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الرابع     المبحث          الثالث     المبحث        الثاني     المبحث       الوأل     المبحث   

وأمصطلحاته العروأض علم في عامة : مقدمة الوأل المبحث  
: العروض علم

.   فائدته /  وأاضعه /  تعريفه
دراسته     ماسبقت على وأتدريبات   أسئلة

:     المصطلحات بين التفريق

المنثور  /     النثر /     الشعر .     النظم /     الشعر
دراسته     ماسبقت على وأتدريبات  .أسئلة

: َعروضيا الشعري البيت

: ْعري    الّش البيت تعريف
البيات  العدد:       أول  :     ألقاب حيث الجزاء:    /     ثانيا  /      من حيث من

البيت:          ثالثا أجزاء تسمية حيث تسمية:        رابعا  /      من حيث من
البيت   .     شطري

البيات   أجزاء التغيير-    :     ألقاب حيث من وأقوع-     :     أوأل عدم حيث من ثانيا
دراسته     :     التغير ماسبقت على وأتدريبات   .أسئلة

: التفعيلة

التفاعيل  / تعريفها . أجزاؤها / أنواعها /   عدد
دراسته     ماسبقت على وأتدريبات  .أسئلة

:    الَعروضية التغييرات

الزحاف  الزحاف   / أنواعه /   تعريف متعلقات .   من
العلة  الزحاف     /أنواعها /   تعريف مجرى الجارية .   العلل

وأالعلة    الزحاف بين .    مقارنة
َعروأضية      ال التفاعيل تلحق التي التغييرات /أهم وأتدريبات    أسئلة

دراسته   ماسبقت  .على
:  العروضية الكتابة

العروأضية:       أوأل الكتابة عند تزاد التي . الحرف
تحذف:    ثانيا التي . الحرف

دراسته     ماسبقت على وأتدريبات  .أسئلة
العربي الشعر : بحور الثاني المبحث  

موسوعة العروأض وأالقافية
إعداد

الستاذ / سعد بن عبد الله الواصل
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:     الشعر تقطيع

الخطوات /  طريقته/  فائدته الوألى :    توضيح الخطوة/    الخطوة
ية ثة /    الثان الثال طوة عة /  الخ الراب طوة سة /    الخ الخام طوة /   الخ

السادسة  السابعة /    الخطوة الثامنة /    الخطوة الخطوة/    الخطوة
.   التاسعة

  :  وتفعيلتها البحور 

ْيلْ ّطِو ْيد      ال ْيطْ          الَمِد َبِس ْل الهزج          الكاِملْ         الواِفر        ا
   الرملْ          الّرجز

َتَضبَ        المضارع        الخفيف       المنسرح      السريع ّثَث       الُمْق َت ْلُمْج ا
َداَركَ       المتقاَرب َت الم

: البحور تشابه

الوألى)     1 الثانية)     2  /   الصورة الثالثة)     3 /    الصورة )   4 /    الصورة
الرابعة  الخامسة)     5 /  الصورة السادسة)     6 /    الصورة /   الصورة

السابعة)     7 .   الصورة
الشعرية البحور على وتدريبات أسئلة

وأحروأفها : القافية الثالث المبحث  
:     القافية علم

لغة  اصطلحا /    تعريفها دراسة /  صورها/  حدوأدها/    تعريفها فائدة
الفن  القافية /    هذا دراسته    /    أهمية ماسبقت على وأتدريبات أسئلة

.
:     القافية حروف

للروأي    بالنسبة الهجاء (:   حروأف روأيا   ) 1  يكون أن (   مايجب  /2(
صل      وأ أوأ يا روأ كون ي أن صلح يا    ) 3/ ( ماي روأ كون ي أن صلح ي / مال

ستتتتتته      درا ستتبتتتقت متتاتت لتتىتت ع ريبات تتتد وأ ستتئتتتلة لتتوتتل  :أ مح يتتن  تمر
. تدريبات

:    القافية حروف حركات

دراسته     ماسبقت على وأتدريبات  .أسئلة
  والتقييد الطإلقا حيث من القافية أنواع

:    ساكنيها مابين حركات حيث من القافية أسماء

دراسته     ماسبقت على وأتدريبات  .أسئلة
:    القافية عيوب
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العيوب  ْين   - أوأل:    أقسام ِد ّل َو للُم المغتفرة العيوب - ثانيا:    العيوب

للمولدين   لتغتفر دراسته     /   التي ماسبقت على وأتدريبات : أسئلة
محلول :  أوأل وأتدريبات :  ثانيا /   تمرين .   أسئلة

: الشعرية الضرورات

الزيادة :  أوأل  النقص :  ثانيا  /   ضروأرات : ثالثا /   ضروأرات
التغيير  /   ضروأرات

دراسته     ماسبقت على وأتدريبات  .أسئلة
وأقوافيه الشعر أوأزان في المولدوأن أحدثه : ما الرابع المبحث     

:     وقوافيه الشعر أوزان في المولدون أحدثه ما

المستنبطة :  أوأل المستحدثة :  ثانيا /   البحور .   الفنون
:      الحر الشعر باسم والقافية العروضي الوزن قيود من الفلت محاولة

المزدوأج :  أوأل المسمطات-:  ثانيا /   الشعر : ثالثا /   المسمط
المخمسات -  /   المخمس

دراسته     سبقت ما على  . أسئلة
 الكتاب مراجع
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العروض علم في عامة : مقدمة الول المبحث

ومصطلحاته

العروض  علم

:  تعريفه
َعروأض تتتدل التتتي القواعتتد تعنتتي ، مؤنثة كلمة ، ولُعَف وأزن : على ال

متتن العربتتي الشتتعر أوأزان صتتحيح بتته ُعتترفُي الذي الدقيق الميزان على
. فاسدها

َعر كلمة معنى في العربية علماء اختلف وأقد    هذا تسمية وأسبب ، وأض)ُ(ال
: أقوال خمسة على بها العلم
علتتى وأيقاس ُعرضُي الشعر لن ؛ ضَْرالع من مشتقة : هي فقيل)1(

القتتول هتتذا زّ. وأيعز الجوهري المام ذهب الرأي هذا . وأإلى ميزانه
َعتتروأض المستتألة هتتذه : (( قتتولهم متتن العربيتتة اللغتتة فتتي ماجتتاء

. نظيرها )) أي هذه
َعر أسمائها من التي ، (مكة) بها أراد الخليل : إن وأقيل)2( ، وأض)ُ(ال

. فيها العلم هذا وأضع لنه ؛ تبركا
َعروأض معاني : إن وأقيل)3( طتترق وأالبحتتور ، الجبتتل فتتي الطريق ال

. النظم إلى
َعتتروأض متن مستعارة : إنها وأقيل)4( الشتتعر لن ؛ الناحيتة بمعنتى ال

. وأآدابها العربية علوم نواحي من ناحية
صتتدر متتن الخيتتر الجتتزء متتن اًعّستتَوَت جتتاءت التسمية  إن: وأقيل)5(

َعروأضا) يسمى الذي البيت ) .
فالكلمة ، الوأل  الرأي) أعلم وأالله ( الصواب إلى القوال هذه وأأقرب
. ميزانه على ُوأيقاس ضَعرُي الشعر لن ؛ ضَْرالع من مشتقة

: هواضع
، هتتت) 175 -هتتت100( البصتتري الزدي الفراهيتتدي أحمد بن الخليل هو

رّتتفك متتن أوأل فهتتو ؛ العباقرة علمائها وأأجل أمتنا عظماء أكبر من وأالخليل
وأهتتو ، يقتتال (العيتتن) كمتتا بكتتتاب ىّالمسم هَمعجم فألف ، لغتنا صون في
. وأالشكل النقط باختراع ألفاظها لضبط سارع من أوأل

َعتتروأض : كتتتاب منهتتا ، نفيستتة كتب وأللخليل وأكتتتاب ، النغتتم وأكتتتاب ، ال
جمعتته (الكتتتاب) التتذي فتتي متتا . وأمعظتتم وأالشكل النقط وأكتاب ، اليقاع
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. بألفاظه عنه منقول سيبويه تلميذه

بحتتوره أوأ المستتتعملة أوأزانتته فوجتتد ، العربتتي الشتتعر الخليتتل استتتقرى
  . (المتدارك) َبحر عليه فزاد الوأسط الخفش جاء ثم ، بحرا عشر خمسة

: تهفائد
َعروأض لعلم ، بالعربيتتة صتتلة لتته لمتتن عنهتتا غنتتى ل بالغة أهمية وأدراسته ال

:  فوائده وأمن وأآدابها
فتتي َوأالنحتتراف َأالخطتت وأتجنيبهتتا ، وأتهتتذيبها ، الشتتاعر موهبة ُصقل)1(

. عرّالش قول
أوأ ، فيه دخوله يجوز ل الذي ِالتغيير من شعره على الشعر قائل أمُن)2(

 . آخر دوأن موطن في وأقوعه يجوز ما
ليسا الشريف النبوي وأالحديث ، الكريم القرآن أن معرفة من التأكد)3(

وأحتتدته فيتته اطتتردت : متتا الشتتعر إذ ؛ تقليتتد لٍ ةدراستت َمعرفة بشعر
يتتدرك وأبتتذا . عربي) بوزن قصدا موزوأن ٌ(كلم . أي التزاما اليقاعية

؛ شتتعرا بكتتونه عليتته يحكم ل وأزنا الشعر نظام على منهما وأرد ما أن
، نيتتته وأل الشعر به يقصد لم (لنه( : رشيق ابن يقول ؛ قصده  لعدم

. )) ناِّزُتم كلما كان وأإن ، شعرا يعد ل فلذلك
َعروأض فدارس ؛ للنقد الدقيق المعيار من ُالتمكين)4( الحكم مالك هو ال

الذي النثر وأ الشعر بين الفطن المميز وأهو الشعري للتقويم الصائب
. الشعر سمات بعض يحمل قد

يعيهتتا ل َعروأضية مصطلحات من الشعري التراث في يرد ما ُمعرفة)5(
َعروأض إلمام له من إل  . وأمقاييسه بال

، النغتتم وأتتتآلف ، التتوزن اتساق من الشعر به يتسم ما على ُالوقوف)6(
. وأتهذيبه ، الفني الذوأق غرس في أثر وألذلك

الممكنتتة الخطتتاء يّوأتتتوق ، سليمة ًقراءة الشعر قراءة من ُالتمكين)7(
. العلم بهذا اللمام عدم سببب

دراسته     ماسبقت على وتدريبات أسئلة
هتتذا تسمية وأماسبب ، ؟ معناها وأما ، ؟ العروأض بكلمة المراد ما::: 1س

. ؟ بها العلم
اذكر ، ؟ العربية علماء بين منزلته وأما ، ؟ العروأض علم وأاضع من: 2س

. كتبه من ثلثة
الفراهيتتدي أحمتتد بتتن الخليتتل إليهتتا توصتتل التتتي البحتتور عدد كم: 3س

 عليهتتتتتتتتتتتتا زاد التتتتتتتتتتتتذي وأمتتتتتتتتتتتتن ، ؟ بالستتتتتتتتتتتتتقراء
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. ؟  بحرا

. العروأض علم دراسة فوائد من أربعا : اذكر4س

رجوع     

المصطلحات   بين التفريق
يتتدرك أن العروأض علم بطالب يحسن المصطلحات من مجموعة هناك

متتا المصتتطلحات تلتتك وأمتتن يدرستته التتذي العلتتم تمس لنها ؛ بينها الفرق
: يلي

          : الشعر
الستتتعارة علتتى المبنتتي البليتتغ هتتوكلم :(( الشتتعر خلتتدوأن ابتتن قتتال

ّي الوزن في متفقة بأجزاء المفصل ، وأالوأصاف جتتزء كتتل مستقل ، وأالروأ
اليب علتى الجتاري ، وأبعتده قبله عما وأمقصده غرضه في منها العترب أس

: دانيْمالح فراس أبي قول الشعر من يعد . وأمما )) به المخصوصة
     

ٌنهي للهوى أما
ُأمر وأل َعليك

ِالدمع ّعصي َأراك
ْبُر كُشيمت ُيذاع ل ْمثلي ّوألكنالص

ّسر له
َوأعندي ٌٌمشتاق أنا بلى

من اًدمع ُوأأذللتٌلوعة
ُْرِبالك هِخلئق

ْأضواني ُالليل إذا
الهوى َيد ُبسطت

: النثر
علتتى يجتتري الذي الكلم فهو النثر . أما وأشعر : نثر نوعان الجيد الكلم

 التتتتتتتتتتتتتتتتتتزام غيتتتتتتتتتتتتتتتتتر متتتتتتتتتتتتتتتتتن الستتتتتتتتتتتتتتتتتليقة
ُع يدخل وأقد ، وأزن بقتتي إذا نتتثرا يبقتتى ثتتم الكلَم وأالتكلُف وأالموازنُة السج

.  الوزن من مجردا
، تقييتتده وأعتتدم ، تنتتاوأله لقتترب الوجتتود فتتي الكلم أنتتواع أسبق النثروأ

. وأهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعماله وأضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتروأرة
كتتان إن وأمرستتل ، قافيتتة أكثر أوأ فقرتين كل في َِمُزالت إن : مسجع نوعان

ْلُحوٍن َغير معربا به ينطقون العرب كان . وأقد ذلك غير ، الستتليقة لقوة ؛ َم
. بالعاجم الختلطا وأقلة ، الوراثة وأفعل
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المنثور              : الشعر

-النتتثر قصتتيدة أوأ رّرَتتالمح أوأ قِتتالمنطل أوأ قْتتلّالط أوأ ، المنثتتور الشتتعر
الصتتور فتتي الشتتعر متتع تشتتترك النثريتتة الكتابة من لنوع مختلفة ٌتسميات
، التتوزن أنظمتتة فتتي عنتته وأتختلتتف ، حينتتا الموستتيقي وأاليقتتاع ، الخياليتتة
 . وأالوحدات ،  وأالقافية
اليقتتاع تعتمتتد وأإنمتتا ؛ أوأقافيتتة بتتوزن لتتقيتتد التتتي الكتابتتة : هتتو وأقيل
الجمتتل متتاتكون . وأغالبتتا الشتتعرية وأالصورة ، الموحية وأالكلمة ، الداخلي
. الخيال مكثفة ، البناء محكمة ، قصيرة
اعتمتتد عنتتدما القتترن هذا من الوأل الربع في النوع هذا بداية كانت وأقد
بعاطفتتة يتميتتز أنتته إل ، أسلوبا الفني النثر يجعل أدبيا فنا وأالريحاني جبران
.  مجنح وأخيال ، شعرية

: النظم
،  صتتورة أوأ خيتتال أوأ عاطفتتة أوأ شعور دوأن المقفى الموزوأن الكلم هو

حيتتث متتن الجتتودة فتتي الشتتعر مرتبتتة دوأن النظتتم يجعتتل النقتتاد وأمعظتتم
. التتوزن دوأن ، الشتتعر عناصر من وأغيرها وأالعاطفة ، وأالخيال ، المضمون

فتتي فيتتؤثر ، الصتتادقة وأالعاطفتتة ،ّ الحتتي بالشعور يطفح ، عادة ، فالشعر
علتتى المحافظتتة إل بهتتا يقصتتد ل بطريقتتة فركتتب النظتتم . أمتتا مشتتاعرنا

روأح فيتته يكتتون أن دوأن ، السلك في العقد حبات كانتظام وأاليقاع ، الوزن
.  حياة أوأ

إلتتى الوألتتى بالدرجتتة يعتتود النظتتم وأ الشعر بين التفريق في وأالمقياس
. الجميل الشعر مطالعة بكثرة يتربى الذوأق . وأهذا الدبي الذوأق
فتتإنه ، النظتتم وأ الشتتعر بيتتن فاصتتلة دقيقة حدوأد ثمة يكن لم وأإن ، هذا
لشتتعرا نظما يعد مماف ، الحيان من كثير في بسهولة بينهما التمييز يمكننا

متتن وأكتتثير ، وأالنحاة الفقهاء نظمه ما المصطلحين بين يفرقون الذين عند
.  التعليمي الشعر أيضا منه يعد مما ،وأ النحطاطا عصر اءشعر

البيتان    ( هذان النظم الرجز  وأمن : ) من
ًنحويتتتة أجادهتتتا

صتتتتتتتتتتتتترفيه
ابتتن نظتتم قتتد

فيتتتته لتّستتتتهألفيتتتته مالتتتتك
للفتيتتة حفظهتتا

إثتتره تبعت وأقد
ِالهمتتتتزة فتتتتي

دراسته     ماسبقت على وتدريبات أسئلة
فتتي المقيتاس وأمتتا ، ؟ الشتعر تعريتتف فتي خلتدوأن ابن قال ماذا: 1س

. ؟ وأالنظم الشعر بين التفريق
ذلتتك علة وأما ؟ النثر أم الشعُر الوجود في السابق وأما ، ؟ النثر  ما:2س
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. ؟

. المنثور وأالشعر ، الشعر بين الفرق  اذكر:3س
لتته مثتتال اذكر ؟ نظما كلمهم يعد الذين وأمن ، ؟ النظم تعريف ما: 4س
. بيتين في

    رجوع    

َعروضيا   الشعري البيت

: الّشْعري    البيت تعريف
علم حسب موزوأنة ، التركيب صحيحة كلمات هومجموعة البيت 

َعروأض القواعد . معينة تفعيلت تقابلها موسيقية حدةَوأ ذاتها في ّنتكو ، وأال
؛ ْرعّالش وأهوبيت ، المعروأف بالبيت له تشبيها السم بهذا البيت وأسمي

َعُه سموا وألذلك ؛ أهله البيت يضم كما الكلم يضم لنه ِط وأأوأتادا أسبابا مقا
. أبيات وأالجمع ، وأأوأتادها البيوت بأسباب لها تشبيها

البيات  : ألقاب

العدد  : أول حيث : من
.  وأحيدا مفردا الشاعر ينظمه الذي الواحد الشعر بيت  هو: اليتيم-1      
ْتَفة-2       ّثَن .الشاعر ينظمهما البيتان  هي: ال
. الشعر أبيات من ستة إلى اثنين على زاد ما  هي: القطعة-3      
أبيات سبعة من تتكون الشعرية البيات من مجموعة  هي: القصيدة-4      

 .  فأكثر

::  ثانيا الجزاء   حيث من
وأإن ، دائرتتته فتتي هتتي كما تفعيلته جميع استوفى بيت هوكل:  التام-1      

. أوأعلة زحاف أصابها
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الشاعر: كقول وأذلك

قتتتتّط بتتتتدًرا أَر وألتتتتْم
الرِض علتتتى يمشتتتي

بتتتتدًرا بهتتتتا رأيتتتتُت
ًيا علىتتتتالرض ماشتتتت

. أربع شطر كل في ثمان وأتفاعيله الطويل البحر من فهو
كتتل فتتي وأاجتتب وأهتتذا هُوأضرب َعروأضه ْحذفت بيت هوكل:  المجزوء-2      

كتتل فتتي وأجائز ، وأالمجتث وأالمقتضب وأالهزج وأالمضارع : المديد من
وأالمتتتتدارك وأالرجتتتز وأالخفيتتتف وأالكامتتتل وأالتتتوافر البستتتيط متتتن

. وأالسريع وأالمنسرح : الطويل من كل في ممتنع  وأ.  وأالمتقارب
: المجزوأء الوافر من الشاعر كقول

ْي الفتتوُز وأقْصد
المتتتتِل فتتتتي

الجتتد ابتتُن أنتا
َعمتتتِل فتتتي ال

فيتته وأتكتتون ، أوأمصتتراعه شتتطره حذف الذي  هوالبيت: المشطور-3      
َعروأض . وأالسريع الرجز في وأيكون الضرب هي ال

: الرجز من الشاعر كقول
ّيٌة  ِد تح فتتي كتتالور

ِم الكمتتتتتتتتتتتتتتتتا
الصتتحة متن أْزهتتى
ِم فتتتتتي الجستتتتتا

متتن كتتل فتتي وأيقتتع ثلثتته وأبقتتي ثلثاه ذهب الذي  هوالبيت: المنهوكَ-4      
. وأالمنسرح الرجز

الرجز: منهوك من نوفل بن وأرقة قول وأمنه

يتتتتتتاليتني
ْع فيهتتا جتتذ
فيهتتا أُختتّب

ْع َأضتتتتتتتت وأ
نيمشتتتركت الوألتتى وأالتفعيلتتة َعروأضه تكون الذي البيت  هو: رّالمدو-5      

. ِلصتّأوأالمت جَتتْمُدأوأالم َلداخُتتالم يستميه وأالبعتض ، وأاحتتدة كلمتة في
أنتته علتتى ليتتدل الشتتطرين (م) بيتتن بحتترف النوع لهذا يرمز ما وأغالبا
. أوأمتصل مدوأر

: الشاعر كقول
ِم ِر تتت بتتالظه

ّذلوِل التتتتتتتت
ْي وأمتتتتا ظهتتتتر

الّضيـتتتت لبتتتتاغي
َعروأضتته ْتاختلفتت الذي الشعر من  هوالبيت: أوالمصمت المرسلْ-6      

. القافية في ضربه عن
: الرمة ذي كقول         

:إن لهتتا فقلتتُت
قليتتتُل الكتتتراَم

ّيُرنا ّنا ُتع قليٌل أ
ُدنا َعديتتتتتتتتتت

وأالضرب وأالعروأض ، مجزوأءا يكون عندما البسيط من  هوضرب: عَّلخُالم
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ُلْن فتصبح مقطوعان  مخبونان ِع ْف َت ِعْل ( ُمْس ْف َت . ) ُم

: الشاعر قول وأمنه 

إذا ُأبالي فل
جفتتتتتتتتانْي

عتتن كنتتُت َمْن
ّيتتتتتا بتتتتتابه ِن َغ وأل ، أوأنقصان زيادة في بضربه عروأضه ُألحقت الذي البيت  هو: المصرع

مبتدئ صاحبه أن على ليدل وأذلك ؛ الوأل البيت في يكون ما . وأغالبا يلتزم
. أوأقصيدة ًقصة إما

: الشاعر قول الزيادة فمن
ِعَمْن وأهل في كان من َي

ِر ُعصتتتتتتت الختتتتتتتالْي ال
أيهتتا صتتباحا ِعتتْم أل

البتتتتتالْي الطلتتتتتُل
: الشاعر قول النقص وأمن

متتا مقيتتٌم وأإنتتْي
عستتتيُب أقتتتاَم

َتنتتتتتتتتتتا إن َأجار
تنتتوُب الخطتتوَب

دوأن وأالتتروأي الوزن في هَضرب عروأُضه وأافقت الذي البيت هو : ىّفَقُالم
َعروأض في تغيير إلى لجوء . ال
: الشاعر قول أمثلته وأمن

ِه في ّد ّد ح بيتتن الحتت
ّد ِعتتتتتِب الِجتتتتت ّل وأال

ًء أصدق السيُف َأنبتتا

الكتتتتتتتتِب متتتتتتتن

البيت    :  ثالثا أجزاء تسمية حيث : من
َعروأض عدا ما الشعري البيت في جزء  هوكلالحشو: -1       . وأالضرب ال
أوأ ، الوأل المصتتراع( الوأل الشتتطر فتتي تفعيلتتة  آختتر: الَعروض -2      

هواستتم التتذي الختتر معناها إلى (إضافة  أعاريض ). وأجمعها الصدر
تشبيها ، البيت وأسط في تقع لنها ؛ َعروأضا سميت . وأقد العلم) هذا

. الخيمة وأسط في تقع التي بالعارضة
أوأ ، الثتتاني المصتتراع( الثتتاني الشتتطر في تفعيلة هوآخر:  الضرب-3      

لن ضتتربا . وأستتمي وأأضتتراب وأضتتروأب : أضتترب ). وأجمعتته العجز
ستتائر كتتان الضتترب متتن نتتوع على بني إذا القصيدة من الوأل البيت

كأنه ، ضربا فسمي متماثلة القصيدة أوأاخر فصارت ، عليه القصيدة
. أمثال : أي  أضراب: قولهم من أخذ

. الشعري البيت أجزاء الن يوضح ، التالي البياني وأالرسم
: الشاعر قال

وأليسوا قوما
انيلو إذا مجازيعا

نالت إذا يفرحون ل
رمتتتتتتتتتتتتتتتاحهم

: َعروأضيا كتابته
نيلو زيعن

إذا
سو
مجا

قومن
وألي

حهم
و

نالت
رما

ن
إذا

ليفرح
و

/
5/5

/
5/5//

/5//5 /
5/5//

///5 /
5/5//

///
5

/
5/5//
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ْاِع َف
ْل

ْف َت ُمْس
ُلْن ِع

ُلْن ْاِع َف ْف َت ُمْس
ُلْن ِع

ُلْن ِِع َف ْف َت ُمْس
ُلْن ِع

ُل ِِع َف
ْن

ْف َت ُمْس
ُلْن الضتتِع

رب
الحشتتتتتتتتتتتو َعتتر ال

وأض
الحشتتتتتتتتتتو

البيت    :  رابعا شطري تسمية حيث : من
الشتعر من بيت كل إن إذ ؛ الشعري البيت طرفي هوأحد:  الشطر-1      

. وأشطور أشطر  جمعه. شطرين من يتألف
ٌهتشتتبي ذلتتك اشتتتقاق  إن: قيتتل ، التتبيت هونصتتف:  اعَرْص::ِالم-2      

. مصاريع  جمعه. الباب بمصراعي
التتتتبيت. متتتتن الوأل أوأالمصتتتتراع الوأل هوالشتتتتطر الص::::در:-3      

له).وأأوأ شيء كل مقدم (وأالصدر:أعلى
. نفستته التتبيت متتن الثتتاني أوأالمصتتراع الثتتاني هوالشتتطر:  زُجَالع-4      

. الشيء) : مؤخر (وأالعجز
. هذا الن يوضح ، التالي البياني وأالرسم

: زهير بن كعب قال
جتتالس لتتبيب قط خاب ما

العلمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا
فتتي وأاجلتتس العلتتم تعلتتم

مجالستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته
أوأ الثتتاني الشطر أوأ العجز

لثانيا المصراع
أوأ الوأل الشتتطر أوأ الصتتدر

الوأل المصراع

البيات   أجزاء : ألقاب

التغيير  أول-  حيث : من
فتتي تكتتون ل بعلتتة التتبيت أوأل في يعتل جزء لكل هواسم:  لبتداءا- 1  

حتتذف علتتى العتتام بتتالمعنى يطلق اسم ( الحشو. كالخرم من شيء
التتبيت أوأل يتتأتي  لنتته) البيت من شطر أوأل في المجموع الوتد أوأل

وأالهتتزج وأالتتوافر وأالمتقتتارب الطويتتل فتتي يكتتون متتا . وأغالبتتا خاصة
لأوأ ستتبيله كان مصرعا البيت كان فإن الثاني النصف وأالمضارع. أما

أوأل فتتي الخرم يجيز بعضهم فإن مصرع غير كان وأإن ، الوأل النصف
. الثاني النصف

 : الشاعر قول الطويل البحر في  الخرم أمثلة وأمن
َلتتتى َها ِإ ِد ْهتتت ْبتتتَل َع َق

ْيِب ْلَمِشتتتت َها ا ُب ُا ِخَضتتتت
َعْن َهْل ِتتتْي ِلْي َيْرِج ِلّم
َها ِإْن ُت ْب َخَضتتتتتتتتتتتتتتت

ُلْن) ) تساوأي َيْر َهْل :( فقوله ْو ُع يبدأ أن الطويل البحر في وأالصل ، (
ُلْن بت ْو ُع َف ) ( .

، قبلهتتا الوتتتد على اعتمادا َفاحَُزت التي للسباب  هواسم: العتماد- 2  
.  أوأبعدها
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: الشاعر قول الطويل في أمثلته وأمن

ُنصتتَحه متتؤٍت كّل وأما
بلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبيِب

لتتتتّب ذي كتتتتّل وأمتتتتا
مفتتاُنصتتتتتتَحه بمؤتيتتتتتتَك

عْي
فعتت
وُل

مفاع
يلن

فعو
لن

مفتتا
علن

فعو
لن

مفاع
يلن

فعو
لن

َعتتروأض فتتي  هي: الفصلْ- 3   تختتالف إذا . أي الضتترب فتتي كالغايتتة ال
َعروأض . وأإذا فصتتل سمي لزمة أوأزيادة بنقصان البيت أجزاء سائر ال

إلتتى بالنستتبة هوالحتتال كمتتا صتتحيحة ستتميت التغييتتر ذلك يدخلها لم
َعتتروأض= (فاعلن وأبتته ، الخبتتن هتتادخل حيتتث البستتيط فتتي  فعلن) ال

. ليلزم فإنه الحشو في . وألووأقع يلزم
َعتتروأض فتتي كالفصتتل الضتترب فتتي  هتتي: الغاية- 4   ختتالف إذا . أي ال

. كمتتا غايتتة ستتميت لزمة أوأزيادة بنقصان البيت أجزاء سائر الضرب
حيتتث ، البستتيط متتن الوأل  فعلتتن) الضتترب= (فاعلن في هوالحال

. يلزم ل َالحشو لدخ إذا الخبن أن حين . في يلزم وأبه الخبن دخله
. الزحاف دخله جزء  كل: المزاحف- 5  

: الشاعر قول وأمنه
َهْل ُق َوأ ًنتتا َيتُروأ ُة َدفي َد ْو َفتِن َجت َك ال َبتتتّن     ْعِج ُي ِه ُحْستتتُن ُمِضتتتيًما ل ِبّزتتتت

ِن َف َك تتت
ْي

َنتتتتتتتتْن
ُة َد ْو  لـ َج

ُق
ِفتي تتتتتَد

َهتتْل َوأ
َيتتتتُروأ

ِه ِت َز
ْي

ْنُحْسُن تتتتَم
ِبتتتتْز ِبتتتتْز

تتتتتتتتَن
ُمِضيتتتتت

َب ْعِج ُي ل
ـتتتتتتت ن

///5 /5/5//5 ///5 //5//5 ///5 /5/5//5 ///5
 

/5/5//
5

ُلْن ِع َف ُل ِع ْف َت ُمْس
ْن

ُلْن ِع َف ُل ِع ْف َت ُم
ْن

ُل ِع َف
ْن

ُلْن ِع ْف َت ُمْس ُلْن ِع َف ْف َت ُمْس
ُلْن غايةِع مزاحف فص

ل
مزاحف

التغير     ثانيا- وقوع عدم حيث : من
. الزحاف من سلم جزء كل: السالم -1 
َعتروأض:  الصحيح-2  وأهوالحتذف النتقتاص متن استلم إذا وأالضترب ال

. اللزم
: الشاعر قول مثالهما

وأتكّرمتتْي شتتمائلي علمِت وأكما عتتن ُأقّصتتر فمتتا صتتحوُت وأإذا
ًدى نتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

ُر ْر َك َت َوأ
ي ِْم

تِت
ِلي ِئ ْا َْشَم

ْا َكَم َوأ
ِلْمت تَع

َعْن تِصُر
َدن َْن

ْا ُت َفَم
َقْصت ُأ

ْا َذ ِإ َوأ
َْصَحو

ُلْن ْاِع َف َت ُم ُلْن ْاِع َف َت ُم ُلن ْاِع َف َت ُم
ْ

ُلن ْاِع َف َت ُم
ْ

ُلْن ْاِع َف َت ُم ُلن ْاِع َف َت ُم
ْ

صحيح سالم سالم صحيحة سالم سالم

وأالتستبيغ (كالتتذييل زيتادة هتتدخل أن جتاز ضترب  هوكتل: ىّرَعُالم-3 
. أوأالزيادة العلل هذه من وأسلم ، ) وأالترفيل
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: الشاعر قول مثاله

َيْرَحتتتُم َمتتتْن لتتتُهُال ل
َيْرَحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتُم ل

َذا َكتتتت َه ِطلَتتتتب َأ ا
ِنْي َت ْب َق َيْرَحعتتتتتتتتتتتتا ل

ُمو
ُه  تل

َمْن
َيْرَحُم ل

ْتل
ِن َت ْب َق عا

ْي
ِط با
َلْن

َك َها َأ

ْفَذا َت ُمْس
ُلْن ِع

ُلْن ْاِع َف ْف َت ُمْس
ُلْن ِع

َت ُمْس
ُلْن ِع ْف

ْاِع َف
 ُلْن

ْف َت ُم
ُلْن معّرىِع

منتته. كمتتا وأستتلم الختترم يتتدخله أن جتتاز جتتزء هوكتتل:  الموف::ور-4 
. وأالمضارع وأالهزج وأالمتقارب وأالوافر الطويل في هوالحال

: الشاعر قول الطويل فمن
 

َقتتى ْب َي ْيُث الَمتتاِل ِمتتَن َوأ ِد الَحتتا
ْكُر ّذ وَأالتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

ّي ِوأ ٍد الَمتتتاَل ِإّن َأَمتتتا َغتتتا
ِئتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتٌح َقتتىَوأَرا ْب َي ْيُث َمتتاِلْل ِمتتَن َوأ ِد لَحتتا

ْوأ ْكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتُر ِذ ْذ َوأ
ِوأي ِْنَغتتاد َمتتاَلْل ْتتَنِإن َْيَأَمتتا
ِئح ُتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتْنَوأَرا

تتتتتتتتتتُث
ْوأ ْكُر ِذ ْذ َوأ

ِدي َأَحا

ـ
ِمتتتتتتتتَن

ْتل ْلَماِل
ْب َي َوأ
َقى

ِئ َوأَرا
ُحْن

َل
ِد َغتتتا

ْنتتَن تَي ِإ
ْلَما

ِوأ َأَما

ُلنْيت ْي َفتتاِع َم
ْ
ُل ْو ُع َف

ن
ُلن ْي َفاِع َم

ْ
ْو ُع َف
ُلن

َفاِع َم
ُلن

ُل ْو ُع َف
ن

ُل ْي َفتتاِع َم
ن

ُل ْو ُع َف
ن

موفتت
ور

دراسته     ماسبقت على وتدريبات أسئلة
ّي البيُت  ما:1س  ؟ السم بهذا ُسمي وألم ، الشعر
ُد حيث من الشعري البيت  ينقسم:2س . اذكرهتتا أقستتام أربعة إلى العد

. لها موضحا
، المجتتزوأء ، التتتام : ( التيتتة التتبيت بمصتتطلحات المقصتتود  اذكتتر:3س

ّوأر . ) المد
وأمتتى ، ؟ التصريع التزام وأماحكم ، ؟ المصرع بالبيت المقصود  ما: 4س

.  لنوعيه ،مثل ؟ التصريع يحسن
تستتمى وأبتتم ، ؟ الوأل الشتتطر متتن الخيتترة التفعيلتتة تستتّمى  بتتم:5س

متتن ماعتتداهما يستتمى وأبتتم     ، ؟ الثتتاني الشتتطر من الخيرة التفعيلة
؟. التفعيلت

التية   :6س المصطلحات : عرف
) المزاحف ، الغاية ، العتماد ، البتداء (

: ؟ مايلي ُيسّمى  بم:7س
. الزحاف من ) سلم تفعيلة ( جزء كل)1(
. اللزم النتقاص من سلم إذا العروأض)2(
. منها وأسلم ، زيادة هتدخل أن جاز ضرب كل)3(
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. منه وأسلم الخرم يدخله أن جاز جزء كل)4(

رجوع    

التفعيلة

: تعريفها
متتن يتكتتون أنتته لنتتا (صوتيا) يتضتتح موسيقيا الشعري الوزن تحليل لدى

وأقتتد ، وأالستتكنات الحركتتات متتن عتتدد من تتركب مجموعة كل مجموعات
ِلَح ُط متتن لهتتا اشتتتقوا لنهتتم ) ؛ (تفاعيتتل المجموعات هذه تسمية على اص

َعَل). كلمة َف )
التقطيتتع أحتترف تستتمى أحتترف عشتترة متتن تتتتركب التفاعيتتل هذه وأ 

بيت تقطيع أرادوأا إذا لنهم ؛ بذلك ) وأسميت لمعت سيوفنا ( عبارة تجمعها
. الحرف تلك بواسطة قطعوه

التفاعيلْ  : عدد
َعروأضية التفاعيل  ُلْن هما خماسيتان عشر: اثنتان ال ْو ُع َف ُلْن ، :  ْاِع َفتت ،  وأ

ُلْن وأهتتي ستتباعية وأثمتتان ْي ْاِع َفتت ُتْن ، : َم َل َع ْا َفتت ْاِع ،  ُم ُتتتْن َفتت ُلْن ، ل ِع ْف َت ، ُمْستت
ُتْن ْاِعل ُلْن ، َف ْاِع َف َت ْفِع ، ُم َت ْولُت ، ُلْن ُمْس ُع ْف .. َم

: أنواعها
وأهتتي ، أربتتع فالصتتول ، وأفروأع : أصول قسمين إلى التفاعيل تنقسم 
ُلْن: وأهتتي ، أوأمفروأقا كان مجموعا بوتد بدئت تفعيلة كل ْو ُعتت ُلْن ، َف ْي ْاِع ، َمَفتت

ُتْن َعل ْا َف ْاِع ، ُم ُتْن َف .  ل
، أوأثقيل كتتان خفيفتتا بستتبب بتتدئت تفعيلتتة كتتل وأهتتي ، ستتت وأالفتتروأع

ُلْن: وأهي ْاِع ُلْن ، َف ِع ْف َت ُتْن، ، ُمْس ْاِعل ُلْن َف ْاِع َف َت ْولُت ، ُم ُع ْف َتْفِع  ،  َم .   ُلْن ُمْس
ُتْن ( بين وأالفرق ْاِعل ْاِع ) وأ َفتت َفتت ُتتتْن ( ستتببين متتن تتتتألف الوألتتى ) أن ل

ُتْن) بينهما خفيفين ْا+ْ  َف متتن تتتتألف الثانية أن حين في ، (ِعل) وأتدمجموع (
ْاِع) فسببين مفروأق وأتد َف ُتْن ل ( خفيفين (  ْ+ (          .
ْفِع ( بين وأالفرق  َت ُلْن )وأ( ُلْن ُمْس ِع ْف َت ستتببين من تتألف الوألى ) أن ُمْس

ُُلْن (ُمْس خفيفين ْفتتِع مفتتروأق وأتد ) بينهما +ْ  َت متتن تتتتألف الثانيتتة وأأن ، ) (
َتْف) بعدهما (ُمْس خفيفين سببين ُلْن ( مجموع وأتد +ْ  الفرق وأهذا   .  ) ِع
ُلْن في الرابع الحرف هي التي فالفاء ، آخر فرقا يستتبع ِع ْف َت تعد ) مثل (ُمْس

ّطّي يدخلها أن جاز وألذلك سبب ثاني ُلْن فتصتتبح ستتيأتي، كما ال ِع َت ، ) (ُمْستت



]15[
ْفِع في مفروأق وأتد وأسَط تعد تعتبر لكنها َت وألتتذلك ، ستتبب ُلتتْن) لثتتاني (ُمْس

ّيها ليجوز الوأتتتاد وأليدخل بالسباب خاص وأالزحاف ، زحاف الطي لن ؛ ط
. الله شاء إن بيانه سيأتي كما

: أجزاؤها
:        يلي كما وأفواصل وأأوأتاد أسباب من تتألف العشر التفعيلت هذه

: نوعان وأهو ، حرفين من يتألف صوتي مقطع السبب )1( 
لتته وأيرمتتز ، فستتاكن : متحتترك حرفيتتن متتن : وأيتألف خفيف سبب -1  

َهْل ، )5(/ بالرمز ُلْن ) من َتْف ، وأ(ُمْس ، َما ، َمْن ، نحو:  ِع ْف َت ) (ُمْستت
. مثل

(//) بتتالرمز وأيرمزلتته ، متحركيتتن حرفيتتن متتن : وأيتتتألف ثقيل سبب-2  
َلَك نحو ُلْن ) من وأ(ُمَت ، ِبَك ، :  ْاِع َف َت ) مثل. (ُم

: وأهونوعان ، أحرف ثلثة من يتألف صوتي مقطع وأالوتد )2( 
)5(// بتتالرمز لتته وأيرمتتز فستتاكن متحركين اجتماع :وأهو مجموع وأتد-1  

َعْم ،نحو  َن َلى ، :  ُلْن) من ، َع ُلْن وأ(ِع ْاِع َف َت .   ) مثل (ُم
(/ بالرمز وأيرمزله ، ساكن بينهما متحركين اجتماع : وأهو مفروأق وأتد-2  

ْيَت نحو ، /)  5 َل ْيُث ، :  ْاَم ، َح ْاِع) من َق َف ْاِع وأ( َف ُتْن ( . ) مثل ل
ة متن يتتألف صتوتي مقطتع وأالفاصلة )3(  وأهتي ، أوأخمستة أحترف أربع

: نوعان
لهتتا وأيرمتتز ، فستتاكن متحركتتات ثلثتتة اجتمتتاع : وأهي صغرى فاصلة-1  

َبٌل نحو )،5بالرمز(/// َبا ، : َج ْا) متتن وأنحتتو ، َضتتَر َفتت َت ُلْن (ُم ْاِع َتَفتت ، ) (ُم
ُتْن ( وأنحو َل ُتْن ) من َع َعل ْا َف . ) مثل (ُم

لهتا وأيرمتز ، فستاكن متحركتات أربعتة اجتمتاع : وأهتي كبرى فاصلة-2  
ُكتتْم نحتتو ، )5(//// بتتالرمز ُل َعَم ُلتتْن ( وأنحتتو ، ستتمكٌة ، :  ِع َت ) متتن ُم

ُلْن ِع ْف َت َعْت ) وأقد (ُمْس َلتتْم : (  العبتتارة هذه في المصطلحات هذه ُجِم
َلى َأَر ِر َع ْه َبٍل َظ َكًة َج . ) َسَم

َلتتى              َأَر              َلتتْم             ِر               َع ْهتت َبتتٍل              َظ َج
َكًة َسَم

/5//              //            5/                5///              /5
////5 

فاصلة         مفروأق وأتد          مجموع وأتد      ثقيل سبب     خفيف سبب         
  كبرى فاصلة      صغرى
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: مقاطإعها إلى التفاعيلْ تحليلْ جدول

مقاطعها صورتها التفعيل
ة

م

5= / ُلْن ْو ُع =// َف
5

//5/5 ُل ْو ُع َف
ْن

1

خفيف سبب وأتد
مجموع

ُلْن 5=// ِع ْا 5= / َف /5//5 ُلْن ْاِع َف 2
مجموع وأتد سبب

خفيف
= / ُلْن

5
ْيت = / ِع

5
ْا َف =// َم

5
//

5/5/5
ْي ْاِع َف َم
ُلْن

3

سبب
خفيف

سبب
خفيف

وأتد
مجموع

ُتْن  َل 5=/// َع ْا َف =// ُم
5 

//5///5 َل َع ْا َف ُم
ُتْن

4

صغرى فاصلة  وأتد
مجموع

ُلْن  ِع
//=5

ْا َف َت 5=/// ُم ///5//5 ْاِع َف َت ُم
ُلْن

5

وأتد
مجموع

صغرى فاصلة 

=/ لُت 
5/

ْو  ُع = / ت
5

ْفت = / َم
5 

/
5/5/5/

ْو ُع ْف َم
لُت

6

وأتتتتتتتتد
مفروأق

سبب
خفيف

سبب
خفيف

ُلْن=/  ِع ت
/5 

= / َتفـ 
5

ُمْْس
/ =5

/5/5//
5

ْف َت ُمْس
ُلْن ِع

7

وأتتتتتتتتد
مجموع

سبب
خفيف

سبب
خفيف

= / ُلْن  
5

ْفِع  =/ َت
5/

ُمسـ
/ =5

/5/ 
5/ /5

ْف َت ُمْس
ُلْن ِع

8

سبب
خفيف

وأتتتتتتتتد
مفروأق

سبب
خفيف
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= / ُتْن  

5
 ْ ِعل

//=5 ْا 5= / َف /5//
5/5

ُت ْاِعل َف
ْن

9

سبب
خفيف

وأتتتتتتتتد
مجموع

سبب
خفيف

= / ُتْن
5

= / ل  
5 

ْاِع =/ َف
5 /

/5/ /
5/5

ْاِع َف
ُتْن ل

1
0

سبب
خفيف

سبب
خفيف

وأتتتتتتتتد
مفروأق

دراسته     ماسبقت على وتدريبات أسئلة
بهتتذ ستتميت وألتتم ، ؟ تتتتركب وأمتتم ، ؟ بالتفعيلة المقصود  ما:1س

. ؟ السم
. اذكرها ، ؟ التفاعيل  ماعدد:2س
الفتترق . اذكتتر وأفتتروأع أصتتول قستتمين إلى التفاعيل  تنقسم:3س

. قسم كل تفاعيل معددا ، بينهما
ُتْن : ( التفعيلتين بين الفرق  ما:4س ْاِعل ْاِع ) وأ َف َف ُتْن ( . ) ؟ ل
. لماتقول مثل ، ؟ مقاطعها حيث من تفعيلة كل تتألف  مم:5س
بتتأجزاء لهتتا التمثيتتل متتع التية العروأضية المصطلحات  عرف:6س

: تفعيلة
الفاصتتلة ، المفروأق الوتد ، المجموع الوتد ، الخفيف السبب (

. ) الصغرى
: مقاطعها إلى التية التفاعيل  حلل:7س

ُلْن ( ْاِع ُلْن ، َف ْاِع َف َت ُلْن ، ُم ِع ْف َت ) ُمْس

رجوع      

الَعروضية  التغييرات
فقتد ؛ الستابقة بصتورتها تتؤدى أن ضتروأريا ليتس الشعر تفعيلت

، أوأحتتذفه ، متحتترك كتستتكين حروأفهتتا أوأ هيئتهتتا فتتي تغييتتر يتتدخلها
. وأهتذا أوأزيتادته ، حترف من أكثر أوأحذف ، أوأزيادته ، ساكن أوأحذف

َعروأض علماء عند ُيسّمى ما التغييتترات . وأهتتذه وأالعلتتة) (بتالزحاف ال
.  لزم   هو ما وأمنها ، جائز هو ما منها

َع التغييتتُر ذلتتك ُيكِسُب وأربما ًنا الصتتوتيَة المقتتاط اليقتتاع فتتي ُحْستت
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التغييتتراِت هتتذه أن كمتتا ، الصتتلية بصورتها التفعيلة أداء من ليتحقق

ِر التفاعيل في بمتتا اليقتتاعي التلتتوين فتتي حريتتًة الشتتاعَر تمنتتح العش
– التغييتترات وأهتتذه ، وأاللغوية النفسية وأحالته ، موضوعه مع يتناسب

وأأضتترب أعتتاريض فتتي الفنتتي التعتتدد في الرئيس السبب هي – أيضا
. أوأتزيتتد نوعتتا وأستتتين ثلثتتة بلغتتت حتتتى ، العربي الشعر في البحور
تجتتاربهم صتتوغ من لهم وأتمكينا ، للشعراء فسحًة ذلك في أن وألشك

.   المؤثر النغمي بالشكل

الزحاف  : تعريف
التتذين لقيتتتم إذا : (( تعتالى قتوله وأمنتته ، : الستراع لغة الزحاف

قتالكم. إلى مسرعين )) أي زحفا كفروأا
َعتتروأض يتتدخل ، الستتباب بثواني مختص : تغيير الصطلح وأفي ال

إذا إل القصتتيدة بقيتتة فتتي َتكراره يلزم لم حل إذا ، وأالحشو وأالضرب
. البسيط وأخبن الطويل كقبض ، العلة مجرى جرى

أوأحتتذف ، أوأحتتذفه ، المتحتترك تستتكين فتتي ينحصتتر وأالزحتتاف
. الساكن

:    أنواعه
: نوعان الزحاف

تغيير سوى التفعيلة ليصيب عندما وأذلك ، (بسيط) ) مفرد1(
: التي الجدوأل يوضحها      أنواع ثمانية .وأهو فقط وأاحد

بعد وأزنها
دخوله

التفعيلة صورة
دخوله بعد

من مايدخله
التفاعيل

تعريفه اسم
الزحاف

م

/5/5//5 ُلْن ْاِع َف ْت ُم ُلْن ْاِع َف َت ُم
الثاني تسكين

المتحرك ْار ِلْضَم ا 1

//5//5 ُلْن ِع ْف َت ُم ُلْن ِع ْف َت ُمْس

الثاني حذف
الساكن ْبن الَخ 2

//5//5 ْفِع َت ُلْن ُم ْفِع َت ُلْن ُمْس
///5 ُلْن ِع َف ُلْن ْاِع َف
///5/5 ُتْن ِعل َف ُتْن ْاِعل َف
//5/5/ ْولُت ُع َم ْولُت ُع ْف َم
//5//5 ُلْن ْاِع َف ُم ُلْن ْاِع َف َت ُم الثاني حذف ْقص َو ال 3
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المتحرك

/5///5 ُلْن ِع َت ُمْس ُلْن ِع ْف َت ُمْس الرابع حذف
الساكن

ّطّي ال 4
/5//5/ ُعلُت ْف َم ْولُت ُع ْف َم
//5/5/5 ُتْن ْل َع ْا َف ُم ُتْن َل َع ْا َف ُم تسكين

الخامس
المتحرك

َعْصب ْل ا 5

//5//5 ُتْن َع ْا َف ُم ُتْن َل َع ْا َف ُم الخامس حذف
المتحرك

ْقل َع ْل ا 6

//5/ ْوُل ُع َف ُلْن ْو ُع َف الخامس حذف
الساكن ْبض َق ْل ا 7

//5//5 ُلْن ْاِع َف َم ُلْن ْي ْاِع َف َم
/5//5/ ْاِعلُت َف ُتْن ْاِعل َف

السابع حذف
الساكن

َكّف ْل ا 8
/5//5/ ْاِع لُت َف ْاِع ُتْن َف ل
//5/5/ ْيُل ْاِع َف َم ُلْن ْي ْاِع َف َم
/5/5// ْفِع َت ُل ُمْس ْفِع َت ُلْن ُمْس

أي اثنان زحافان التفعيلة يصيب عندما وأذلك ، (مركب) مزدوأج)2(
: التي الجدوأل يوضحها أنواع أربعة .وأهو تغييران

بعد وأزنها
دخوله

التفعيلة صورة
دخوله بعد

من مايدخله
التفاعيل

تعريفه اسم
الزحاف

م

////5 ُلْن ِع َت ُم ُلْن ِع ْف َت ُمْس وأالرابع الثاني حذف
الساكنين

ْبن ّطّي الَخ +ْ ال
ْبل ْلَخ ا 1///5/ ُعلُت َم ْولُت ُع ْف َم

/5///5 ُلْن ِع َف ْت ُم ُلْن ْاِع َف َت ُم
المتحرك الثاني تسكين
الساكن الرابع وأحذف

ْار ِلْضَم ّطّي ا +ْ ال
ْلَخْزل ا 2

///5/ ِعلُت َف ُتْن ْاِعل َف وأالسابع الثاني حذف
الساكنين

ْبن َكّف الَخ ْل +ْ ا
ْكل الّش 3//5// ْفِع َت ُل ُم ْفِع َت ُلْن ُمْس

//5/5/ ْلُت َع ْا َف ُم ُتْن َل َع ْا َف ُم
المتحرك الخامس تسكين

الساكن السابع وأحذف
َعْصب ْل َكّف ا ْل +ْ ا

ْقص ّن ال 4

الزحاف   متعلقات : من
فيما نبينها ، العروأض كتب في تتردد مصطلحات ثلثة بالزحاف يتعلق
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: يلي

سببان وأاحدة تفعيلة في يتجاوأر أن هي:     الحرفين     بين     المراقبة )1( 
يسلم أن يجب وأالخر ، الزحاف يلحقه أن يجب أحدهما ، خفيفان

.  معتتتا يستتتلما وأأل ، معتتتا الزحتتتاف يصتتتيبهما أل فحكمهمتتتا ؛
ُلْن ( على يجري وأهذا ْي ْاِع َف مراقبة فهناك ؛ المضارع البحر ) في َم
. وأهتذا الختر وأيبقتى أحتدهما يحتذف أن بد فل ؛ وأالنون الياء بين

ٍر نفُسه الحكم ْولُت ( على جا ُع ْف . المقتضب البحر ) في َم
وأاحتتدة تفعيلتتة فتتي يتجتتاوأر أن هتتي:     الحرفيتتن     بيتتن     المعاقبتتة )2( 

يلحقتته أن يجتتوز أحتتدهما ، خفيفتتان سببان متجاوأرتين أوأتفعيلتين
الزحتتاف يصتتيبهما أل فحكمهما ؛ يسلم أن يجب وأالخر ، الزحاف

. معا يسلما أن وأيصح ، معا
: فتتي أبحتتر خمستتة فتتي تكتتون وأاحتتدة تفعيلة في وأالمعاقبة

ُلْن ( ْي ْاِع َفتت عصتتب بعتتد وأالتتوافر ، وأالهتتزج ، الطويتتل ) متتن َم
ُتْن ( َل َع ْا َف ُلْن ( . وأفي ) ُم ِع ْف َت بعتتد وأالكامل المنسرح ) من ُمْس

ُلْن ( إضتتمار ْاِع َفتت َت فتتي تكتتون تفعيلتتتين فتتي وأالمعاقبتتة ، ) ُم
: صور ثلث وألها ، وأالمجتث وأالخفيف وأالرمل المديد

فتستتمى ؛ قبلهتتا التتتي التفعيلتتة لتسلم التفعيلة أوأل يزاحف أن-1      
. ) صدرا ( المزاحفة التفعيلة

فتستتمى ؛ بعتتدها التتتي التفعيلة لتسلم التفعيلة آخر يزاحف أن-2      
. ) عجزا ( المزاحفة التفعيلة

قبلهتتا التتتي التفعيلتتة لتستتلم وأآخرهتتا التفعيلتتة أوأل يزاحتتف أن-3      
المزاحفتتتتتتتة التفعيلتتتتتتتة فتستتتتتتتمى ؛ بعتتتتتتتدها وأالتتتتتتتتي

بحتتور أربعتتة فتتي تجري الثلث بصورها ،وأالمعاقبة ) الطرفين (
وأالمجتث. وأالخفيف وأالرمل المديد هي

سببان وأاحدة تفعيلة في يتجاوأر أن  هيالحرفين:     بين     المكانفة )3( 
أوأيزاحتتف ، معتتا أوأيستتلما معتتا يزاحفتتا أن فيهمتتا يجتتوز ، خفيفان
ُلْن ( فتتي المكانفتتة . وأتجري الخر وأيسلم أحدهما ِع ْف َت ) متتن ُمْستت
.    المنسرح من الوألى وأالتفعيلة ، وأالبسيط وأالسريع الرجز

العلة  :  تعريف
. وأالسبب : المرض لغة العلة
َعتتروأض متتن وأالوأتتتاد الستتباب على يطرأ : تغيير الصطلح وأفي أوأ ال

متتن بيتتت أوأل فتتي وأردت إذا أنهتتا بمعنتتى ، لزمتتت حلت إذا ، الضرب
ِزَمتتتْت القصتتتيدة ُت ْل مجتتترى جتتترت إذا إل ، أبياتهتتتا جميتتتع فتتتي ا
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. الخفيف  البحر في ،كالتشعيث الزحاف

: أنواعها
: نوعان العلل

بالزيادة )1( المجزوأء:      علل الضرب غير لتدخل وأتكون  وأهي ،
التفعيلة      آخر في أوأحرفين حرف علل    بزيادة ثلث وأهي ،

 : التي   الجدوأل يوضحها

بعد وأزنها
دخولها

التفعيلة صورة
دخولها بعد

من ماتدخله
التفاعيل

تعريفها اسم
العلة

م

///5//5/5
/5//5/5

ُلْن ْاِع َف َت ُتْن ُم
ُلْن ْاِع ُتْن َف

ُلْن ْاِع َف َت ُم
ُلْن ْاِع َف

ما على خفيف سبب زيادة
مجموع وأتد آخره

ْي ِف ّتر ال
ل

1

///5//55
/5//55
/5/5//55

ُلْن ْاِع َف َت ْْن ُم
ُلْن ْاِع ْن َف

ُلْن ِع ْف َت ْن ُمْس

ُلْن ْاِع َف َت ُم
ُلْن ْاِع َف

ُلْن ِع ْف َت ُمْس
ما على ساكن حرف زيادة

مجموع وأتد آخره

ْي ِي ْذ ّت ال
ل

(الذال
ة)

2

/5//5/55 ُتْن ْاِعل ْن َف ُتْن ْاِعل َف

ما على ساكن حرف زيادة
خفيف سبب آخره

ْي ِب ّتْس ال
غ

(السب
اغ)

3

بالنقص )2( وأالوافي:      علل المجزوأء وأالضرب الَعروأض تدخل وأهي
السواء  َعروأض       على ال من أوأأكثر حرف بنقصان وأتكون ،

أحدهما   أوأ في        وأالضرب كما النقصان إلبهذا البحر ليرد وأأحيانا ،
. الوافر  البحر

التي        الجدوأل يوضحها أنواع تسعُة النقص : وأعلل

بعد وأزنها
دخولها

صورة
بعد التفعيلة

دخولها

ماتدخله
من

التفاعيل
تعريفها اسم

العلة م

//5
//5/5
/5//5

ْو ُع َف
ْاِعْي َف َم
ْاِعل َف

ُلْن ْو ُع َف
ُلْن ْي ْاِع َف َم
ُتْن ْاِعل َف

آخر من الخفيف السبب ذهاب
التفعيلة

ْذ الَح
ف 1
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/5/5

///5/5
/5/5/5

ْاِعْل َف
ْاِعْل َف َت ُم
ِعْل ْف َت ُمْس

ُلْن ْاِع َف
ُلْن ْاِع َف َت ُم
ُلْن ِع ْف َت ُمْس

المجموع الوتد ساكن حذف
قبله ما وأتسكين التفعيلة آخر

ْط َق ال
ع 2

/5
/5/5

ْع َف
ْاِعْل َف

ُلْن ْو ُع َف
ُتْن ْاِعل َف

آخر من الخفيف السبب ذهاب
الوتد ساكن حذف ثم ، التفعيلة

وأتسكين المجموع
 قبله ما 

+ْ القطع الحذف

ْتر َب ْل ا 3

//55
/5//55
/5/5/5

ْوْل ُع َف
ْاِعلْت َف
ْفِع َت ْل ُمْس

ُلْن ْو ُع َف
ُتْن ْاِعل َف

ْفِع َت ُلْن ُمْس

آخر     الخفيف السبب ساكن حذف
قبله    ما وأتسكين التفعيلة

َقْص ْل ا
ر 4

//5/5 َعْل ْا َف ُم ُتْن َل َع ْا َف ُم

آخر من الخفيف السبب حذف
الخامس تسكين مع التفعيلة،

المتحرك
َعْصب الحذف ْل +ْ ا

ْط َق ْل ا
ف

5

///5 ْا َف َت ُم ُلْن ْاِع َف َت ُم التفعيلة آخر المجموع الوتد حذف َذذ ْلَح ا 6

/5/5 ْو ُع ْف َم ْولُت ُع ْف َم التفعيلة آخر المفروأق الوتد حذف ْل الّص
م

7

/5/5/5 ْول ُع ْف َم ْولُت ُع ْف َم المتحرك السابع حذف َكْش ْل ا
ف

8

/5/5/55 ْولْت ُع ْف َم ْولُت ُع ْف َم المتحرك السابع إسكان ْق َو ْل ا
ف

9

الزحاف    مجرى الجارية :   العللْ
فتتإذا ، التتتزامه عتتدم فتتي الزحاف مجرى يجري العلل من نوع وأهناك
، الصل إلى وأالعود تركه جاز بل التزامه عليه يجب لم للشاعر عرض
: يلي فيما نوضحها أربع العلل وأهذه

ْيُث)1( ِع ّتْش يتتدخل عندما وأذلك ، المجموع الوتد أوأل حذف : وأهو ال
ُتْن) في ْاِعل َف متتن الشتتاعر كقتتول وأالمجتتتث   الخفيتتف ضرب (

: الخفيف
ّنما ْيُت ِإ ْلَم ّيُت ا َم

ِء َيتتتتتتتتتتتتتا َلْح ا
ماَت   َمْن ْيَس َل

ْيٍت  ِبَم َتَراَح َفاْس
ًفا ُلُه كاِس ْيَل با ِل َق

ِء الّرجتتتتتتتتتتتتتا
ّنمتتتا ْيتتتُت ِإ ْلَم َمتتتْن ا

ْيتتتتتتُش ِع ًبتتتتتتا َي ْي ِئ َك ِئْي) علتتى فقتتوله      َأْحيتتا ُتْن) = ( وأزن :( ْال َفتت دخلهتتا ) وأقتتد 5/5/5/ (
ِئْي (تتتَل الثتتاني التتبيت ضتترب فتتي يلتتتزمه وألم ، التشعيث ْا //5) = (/ ْرَرَجتت

5/5 ( .
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ُلْن في ْو ُعت َف َعتروأض ) فتي ( كقتول بحرالمتقتارب متن الوألتى ال

: المتقارب من الشاعر
َدّرُس ْنستتتاَب ُيتتت َأ

َفل َأْهتتتتتتتتتتتِل ْل ا
ِمَن   ِطٌي َب َن ِبها

ِد  الّسوا ْهِل ا
ْنتتَت َلتتُه ُيقتتاُل َأ  :

ْدُر ّدَجى َبتتتتت التتتتت
ُد َو َأْس ُه َوأ َفُر ِمْشتت

ُفُه ِنْصتتتتتتتتتتتتتتت ْو) علتتى فقتتوله     ُهتت ُف ْو) =( وأزن :( ُعتت َف ْذُف دخلهتتا ) وأقتتد 5// ( ْلَحتت وألتتم ، ا
. الوأل البيت َعروأض في يلتزمه

: وأمنتته نفتترة متتن ليخلتو وأهتتو ، البحتور بعض في عجزه أوأل أوأ ، البيت صدر أوأل في أوأأكثر حرف :زيادة الخزم)3(
: عنه الله رضي علي المام قول

ِإّن ْوَت َف ْلَم ا
َكتتتتتتتتتا ْي ِق ل

ِزيَمك  َيا َح ْد ُد ُاْش
ْوِت ْلَم ِل

( اشدد      ( كلمة زاد . حيث
الوتتتد أوأل حتتذف علتتى العتتام بتتالمعنى يطلتتق : استتم الختترم)4(

الثلث التفاعيتتل وأمتتوقعه ، التتبيت متتن شطر أوأل في المجموع
ُلْن وأهتتي مجموع بوتد المبدوأءة ْو ُعتت َف ُتْن ، :  َل َع ْا َفتت ُلْن ، ُم ْي ْاِع ،  َمَفتت

؛ استتم حالتتة كتتل في وأله غيره، مع أوأيجتمع ، وأحده يدخلها وأقد
، سلمتها حيث من وأاختلفها ، التفعيلة حسب تختلف فأسماؤه
:     الزحاف هذا وأنوع وأزحافها

ُلْن  )1(  ْو ُع :  صورتان معها : وأله َف
ُلن المجموع) فتصتتير( الوتد أوأل (حذف وأحده يدخل قد-1  ْو ُعتت : ) َف

ُلْن)، ْو ُع ْلَم فيسمى ( ّث . وأالمتقارب ، الطويل  وأيدخل ،  ال
ْبتتض متتع يجتمتتع قتتد-2  َق ْل وأحتتذف ، المجمتتوع الوتتتد أوأل (حتتذف ا

ُلْن الستتتتتتتتتتتاكن) فتصتتتتتتتتتتتير الختتتتتتتتتتتامس ْو  َفُعتتتتتتتتتتت
ْوُل) ُع ّثْرَم فيسمى  ، : ( .  وأالمتقارب ، الطويل البحر وأيدخل ، ال

ُلْن  )2(  ْي ْاِع َف : صور ثلث معها : وأله َم
ُلْن المجموع) فتصير الوتد أوأل (حذف وأحده يدخل قد-1  ْي ْاِع : ) (َمَف

ُلْن)  ْي ْاِع َف ْلَخْرَم فيسمى ، ( . وأالمضارع ، الهزج بحر وأيدخل ، ا
ْبتتض متتع قتتديجتمع-2  َق ْل وأحتتذف ، المجمتتوع الوتتتد أوأل (حتتذف ا

 الستتتتتتتتتتتتتتتتتتاكن) فتصتتتتتتتتتتتتتتتتتتير الختتتتتتتتتتتتتتتتتتامس
ُلْن ْي ْاِع َف ُلْن (َم ْاِع َف ْتَر فيستتمى  ، ) ):( ، الهتتزج بحتتر وأيتتدخل ، الّشتت
. وأالمضارع

َكّف مع يجتمع قد-3  ْل الستتابع وأحتتذف ، المجموع الوتد أوأل (حذف ا
ُلْن الستتتاكن) فتصتتتير ْي ْاِع َفتتت ْيتتتُل :( )        (َم ْاِع فيستتتمى  ، ) َف

ْلَخْرَب . وأالمضارع ، الهزج بحري وأيدخل ، ا
ُتْن  )3(  َل َع ْا َف : صور أربع معها : وأله ُم
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المجمتتتوع) فتصتتتير الوتتتتد أوأل (حتتتذف وأحتتتده يتتتدخل قتتتد-1 

ُتْن ( َل َع ْا َفتت ُتْن)  ) ُم َل َع ْا َفتت َعْضتتَب فيستتمى ، : ( ْل البحتتر وأيتتدخل ، ا
الوافر.

َعْصتتب متتع يجتمتتع قتتد-2  ْل ،وأإستتكان المجمتتوع الوتتتد أوأل (حتتذف ا
ُتْن ( المتحرك) فتصير الخامس َل َع ْا َفتت ُتْن) )  ُم ْل َع ْا َفتت فيستتمى  ، : (

َقْصَم ْل البحرالوافر. وأيدخل ، ا
،وأإستتكان المجمتتوع الوتتتد أوأل النقتتص(حتتذف متتع يجتمتتع قتتد-3 

ُتْن ( الساكن) فتصير السابع المتحرك،وأحذف الخامس َل َع ْا َف : ) ُم
ْلُت) َع ْا َف ْقَص فيسمى  ، ( َع ْل البحرالوافر. وأيدخل ، ا

ْقل(حذف مع يجتمع قد-4  َع ْل الخامس وأحذف ، المجموع الوتد أوأل ا
 المتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترك) فتصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتير

ُتْن ( َل َع ْا َف ُتْن : ( ) ُم َع ْا ْلَجَمَم فيسمى  ، ) َف البحرالوافر. وأيدخل ، ا
ْلَخْرُم) يسمى دخله فما ْوفوًرا يسمى يدخله لم وأما ، مخروأًما (ا . َم

ّقش قول الطويل البحر في الخرم أمثلة وأمن  : الكبر المر
َلتتتى َها ِإ ِد ْهتتت ْبتتتَل َع َق

ْيِب ْلَمِشتتتت ُبها ا ِخَضتتتتا
َعْن َهْل ِتتتْي ِلْي َيْرِج ِلّم
َها ِإْن ُت ْب َخَضتتتتتتتتتتتتتتت

ُلْن) = (/ ) تساوأي َيْر َهْل :( فقوله ْو ُع البحتر في وأالصل ، ) 5/5(
ُلْن بت يبدأ أن الطويل ْو ُع َف ) متتا ... قتتال:(وأهتتل ) وألتتو 5/5) = (// (

. خرم البيت في كان
 : الحطيئة قول الوافر البحر في الخرم أمثلة وأمن

ّنتتتتَب جتتتتاَر تج
ِهتتُم ُء بيت الشتتتا

ُء نزل إن الشتتتا
ٍم بتتتتتدار قتتتتتو

ِإْن فقوله ُتْن ْش) تساوأي َنَزَل :( َل َع ْا َف في وأالصل ، ) 5///5) = (/ (
ُتْن)= (// بت يبدأ أن الوافر البحر َل َع ْا َفتت ِإْن 5///5(ُم ) ... )وألوقتتال:(وأ

. خرم البيت في كان ما
الشاعر:  قول المضارع البحر في الخرم أمثلة وأمن

ًء َنتتتتتتتا َث
َلتتتتتتى َع

ْوَف ْي َس ِد ْهتت ُأ

ْلَمى ِلَستتتتتتتتت
ْهت فقوله:(سوف ُلْن ( ) تساوأي أ ْاِع في وأالصل ، ) 5//5/ ) = (  َف

ُلْن بتتت يبتدأ أن المضتتارع البحر ْي ْاِع َفت قتال: ) وألتتو 5/5/5// ) = ( (َم
. خرم البيت في كان ) ما ... وأسوف أوأ (فسوف

الشاعر:  قول الهزج بحر في الخرم أمثلة وأمن
متتا أميتتًرا

رضتتتتيناه
ْو أبتتو كان ل

ٍروأ َعْمتتتتتتتت
ْو َل ِْيتتُل ( ) تستتاوأي َكاَن فقوله:( ْاع فتتي وأالصتتل ، ) /5/5/ ) = (  َف

ُلْن بت يبدأ أن الهزج بحر ْي ْاِع َف ْو ) وألتتو 5/5/5// ) = ( (َم َلتت َف أوأ قتتال:(
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ْو َل . خرم البيت في كان ) لما ... وأ

البحتتر فتتي القيتتس امتترئ قتتول وأمنتته العجتتز أوأل فتتي نادًرا جاء وأقد
: المتقارب

ّقْت ِهَمتتا ُش ِقي مآ
ُأَختتتتتْر ِمتتتتتْن

ْيتتتتٌن َع َهتتتتا َوأ َل
ْدَرة ٌة َحتتت ْدَر َبتتت َقْت فقوله ْق ُلْن ( ) تستتاوأي :(ش ْو فتتي وأالصتتل ، ) 5/5/ ) = (  ُعتت

 شتتتتتتتتتتتتطره يبتتتتتتتتتتتتدأ أن المتقتتتتتتتتتتتتارب البحتتتتتتتتتتتتر
ُلْن) = ( بت ْو ُعتت َف ّقْت قتتال:( ) وألتتو 5/5// ( فتتي كتتان ) لمتتا ...  وأُشتت

. خرم البيت
فتتي الفتتاء أوأ ، كتتالواوأ ، العطتتف حتترف للخرم يحذف ما وأأكثر

. وأإليتتك الوألى العصور بعد الشعراء تحاشاه وأقد ، القصائد مطالع
: الجدوأل هذا في سبق لما ملخصا

التفعيلة صورة
دخوله بعد

ما
يسمى

به

مع الخرم تركيب
غيره

التي التفعيلة
يدخلها

ُلْن ْو ُع ْلَم ّث ال تتتتتتتت ْلَخ ا
ْرم

ُلْن ْو ُع َف
ْوُل ُع ّثْرَم ال ْبض َق ْل ا ْلَخ ا

ْرم

ُلْن ْي ْاِع َف ْلَخْرَم ا تتتتتت ْلَخ ا
ْرم

ُلْن ْي ْاِع َف ُلْنَم ْاِع َف ْتَر الّش ْبض َق ْل ا ْلَخ ا
ْرم

ْيُل ْاِع َف ْلَخْرَب ا َكّف ْل ا ْلَخ ا
ْرم

ُتْن َل َع ْا َف َعْضَب ْل ا تتتتتت ْلَخ ا
ْرم

ُتْن َل َع ْا َف ُم
ْلتُُْن َع ْا َف َقْصَم ْل ا َعْصب ْل ا ْلَخ ا

ْرم

ْلُُت َع ْا َف ْقَص َع ْل ا النقص ْلَخ ا
ْرم

ُتْن َع ْا َف ْلَجَمَم ا ْقل َع ْل ا ْلَخ ا
ْرم
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والعلة    الزحاف بين : مقارنة

: هي أمور ثلثة في وأالعلة الزحاف يتفق
)3. ( وأالضتترب العتتاريض علتتى )  الدخول2. ( الحذف مطلق)1(

.  السباب ثواني على الدخول
: هي أمور أربعة في وأيختلفان

بالزيتتادة فتكتتون العلتتة أمتتا ، بتتالنقص إل ليكتتون الزحتتاف أن)1(
. وأالنقص

الستتباب فتتتدخل العلتتة أما ، السباب بثواني يختص الزحاف أن)2(
. وأالوأتاد

َعروأض ، الحشو يدخل الزحاف أن)3( فل العلتتة أمتتا ، وأالضرب ، وأال
َعروأض إل تدخل . وأالضرب ال

ًبا ليلزم عرض إذا الزحاف أن)4( ًيتتا (زحافا ُسّمي لزم وأإذا ، غال جار
تلزم لم وأإذا ، غالبا لزمت عرضت فإذا العلة أما ، ) العلة مجرى
.    ) الزحاف مجرى جارية (علًة ُسّميْت

هي       الَعروضية التفاعيلْ تلحق التي التغييرات : أهم

ُلْن2  ْاِع َف  - ُلْن - 1 ْو ُع َف
إليه ماتصير نتتتتتتتوع

التغيير
ماتصتتي

إليه ر
نتتتتتتوع

التغيير
ُلْن ْاِع ْن َفتتتتتتت

ْاِعلْن) ( َف
التذيي

ل
1 ْع َف ْتر َب ال 1

ُلْن  ْاِع ُتتتْن َفتت
ُتْن) ْاِعل َف )

الترف
يل

2 ْو ُع ْذ  َف الَح
ف

2

ُلْن ْا التشتت  َف
عيث

3 ُلْن ْو الَخْر  ُع
م

3

ُلْن ِع َف ْبتت الَخ
ن

4 فعوُل ْبتت َق ْل ا
ض

4

ْاِعْل ْط  َف َق ال
ع

5 فعوْل َق ال
ْصر

5
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ُتْن4 َعل ْا َف - ُم ُلْن3 ْي ْاِع َف - َم
َع ْا َف ُم
ُتْن   ْل

َع ْل ا
ْصب

1 ْا َفتت َم
ِعْي

ْذ الَح
ف

1

َع ْا َف ُم
  ُتْن

ْقتت َع ْل ا
ل

2 ْي ْاِع َف
  ُلْن

الَخْر
م

2

َع ْا َف ُم
  ْل

َقط ال
ْف

3 ْا َفتت َم
ُلْن ِع

ْبتت َق ْل ا
ض

3

َع ْا َف ُم
 ْلُت

ْقتت الن
ص

4 ْا َف َم
ْيُل ِع

َكتت ْل ا
ّف

4

ُلْن6 ِع ْف َت ْفِع ، - ُمْس َت ُلْن ُمْس ُلْن5 ْاِع َف َت - ُم
ُلْن ِع ْف َت ْن ُمْستتتتتتت

ِعل ْف َت ) ْن (ُمْس
التذي

يل
1 ُلْن ْاِع َف ْت الضتت  ُم

مار
1

ُلْن ِع َت ُم ْب الَخ
ل

2 ُلْن ْاع َفتتتتتتتت َت ْن ُم
ْاعل َف َت ) ْن (ُم

التذيي
ل

2

ُلتتْن ِع ْف َت ْفتتِع ُم َت / ُم
 ُلْن

ْب الَخ
ن

3 ُلْن ْاِع َفتتتت َت ُتتتتتْن ُم
ْاِعل َف َت ) ُتْن (ُم

الترف
يل

3

ْفِع َت ُل ُم الش
ْكل

4 ْا َف َت َذ  ُم الَحتت
ذ

4

ُلْن ِع َت الطتت  ُمْس
ّي

5 ُلْن ِع َف ْت الَختتْز   ُم
ل

5

ْفِع َت َق ْل ُمْس ال
ْصر

6 ْاِعْل َف َت ْط  ُم َق ال
ع

6

ِعْل ْف َت َق   ُمْس ال
ْطع

7 ُلْن ْاِع َف ْق  ُم َو التت
ص

7

ِعُل ْف َت ُمْس َكتت ْل ا
ّف

8

ْولُت8 ُع ْف - َم ُتْن7 ْاِعل َف  -
ُعل َم
  ُت

ْبتت الَخ
ل

1 ْاِعْل ْتر  َف َب ال 1

ْول ُع َم
  ُت

ْبتت الَخ
ن

2 ُتْن ْاِعل ْن َفتتتتتتت
ْا ْاِعلت َف ) ْن (

التسب
يغ

2

ْو ُع ْف َم ْل الص
م

3 ُتْن ْال التشتت  َف
عيث

3

ُعل ْف َم الطتتت 4 ْ ْاِعل ْذ  َف الَحتت 4
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ّي  ُت ف

ْو ُع ْف َم
َْ   ل

َكْس ال
ف

5 ُتْن ِعل َف ْبتت الَخ
ن

5

ْو ُع ْف َم
  لْت

ْق َو ال
ف

6 ِعلْت َف ْك الش
ل

6

ْاِعلْت َقْص  َف ال
ر

7

ْاِعلُت َف َكّف ْل ا 8

دراسته     ماسبقت على وتدريبات أسئلة
وأمانوع ، ؟ العروأضية التفعيلت الشعراء استعمل كيف:    1س
وأما ، ؟ التغييرات             هذه تسمى وأبم ، ؟ التغييرات هذه

. ؟ فائدتها
التي التغييرات أنواع وأما ، ؟ وأاصطلحا لغة الزحاف ما:    2س

. ؟ الزحاف بسبب تجري
. له ممثل منهما كل عرف ثم ، . اذكرهما نوعان الزحاف:    3س
لكل مثل ، ؟ وأالمركب المفرد الزحاف بين الفرق ما:    4س

. بمثالين منهما
بحر أي وأفي ، ؟ العروأضيين اصطلح في المراقبة ما:    5س

. المثال توضيح مع لها مثل ، ؟ تحدث
، ؟ تعريفها . ما ) المعاقبة ( العروأضية المصطلحات من:    6س

. ؟ التفاعيل من تدخله ما وأماحكم
، . اذكرها صور ثلث فلها تفعيليتين في المعاقبة جرت  إذا:   7س
. العروأضيين           عند المزاحفة التفعيلة تسمية اذكر ثم

، ؟ تجري التفاعيل أي وأفي ، ؟ الحرفين بين المكانفة  ما:   8س
. بالمثال ذلك وأضح
وأماحكمها ، ؟ العروأضيين اصطلح وأفي اللغة في العلة  ما:   9س

. بمثالين لها مثل ؟
التمثيل مع ، منهما نوع كل موضحا . اذكرهما نوعان العلل:  10س
. وأاحد بمثال له

. بمثال لها مثل ، ؟ الزحاف مجرى الجارية العلل ما:  11س
 . له مثل ، ؟ موضعه وأما ؟ الخزم ما:  12س
له مثل ، ؟ موقعه وأما ، ؟ العروأض علماء عند الخرم ما:  13س
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. وأاحدة بتفعيلة

. ذلك وأضح ، ؟ يختلفان وأفيم ، ؟ وأالعلة الزحاف يتفق فيم:  14س
: التية العروأضية المصطلحات عرف:  15س

، الحذف ، الترفيل ، الخزل ، الكف ، العصب ، الخبن (
. ) الكشف ، الحذذ

: يلي لما مثل:  16س
. ) القطع ، التذييل ، الشكل ، القبض ، الطي ، الضمار (

: تغيير من عليها دخل ما موضحا التية التفاعيل أصول بين:  17س
ْع ( ُلْن ، َف ْاِع َف ْو ، َم ُع ْف ُتْن ، َم ْل َع ْا . )  َف

: منها لكل التمثيل مع التية المصطلحات بين الفرق اذكر:  18س
ْار ِلْضَم َعْصب وأ أ- ا ْل  . ا

ْيل  – ب ِف ّتر ْيل وأ ال ِي ْذ ّت . ال
ْذف – ج َذذ وأ الَح ْلَح . ا

. وأالقصر د- القطع
من تفعيلة كل على دخولها يصح تغييرات ثلثة اذكر:  19س

بعد التفعيلة صورة وأذكر          تغيير كل تعريف مع التية التفاعيل
: عليها دخوله

ُلْن ( ِع ْف َت ْولُت ، ُمْس ُع ْف .  ) َم
: لها مثل ، ؟ التية التغيرات تسمى بم:  20س

壹-الساكن السابع حذف .
. المتحرك السابع ب- حذف
. التفعيلة آخر من المجموع الوتد ج- حذف
. التفعيلة آخر من المفروأق الوتد د- حذف

: له مثل ، ؟ التية التغيرات اجتماع يسمى بم:  21س
ْبن ّطّي مع أ- الَخ . ال

. القطع مع ب- الحذف
ُلْن( في القبض مع الخرمج-  ْو ُع . ) َف

. العصب مع د- الحذف
وأالحرف ، الثاني الحرف تدخل التي الزحافات اذكر:  22س

التفعيلة. من الخامس
: يأتي لما علل:  23س

ُلْن ( على الطي أ- دخول ِع ْف َت ْفِع ( على دخوله ) وأعدم ُمْس َت ُمْس
  . ) ُلْن
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ُتْن ( على الخبن ب- دخول ْاِعل ْاِع ( على دخوله ) وأعدم َف َف

ُتْن . ) ل

رجوع     

العروضية  الكتابة
حسب على تقوم التي الملئية الكتابة عن العروأضية الكتابة تختلف

مبتتدأ علتتى العروأضتتية الكتابتتة تقتتوم حيتتث ، المعروأفتتة الملء قواعد
مبتتدأين علتتى تقتتوم العروأضتتية الكتابتتة أن أي ، الختتط لمبتتدأ اللفتتظ

  أساستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيين
: هما

تكتتتب )، هذا :( مثل ، مكتوبا يكن لم وألو يكتب به ماينطق كل )1( 
. ) هاذا ( عروأضيا

ًبتا كتان وألتتو ليكتتب بته ينطتق ل متتا كتل )2(  : مثتتل ، إملئيتتا مكتو
. ) فهمو ( عروأضيا ) تكتب فهموا (

الكتابة عند أوأحذفها الحروأف بعض زيادة القاعدة هذه على وأيترتب
: يلي كما العروأضية

العروضية:       أول الكتابة عند تزاد التي : الحرف
ًنا يكتب صوره : بجميع التنوين )1(  ْلٌم مثل ، ساكنة نو ، علًما ، : (ِع

ٍم ْلُمْن هكذا عروأضيا تكتب ، ) عل ْلَمْن ، : ِع ْلِمْن ، ِع .  ِع
: مثتتل ، فمتحترك : ستاكن بحرفيتن : يكتتب المشتتدد الحرف )2( 

ّهتتَم ، متتّر ( َهتتَم ، هكتتذا: َمتتْرَر عروأضتتيا يكتتتب ، ) َف ْه وأقتتع وأإذا ، َف
ّد الستتاكن ( المقيد الروأي آخر المشدد الحرف ُعتت وأاحتتدا حرفتتا ) 

نهاية وأقع ) إذا استمّْر ( مثل ، وأالقافية العروأض علماء عند ساكنا
. : استمْر هكذا عروأضيا تكتب ، الثاني الشطر

يفتتتك الوأل الشتتتطر آختتتر فتتتي المشتتتدد  الحتتترف: ملحظ::ة
(هّن). الغائب المؤنث جمع ضمير وأيشبع،بخلف

)، َداوأد ، : (طتتاوأس مثل ، السماء بعض في الواوأ حرف زيادة )3( 
ْوأد هكذا عروأضيا تكتب ُوأ َدا ْوأس ، :  ُوأ . َطا

: التية المواضع في اللف زيادة )4( 
، هتتذين ، هتتذان ، هذه ، : (هذا مثل ، الشارة أسماء بعض في-1      
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، هتتاذه ، :هتتاذا هكتتذا عروأضتتيا تكتتتب ، ذلكتتم) ، ذلكمتتا ، ذلتتك

. ... ذالكم ، ذالكما ، ذالك ، هاذين ، هاذان
: هكتتذا عروأضيا تكتب )، إله ، الرحمن ، (الله الجللة لفظ في-2      

. إله ، َاْررحمان ، الله
عروأضتتيا تكتتتب ، ) (لكتتّن وأالمشتتددة ، ) المخففتتة (لكْن في -3      

ْنَن ، : لكْن هكذا . لك
. : طاها هكذا عروأضيا تكتب ، ) طه ( لفظ في-4      

. : ألئك هكذا عروأضيا تكتب ، أوألئك )5( 
ّد حتترُف الشتتباع عتتن ينشأ بحيث الروأي حرف حركة إشباع )6(  متت

الشتتطر آختتر يكتتون أن مثتتل ، التتروأي حتترف لحركتتة مجتتانٌس
ِر ، كتابا ، الحكُم ( ، كتابا ، : الحكمو هكذا عروأضيا تكتب ، ) القم

ْي ِر َقَم . ) ال
الجمتتع وأميتتم ، المتتذكر للمفرد الغائب الضمير هاء حركة تشبع )7( 

، ستتاكنين التقاء أوأ ، الشعري البيت كسر ذلك على يترتب لم إن
ِه ، : لُه مثل ْو هكتتذا عروأضتتيا تكتتتب ، بكُم ، لكُم ، ب ُهتت ِهتتي ، : ل ، ب

ْو ْو ، لكُم ُكُم . ب
الفعتتل فتتي الرفتتع وأنتتون ، المخاطبتتة أوأ المختتاطب كتتاف )8( 

أوأ التكلتتم ضتتمير وأتتتاء ، الستتالم المتتذكر جمتتع وأنتتون ، المضتتارع
نهاية إحداها وأقعت إذا حركتها تشبع المؤنث أوأ للمذكر المخاطب

، يستتمعوَن ، يستتمعاِن ، كلُمتتِك ، : كلمتتَك مثل ، الشطرين أحد
تكتتتب ، قمتتِت ، قمتتُت ، ُقْمتتَت ، مسلميَن ، مسلموَن ، تسمعيَن

ْا هكتتتذا عروأضتتتيا َكتتت ِكتتتْي ، : كلم ْا، ، يستتتمعانِْي ، كلم َن يستتتمعو
َنا َنا ، تسمعي َنا ، مسلمو ْا ، ، مسلمي َت ْو ، ُقْم ُت ِتْي ، قم . قم

، مثتتل ، ألتتف بعتتدها مفتوحتتة همتتزة تكتتتب الممتتدوأدة الهمزة )9( 
ْاَمَن هكذا عروأضيا تكتب ، قرآن ، آمن َأ ْان ، :  َأ . قْر

تحذف:    ثانيا التي : الحرف
ٌء ، الكلم درج في وأقعت إذا الوصل همزة )1(  الكلمتتة أكتتانت ستتوا

َع مثتتل ، قياستتية أم ستتماعية فيهتتا هتتي التي ، وأافهتتْم ، : فاستتتم
ٌع : هكتتذا عروأضتتيا تكتتتب ، وأاستتٌم ، وأاثنتتان ، وأابتتٌن ، وأاستتتما

َع َتَم َهْم ، َفْس ْف ُعْن ، َوأ ِتما ُنْن ، َوأْس ْب ْثناِن ، َوأ وأقعتتت . فإن َوأْسُمْن ، َوأ
َع مثتتل ، وأخطتتا لفظتتا ثبتتتت الكلم أوأل فتتي ، افهتتْم ، : استتتم

ٌع َع هكتذا عروأضتيا تكتتب ، استم ، اثنتان ، ابتٌن ، استما ِاْستتم  : ،
ْفهْم ُعْن ، ِا ُنْن ، ِاْستما ْب ِاْسُمْن. ، ِاثناِن ، ِا
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َأْل) المعرفة مع الوصل ألف )2(  فتإن ، الكلم درج فتي وأقعت إذا (

، ستتاكنة اللم وأبقيتتت فقتتط الهمتتزة حتتذفت (أل) قمريتتة كتتانت
ْلكتتتاب هكذا عروأضيا ،تكتب فالعلم ، :وأالكتاب مثل َوأ ْلتتم ، : ِع ْل . َوأ
، بعتدها التذي الحترف وأشتدد اللتف حتذفت شمستية كانت وأإن

ْدق ْدق هكتتتذا عروأضتتتيا تكتتتتب ، وأالّشتتتمس ، وأالّصتتت ، : وأْصِصتتت
. َوأْشَشْمس

البتتتداء لم بعتتد وأقعت إذا التعريف لم من الوصل ألف تحذف )3( 
ْلُم مثل ، الجر لم أوأبعد ِع ْل َل ِم ، :  ْلتت ِع ْل ُق ، ِل ْد ْدِق ، َللّصتت تكتتتب ِللّصتت

ْلُم هكذا عروأضيا ِع ْل َل ِم ، :  ْل ِع ْل ُق ، ِل ْد ْدِق.  ، َلْصِص ِلْصِص
، َعْمتتٌروأ : حضتتر مثل ، وأالجر الرفع ) في عمروأ ( وأاوأ تحذف  )4( 

ٍروأ إلى ذهبت ذهبتتث ، َعْمتتُرْن : حضتتر هكتتذا عروأضتتيا تكتب ، َعْم
ِرْن إلى . َعْم

الستتماء أوأاختتر متتن الستتاكنتين وأاليتتاء وأالتتواوأ اللتتف تحتتذف )5( 
إلتتى المظلتتوم : أتتتى مثتتل  ، ستتاكن وأليها إذا وأالحروأف وأالفعال
: أَت هكتتذا عروأضتتيا تكتتتب ، العتتدل قاضتتي فأنصتتفه القاضتتي
متحتترك وأليهتتا . فتتإن ْلعدل قاِض فأنصفه ْلقاضي إَل       ْلمظلوم

عتدل قاضتي إلتى مظلتوم : أتتى مثتل ، منهتا شتيء يحتذف لتم
ِلْن قاضتتْي إلى مظلوُمْن  : أتى هكذا عروأضيا تكتب ، فأنصفه عتتد
.  فأنصفه

فتتي الجماعتتة وأاوأ بعتتد الفعال أوأاخر من الفارقة اللف تحذف )6( 
: مثل ، وأالمجزوأم المنصوب وأالمضارع ، وأالمر ، الماضي الفعل
: هكتتذا عروأضيا تكتب ،  يرجعوا ،لم يرجعوا لن ، ارجعوا ، رجعوا
.  يرجعو لم ، يرجعو لن ، ارجعو ، رجعو

، أوألت ، أوألو ، أنا ، : مائة من الزائدتين وأالواوأ ، اللف تحذف )7( 
. أوألئك

إذا التية وأالسماء وأالحروأف الدوأات من الخيرة اللف تحذف  )8( 
، خل ، حاشا ، إذما ، ما ، إل ، كذا ، هذا ، لماذا ، : إذا ساكن وأليها
. لما ، كل ، عدا

دراسته     ماسبقت على وتدريبات أسئلة
اذكر ثم ، . وأضحهما مبدأين على العروأضية الكتابة تقوم:  1س

.  القاعدة هذه على مايترتب
: يلي ما عروأضيا يكتب كيف:  2س

.  الممدوأدة . ج- الهمزة المشدد . ب- الحرف أ- التنوين
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. لهما مثل  ، اللف فيهما تزاد موضعين اذكر: 3س
حكمهتتا وأما ، ؟ الكلم أوأل في وأقت إذا الوصل همزة  ماحكم:4س
لذلك.             مثل ؟، وأصله في وأقعت إذا

: عروأضيا يلي ما اكتب: 5س
ّدم ، داوأد ( ٍروأ ، َفاعلْم ، تق ) أوألئك ، مائٌة ، اسمعوا ، عْم

الكلمتتات على أخرى مرة الجر وألم ، مرة البتداء لم أدخل::: 6س
: عروأضية كتابة اكتبها ثم التية

. ) الليل ، الماء ، اللبن ، الشفاء ، العسل (
: عروأضية كتابة التي البيت اكتب: 7س

إل وألظتتتتتتتالٌم
ِم ستتيبلى بتتأظل

ٍد من وأما يتتد إل يتت
فوقهتتتتتا اللتتتتته

الكلمات من مافيه بين ثم ، عروأضية كتابة التي البيت اكتب: 8س
: قواعدها           مبينا ، كتابتها تغيرت التي

أدناه المر وأأضيق
الفتتتتتترِج إلتتتتتتى

أمتتتٌر تضتتتايق إذا
فرًجتتتتا فتتتتانتظْر

رجوع

العربي الشعر : بحور الثاني المبحث

: وتفعيلتها  البحور
المختلفتتة الموستتيقية اليقاعتتات أوأ الشتتعرية الوأزان البحتتورهي

التتذي البحتتر أشتتبه لنتته ؛ الستتم بهتتذا البحر وأسمي ، العربي للشعر
. الشعر من ماليتناهى به يوزن كونه في منه ُيغترف بما ليتناهى
فألفتهتتا ، الشتتعراء اعتمتتدها الشعرية الموسيقية اليقاعات وأهذه

. عدة قروأن طوال الشعراء فاعتمدها ، النفوس لها وأطربت ، الذان
صتتورها فاستتخرج ، الزدي الفراهيتتدي أحمتد بتتن الخليتل جتاء حتتى

منهتتا بحتتر كتتل وأأعطى ، بحورا سماها قوالب في وأسكبها الموسيقية
.  هذا يومنا حتى به يعرف مازال خاصا اسما

لكتتل هتتي وأزنتتا عشتتر خمستتة الخليتتل استتتخرجها التي وأالبحور
تلميتتذه وأضتتعه التتذي المتتتدارك بحتتر عدا ما اليوم المعروأفة البحور

.  الخفش
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كتتون متتن ينطلتتق بحتتوره وأضتتع فتتي الخليل انتهجه الذي وأالنهج
تحسب وأهذه ، فساكنات متحركات من مؤلفة العربية في الكلمات

فتتي يستتقط بتته ينطتتق ل ما فكل ، كتابتها حسب ل بها النطق وأفق
الكتابتتة في ذلك عرفنا كما بالعكس وأالعكس مكتوبا كان وألو الوزن

. العروأضية
سماها مجموعات في زمرا تجتمع وأالساكنات المتحركات وأهذه
عتتدد فتتي تختلتتف الشتتعرية وأالبحور.  علمنا كما عشر وأهي تفاعيل

: أقسام ثلثة على تفعيلتها
ْيتتل شتتطر كتتل فتتي تفعيلت أربع من مايتكون منها)1( ِو ّط ، وأهتتي: ال

. المتدارك ، المتقارب ، البسيط
، وأهتتي: المديتتد شتتطر كتتل فتتي تفعيلت ثلث من مايتكون منها)2(

. الخفيف ، المنسرح ، السريع الرمل ، الرجز ، الكامل ، الوافر
، وأهتتي: الهتتزج شتتطر كتتل فتتي تفعيلتتتين متتن متتايتكون منهتتا)3(

. المجتث ، المقتضب ، المضارع

: الشعر  تقطيع
متتن يقابلهتتا بمتتا الشتتعر بيتتت كلمتتات وأزن هتتو الشتتعر تقطيتتع

التقطيتتع فتتي وأيراعتتى ، انكساره أوأ الوزن صحة لمعرفة ؛ تفعيلت
أجتتزاء إلتتى الشتتعر متتن البيت تفكيك . فالتقطيع الخط دوأن اللفظ
. وأالتقطيتتع العروأضية التفعيلت من مايناسبه جزء كل تحت وأوأضع

لكتتل إذ ؛ للتفعيلت الصتتوتي اليقتتاع اتقتتان علتتى يرتكتتز العروأضي
ُلْن ( فللتفعيلة ، الخاص الموسيقي إيقاعها تفعيلة ْو ُعتت ، ) إيقاعهتتا َف

ُتْن ( فللتفعيلتتة ْاِعل اليقتتاع التتدارس أتقتتن ... وأمتتتى ) إيقاعهتتا َفتت
.    للبيت العروأضي التقطيع عليه سهل للتفعيلت الموسيقي

:  فائدته
. البيت إليه ينتمي الذي البحر نوع معرفة على الدارس إعانة)1(
للوأزان التتوزن هتتذا مطابقة وأمدى القصيدة وأزن على التعرف)2(

. العربية

: طإريقته
الخطتتوات هتتذه تتبتتع أن فعليتتك الشتتعر متتن بيت تقطيع أردت إذا

 : الصحيحة الجابة إلى تصل حتى التي البيت تقطيع في المتبعة
ّلي َع َلى َل ْد َمتتْن ِإ ْيُت َقتت ِو َهتت

ْيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتُر ِط َأ
َقطتتا َأِستتْرَب ْيتتُر َمتتْن َهتتْل ال ِع ُي

َجنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاَحُه

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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ِلْي ْل َع َلى َل ْد َمْن ِإ ْيُت َقتت ِو َهتت

ْوأ ْيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتُر ِط َ
َقطتتا َأِستتْرَب ْيتتُر َمتتْن َهتتْل ْل ِع ُي

ْو ُه َجنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاَح
ْيُر ِط َأ

ْوأ
ْي ِو َه
ُت

َلتتتتتى ِإ
ْد َمْن َق

ِل ْل َع َل
ْي

َجناَح
ْو ُه

ْي ِع ُي
ُر

َقطا َهْل ت
َمْن

َأِستتْرَب

لـ
//5/
5

//5
/

//
5/5/5

//
5/5

//5//
5

//5
/

//5/5/5 //5/5

َفاِع َم
ْي

ْو ُع َف
ُل

ُل ْي َفاِع َم
ْن

ْو ُع َف
ُلْن

َفاِع َم
ُلْن

ُعتت َف
ْوُل

ُلْن ْي َفاِع َم ُلْن ْو ُع َف

: بحره الطويل 
 عروأضه مقبوضة تامة

:
 ضربتته معتمد محذوأف

:
 حشوه القبض وأالسابعة الثالثة التفعيلة دخل

:

الخطوات  : توضيح

الولى  : الخطوة
ضتتبط متتن متتافيه ملحظتتة متتع ، الجابتتة كراستتة إلتتى البيت نقل
خللهتتا متتن ليتضتتح ؛ متأنيتتة وأاعيتتة قتتراءة التتبيت قتتراءة ثم ، للشكل

وأالكلمتتات ، المشددة وأالحروأف ، لتنطق وأالتي تنطق التي الحروأف
التعتترف . وأمحاوألتتة الستتاكنين للتقتتاء يحتترك أوأ يحذف وأما ، المنونة

وأممتتا ، تفتتاعيله نغمة خلل من البيت هذا بحر على القراءة هذه أثناء
البحتتور ضتتوابط حفتتُظ وأاضتتحة مستتاعدة البحر اكتشاف على يساعد

.   بحر لكل المفتاح تعد  فهي وأترديدها

الثانية  : الخطوة
الكتابتتة بقواعتتد اللمتتام يستلزم وأهذا ، عروأضية كتابة البيت كتابة

الخطتتوة هتتذه فتتي الخطتتأ ؛لن دقيقتتة دراستتة وأدراستتتها العروأضتتية
. اللحقة الخطوات إلى الخطأ سريان عنه يتسبب

الثالثة  : الخطوة
متن تفعيلتة موسيقا على منغمة ترديدها ثم البيت من قطعة أخذ 

هتتذه نغمتتة علتتى وأمطابقتها ، البحور بها تبتدئ التي الوألى التفعيلت
الشتتاعر كلم بيتتن الموستتيقية النغمتتة في التطابق تم فإذا ، التفعيلة
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ثتتم ، صتتحيحة الخطتتوة هتتذه كتتانت البحور من لبحر الوألى وأالتفعيلة

متتع الستتابقة القطعة مع ُعمَل مثلما معها وأالعمل أخرى قطعة اختيار
كان ذلك تم . فإذا لتتداخل حتى القطع تلك بين فاصل وأضع ملحظة
. وأزنتته علتتى البيت جاء الذي البحر انكشف وأبذلك ،  صحيحا التقطيع

. الطريقة هذه على البيت إكمال ثم

الرابعة  : الخطوة
الحتترف تحتتت ُيجعتتُل بحيتتث ، قطعتتة كتتل تحتتت الرمتتوز وأضتتع 

، ] / [ الرمتتز مكستتورا) هتتذا أوأ أوأمفتوحتتا كتتان مضتتموما ( المتحرك
ُيجعل َفتتْي أوأِل أوأ المتتد حتترف أوأ الصتتحيح الستتاكن الحرف تحت وأ َحْر

ُأ ل التتبيت أن ملحظتتة . متتع ] 5 [ الرمتتز هتتذا المشتتدد بستتاكن ُيبتتتد
خمستة التتبيت فتي ليتتوالى أنته وأملحظتة ، متحتترك علتى وأليوقف

حشتتو في ساكنان ليلتقي أنه ملحظة وأمع ، ] ///// [ هكذا متحركات
أوأ بالتحريتتك إمتتا ذلك من التخلص من لبد فإنه ذلك وأقع وأإذا ، البيت

. الحذف

الخامسة  : الخطوة
النغمتتة متتع المتمشتتية ، قطعتتة لكتتل المناستتبة التفعيلتتة اختيتتار 

لتتتأتي قتتد المختتتارة التفعيلتتة أن ملحظتتة متتع ، للتتبيت الموستتيقية
ُلْن ( التفعيلة مثل ، سليمة ْو ُع ُلْن ) أوأ َف ْي ْاِع َف زحتتاف يعتريها قد ) بل (َم

. أوأضتتربا عروأضتتا كتتانت إن أوأعلتتة زحتتاف يعيريها أوأ حشوا كانت إن
وأحفظهتتا وأالعلتتل بالزحافتتات الحاطتتة الطتتالب علتتى يتتوجب وأهتتذا

. أمره من حيرة في ليقع حتى وأضبطها

السادسة  : الخطوة
، الستتابقة الخطتتوات خلل متتن لتتك تتتبين أن بعد البحر اسم كتابة

تامتتا يستتتعمل كتتأن فقتتط وأاحتتد استتتعمال إل له ليس البحر كان فإن
البحتتر متتن التتبيت : هتتذا يقتتال أن يكفتتي فتتإنه فقتتط أوأمجزوأءا فقط

وأجتب استتعمال متن أكتثر له كان المديد. وأإن البحر من أوأ ، الطويل
الرجتتز بحتتر متتن التتبيت : هتتذا فيقتتال ، هنتتا استتتعماله نتتوع نتتبين أن

. وأهكذا المجزوأء

السابعة  : الخطوة
علتتة متتن فيهتتا متتا وأذكتتر استعمالها فيه موضحا البيت عروأض ذكر

ك متن شتيء يوجتد لتم فإن ، وأجدا إن لزم أوأزحاف فيهتا وأجتد أوأ ذل
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: ذلك مثال بالصحة وأصفت لزم غير زحاف

ُذ العروأض وأدخل تاما وأكان الكامل البحر من البيت كان أ- إذا َذ ْلَح ا
زحتتاف التفعيلتتة يصتتب لتتم  ب- إذا       .  حتتذاء تامة : عروأضه قيل

. صحيحة :تامة قيل أوأعلة
جارية أوأعلة ، العلة مجرى جار غير زحاف التفعيلة أصاب ج- إذا
دخلهتتا صتتحيحة : تامتتة قيل مثل،        كالضمار الزحاف مجرى

لزوأم.        غير من الضمار
زحاف لنه ؛ ذلك إلى يشر لم الحذذ مع مضمرة كانت إن  د-        

عتتدم فتتي الزحتتاف مجتترى             العلةالجاريتتة وأمثلتته ، لزم غير
. لزوأم غير من الضمار :دخلها يقال أن يكفي بل ، اللزوأم

الثامنة  : الخطوة
ُعمتتل مثتتُل معتته وأيعمتتل البيت ضرب ذكر أنتته إل العتتروأض متتع ما
وأالعتتروأض ، مذكر الضرب أن ملحظة ... مع أوأجزء تمام معه ليذكر
. عنهما التعبير عند لذلك فلينتبه مؤنثة

التاسعة  : الخطوة
الخبتتن الوألتتى التفعيلة دخل فيقال ، تغيير من الحشو مادخل ذكر

الحشتتو يصب لم فإن ، وأهكذا العصب الخامسة التفعيلة وأدخل ، مثل
، بالستتلمة توصتتف الحشتتو . فتفاعيتتل ستتليم : الحشتتو قيتتل تغييتتر

. بالصحة يوصفان وأالضرب وأالعروأض

رجوع      

ْيلْ : 1 ّطِو ال البحر

ْيلْ  دائر ّطِو ال البحر : ة
ِلفُال دائرة من هو َت : وأهتتي مستتتعملة أبحتتر ثلثتتة تضتتم التي ُمْخ

ْيل ِو ّط ْيد ال ِد ْيط وأالَم َبِست ْل أوأ :المستتطيل همتا مهمليتن وأبحريتن ، وأا
َيت أوأالوستتيم وأالممتد ، الوسيط الستتم بهتتذا التتدائرة هتتذه ،وأُستتّم
ُلْن ( خماسية بين أجزائها لختلف ْو ُع ُلْن وأ( ، )  َف ْاِع سباعية  وأ ، )  َف

ُلْن ( ْي ْاِع َف ُلْن ( وأ ، ) َم ِع ْف َت . )  ُمْس
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ْيلْ  وزن ّطِو ال العروضية   البحر الدائرة :  بحسبَ

ُلْن ْو ُعتتت ُلْن َف ْي ْاِع َفتتت َم
ُلْن ْو ُعتتت ُلْن َف ْي ْاِع َفتتت َم

ُلْن ْو ُعتتت ُلْن َف ْي ْاِع َفتتت َم
ُلْن ْو ُعتتت ُلْن َف ْي ْاِع َفتتت َم

: ْيلْ   ّطِو ال البحر استعمال
. وأجوبا تاما إل البحر هذا ليستعمل

ْيلْ  ضابطْ ّطِو ال : البحر
ُلْن ْو ُعتت ُلْن َف ْي ْاِع َفتت َم

ُلْن ْو ُعتتتت ْاِعتتتتُل َف َف َم
ُدوأَن َلتتتتُه َطويتتتتٌل
ِِر ُبحتتتتو فضتتتتائل ال

تسمي  ْيلْ  سببَ ّطِو ال البحر السم  ة : بهذا
فهتتو ؛ أجزائتته بتمتتام طتتال ؛لنتته الستتم بهتتذا البحتتر َهتتذا ُستتّمي
ًءا ليستعمل حروأفتته عتتدد : لن وأقيتتل ، وألمنهوكا وألمشطورا مجزوأ

كتتون حتتال فتتي أي ، التصتتريع حالتتة فتتي حرفتتا وأأربعيتتن ثمانيتتة يبلتتغ
البحتتور بيتتن وأليتتس ، نفستتها وأالقافيتتة التتوزن من وأالضرب العروأض
. النمط هذا على وأاحد الخرى

ْيلْ   أعاريض ّطِو ال التمثيلْ  البحر مع : وأضربه
ْيل للبحر ِو ّط : أضرب وأثلثة وأاحدة عروأض ال

ْوأضه ُبوَضة تامة َعُر ْق ٍر زحاف وأهو ، وأاجب قبضها [ َم ] العلة مجرى جا
: أضرب ثلثة لهاوأ

:  مثل ، أ-صحيح
َقتتى ْب َي ْيُث الَمتتاِل ِمتتَن َوأ ِد الَحتتا

ْكُر ّذ وَأالتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
ّي ِوأ ٍد الَماَل ِإّن َأَما ِئتتٌح َغا َوأَرا

تُث
ْوأ ْكُر ِذ ْذ َوأ

ِدي َأَحا

ـ
ِمَن
لـ ْلَماِل

َق ْب َي َوأ
ى

ِئ َوأَرا
ُحْن

َل
ِد َغا
ْن

ْنَن َي ِإ
ْلَما

ِوأ َأَما

ْي

//5/5/5 //
5/5

//
5/5/5

//
5/5

//5//
5

//
5/5

//
5/5/5

//
5/5

ُلْن ْي َفاِع َم ُل ْو ُع َف
ْن

ُل ْي َفاِع َم
ْن

ْو ُع َف
ُلْن

َفاِع َم
ُلْن

ُل ْو ُع َف
ْن

ُل ْي َفاِع َم
ْن

ْو ُع َف
ُلْن

صحيح ِل َسا
َمة

ِلَمة َسا ِل َسا
َمة

ُبو ْق َم
َضة

ِل َسا
َمة

ِلَمة َسا ِل َسا
َمة

َها ُل ْث : مثل:  ب-ِم
ْأِي ْيٍح ِبتتتَر ْوأ َنِصتتت ِة َأ ْيَح ِم َنِصتتت ِز حتتتا َذا َغ ِإ َلتتتت ُي َب ْا َة التتتتّر الَمُشتتتتوَر

ِعْن َت َفاستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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ِتة
ِزِم ْيحا

َتحتتَنِصي ْي ِحَنِص
ْوأ ْن َأ

ْأِي ِبَر َة
ِع َت َفْس

ْن

ُشوَم
َر

َغ ُي َل ْأ ْرَر
ـل

َذا ِإ
َب

//5//5 //5/ //
5/5/5

//5/ //5//
5

//5/ //
5/5/5

//5/

ُل َفاِع َم
ْن

ُعوُل َف ُل ْي َفاِع َم
ْن

ُعو َف
ُل

َفاِع َم
ُلْن

ُعو َف
ُل

ُل ْي َفاِع َم
ْن

ُعو َف
ُل

مقبو
ض

ُبوَضة ْق َم سالمة ُبو ْق َم
َضة

ُبو ْق َم
َضة

ُبو ْق َم
َضة

ِلَمة َسا ُبو ْق َم
َضة

ُلْن [ قبض وأيستحسن ( معتمد ج-محذوأف ْو ُع هتتذا قبل ] الواقعة َف
: مثل ، ) الضرب

ّلي َع َلتتى َل ْد َمتتْن ِإ ْيُت َقتت ِو َهتت
ْيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتُر ِط َأ

َقطتتا َأِسْرَب ْيتتُر َمتتْن َهتتْل ال ِع ُي
َجنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاَحُه

ْيُر ِط َأ

ْوأ
ْي ِو َه
ُت

َلى ِإ
ْد َمْن َق

ِل ْل َع َل
ْي

َجناَح
ْو ُه

ْيُر ِع ُي َقطا
َمْن َهْل

َأِسْر

ْل َب
//5/

5
//5/ //

5/5/5
//

5/5
//5//

5
//5/ //

5/5/5
//5/5

َفاِع َم
ْي

ْو ُع َف
ُل

ُل ْي َفاِع َم
ْن

ْو ُع َف
ُلْن

َفاِع َم
ُلْن

ْو ُع َف
ُل

ُل ْي َفاِع َم
ْن

ُل ْو ُع َف
ْن

محذ
وأف

ُبو ْق َم
َضة

ِلَمة َسا سال
مة

ُبو ْق َم
َضة

ُبو ْق َم
َضة

ِلَمة َسا ِلَم َسا
ة

في     والعللْ الزحافات ْيلْ ملخص ّطِو ال : البحر
ْيلْ حشو في يجوز  ّطِو : ال

َكّف )1( ْل ُلْن ( به )  فتصبح الساكن السابع حذف ( ا ْي ْاِع َفتت : ) َم
ْيُل ( ْاِع َف . ) َم

ْبتتتتض)2( َق ْل بتتتته )  فتصتتتتبح الستتتتاكن الختتتتامس حتتتتذف ( ا
ُلْن ( ْي ْاِع َفتتتتتتتتتتت ُلْن : ( ) َم ْاِع َفتتتتتتتتتتت  وأتصتتتتتتتتتتتبح ، )  َم
ُلْن ( ْو ُع ْوُل :( )  َف ُع في وأالقبض الكف اجتماع . وأليجوز )  َف
ُلْن ( ْي ْاِع َف َكّف . وأ )  َم ْل ْبض ا َق ْل جزأيتتن أوأ جزء في وأقعا إن وأا

ِبل .  الذوأق يتقبلهما لم ذلك عن زادا فإن ، ُق
ْلَخْرم)3( في )  وأذلك التفعيلة أوأل المجموع الوتد أوأل حذف ( ا

ُلْن ( الوألتتى تفعيلتتته ْو ُعتت أصتتبحت ستتالمة كتتانت )  فتتإن َف
ُلْن ( ْو ُيَسّمى ُع ْلًمتتا هذا )  وأ ُبوَضتتة كتتانت وأإن ، َث ْق  صتتارت َم
ْوُل ( ُيَسّمى ُع . َثْرًما ) وأ

ْبض:  والضرب العروض أما َق ْل ْوأضه في وأاجب فا زحاف وأهو َعُر
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ٍر َكتتّف وأيمتنتتع ، لزوأمه في العلة مجرى جا ْل ُلْن ( فتتي ا ْي ْاِع َفتت )  وأفتتي َم

ُلْن ( ْاِع ْبض وأيمتنع ، )  َمَف َق ْل ُلْن ( في ا ْو ُع تحاشتتيا ضروأبا وأقعن )  إذا َف
.  قصيرة حركة على للوقوف

ُلْن ( سالمة الطويل عروأض  لتأتي: تنبيه ْي ْاِع َفتت التصتتريع عنتتد ) إل َم
. لتصريع حيث وأمقبوضة التصريع مع سالمة فتكون

، أوأنقصتتان زيتتادة فتتي بالضرب العروأض إلحاق  هو: ؟ التصريع ما
أن علتتى ليتتدل وأذلتتك ؛ الوأل التتبيت فتتي يكتتون متتا . وأغالبا يلتزم وأل

، البحتتور جميتتع فتتي يقع وأالتصريع ، أوأقصيدة ًقصة إما مبتدئ صاحبه
قصتتيدته الشتتاعر قّسم إذا إل يلتزم وأل ، القصيدة مطلع في به وأيبتدأ

تحتتتوي فكتترة كتتل يبدأ أن ذلك عند فيجوزله ، وأأفكار موضوعات إلى
القصتتيدة تكتتون أن شتتريطة مصتترع بتتبيت البيات من مجموعة على

، وأالروأي البحر متحدة
أنتته وأهلة أوأل من ليعلم ؛ القافية الشاعر مبادرة هو  وأسببهماسببه:

. الشعر أوأل في وأقع وألذلك منثور غير موزوأن كلم في آخذ
]: الطويل البحر من الحْمداني[ فراس أبي قول الزيادة  من: مثاله

نهتتتٌي للهتتتوى أمتتتا
أمتتتتتُر وأل عليتتتتتك

التتتدمع َعِصتتتّي ّأراَك
ُتَك الصتتتتتبُر شتتتتتيم

: ] الطويل البحر [من القيس امرئ قول النقص وأمن
متتا مقيتتم وأإنتتي
عستتتيُب أقتتتام

إن َأجارتنتتتتتتتتتتا
تنتتوُب الخطتتوب

ْيلْ    ّطِو ال للبحر تلخيصي : جدول

التمثيل
الضرب العروأض

ّط ال
ْيل ِو

صور
ته

نوعه صورت
ها

نوعها

َقى ْب َي الَماِل ِمَن َوأ
ْيُث ِد ْكُر الَحا ّذ َوأال

ّي ِوأ ٍد الَماَل ِإّن َأَما َغا
ِئٌح َوأَرا

ْاِع َف َم
ُلْن ْي

صحي
ح ُل َمفاِع

ْن
ُبو ْق َم
َضة

ل
عم

ست
لي

 
إل

ما
تا

ْأِي ْيٍح ِبَر ْوأ َنِص ِة َأ ْيَح َنِص
ِم ِز حا

َذا َغ ِإ َل ُي َب ْا الّر
َة ِعْن الَمُشوَر َت َفاس

َمفاِع
ُلْن

مقبو
ض

ّلي َع َلى َل ْد َمْن ِإ َق
ْيُت ِو ْيُر َه ِط َأ

َقطا َأِسْرَب َمْن َهْل ال
ْيُر ِع َجناَحُه ُي

ْاِع َف َم
ْي

محذ
وأف

ْيلْ    ّطِو ال بحر على : تدريبات
: تغيير من وأمادخله بحره مبينا التي البيت :زن أوأل

ْيَك ِت أ
ْ َي ِر َوأ َمْن ِبالْخبا

ِد َلتتتتتتتتْم ّوأ ُتتتتتتتتتَز
ْي ِد ْب ُت ّيتتاُم َلتتَك َس متتا ال

ْنتتتتتتتتَت ِهل ُك جتتتتتتتتا
الحل

ْيَك ِت أ
ْ َي ِر َوأ ِد َلتتْم َمْن ِبالْخبا ّوأ ُتتتَز ْي ِد ْب ُت ّيتتاُم َلتتَك َستت ْنتتَت متتا ال ُك

ِهل جتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا
: البيت  

ْيتتَك  ِت أ
ْ َي ِر َوأ َلتتْم َمتتْن ِبلْخبتتا

ْي ِد ِوأ ْوأ ُتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَز
ْي ِد ْب ُت ْييتتا َلتتَك َستت ْنتتَت متتا ُم َل ُك

َلْن ِه جتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا
 الكتابة
: العروأضية
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ِوأ ْوأ ُتَز
ْي ِد

َمْن ِر
َلْم

تَك
ِبلْخبا

ِتي ْأ َي َوأ
ـ

 تَت
َلْن ِه جا

ما ُم
ُكنـ

َلَك
ْييا َل

ْب ُت َس
ْي ِد

:  تقطيعه

//5//
5

//
5/5

//
5/5/5

//
5/5

//5//5 //،
5/5

//
5/5/

5

//
5/5

:  الرموز

َفاِع َم
ُلْن

ُل ْو ُع َف
ْن

ُل ْي َفاِع َم
ْن

ْو ُع َف
ُلْن

ُل َفاِع َم
ْن

ُلْن ْو ُع َف ْي َفاِع َم
ُلْن

ُل ْو ُع َف
ْن

:  التفاعيل

ْيل ِو ّط :  بحره ال
مقبوضة تامة ْوأضه : َعُر
َها ُل ْث ِم : ضربه
سليم : حشوه

: تغيير من وأمادخلها بحرها مبينا التية البيات : زن ثانيا
يرتتتتتديه رداء فكتتتتل

جميتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل
ُء إذا َنْس لتتم المتتر ْد َيتت

عرضتتته اللتتتؤم متتتن
المتترء يمتتوت وأليتتس

الرجتتتل عتتتثرة متتتن
متتتن الفتتتتى يمتتتوت

بلستتتتتتتانه عتتتتتتتثرة
ّنْي سوف اللَه بأن وأظ

ِديُل ُيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
وأالعزاء جليٌل مصابْي

جميتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتُل

ْيد : 2 الَمِد البحر

المديد  دائر البحر : ة
ْيل البحر دائرة انظر ِو ّط . ال

المديد  وزن العروضية   البحر الدائرة :  بحسبَ
ُتْن ْاِعل ُلْن َفتتتت ْاِع َفتتتت
ُتْن ْاِعل ُلْن َفتتتت ْاِع َفتتتت

ُتْن ْاِعل ُلْن َفتتت ْاِع َفتتت
ُتْن ْاِعل ُلْن َفتتت ْاِع َفتتت

المديد   البحر : استعمال
ْيد البحر يستعمل ِد . مشطورا مجيئه وأندر ، وأجوبا مجزوأءا الَم

المديد  ضابطْ : البحر
ُتْن ْاِعل ُلْن َف ْاِع َف

ْاِعلُت  َفتتتتتتتتتت
ِد ِديتتتت ْعر ِلَم الّشتتتت
ْنتتتتدي ِصتتتتفاُت ِع

تسمي  المديد  سببَ البحر السم  ة : بهذا
فصتتار ، الستتباعية أجزائتته فتتي امتتتدت السباب ؛لن مديدا ُسّمَي

فتتي السباب امتدت . فلما آخره في وأالخر ، الجزء أوأل في أحدهما
.  مديدا ُسّمَي أجزائه
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المديد  أعاريض التمثيلْ   البحر مع : وأضربه

: أضرب وأسبعة أعاريض أربع للمديد
ْوأضه)1( العتتروأض هتتذه فتتي وأيجوز ( َصِحيَحة الوألىمجزوأءة َعُر

ْبن ْلَخ َهتتا ضرب ) وألها وأالشكل ، وأالكف ، ا ُل ْث فيتته وأيمتنتتع ( ِم
: )  مثل قصيرة حركة على لنقف حتى وأالشكل الكف

َذا َك َلَب َمْن َوأ ّدّر َط ال
َغاَصا

ِعّز ُيِحّب َمْن  ْل ّأْب ا ْد ِه َي ْي َل إ

َغا ُدْرَر
َصا

َل َط
ْد َب

َذا َك َوأ
َمْن

ّأْب

ِهْي ْي َل إ
ِعْزَز ت
ْد َي

َمْن
ْبَب //5/لـ ُيِح

5/5
///5 ///

5/5
/5//

5/5
/5//5 /5//5/5

ُت ْاِعل َف
ْن

ُل ِع َف
ْن

ُت ِعل َف
ْن

ُت ْاِعل َف
ْن

ُل ْاِع َف
ْن

ُتْن ْاِعل َف

صحيح مخب
ونة

مخبون
ة

َصِحيَح
ة

ِلَم َسا
ة

ِلَمة َسا

ْوأضه)2( : أضرب ثلثة وألها محذوأفة مجزوأءة الثانية َعُر
َها ُل ْث ْبن وأيمتنع ( أ-ِم ْلَخ : : مثل )  الضرب هذا في ا

ْيَف ْعِصْي َك َدَر َأ َق ْل ِلبتتا ا َغا ْل ا َهوى ْل َدٌر ِلتتْي َفتتا َقتت
ِلب َغتتتتتتتتتتتتتتتتتالٌب َغا ت

ا
َدَر َق لـ ت ْيَف َك

ْعِص لـ َأ
ُب َغال
ْن

َد َق
ُرْن

َهوى ْل َف
//5/ِلْي

5
///5 /5//5/5 /5//

5
///
5

/5//
ْاِع5/5 َف

ل
ُلْن ِع َف ُتْن ْاِعل َف ْاِع َف

ْ ل
ُل ِع َف
ْن

ُت ْاِعل َف
محذْن

وأف
مخبون

ة
ِلَمة َسا محذ

وأفة
مخ
بون

ِلَمة َسا

: ب-مقصور: مثل
ْيتتتٍش ُكتتتّل ِئٌر َع َصتتتا

ْاْل َوأ ِللتتتتتتتتتتتتتتتتتتتّز
ُغتتّرّن َي ًأ ل ْيُشتتُه امتتر َع

ْاُ َوأ ِلْزَز
ْل

ِئ َصا
ُرْن

ْلُل ُك
ْيِشْن َع

ْي َع
ُه ُش

تَن
َأْن ْمَر

ُغْرَر َي ل
//5/نـ

55
/5//

5
/5//

5/5
/5//

5
/5//5 /5//

ْاِعل5/5 َف
ْت

َِْعاف
ُلْن

ُت ْاِعل َف
ْن

ْاِع َف
ْ ل

ُلْن ْاِع َف ُت ْاِعل َف
مقصْن

ور
سال
مة

ِلَمة َسا محذ
وأفة

ِلَم َسا
ة

ِلَم َسا
ة ْبتتن وأيمتنتتع ( ج-أبتتتر ْلَخ لتلتبتتس حتتتى ؛ العتتروأض هتتذه فتتي ا

: : مثل )  الثالثة بالعروأض
ّبَمتتا ْيتتَك ُر ِت أ

ْ ْوِل َي َه ْل ِبتتا ِر َصْرَف ِإّن ْه ّد ْوأ ال ٍة ُذ َبتت ْي ِر
ِل ْو َه ت
ْي

ْيَك ِت
ِبلـ

ْا َبَم ْب ُر
ْأ َي

ِتْن َب ْي ِر ِر ْه َد
ْوأ ُذ

ْنتتتتتتتَن ِإ
5/5/ْد َصْرَف /5//5 /5//

5/5
/5//5 /5//

5
/5//

5/5
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ْاِع َف
ْل

ُل ْاِع َف
ْن

ُت ْاِعل َف
ْن

ْ ْاِعل َف ُل ْاِع َف
ْن

ُتْن ْاِعل َف

أبتر ِلَم َسا
ة

ِلَم َسا
ة

محذوأف
مخب ة

ِل َسا
َمة

ِلَمة َسا

: ضربان وألها مخبونة محذوأفة مجزوأءة)3(
َها ُل ْث : : مثل أ-ِم

ِلتتْي ِإّن ْق ِهُمتتْه َلْستتُت َع ّت َأ

ْ
ِلتتْي َختتّل  ْق َهُه يتتا َع ّف ُمَستت

ِهُمْه َت ت َلْسُت
َأتـ

ْنَن ِإ
ِلْي ْق َع

ْو ُه َه ِف ت يا
ُمَسفـ

ْلِل َخ
ِلْي ْق 5///َع /5//5 /5//

5/5
///5 /5//5 /5//

5/5ْ ِعل َف ُلْن ْاِع َف ُت ْاِعل َف
ْن

ْ ِعل َف ُل ْاِع َف
ْن

ُت ْاِعل َف
محذوأفْن

مخبون
ِلَمة َسا ِلَم َسا

ة
محذوأفة
مخبونة

سالم
ة

ِلَمة َسا

: : مثل ب-أبتر
َتتتتتاٍب ِك َلْستتتتَت َك

ِه ْي ِر َقتتتتتتتتتتتتتتتتتا
ُفتتُه َلْستتَت َشتتْخٍص ُكتتّل ِر ْع َت

ِه ْي ِر
ْي

َلْس
َقا َت

ِب َتا ِك َك
ْن

ْو ُه ُف ِر ت َلْسَت
َتعـ

ْلُل ُك
/َشْخِصْن

5/
/5//

5
///

5/5
///5 /5//5 /5//5/5

ْاِع َف
ْل

ُل ْاِع َف
ْن

ُت ِعل َف
ْن

ْ ِعل َف ُلْن ْاِع َف ُتْن ْاِعل َف

أبتر ِلَم َسا
ة

مخبو
نة

محذوأفة
مخبونة

ِلَمة َسا ِلَمة َسا

َها وأضربها ، َصِحيَحة مشطورة)4( ُل ْث : ِم
ّوأ َأْم ُد َعتتتتتتتت

َلتتتتتتتتتتتْك َت َخ
ْيتتٌض ِر َلتتْم َأَم

ْد َعتتتتتتتتتتتت َلُت َت َخ
ْك

َأْم

ُوأ ْوأ ُد َع
َلْم
ْد َع ُت

ْي ِر َأَم

5///ُضْن /5//
5/5

/5//
5

///
ُل5/5 ِع َف

ْن
ُت ْاِعل َف

ْن
ُل ْاِع َف
ْن

ُت ِعل َف
صحيْن

ح
مخبون

ة
َصِحي
َحة

مخبو
نة

في     والعللْ الزحافات المديد ملخص : البحر
: المديد حشو في يجوز
ْبن )1( ْلَخ ُتْن ( بتته )  فتصبح الساكن الثاني حذف ( ا ْاِعل : )  َفتت

ُتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتْن ( ِعل  ،وأتصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبح )  َف
ُلْن ( ْاِع ُلْن :( )  َف ِع . )  َف

َكّف )2( ْل ُتْن ( تصبح به وأ ، )  الساكن السابع حذف ( ا ْاِعل : ) َف
ْاِعلُت ( .  )  َف
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ْكل)3( تصتتبح بتته )  وأ الستتاكنين وأالستتابع الثتتاني حتتذف ( الّشتت

ُتْن ( ْاِعل ِعلُت :( ) َف .  )  َف
ْبتتن دختتل فتتإذا المعاقبتتة قاعتتدة وأفتتق الزحافتتات هتتذه وأتجري ْلَخ ا

َكتتّف، من قبلها التي سلمت ، منه تفعيلة ْل َكتتّف دخلهتتا وأإذا ا ْل ستتلمت ا
ْبن، من بعدها التي ْلَخ ْكل دخلها وأإذا ا قبلهتتا التتتي التفعيلة سلمت الّش
َكّف من ْل ْبن  من بعدها وأالتي ، ا ْلَخ .  ا

المديد    للبحر تلخيصي : جدول

التمثيل
الضرب العروأض

ْي ِد الَم
صورد

ته
نوع
ه

صور
تها

نوعها

َذا َك َلتتَب َمتتْن َوأ ّدّر َط التت
َغاَصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا

ِعتتّز ُيِحتتّب َمْن ْل ّأْب ا ْد َيتت
ْيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته َل إ

ْاِعل َف
 ُتْن

َه ُل ْث ِم
ا

ْاِعل َف
 ُتْن

َصِحيَحة

مجز
وأء

ْيتتَف ْعِصتتْي َك َدَر َأ َقتت ْل ا
ِلبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا َغا ْل ا

َهوى ْل َدٌر ِلْي َفا َغالب َق
ٌ

ْاِعل َف َه ُل ْث ِم
ا

ْاِعل َف ْيتتتتٍش ُكتتتتّلمحذوأفة ِئٌر َع َصتتتتا
ْاْل َوأ ِللتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتّز

ُغتتّرّن َي ًأ ل ْيُشتتُه امتتر َع ْاِعل َف
ْت

مق
صور

ّبَمتتتا ْيتتتَك ُر ِت أ
ْ ْوِل َي َه ْل ِبتتتا ِر َصتتتْرَف ِإّن ْه ّد ْوأ التتت ُذ

ٍة َبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ْي ِر
ْاِع َف
ْل

أبتر

ِلْي ِإّن ْق ِهُمْه َلْسُت َع ّت َأ ِلْي َخّل ْق َهُه يتتا َع ّف ُمَستت ِعل َف َه ُل ْث ِم
ا ِعل َف

محذوأفة
َتتتاٍبمخبونة ِك ِه َلْستتَت َك ْي ِر َقتتا َلْستتتَت َشتتتْخٍص ُكتتتّل

ُفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته ِر ْع َت
ْاِع َف
ْل

أبتر

ّوأ َأْم ُد َلتتتتتتْك َعتتتتتت َت َخ ْيتتتتٌض ِر ْد َلتتتتْم َأَم َعتتتت ُت ْاِعل َف
ُتْن

َه ُل ْث ِم
ا

ْاِعل َف
ُتْن

َصِحيَحة مش
طور

: ْيد    الَمِد بحر على تدريبات
: تغيير من وأمادخله بحره مبينا التي البيت : زن أوأل

ًدا ِه ْا ْا َشتتتتت َمتتتتت
ْوأ ِعْشتتُت ْا َأ َبتت ِئ ْا َغ

ْوا َلُمتتت ْع ّنتتتْي ِا َأ

ُكتتتْم ِفٌظ َل ْا َحتتت
الحل

ًدا ِه ْا ْا َش ْوأ ِعْشتتُت َمتت َأ

ْا َبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ِئ ْا َغ
ْوا َلُمتتت ْع ّنتتتْي ِا ُكتتتْم َأ َل

ِفٌظ ْا َحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
: البيت  

َدْن ِه ْا ْا َش ْوأ ِعْشُت َم َأ

ْا َبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ِئ ْا َغ
ْو َلُمتتت ْع ِنتتتْي ِا ْن ُكتتتْم َأ َل

ُظْن ِف ْا َحتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 الكتابة
: العروأضية

َبا ِئ ْا َغ
ْ

ِعْش
ْوأ ُت َأ

َد ِه ْا َش
ْا ْن َم

ِف ْا َح
ُظْن

ِنْي ت
ُكْم َل

ْو َلُم ْع ِا
َأنـ

:  تقطيعه

/5//
5 

/5//5 /5//
5/5 

/5//
5 

/5//5 /5//
5/5 

:  الرموز

ْاِع َف
ل

ُل ْاِع َف
 ْن

ُت ْاِعل َف
 ْن

ْاِع َف
ل

ُلْن ْاِع َف ُت ْاِعل َف
 ْن

:  التفاعيل

:  بحره المجزوأء المديد
محذوأفة مجزوأءة ْوأضه : َعُر

َها ُل ْث ِم : ضربه
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سليم : حشوه

: تغيير من وأمادخلهما بحرهما مبينا التيين البيتين : زن ثانيا
فتتتتي وأجتتتتدوأا
طربتتا حزنهتتم

قتتوم متتن أنا 
 حزنتتتتتتتوا إذا

تهتتتدي حيتتتث
َقُه قتتتدُمْه ستتتا

عقتتل للفتتتى
 بتتتته يعيتتتتش

ْيطْ : 3 َبِس ْل ا البحر

البسيطْ  دائر البحر : ة
ْيل البحر دائرة انظر  ِو ّط . ال

البسيطْ  وزن العروضية   البحر الدائرة :  بحسبَ
ُلْن ِع ْف َت ُلْن ُمْستتت ْاِع َفتتت
ُلْن ِع ْف َت ُلْن ُمْستتت ْاِع  َفتتت

ُلْن ِع ْف َت ُلْن ُمْستتت ْاِع َفتتت
ُلْن ِع ْف َت ُلْن ُمْستتت ْاِع َفتتت

البسيطْ   البحر : استعمال
. وأمجزوأءا تاما يستعمل

البسيطْ  ضابطْ : البحر
ُلْن ِع ْف َت ُلْن ُمْستت ْاِع َفتت
ُلْن ِع ْف َت ِعتتتُل ُمْستتت   َف

ْيط ِإّن َبِستت ْل ِه ا َدي َلتت
ْبَستتتتُط َلمتتتتُل ُي ا

تسمي  البسيطْ  سببَ البحر السم  ة : بهذا
ْيط ُسّمَي : قيل  َبِس ْل في تواليها أي ، أسبابه لنبساطا السم بهذا ا

ْوأضتته فتتي الحركتتات لنبستتاطا : وأقيل ، السباعية تفعيلته مستهل َعُر
.  حركات ثلث فيهما تتوالى إذ ؛ خبنهما حالة يف وأضربه

البسيطْ  أعاريض التمثيلْ   البحر مع : وأضربه
:  أضرب وأسبعة أعاريض أربع للبسيط

: ضربان وألها مخبونة تامة الوألى العروأض)1(
َهاأ-  ُل ْث : مثل:  ِم

َهتتْل ُق َوأ ًنتتا َيتتُروأ ُة َدفي َد ْو ّفتتِن َجتت َك ْل ا َبتتتتّن ْعِج ُي ِه ُحْستتتتُن ُمِضتتتتيًما ل ِبّزتتتتت
ِنت َف َك

ْي
َد َنْنت ْو تتتل ُةَج
تال

ُق
ْيت ِف  َد

َهتتْل َوأ
َيتتتتُروأ

ِه ِت َز
ْي

ُحْسُن تَمْن 
ِبْز ِبْز

َنت
تُمِضي

َب ْعِج ُي ل
5//5/5/ 5///تتتتتتتتن ///5 //5//

5
///
5 

/5/5//5 ///5
 

/
ُلْن//5/5 ِع َف ُلْن ِع ْف َت ُمْس ُلْن ِع َف ُل ِع ْف َت ُم

ْن
ُل ِع َف
ْن

ُلْن ِع ْف َت ُمْس ُلْن ِع َف ْف َت ُمْس
ُلْن مخبوِع

ن
ِلَمة َسا مخبو

نة
مخبو

نة
مخ
بون

ِلَمة َسا مخبونة ِلَم َسا
ة
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: مثل:  مقطوعب-

َهُب ل ْذ ُعْرُف َي ْيَن ال ّناس الله َب َوأال
ِ

َعتتِل َمتتْن ْف ْيتتَر َي َدْم ل الَخ ْعتت َي
َيُه ِز َوا َناِستَجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

ْي
ِه َنت لل

ْتَوأن
ُعْرُفت

ْتَبي
َهُب ل ْذ َي

  ْلت
ُه َي ِز
و

َدْم ْع َي
َوا َج

ْيَرت َخ
ل

َمْن
َعِل ْف 5/5/ْتل َي /5/5//5 /5//5 /5/5//5 ///

5 
/

5/5//
/5//5 /5/5//

ْاِع5 َف
ْل

ُل ِع ْف َت ُمْس
ْن

ُلْن ْاِع َف ُل ِع ْف َت ُمْس
ْن

ُل ِع َف
ْن

ْف َت ُمْس
ُلْن ِع

ُل ْاِع َف
ْن

ُل ِع ْف َت ُمْس
مقطْن

وع
ِلَمة َسا ِلَمة َسا ِلَمة َسا مخ

بون
ِلَم َسا

ة
ِلَم َسا

ة
ِلَمة َسا

ْبن فيها وأيجوز ( َصِحيَحة مجزوأءة الثانية العروأض)2( ْلَخ ) وأالطي ، ا
: أضرب ثلثة وألها

ْبن فيه وأيجوز (  صحيحأ-   ْلَخ  : مثل : ) وأالطي ، ا
َيْرَحُم َيْرَحُم َمْن اللُه ل ل َذا َكتتتتتت َه ِطل َأ بتتتتتتا

ِنْي َت ْب َق َيْرَحعتتتتتتتتتتتتتتتتا ل
ُمو

ُهت ل
َمْن

َيْرَحُم ل
ْتل

ِن َت ْب َق عا
ْي

َل ِط با
ْن

َك َها َأ

/َذا
5/5//

/5//5 /5/5//
5

/
5/5//

/5//
5 

//5//
ْف5 َت ُمْس

ُلْن ِع
ُل ْاِع َف
 ْن

ِع ْف َت ُمْس
ُلْن

ْف َت ُمْس
ُلْن ِع

ُل ْاِع َف
 ْن

ِع ْف َت ُم
صحيحُلْن ِلَم َسا

ة
ِلَمة َسا صحيح

ة
ِل َسا
َمة

مخبو
نة ّيلب- َذ ْبن فيه وأيجوز (  ُم ْلَخ  : مثل : ) وأالخبل ، وأالطي ، ا

ُكْن َوأل ًبا َت ِل ل ما طا
ُيناْل

َتِمْس ل ْل َلًة َت ِمتتْن َوأْصتت
ِلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتٍف ل ماُمْخ

ُيناْل
َب ِل طا
ْن

َوأل
ُكْن َت

ِمْن
ِف ِل ُمْخ

َل َوأْص
َتْن

ل
َتِم ْل //5/5/َت

55
/5//

5
//5//

5
/5/5//

5
/5//

5
/

ِع//5/5 ْف َت ُمْس
لْن

ُل ْاِع َف
ْن

ُل ِع ْف َت ُم
ْن

ِع ْف َت ُمْس
ُلْن

ُل ْاِع َف
ْن

ْف َت ُمْس
ُلْن ّيلِع َذ ُم ِل َسا

َمة
مخبو

نة
صحيح

ة
ِل َسا
َمة

ِلَم َسا
ة ْقطوعج- : مثل:   َم

ّلُه عاِجٍل َعْن ُك
ْتُروأُك َم

َيتتَب ما ْط ْيتتَش َأ َع ّنتته إل ال َأ

ْتُروأ َم
ُكو

ُه ُل ْل ُك
ْو

َعْن
ِلن عاِج

لت
ُهو َن ْن َأ

ْيَشت َع
ْتإل

ما
َيب ْط /ََأ

5/5/
/5//

5
/5/5//

5
/5/5//

5
/5//5 /5/5//

َت5 ُمْس
ِعْل ْف

ُل ْاِع َف
ْن

ِع ْف َت ُمْس
ُلْن

ْف َت ُمْس
ُلْن ِع

ُلْن ْاِع َف ِع ْف َت ُمْس
ْقطُلْن َم

وع
ِل َسا
َمة

ِلَمة َسا صحيح
ة

ِلَمة َسا ِلَمة َسا

ضربها وأفي العروأض هذه في وأيجوز ( مقطوعة الثالثة العروأض)3(
ْبن ْلَخ وأاحد ضرب )  وألها شذوأذا إل الطي تفاعيله في وأليجوز ، ا
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َها ُل ْث : مثل ، ِم

ُكّل ْي َوأ َأَمٍل ِذ

ُذوأُب ْك َم
ُكتتتتتّل ْي َف ٍة ِذ ْعَمتتتتت ِن

ُلتتتتتتتتتتتتتتتتوُس ُذوأَمْخ ْك َم
ُبو

ِل َأَم

ْن
ْلُل ُك َوأ
ْي ِذ

ُلو َمْخ
ُسو

ِت ْعَم ِن
ْن

ْلُل ُك َف
ْي /ِذ

5/5/
///
5 

//5//
5

/
5/5/

/5//
5

//5//
َت5 ُمْس

ِعْل ْف
ُل ِع َف
ْن

ُل ِع ْف َت ُم
ْن

َت ُمْس
ِعْل ْف

ُل ْاِع َف
ْن

ُل ِع ْف َت ُم
ْقطْن َم

وع
مخ
بون

مخبون
ة

ْقط َم
وعة

ِل َسا
َمة

مخبون
ة َهتتا وأاحتتد ضتترب وألهتتا مقطوعتتة محبونتتة الرابعتتة العتتروأض)4( ُل ْث ِم

: مثل: ) البسيط مخلع وأيسّمى (
ِلْي لَف ِنْي ِإذا ُأبا َجفا ْنتتتتُت َمتتتتْن ِه َعتتتتْن ُك ِب ّيتتتتا بتتتتا ِن َغ

ِنْي َجفا ِلْي
ِإذا

ُأبا َفلَ َيْن ْي ِن َغ ِه ِب با
ْي

ْنُت َمْن ُك
5/ 5/ /َعْن َعْن /5//

5
/ /

5//5
/ /5 /5 /5//

5
/5/5//5

ِعْل ْف َت ُم ُل ْاِع َف
ْن

ُل ِع ْف َت ُم
ْن

ِعْل ْف َت ُم ُل ْاِع َف
ْن

ُلْن ِع ْف َت ُمْس

مخبون
مقطوع

ِل َسا
َمة

مخبون
ة

مخبونة
مقطوعة

ِل َسا
َمة

ِلَمة َسا

في     والعللْ الزحافات البسيطْ ملخص : البحر
ْيطْ البحر حشو في يجوز َبِس ْل : ا

ْبن )1( ْلَخ ُلْن ( بتته ) فتصتتبح الستتاكن الثتتاني حتتذف ( ا ِع َتْف :  )  ُمْستت
ُلتتْن ( ِع ْف َت ُلْن ( بتته )   وأتصتتبح ُم ْاِع ُلتتْن :( ) َفتت ِع زحتتاف وأهتتو ، )  َف

.  سائغ حسن
ّطتتّي()2( ُلْن ( بتته )  فتصتتبح الستتاكن الرابتتع حتتذف ال ِع ْف َت : ) ُمْستت

ُلْن ( ِع َت ْبتتل متتن احتمتتال أيسر وأهو ، )  ُمْس ْلَخ خفتتة ليبلتتغ أنتته إل ا
ْبن ْلَخ . ا

ْبتتتل()3( ْلَخ بتتته )  فتصتتتبح الستتتاكنين وأالرابتتتع الثتتتاني حتتتذف ا
ُلْن ( ِع ْف َت ُلْن :( ) ُمْس ِع َت .  )  ُم

ْلَخْزم ()4( عجزه أوأل أوأ ، البيت صدر أوأل في أوأأكثر حرف زيادةا
.  )نفرة من ليخلو وأهو ، البحور بعض في

:  وضربه َعُرْوضه أما
ّيل ضربه في فيجوز)1( َذ وأتتتد آختتره ما على ساكن حرف زيادة ( الُم

ُلْن )  ( مجمتتوع ِع ْف َت ْبتتن ْن ُمْستت ْلَخ ُلتتْن ( فيصتتبح )  ا ِع ْف َت وأ ، )  ْن ُم
ّطّي ُلْن ( فيصبح ال ِع َت ْبل( ، )  ْن ُمْس ْلَخ ُلْن وأا ِع َت . )  ْن ُم

ْوأضه في وأيجوز)2( ُلْن ( الصتتحيحة المجتتزوأءة َعُر ِع ْف َت ْبتتن ُمْستت ْلَخ )   ا
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ُلْن ( بتته فتصتتبح ِع ْف َت ُلتتْن :( ) ُمْستت ِع ْف َت ّطتتّي ، )  ُم بتته فتصتتبح وأال

ُلْن ( ِع ْف َت ُلْن :( ) ُمْس ِع َت المجتتزوأء ضتتربها فتتي يجوز .وأكذلك )  ُمْس
.   الصحيح

ْوأضه في وأيجوز)3( ِعْل ( المقطوعة المجزوأءة َعُر ْف َت ْبتتن ُمْستت ْلَخ ، )  ا
ِعْل ( به فتصبح ْف َت ِعتتْل :( ) ُمْس ْف َت ضتتربها فتتي يجتتوز وأكتتذلك ، ) ُم

آختتتر المجمتتتوع الوتتتتد ستتتاكن حتتتذف ( المقطتتتوع المجتتتزوأء
.  ) قبله ما وأتسكين التفعيلة

تلخيصي   البسيطْ جدول :للبحر

التمثيل
الضرب العروأض

َبِس ْل ا
ْيط

صتتورت
ه

نوعه صورت
ها

نوعها

َهتتتْل ُق َوأ ًنتتتا َيتتتُروأ َدفي
ُة َد ْو ّفتتتتتتِن َجتتتتتت َك ْل ا

َبتتتتّن ْعِج ُي ُمِضتتتتيًما ل
ِه ُحْستتتتتتتُن ِبّزتتتتتتتت

ُلْن ِع َف َها ُل ْث ِم
ُلْن ِع َف مخبونة تام

َهُب ل ْذ ُعْرُف َي ْيتتَن ال َب
ّنتتتتتتتاِس اللتتتتتتته َوأال

َعتتِل َمتتْن ْف ْيتتَر َي ل الَخ
َدْم ْعتتتتت َيُه َي ِز َوا َجتتتتت

ْاِعْل َف مقطوع

َيْرَحتتتُم َمتتتْن اللتتتُه ل
َيْرَحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتُم ل

َذا َك َه ِطل َأ ِني با َت ْب َق عا
ْ 

ْف َت ُمْس
ُلْن ِع

َها ُل ْث ِم

ْف َت ُمْس
ُلْن ِع

َصِحيَحة
مجز
وأء

ُكتتْن َوأل ًبتتا َت ِل ل متتا طا
ُينتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاْل

َتِمْس ل ْل َلًة َت ِمْن َوأْص
ِلتتتتتتتتتتتتتتتتتتٍف ُمْخ

ْف َت ُمْس
ِعلْن

ّيل َذ ُم

ّلتتتتُه عاِجتتتتٍل َعتتتتْن ُك
ْتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتُروأُك َم

َيَب ما ْط ْيتتَش َأ َع إل ال
ّنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته َأ

ْف َت ُمْس
ِعْل

ْقطوع َم

ُكتتتتتتّل ْي َوأ َأَمتتتتتتٍل ِذ

ُذوأُب ْكتتتتتتتتتتتتتتتتتت َم
ُكتتتتتّل ْي َف ٍة ِذ ْعَمتتتتت ِن

ُلتتتتتتتتتتتتتتتتوُس َمْخ
ْف َت ُمْس
ِعْل

ْقطوع َم ْف َت ُمْس
ِعْل

مقطوعة

ِلْي لَف ِنْي ِإذا ُأبتتا َجفتتا ْنتُت َمتْن ِه َعتْن ُك ِب بتتا
ّيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا ِن َغ

ِع ْف َت ُم
ْل

مخبون
مقطوع

ِع ْف َت ُم
ْل

مخبونة
مقطوعة

على   :البسيطْ بحرالتدريبات
: تغيير من وأمادخله بحره مبينا التي البيت :زن أوأل

ِلي ِئ ْا ْوَم َوأَستتت َقتتت ْل ْا ا َمتتت
ْي ِد ْا َمْجتتت ُلِقتتتْي َوأَمتتت ُخ

ِلْي  َأ َتْس ْاَس ل ّن ْا ال َمتت
ِلْي ْا ُتتتتتتتُه َمتتتتتت ْثَر َك الحلَوأ

ِلي ِئ ْا ْوَم َوأَستت َقتت ْل ْا ا ْي َمتت ِد َمْجتت
ْا ُلِقتتتتتتتتتتتتْي َوأَمتتتتتتتتتتتت ُخ

ِلْي َأ َتْستت ْاَس ل ّنتت ْا ال ِلْي َمتت ْا َمتت
ُتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته ْثَر َك َوأ

: البيت  

ِئِل ْا ْوَم َوأَس َق ْا ْل ْي َم ِد ْا َمْج َوأَم
ُلِقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتْي ُخ

َأِل َتْستت ْاَس ل َنتت ْا ْن ِلْي َمتت ْا َمتت
ْو ُتُهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ْثَر َك َوأ

 الكتابة
: العروأضية

ِق ُل ُخ
ْي

ْي ِد َمْج
ْا َوأَم

ْوَم َق ت
ْا َم

ِئِل ْا َوأَس
لـ

ُه ُت تَر
ْو

ِلْي ْا َم
َكثـ َوأ

ْا َن
َس
ْا َم

َأِل َتْس ل
نـ

:  تقطيعه

///
5 

/5/5//
5 

/5//5 //5//5 ///5 /5/5//
5 

/5//
5 

/5/5//
5 

:  الرموز

ُل ِع َف
 ْن

ِع ْف َت ُمْس
 ُلْن

ُل ْاِع َف
 ْن

ُل ِع ْف َت ُم
 ْن

ُل ِع َف
 ْن

ِع ْف َت ُمْس
 ُلْن

ُل ْاِع َف
 ْن

ِع ْف َت ُمْس
 ُلْن

:  التفاعيل

البسيط :  بحره
مخبونة تامة ْوأضه : َعُر
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مثلها : ضربه
الخامسة التفعيلة الخبن دخل : حشوه

: تغيير من وأمادخلها بحرها مبينا التية البيات : زن ثانيا
ّيٌم َد لتتم إثرهتتا متتت ْفتت ُي

مكبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوُل
ُد بانت  فقلبي سعا

متبتتتتتتوُل اليتتتتتتوم
َلْولتتتتتتتتتتٍق دارس مخ

ِم مستتتتتتتتتتتتتتتتتتتعج
علتتى وأقوفْي ماذا 

عفتتتتتتتتتا ربتتتتتتتتتٍع
فتتي البتتدر ستترى كمتتا
ِم متتتتتتن داج الظلتتتتتت

ٍم متتن سريَت  حتتر
ِم إلتتتتتى ليل حتتتتتر

الواِفر البحر: 4

الوافر  دائر البحر : ة
ِلف دائرة من هو َت ْؤ ِفر: همتا مستتعملين بحريتن تضم التي الُم التوا

َيت ،المتوفر:هو مهمل بحراوأ ، الكاِملوأ الستتم بهذا الدائرة هذه وأُسّم
مؤتلفة سباعية تفعيلت من تتألف أنها أي ، السباعية أجزائها لتلف ؛

ُتْن ( هي متكررة َل َع ْا َف ُلْن ( ، )  ُم ْاِع َف َت ُتَن )  ( ُم ْاِعل .  )  َف

الوافر   البحر العروضية   وزن الدائرة : بحسبَ
ُتْن  َل َع ْا َفتتتتتت ُم

ُتْن َل َع ْا َفتتتتتتتتتتتت ُم
ُتْن  َل َع ْا َفتتتتتت ُم

ُتْن َل َع ْا َفتتتتتتتتتتتت ُم

الوافر   البحر : استعمال
. وأمجزوأءا تاما يستعمل

الوافر  ضابطْ : البحر
ُتْن  َل َع ْا َفتتتتت ُم

ُتْن َل َع ْا َف ْوُل ُم ُع َف
ِر ُبُحتتتوُر  ْع الّشتتت

َهتتتتا ِفُر ْيتتتتُل َوأا َجِم

تسمي  الوافر  سببَ البحر السم  ة : بهذا
: لوفتتور وأقيل ، تفعيلته أوأتاد وفورل ؛ السم بهذا البحر هذا ُسّمَي

فتتي مما أكثر حركات البحورالمختلفة تفعيلت في ليس لنه ؛ حركاته
 . تفعيلته

الوافر   أعاريض التمثيلْ  البحر مع : وأضربه
ِفرعروأضان للبحر   : أضرب وأثلثة الوا

ْوأضه)1( َهتتا وأاحتتد ضتترب لهتتا وأ مقطوفة تامة الوألى َعُر ُل ْث وأأجتتاز ( ِم
ْلَقْصر فيه فيجوز ضربها أما ، العروأض هذه في القبض بعضهم ) ا

:  الضرب هذا مثال ، 
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َلْم َتْحِي َوأ ْع َتْس َن َتَشاء َما َفاْص

ُ
َذا َبتتَة َتْخَش َلْم ِإ ِق ِلي َعا ّليتتا ال

ْوأ َتَشاُء تِي
ْع َن َما َفْص

َلْم َوأ
َتحـ َتْس

ِلْي َليا ت تَش
َبَة ِق لـ َعا

َذا َلْم ِإ
5/5//َتْخت //5/

5/5
//

5/5/5
//5/5 //5///5 //

5/5/5
َعْل ْا َف ُم ُتْن ْل َع ْا َف ُم ُت ْل َع ْا َف ُم

ْن
َع ْا َف ُم
ْل

ُتْن َل َع ْا َف ُم ُت ْل َع ْا َف ُم
ْن

مقطو
فة ف

معصوبة معصوب
ة

مقطو
فةفة

ِلَمة َسا معصوب
ة

ْوأضتته)2( َعْصتتب وأيجتتوز ( َصتتِحيَحة مجتتزوأءة الثانيتتة َعُر ْل هتتذه فتتي ا
: )  عليهما زحاف أي دخول وأليجوز ( ضربان )  وألها العروأض

َها ُل ْث : مثل ، أ-ِم
َتتتاَب ٍه ِك ّل َو ِد ُمتت ّكِمتت ْبتتتُت َت ْيتتتِك َك َل ِمتتتْن ِإ

ِدي َلتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ِهْنَب َل ت
ْي ِد ّكِم

َتاَب ِك
َولـ ُم

ِمْن تِك
ْي ِد َل َب

ْبُت َت َك
ْيت َل 5///5//ِإ //5///5 //5///5 //5///
5

ُتْن َل َع ْا َف ُم ُت َل َع ْا َف ُم
ْن

ُتْن َل َع ْا َف ُم ُت َل َع ْا َف ُم
ْن

صحيح ِلَمة َسا صحيحة ِلَمة َسا

: مثل ، ب-معصوب
ِنْي ُب ْغِضتتتتتتت ُت َف
ِنْي ْي ْعِصتتتتتتت َت َوأ

ُبَهتتتتتتتتتتا ِت َعا ُأ

ْيَوأآُمُرَهتتتتتتتتتا ْعِص َت َوأ
ِنْي

ْغِض ُت َف
ِنْي ُب

َوأأاُمُر
َها

َه ُب ِت َعا ُأ

ا
//

5/5/
//5//
/5

//5//
/5

//5//
/5

ْل َع ْا َف ُم
ُتْن

َل َع ْا َف ُم
ُتْن

َل َع ْا َف ُم
ُتْن

َل َع ْا َف ُم
معصوُتْن

ب
ِلَم َسا

ة
صحي
حة

ِلَم َسا
ة

في     والعللْ الزحافات الوافر ملخص : البحر
: البحر هذا حشو في يجوز:  وعلله زحافاته

َعْصب)1( ْل ُتْن ( به )  فتصبح المتحرك الخامس تسكين ( ا َل َع ْا َفتت : ) ُم
ُتْن ( ْل َع ْا َف تعصب وأعندما ، الهزج من وأيقربه كثير سائغ وأهو ، )  ُم

ُتْن ( .وأفتتي بتتالهزج يشتتتبه المجتتزوأء الوافر أجزاء جميع ْل َع ْا ) ُمَفتت
فيجتتوز ، وأنونهتتا الستتاكنة لمهتتا بيتتن المعاقبتتة تجتتري المعصوبة

َعْصب سلمتهما أوأ أحدهما حذف ْل . حسن الوافر في . وأا
ُتْن ( بتته )  فتصتتبح المتحتترك الختتامس حذف ( العقل)2( َل َع ْا : ) ُمَفتت

ُتْن ( َع ْا َف قبيح.  الوافر في )  وأالعقل ُم
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) الستتاكن الستتابع وأحتتذف المتحتترك الختتامس تسكين ( النقص)3(

ُتْن ( بتته فتصتتبح َل َع ْا َفتت ْلُت : ( ) ُم َع ْا َفتت التتوافر فتتي وأالنقتتص ، )  ُم
. صالح

ُتْن ( متتن المجمتتوع الوتتتد أوأل حتتذف ( العضب)4( َل َع ْا َفتت )  الوألتتى ُم
ُتْن ( بتتتتتتتتتته )  فتصتتتتتتتتتتبح الستتتتتتتتتتالمة َل َع ْا َفتتتتتتتتتت : )  ُم

ُتْن ( َل َع ْا .  )  َف
ْلُت ( متتن المجمتتوع الوتتتد أوأل حتتذف ( العقص)5( َع ْا َفتت )  الوألتتى ُم

ْلُت ( بتتتتتتتتته )  فتصتتتتتتتتتبح المنقوصتتتتتتتتتة َع ْا َفتتتتتتتتت : )  ُم
ْلُت ( َع ْا .  )  َف

ُتْن ( متن المجمتوع الوتتد أوأل حتتذف ( القصتم)6( ْل َع ْا َفت )  الوألتتى ُم
ُتْن ( بتتتتتتتتته )  فتصتتتتتتتتتبح المعصتتتتتتتتتوبة ْل َع ْا َفتتتتتتتتت : )  ُم

ُتْن ( ْل َع ْا .  )  َف
ُتْن ( متتن المجمتتوع الوتتتد أوأل حتتذف ( الجمتتم)7( َع ْا َفتت )  الوألتتى ُم

ُتْن ( بتتتتتتتتتته )  فتصتتتتتتتتتتبح المعقولتتتتتتتتتتة َع ْا َفتتتتتتتتتت : ) ُم
ُتْن ( َع ْا .  )  َف

لختلف أستتماؤها اختلفتتت وأقتتد َختتْرٌم كلهتتا وأمابعتتده وأالعضتتب
فيهتا التذي الزحتاف وأنتوع الستلمة حيتث متن دخلتهتا التتي التفعيلة
. الزحاف مجرى الجارية العلل من وأالخرم

تلخيصي   الوافر جدول :للبحر

التمثيل
الضرب العروأض

صورالوافر
ته

نوعه
صور
تها

نوعه
ا

َلْم َتْحِي َوأ ْع َتْس َن َما َفاْص
ُء َتَشا

َذا َبَة َتْخَش َلْم ِإ ِق َعا
ِلْي ّليا ال

َع ْا َف ُم
ْل

مقط
وف

َع ْا َف ُم
ْل

مقط
وفة

 
ل

عم
ست

ي
ما

تا
ءا

زوأ
ج

وأم

ٍه ِكتـتتتتتتتاَب ّل َو ِد ُم ّكِم ْبُت َت ْيِك َك َل ْي ِمْن ِإ ِد َل َب
  

َع ْا َف ُم
ُتْن َل

صحي
ح

َع ْا َف ُم
ُتْن َل

َصِحي
ِنْيَحة ُب ْغِض ُت ِنْي َف ْي ْعِص َت َوأ

  
َها ُب ِت َعا َها ُأ َوأآُمتتتتتتتتتتُر

 
َع ْا َف ُم
ُتْن ْل

معص
وب

َع ْا َف ُم
ُتْن َل

على   : الواِفر بحرالتدريبات
: تغيير من وأمادخله بحره مبينا التي البيت :زن أوأل

ْتتتتُه َل َنتتتٌة َع ْا َه َم
َعله ْوُن َوأ ُهتتتتتت ُ

َذا ٌع ِإ َيِحتتتّل َطَمتتت
ْلتتتتتِب َق ٍد ِب ْبتتتتت الحلَع

ْتتتُه َل َنتتٌة َع ْا َه َعله َم َوأ
ْوُن ُُهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

َذا ٌع ِإ ْلِب َيِحّل َطَم َق ٍد ِب ْبتت َع : البيت  

ْتتتُه َل ُتْن َع َن ْا َهتت َعله َم َوأ
ْو ُنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ْو ُه ُ

َذا ُعتتْن ِإ ْلتتُل َطَم ْلتتِب َيِح َق ِب
ِدْن ْبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت َع

 الكتابة
: العروأضية
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ه

ُن ْو ُه ُ
ْو

ُتْن َن
َعل َوأ

ْتُه َل َع
ْا َه َم

تِب
ِدْن ْب َع

ْلُل َيِح
َقلـ ِب

َذا ِإ
ُع َطَم
ْن

:  تقطيعه

//
5/5

//5//
/5 

//5//
/5 

//5/5 //5///
5 

//5///
5 

:  الرموز

ْا َف ُم
َعْل

َل َع ْا َف ُم
 ُتْن

َل َع ْا َف ُم
 ُتْن

َعْل ْا َف ُم ُت َل َع ْا َف ُم
 ْن

َل َع ْا َف ُم
 ُتْن

:  التفاعيل

الوافر :  بحره
مقطوفة تامة ْوأضه : َعُر
مثلها : ضربه
سليم : حشوه

: تغيير من وأمادخلها بحرها مبينا التية البيات : زن ثانيا
وأشتتتتتتتتتتتتتيمتك

ُء السماحة وأالوفتتا
علتتتتى رجل وأكتتتتن

جلتتتتتدا الهتتتتتوال
ينتظتتُر اللتته وأأمتتر َبتتُر اليتتاُم هتتي ِع  وأال

القتتادرين كنقتتص
ِم علتتتتتى التمتتتتتا

عيتتوب فتتي أَر وألتتم
ًئا النتتتتتتاس شتتتتتتي

الكاِملْ البحر: 5

الكاملْ  دائر البحر : ة
. الوافر البحر دائرة انظر

الكاملْ   البحر العروضية   وزن الدائرة : بحسبَ
ُلْن ْاِع َفتتتتتتتتتتت َت ُم
ُلْن ْاِع َفتتتتتتتتتتت َت ُم

ُلْن ْاِع َفتتتتتتتتتتت َت ُم
ُلْن ْاِع َفتتتتتتتتتتت َت ُم

الكاملْ   البحر : استعمال
. وأمجزوأءا تاما الكاِمل البحر يستمل

الكاملْ   البحر : ضابطْ
ُلْن ْاِع َفتتتتتتتتتتت َت ُم
ُلْن ْاِع َفتتتتتتتتتتت َت ُم

ْلَجَمتتتاَل َكَمتتتَل ِمتتتَن ا
ِر ْو ُبُحتتتتت ْل الكاِمتتتتتُل ا

تسمي  الكاملْ  سببَ البحر السم  ة : بهذا
ِلَف ُت أكثر فهو ؛ الحركات في : لكماله فقيل ، تسميته سبب في ُاْخ

عتتن كُمتتل :لنتته وأقيتتل ، حركتتة ثلثين على يشتمل إذ حركات البحور
ِفرالذي : لن وأقيل ، تاما باستعماله وأذلك ، الدائرة في الصل هو الوا

لته بحتتر البحتتور بيتتن فليتس البحور، من غيره أضرب من أكثر أضربه
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. الكاِمل سوى أضرب تسعة

الكاملْ   أعاريض التمثيلْ  البحر مع : وأضربه
. أضرب وأتسعة أعاريض ثلثة للبحر

ْوأضتته)1( ِلْضتتماروأالوقص فيهتتا يجتتوز ( َصتتِحيَحة تامتتة الوألتتى َعُر ا
: أضرب ثلثة ) وألها وأالخزل

َها  ُل ْث ُوأضه في مايجوز فيه يجوز ( أ- ِم : مثل ، ) َعر
َكمتتتا ِلْمتتتِت َوأ ِلْي َع ِئ َشتتتَما

َكّرِمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتْي َت َوأ
َذا ِإ ْوُت َوأ َقّصتتُر َفَمتتا َصَح َعتتْن ُأ

ًدى َكْرُرَنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت َت َوأ
ِمْي

تِت
ِلْي ِئ َشَما

َكما َوأ
ِلمـ َع

َعْن تِصُر
َدْن َن

َفَما ُت
َقصـ ُأ

َذا ِإ َوأ
ْو َصَح

///5//
5

///5//5 ///5//5 ///5//5 ///5//5 ///5//
5

ْاِع َف َت ُم
 ُلْن

ُلْن ْاِع َف َت ُم ُل ْاِع َف َت ُم
 ْن

ُلْن ْاِع َف َت ُلْن ُم ْاِع َف َت ُل ُم ْاِع َف َت ُم
 ْن

صحيح ِلَمة َسا ِلَمة َسا َصِحيَحة ِلَمة َسا ِلَمة َسا

ِلْضتتمار ستتوى الضتترب هتتذا فتتي وأليجتتوز ( ب- مقطتتوع ) ا
: ،مثل 

َيْت ِو َهتتا َأتتتاَح ُطتت ِلَستتاَن َل
ِد َحُستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو

َذا ِإ َد َوأ ٍة َنْشَر اللُه َأَرا َل ْي َفِض

َن
ِد َحُسو

َها َح َل
ِلَسا

َي ِو ُط
َأتا ْت

تَر
ِت َل ْي َفِض

ُه َد ْلل
َنشـ

َذا ِإ َوأ
َأَرا

///5/5 ///5//
5

///5//
5

///5//5 /5/5//
5

///5/
/5

ْاِع َف َت ُم
ْل

ُل ْاِع َف َت ُم
ْن

ْاِع َف َت ُم
ُلْن

ُل ْاِع َف َت ُم
ْن

ُل ْاِع َف ْت ُم
ْن

ْاِع َف َت ُم
ُلْن

مقطو
ع

ِلَمة َسا ِلَم َسا
ة

َصِحيَحة مضمرة ِلَم َسا
ة
مثاله: ، مضمر ج- أحذ

ْد ِنْي َقتت ِه ِمتتْن َضتتّم ِق ْي ِضتت
ِستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتْجُن

ْيتتٍت َياُرّب ُتتتُه َب ّنَمتتا ُزْر َكأ َف

ْو ُن ِسْج ِمْن
ْيِقه ِض

ْد َق
ِن َضْمَم

َن ّْن َكأ َف
َما

ِتْن ت
ْو ُه ُت ُزْر

ْبَب َياُر
5/5/َبيـ /5/5//

5
/5/5//

5
///5/
/5

/5/5//
5

/5/5//
5

ْا َف ْت ُم ُل ْاِع َف ْت ُم
ْن

ُل ْاِع َف ْت ُم
ْن

ْاِع َف َت ُم
ُلْن

ُل ْاِع َف ْت ُم
ْن

ُل ْاِع َف ْت ُم
ْن

أحذ
مضمر

مضمر
ة

مضمر
ة

َصِحي
َحة

مضمر
ة

مضمر
ة

ْوأضه)2( ضربان: وألها حذاء تامة الثانية َعُر
َها ُل ْث مثاله: ، أ-ِم

َوأِمتتْن َهتتّم ِمتتْن َيْخُل َلْم
ِد َكَمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

ُع َكتاَن َمتْن ْلَمتتاِل َجْمتت َتتُه ا ِهّم
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ِد َكَم
ْي

َهْمِمْن
َوأِمْن

َيْخُل َلْم
ِمْن

ُه َت تَم
ْو

ُع ْلماِل ت
ِهمـ

َكاَن َمْن
َجْمت

///5 /5/5//
5

/5/5//
5

///5 /5/5//5 /5/5//5

ْا َف َت ُم ُل ْاِع َف ْت ُم
ْن

ُل ْاِع َف ْت ُم
ْن

ْا َف َت ُم ُلْن ْاِع َف ْت ُم ُلْن ْاِع َف ْت ُم

أحذ مضمر
ة

مضمر
ة

حذاء مضمرة مضمرة

مثاله: ، مضمر ب- أحذ
َء ل َما َوأا َلى َلُه َد ِبتتْي َع ْل َق ِنْي ْي َنتتْت َع ِم ِمتتْن َج ْؤ ُشتت

ِتَهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا ْظَر ِبْيَن ْل َق ْو َء ُه َل
َعل

ل َما
َوأا َد

َه ِت تَر
ا

ِمْن
ِم ْؤ ُش

ِنْي ْي َع
َنْت 5/5/َج ///5//

5
/

5/5//
///5 /5/5//

5
/5/5//

5
ْا َف ْت ُم ْاِع َف َت ُم

ُلْن
ْاِع َف ْت ُم
ُلْن

َفا َت ُم
ْ

ُل ْاِع َف ْت ُم
ْن

ُل ْاِع َف ْت ُم
ْن

أحذ
مضمر

سالم
ة

مضم
رة

حذا
ء

مضمرة مضمر
ة

ْوأضه)3( ِلْضتتماروأالوقص فيهتتا يجتتوز ( َصتتِحيَحة مجتتزوأءة الثالثة َعُر ا
: أضرب أربعة )  وألها وأالخزل

َها ُل ْث ِلْضماروأالوقص فيه يجوز ( أ-ِم مثاله: ، )  وأالخزل ا
ِإّن ِد ْبَرَك َفتتت َصتتت

ُلْه ِت َقتتتتتتتتتتتتتتتتتا
ِبْر َلتتتتتى ِاْصتتتتت َع
ْو َمَضتتتِض ْلَحُستتت ا

تَرَك
ُلْه ِت َقا

ْنَن ِد ِإ َف
ْبت َص

َمَضِض
ْو ْلَحُس

ِبْر ِاْص
//5///َعل

5
///5//5 ///5//5 /

5/5//
ُل ْاِع َف َت ُم

ْن
ُل ْاِع َف َت ُم

ْن
ُلْن ْاِع َف َت ُم ْاِع َف ْت ُم

ُلْن
صحيح ِلَمة َسا َصِحيَحة مضم

رة
ّيل( َذ ِلْضماروأالوقص فيه يجوز ب-ُم مثاله: ، )  وأالخزل ا

َقتتَة َقاَل ْي ِق ْلَح ِمتتْن ا
َملْْم

ْلُحّر َيْخَشتتى ا ل
َذا َقَةِإ ِمْن ت

َملْْم
َقاَل
ْيت ِق ْلَح

َيْخَش
َذا ى ِإ

ْلُحْرُر ا
ل

///5//
55

/5/5//
5

/
5/5//

/
5/5//

ُلْن ْاِع َف َت ُم
ْن

ُل ْاِع َف ْت ُم
ْن

ُل ْاِع َف ْت ُم
ْن

ْاِع َف ْت ُم
ُلْن

ّيل مذ مضمر
ة

صحيح
ة

مضم
رة

ّفل( ِلْضماروأالوقص فيه يجوز ج-مَر : مثاله ، )  وأالخزل ا
ُيِحتتتّب َهتتتا َوأ َت َق َنا

ْي ِر ْيتتتتتتتتتتتتتت ِع َب
ّبَهتتتتتتتتتتا ُأِح َوأ
ِنتتتتتتتتتْي ّب ُتِح َوأ
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َها َت َق

ْي ِر ْي ِع َب
ْب ُيِح َوأ

َنا ُب
ُب ْب ُتِح َوأ
ِنْي

ُب ْب ُأِح َوأ
//5///َها

5/5
///5//

5
///5/
/5

///5/
/5

ُل ْاِع َف َت ُم
ُتْن ْن

ُل ْاِع َف َت ُم
ْن

ْاِع َف َت ُم
ُلْن

ْاِع َف َت ُم
ُلْن

ّفل مر ِلَمة َسا َصِحي
َحة

ِلَم َسا
ة

ِلْضمار سوى الضرب هذا في وأليجوز ( د- مقطوع : مثاله ، )  ا
َثتتتتتتتتتتتُروأا ْك َأ َة َء
َناِت ْلَحَستتتتتتتتتت ا

َذا ِإ َكتتُروأا ُهُم َوأ َذ
ِلَستتتتتتتتتتتتتتا ا

ِت َنا تَحَس
ْي

َثُر َءة ْك َأ َ
لـ

َكُروأ َذ
ِلَسا

َذا ِإ َوأ
ْو 5/5///ُهُم ///5//

5
///5//

5
///5//

5
ْاِع َف َت ُم

ْل
ُل ْاِع َف َت ُم

ْن
ُل ْاِع َف َت ُم

ْن
ْاِع َف َت ُم
ُلْن

مقطو
ع

ِلَمة َسا َصِحيَح
ة

ِلَم َسا
ة

في     والعللْ الزحافات الكاملْ ملخص : البحر
: الكاملْ حشو في يجوز 

ِلْضمار()1( ُلْن ( بتته )  فتصتتبح المتحتترك الثتتاني تسكين ا ْاِع َتَفتت : ) ُم
ُلْن ( ْاِع َف ْت فاشتتتبه التفعيلت جميتتع دختتل وأربمتتا حسن وأهو ، )  ُم

ِلْضمارتجوز وأمع ، الرجز ببحر . المعاقبة ا
. ناٍب  ثقيل )  وأهو المتحرك الثاني حذف ( الوقص)2(
)  وأربمتتا الساكن الرابع وأحذف المتحرك الثاني تسكين ( الخزل)3(

فتتي جتتائزة . وأالثلثتتة الرجتتز ببحتتر فاشتبه التفعيلت جميع دخل
ُلْن ( ْاِع َف َت ت )  إذا ُم الضترب فتي وأكتذلك ، أوأضتربا عروأضتا وأقع

. وأالختتزل التتوقص بخلف ستتائغ وأالضتتمار ، وأالمرفتتل المتتذيل
ِلْضمار. إل فيه ليجوز المقطوع وأالضرب ا

. أحيانا الخزم البحر هذا يدخل)4(

تلخيصي   الكاملْ جدول :للبحر

التمثيل
الضرب العروأض

الكا
صورتهِمل نوعه

صور
تها

نوعها

َكما ِلْمِت َوأ َع
ِلْي ِئ َكّرِمْي َشَما َت َوأ

َذا ِإ ْوُت َوأ َفَما َصَح
َقّصُر ًدى َعْن ُأ َن

ُل ْاِع َف َت ُم
ْن

َها ُل ْث ِم
ْا َف َت ُم
ُلْن ِع

تامة
َصِحيَحة

م
تا

َيْت ِو َها َأتاَح ُط َل
ِد ِلَساَن َحُسو

َذا ِإ َد َوأ َنْشَر اللُه َأَرا
ٍة َل ْي َفِض

ْاِع َف َت ُم
ْل

مقطو
ع

ْد ِنْي َق ِمْن َضّم
ِه ِق ْي ِسْجن ِض

ْيٍت َياُرّب ُتُه َب ُزْر
ّنَما َكأ َف

ْتفا ُم أحذ
مضمر

َهّم ِمْن َيْخُل َلْم
ِد َوأِمْن َكَم

ُع َكاَن َمْن ْلَماِل َجْم ا
َته  ِهّم

ْا َف َت ُم َها ُل ْث ِم ْا َف َت ُم حذاء تامة
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َء ل َما َوأا َلى َلُه َد َع

ِبْي ْل َق
ِنْي ْي َنْت َع ِم ِمْن َج ْؤ ُش

َها ِت ْظَر َن
ْتفا ُم أحذ

مضمر
ِإّن ِد ْبَرَك َف ُلْه َص ِت َقا ِبْر َلى ِاْص َمَضِض َع

ْو ْلَحُس  ا
ُل ْاِع َف َت ُم

ْن
َها ُل ْث ِم

ْا َف َت ُم
ُلْن ِع

مجزوأءة
َصِحيَحة وأء

جز
َقَة َقاَلم ْي ِق ْلَح ِمْن ا

َملْْم
ْلُحّر َيْخَشى ا َذا ل ِإ

  
ُل ْاِع َف َت ُم

ْن ْن
مذيل

ُيِحّب َها َوأ َت َق ْي َنا ِر ْي ِع َب َها ّب ُأِح ِنْي َوأ ّب ُتِح َوأ ُل ْاِع َف َت ُم
ُتْن ْن

مرفل

َثُروأا ْك َأ َة َناِت َء ْلَحَس ا َذا ِإ َكُروأا ُهُم َوأ ِلَسا َذ ْاِع ا َف َت ُم
ْل

مقطو
ع

على   : الكاِملْ بحرالتدريبات
: تغيير من وأمادخله بحره مبينا التي البيت :زن أوأل

ًعا َتَخّشتتتت ُم
َتَجّمتتتتتِل َوأ

َذا ِإ َقتتتْرَت َوأ َت ْف ا
ُكتتتتتتتتتْن َفل الحلَت

ًعا َتَخّشتتتتتتتتتت ُم
ِلتتتتتتتتتتْي َتَجّم َوأ

َذا ِإ َقتتتتتْرَت َوأ َت ْف ا
ُكتتتتتتتتتتتْن َفل َت

: البيت  

َعْن َتَخْشِشتتتتتت ُم
ِلتتتتتتتتْي َتَجْمَم َوأ

َذ ِإ َقتتْرَت َوأ َت َفل ْف
ُكتتتتتتتتتتتتتتتتْن َت

 الكتابة
: العروأضية

َتَجْم َوأ
ِلْي َم

َتَخْش ُم
َعْن ِش

َفل َت
ُكْن َت

َذ ِإ َوأ
َقْر َت ْف

:  تقطيعه

///5//
5 

///5//
5 

///5//5 ///5/
/5 

:  الرموز

ْاِع َف َت ُم
 ُلْن

ُل ْاِع َف َت ُم
 ْن

ُل ْاِع َف َت ُم
 ْن

ْاِع َف َت ُم
 ُلْن

:  التفاعيل

المجزوأء الكامل :  بحره
صحيحة مجزوأءة ْوأضه : َعُر

مثلها : ضربه
سليم : حشوه

: تغيير من وأمادخلها بحرها مبينا التية البيات : زن ثانيا
تبقتتتتى لستتتتوقة

وألملتتتتتتتتتتتتتتتك
بيتتتتن المتتتتوت

مشتتترك الخلق
إلتتتى النتتتام كتتتّل

ْاْب ذهتتتتتتتتتتتتتتتتت
ّيتتتتتتتتتتتتتتي َأ ُبن

لتجزعتتتتتتتتتتي
ّوأ وأغتتتتتدْت ُد ُغتتتتت

َبتتِع لتتم ُمفتتارٍق َيْر
َكتتترْت ّيُة ب ُستتتم
ًة ّتتتتتِع ُبكتتتتر َتَم َف

ا 6 الهزج لبحر:

الهزج  دائر البحر : ة
َلتتب دائتترة متتن هتتو َت مستتتعملة أبحتتر ثلثتتة تضتتم التتتي الُمْج

َيت ، وأالرمل وأالرجز الهزج: هي لن ؛ السم بهذا الدائرة هذه وأُسّم
النحتتو علتتى سباعية وأتفاعيلها ، الوألى الدائرة من اجتلبت تفاعيلها



]57[
ُلْن :( التالي ْي ْاِع َف ُلْن ، َم ِع ْف َت ُتْن ، ُمْس ْاِعل .  )  َف

الهزج   البحر العروضية   وزن الدائرة : بحسبَ
ُلْن ْي ْاِع َفتتتتتتتتتتت َم
ُلْن ْي ْاِع َفتتتتتتتتتتت َم

ُلْن ْي ْاِع َفتتتتتتتتتتت َم
ُلْن ْي ْاِع َفتتتتتتتتتتت َم

الهزج   البحر : استعمال
. وأجوبا مجزوأءا يستعمل

الهزج   البحر : ضابطْ
ُلْن ْي ْاِع َفتتت َم
ْيتتتتُل ْاِع َف َم

َلى ْهتتَزاِج َع ال
ْيُل ِه َتْستتتتتتتتت

تسمي  الهزج  سببَ البحر السم  ة : بهذا
. : تغنتتي أي ، بتته تهزج العرب ؛لن السم بهذا البحر هذا ُسّمَي

هتتزج يشتتبه لنتته ؛ بذلك ُسّمَي : بل وأقيل ، الغاني من لون وأالهزج
يعقبتتان خفيفيتتن ستتبببن لوجتتود وأذلك ، وأصداه تردده أي ، الصوت

.  أوأتاد هي التي أجزائه أوأائل

الهزج   أعاريض التمثيلْ  البحر مع : وأضربه
، الكتتف فيهتتا يجتتوز ( َصتتِحيَحة مجتتزوأءة وأاحتتدة عروأض الهزج للبحر

: ضربان )  وألها القبض وأيمتنع
َها ُل ْث  : مثل ، )  وأالكف القبض فيه يمتنع ( أ-ِم

َلتتتى ِء ِإ َيتتتا ْل َع ْل ا
ِم ْل ِع ْل بتتتتتتتتتتتا

ْوا ّبتت ُه ِنتتْي َيتتا َف َب
ُأّمتتتتتتتتتتتتتتْي

ِء
ْلِم ِع ْل ب

إَل
َيا ْل َع ْل

ِنْي َب
ُأْمِمْي

ْو ُب ْب ُه َف
//َيا

5/5/
//

5/5/
//

5/5/
//

5/5/
ْي ْاِع َف َم
ُلْن

ْي ْاِع َف َم
ُلْن

ْي ْاِع َف َم
ُلْن

ْي ْاِع َف َم
ُلْن

صحيح ِلَم َسا
ة

َصِحيَح
ة

ِلَم َسا
ة

: : مثل ب- محذوأف
ِرِ م ْه ّظ ِبتتتتتتال

ْوِل ُل ّذ التتتتتتتتت
ْي َوأَما ِر ْه َباِغي َظ ِل

ْيت الّض
ِل ْو ُل َذ
ْي

ِم
ْه َظ ْظ ب

َباِغ ِل
ْضَضيـ

َوأَما
ْي ِر ْه َظ

//
5/5

//
5/5/5

//5/5/5 //
5/5/5

ْا َف َم
ِعْي

ُل ْي ْاِع َف َم
ْن

ُل ْي ْاِع َف َم
ْن

ُل ْي ْاِع َف َم
ْن
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محذ
وأف

ِلَمة َسا َصِحيَحة ِلَمة َسا

في     والعللْ الزحافات الهزج ملخص : البحر
:  وعلله زحافاته

: الهزج حشو في أ- يجوز
ُلْن ( بتته فتصتتبح ، )  الستتاكن الخامس حذف ( القبض)1( ْي ْاِع َفتت : ) َم

ُلْن ( ْاِع َفتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ، قبيتتتتتتتتتتتتتتتتتتح )  وأهتتتتتتتتتتتتتتتتتتو َم
. الوألى في إل :ليجوز وأقيل

ُلْن ( بتته فتصتتبح ، )  الستتاكن الستتابع حتتذف ( الكتتف)2( ْي ْاِع َفتت : ) َم
ْيُل ( ْاِع َف . حسن كثير وأهو ، )  َم

:  الوألى التفعيلة في ب- يجوز
ُلْن ( متتن الميتتم حتتذف وأهتتو الختترم)1( ْي ْاِع َفتت فتصتتبح )  الستتالمة َم

ُلْن ( ْي ْاِع . )  َف
ْيتتُل ( متتن الميتم حتذف وأهتتو الخترب)2( ْاِع فتصتتبح )  المكفوفتتة َمَف

ْيُل ( ْاِع .  )  َف
ُلْن ( متتن الميتتم حتتذف وأهتتو الشتتتر)3( ْاِع فتصتتبح )  المقبوضتتة َمَفتت

ُلْن ( ْاِع .  )  َف
ٌع الثلثة وأهذه فتتي الزحتتاف مجتترى جاريتتة علتتة وأهتتي الخرم من أنوا
. لثقلها يتحاشونها وأالشعراء اللزوأم عدم
: وضربه َعُرْوضه أما

ُلْن ( في : يمتنع الكف)1( ْي ْاِع َف للوقتتوف تحاشتتيا ضتتربا )  الواقعتتة َم
.  وأالحشو العروأض في يسوغ لكنه ، قصيرة حركة على

ْوأضه في : يمتنع القبض)2( كمتتا ، فيهمتتا لقبحتته الصتتحيح وأضربه َعُر
ْاِعْي ( المحتتذوأف ضتتربه في يمتنع َفتت علتتى للوقتتوف )  تحاشتتيا َم
. قصيرة حركة

الهزج    للبحر تلخيصي : جدول

التمثيل
الضرب العروأض

صورالهزج
ته

نوعه
صور
تها

نوعه
ا

َلى ِء ِإ َيا ْل َع ْل ا
ِم ْل ِع ْل با

ْوا ّب ُه ِنْي َيا َف َب
ُأّمْي

ْاِع َف َم
ُلْن ْي

َها ُل ْث ِم ْاِع َف َم
ُلْن ْي

َصِحي
َحة ل

عم
ست

ي
ءا

زوأ
ج

م

ِم ِر ت ْه ّظ ِبال
ْوِل ُل ّذ ال

ْي َوأَما ِر ْه َظ
َباِغي ْيت ِل الّض

ْاِع َف َم
ْي

محذ
وأف

على   الهزج تدريبات :  البحر
: تغيير من وأمادخله بحره مبينا التي البيت :زن أوأل
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ْيٍل َن ِمتتْن ِب

ْيتتتتتتِل َبِخ
َتتتتتتتتتتى َم
ِفْي َأْشتتتتتتت

الحل
ْيتتتٍل َن ِمتتتْن ِب

ْيتتتتتتتتتتتِل َبِخ
َتتتى ِفْي َم َأْشتت

ِلتتتتتتتتتتْي ْي ِل َغ
: البيت  

ِلتتتْن ْي َن ِمتتتْن ِب
ِلتتتتتتتتتْي ْي َبِخ

َتتتى ِفْي َم َأْشتت

ِلتتتتتتتتتتْي ْي ِل َغ
 الكتابة
: العروأضية

ِل ْي َبِخ
ْي

ِلْن ْي َن ِب
ِمْن

ِل ْي ِل َغ
ْي

َتى َم
ِفْي َأْش

:  تقطيعه

//
5/5

//
5/5/

5 

//
5/5

//
5/5/5

:  الرموز

ْا َف َم
ِعْي

ْي ْاِع َف َم
 ُلْن

ْا َف َم
ِعْي

ُل ْي ْاِع َف َم
 ْن

:  التفاعيل

المجزوأء الهزج :  بحره
للتصريع محذوأفة مجزوأءة ْوأضه : َعُر
محذوأف : ضربه

سليم : حشوه
: تغيير من وأمادخلها بحرها مبينا التية البيات : زن ثانيا

ّناهْم ِن كما ِد
ْوا ُنتتتتتتتتتتت دا

َق وألم سوى يب
ْدوأا ُعتتتتتتتتتتت ال

ْقتتتتم وأقتتتد ذ
ذقنتتتا وأقتتتد

ماكتتان كفتتى
ٍر متتتتن هْجتتتت

القتتوُم وأقلنا
إختتتتتتتتتواُن

عتتتن صتتتفحنا
ذهتتتتٍل بنتتتتي

الّرجز البحر: 7

الرجز  دائر البحر : ة
. الهزج البحر دائرة انظر

الرجز   البحر العروضية   وزن الدائرة : بحسبَ
ُلْن ِع ْف َت ُمْستتتتتتتتتتتت
ُلْن ِع ْف َت ُمْستتتتتتتتتتتت

ُلْن ِع ْف َت ُمْستتتتتتتتتتتت
ُلْن ِع ْف َت ُمْستتتتتتتتتتتت

الرجز   البحر : استعمال
. وأمنهوكا وأمجزوأءا وأمشطورا تاما الرجز بحر يستعمل

الرجز   البحر : ضابطْ
ُلْن ِع ْف َت ُمْستتتتتتتتتتت
ُلْن ِع ْف َت ُمْستتتتتتتتتتت

ِر ِفتتْي ْبُحتت ِز َأ الْرجتتا
ُهُل َبْحتتتتتتٌر َيْستتتتتت
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تسمي  الرجز  سببَ البحر السم  ة : بهذا

: فقيتتل الستتم، بهتتذا البحتتر هتتذا تستتمية ستتبب فتتي اختلتتف
وأستتبب ، فختتذاها يرتعتتش التتتي الناقتتة متتن متتأخوذ وأهو لضطرابه
وأكتتثرة ، تفعيلتتته متتن تفعيلتتة كل من حرفين حذف جواز اضطرابه

أكتتثر فهتتو ؛ وأالنهتتك وأالجتتزء وأالشتتطر ، وأالعلتتل بالزحافات إصابته
 ، وأاحتتتتتتدة حتتتتتتال علتتتتتتى يبقتتتتتتى فل تقلبتتتتتتا البحتتتتتتور

منتته الشتتائع : لن وأقيتتل ، حروأفتته وأقلتتة أجزائتته : لتقتتارب وأقيتتل
ما وأهو البل من بالراجز شبيه بهذا فهو الجزاء الثلثة ذوأ المشطور

 . قوائم ثلثة على قائما وأبقي يديه إحدى شد

الرجز   أعاريض التمثيلْ  البحر مع : وأضربه
 : أضرب وأخمسة أعاريض أربع الرجز للبحر

ْوأضه)1( : ضربان وألها َصِحيَحة تامة الوألى َعُر
َها ُل ْث : : مثل أ- ِم

ُيْرَجتتى َكتتاَن ِإْن ٍم ل ْو َيتت ِل
ُه ْيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتُر َخ

ْيَر ْيَمْن لَخ ّنتتا َكتتّف ِف ُه َع َشتتّر

ِمْن
ْو ْيُره َخ

ُيْرَجى
ْو َي ِل

ِإْن
ل َكاَن

تنا
ْو ُه َشْرَر

ْفَف َمْن َك
َعنـ

ْيَر لَخ
ِفْي

/5/5//
5

/
5/5//

/5/5//
5

/5/5//
5

/5/5//5 /
5/5//

ْف َت ُمْس
ُلْن ِع

ْف َت ُمْس
ُلْن ِع

ْف َت ُمْس
ُلْن ِع

ُل ِع ْف َت ُمْس
ْن

ُلْن ِع ْف َت ُمْس ْف َت ُمْس
ُلْن صحيحِع ِلَم َسا

ة
ِلَمة َسا َصِحيَحة ِلَمة َسا ِلَم َسا

ة
البحتتر أنتتواع من بنوع يشتبه صرع إذا النوع وأهذا ( ب- مقطوع

: : مثل )  السريع
ْلُب َق ْل ّنْي َوأا ٌد ِم ِه ُد َجا ْو ُه َمْج ْلتتُب َق ْل َهتتا ا ْن ْيٌح ِم ِر َت ِلٌم ُمْستت َستتا

ْو ُه َمْج
ْوأ ُد

ِنْي ت
ُدْن ِه َجا

ْلُب َق ْل َوأ
ِمنـ

تُحْن
ِلُمْن َسا

َها ت
ِريـ َت ُمْس

ْلُب َق ْل ا
ِمنـ

/
5/5/

/5/5//5 /5/5//
5

/5/5//5 /5/5//5 /5/5//
5

َت ُمْس
ِعْل ْف

ُل ِع ْف َت ُمْس
ْن

ُل ِع ْف َت ُمْس
ْن

ُل ِع ْف َت ُمْس
ْن

ُل ِع ْف َت ُمْس
ْن

ِع ْف َت ُمْس
ُلْن

مقط
وع

ِلَمة َسا ِلَمة َسا َصِحيَحة ِلَمة َسا ِلَمة َسا

َها وأاحد ضرب وألها َصِحيَحة مجزوأءة)2( ُل ْث : مثل ، ِم
ّي ٍم َأ ْي ِظ ّتِقتتْي َع َأ ّي َكتتتتتتتاٍن َأ َم

َتِقتتتتتتتتتتْي َأْر
تِمْن
ِقْي َت ّْت َأ

ْيَي َأ

ِظيـ َع
ِنْن

ِقْي َت َأْر
ْيَي َأ

َكا َم
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/5/5//

5
/5///5 /

5/5//
/5///

5
ِع ْف َت ُمْس

ُلْن
ُل ِع َت ُمْس

ْن
ْف َت ُمْس
ُلْن ِع

َت ُمْس
ُلْن صحيحِع مطوية َصِحيَح

ة
مطو
ية

: مثل ، الضرب وأهي مشطورة)3(
ّلِمتتْي َع ْعتتُب يتتا َت َوأاْمِشتتْي َك

ْه ْبِصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَر تِشْيُم
ْه ْبِصَر ُم

ْعُب يا َك
َوأمـ

َلِم ْل َع َت
ْي

/5/5//5 /5/5//5 //5//
5

ُل ِع ْف َت ُمْس
ْن

ُل ِع ْف َت ُمْس
ْن

ِع ْف َت ُم
ُلْن

صحيح ِلَمة َسا مخبو
نة : مثل ، الضرب وأهي َصِحيَحة منهوكة)4(

ِنتتْي يتتا َت ْي ْيهتتا َل ِف
ْع َذ َجتتتتتتتتتتتتتت
ْيها ِف
ْع َذ َج

يا
ِنْي َت ْي /َل

5/5//
/

5/5//
ْف َت ُمْس
ُلْن ِع

ْف َت ُمْس
ُلْن صحيحِع ِلَم َسا
ة
ْيها َأُخّب ْع ِف َأَضتت َوأ

تها
ْع َأَض َوأ

ْبُب َأُخ

5///5/ِفيـ //5//5

ُل ِع َت ُمْس
ْن

ُل ِع ْف َت ُم
ْن

صحيح مخبونة

في     والعللْ الزحافات الرجز ملخص : البحر
ْبن  الرجز في يجوز ْلَخ حذف ( وأالطي ، )  الساكن الثاني حذف ( ا

وأهذه ، )  الساكنين وأالرابع الثاني حذف ( وأالخبل ، )  الساكن الرابع
ْوأضتته حشتتوه في تجوز الزحافات َعُر المقطتتوع الضتترب إل وأضتتربه وأ

) قبلتته متتا وأتستتكين التفعيلتتة آختتر المجمتتوع الوتتتد ستتاكن حتتذف (
ِعْل ( ْف َت ْبن فيه ليجوز )  فإنه ُمْس ْلَخ ُلْن ( .وأتصبح ا ِع ْف َت ْبن ُمْستت ْلَخ : ) بتتا
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ُلْن ( ِع ْف َت ُلْن : ( وأبالطي ، ) ُم ِع َت ُلتتْن : ( وأبالخبتتل ، )  ُمْس ِع َت ) وأيصتتبح ُم

ِعْل ( المقطوع الضرب ْف َت ْبن ُمْس ْلَخ ِعْل : ( )  با ْف َت ُيَستتّمى ُم حينئتتذ )  وأ
. مخلعا أوأ مكبول
تجتمتتع وأقتتد ، التتذوأق عتتن نابية غير الرجز في سائغة الزحافات وأهذه
عتتن الشتتاعر يستتتغني وأقتتد ، أوأنشتتوز ثقل دوأن وأاحد بيت في جميعا
بيتتت كتتل فتتي بالتصتتريع الرجتتز من القصيدة أبيات في القافية وأحدة

ُيَستتّمى شتتطريه بيتتن القافيتتة وأبوحتتدة الرجتتز متتن النتتوع هتتذا . وأ
التتتام الضتترب بيتتن الجمتتع للشتتاعر يجتتوز وأفيتته ، ) المتتزدوأَج (
ُلْن ( ِع ْف َت ِعْل ( المقطوع )  وأالضرب ُمْس ْف َت وأاحتتدة قصتتيدة )  فتتي ُمْس

. المثال ذات المسماة العتاهية أبي أرجوزة في كما

تلخيصي  الرجز  جدول : للبحر

التمثيل
الضرب العروأض

الرج
صورتز

ه
نوعه

صورت
ها

نوعه
ا

ُيْرَجى َكاَن ِإْن ل
ٍم ْو َي ُه ِل ْيُر َخ

ْيَر ْيَمْن لَخ َكّف ِف
ّنا ُه َع َشّر

ْف َت ُمْس
ُلْن ِع

صحي
ح ْف َت ُمْس

ُلْن ِع
َصِحي
َحة

تام
ْلُب َق ْل ّنْي َوأا ِم

ٌد ِه ُد َجا ْو ُه َمْج
ْلُب َق ْل َها ا ْن ِم

ْيٌح ِر َت ِلٌم ُمْس َسا
ْف َت ُمْس
ِعْل

مقط
وع

ّي ٍم َأ ْي ِظ ِقْي َع ّت َأ ّي َكاٍن َأ ِقْي َم َت َأْر ْف َت ُمْس
ُلْن ِع

صحي
ح

ْف َت ُمْس
ُلْن ِع

َصِحي
َحة

مجز
وأء

ّلِمْي َع ْعُب يا َت ْه َوأاْمِشْي َك ْبِصَر ُم هي العروأض
الضرب

ْف َت ُمْس
ُلْن ِع

َصِحي
َحة

مش
طور

ِنْي يا َت ْي ْيها َل ْع ِف َذ َج هي العروأض
الضرب

ْف َت ُمْس
ُلْن ِع

َصِحي
َحة

منهو
ك

بحر    على : الرجزتدريبات
: تغيير من وأمادخله بحره مبينا التي البيت :زن أوأل

ْا َوَل َمتتت ْطتتت ْيتتتَل َأ ّلل ا
َلتتى َنتتْم َلتتْم َمتتْن َع َي

ُكتتّل ْا ِل ْي َمتت ِذ ْؤ ُيتت
ِإْن َلتتتتْم َقتتتتّل َوأ َأ

الحل
ْا َوَل َم ْط ْيَل َأ ّلل َلتتى ا َمتتْن َع

َنتتتتتتتتتتتتتْم َلتتتتتتتتتتتتتْم َي
ُكتتّل ْا ِل ْي َمتت ِذ ْؤ ِإْن ُيتت َوأ

َلتتتتتتتتتتْم َقتتتتتتتتتتّل َأ
: البيت  

ْا َوَل َم ْط ْيتَل َأ َل َلتى ْل ْن َع َم
َنتتتتتتتتتتتتتْم َلتتتتتتتتتتتتتْم َي

ْلِل ُك ْا ِل ْي َمتت ِذ ْؤ ِإْن ُيتت َوأ
ْلتتتتتتتتتَل َلتتتتتتتتتْم َق َأ

 الكتابة
: العروأضية

َلْم َمْن
َنْم َي

ْيَل  َل ت
َعل

ْا َم
َوَل ْط لـ َأ

ْلَل َق
َلْم َأ

ْي ِذ ْؤ ُي
ِإْن َوأ

ْلِل ُك ِل
ْا َم

:  تقطيعه

/
5/5//
5

/5///5 /5/5//
5

/5///
5

/
5/5//

5

//5//
5

:  الرموز

ْف َت ُمْس
ُلْن ِع

ُل ِع َت ُمْس
ْن

ُل ِع ْف َت ُمْس
ْن

َت ُمْس
ُلْن  ِع

ْف َت ُمْس
ُلْن  ِع

ِع ْف َت ُم
 ُلْن

:  التفاعيل

الرجز :  بحره
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. لزم غير طيها ؛ صحيحة مجزوأءة ْوأضه : َعُر

صحيح : ضربه
التفعيلتتة وأالطتتي ، الوألتتى التفعيلتتة الخبتتن دختتل

. الخامسة
: حشوه

: تغيير من وأمادخلها بحرها مبينا التية البيات : زن ثانيا
ًنا هاَج ما ًوا أحزا ْد وأَشْج َشَجا َق

ٍروأ أّم متتتن عمتتت
مقفتتتتتتتتتتتتتتتُر

ْد قلتتتبْي هتتتاج قتتت
منتتتتتتتتتتتتتتتتتزٌل

ُتهتتا ُتتترى َقفًرا آيا
ْثتتتتتَل ُبتتتتتْر ِم الّز

ْلَمى داٌر ْذ ِلَستتتتتت إ
ْيَمى َل ٌة ُستتتت جتتتتار

ال  8 الرملْ بحر:

الرملْ  دائر البحر :ة
. الهزج البحر دائرة انظر 

الرملْ   البحر العروضية   وزن الدائرة : بحسبَ
ُتْن ْاِعل ُتْن َف ْاِعل َف

ُتْن ْاِعل َفتتتتتتتتتتتت
ُتْن ْاِعل ُتْن َف ْاِعل َف

ُتْن ْاِعل  َفتتتتتتتتتتت

الرملْ   البحر : استعمال
. وأمجزوأءا تاما يستعمل

الرملْ   البحر : ضابطْ
ُتْن ْاِعل ُتْن َف ْاِعل َف

ْاِعلُت َفتتتتتتتتتتتت
ِر َرَمتتتتُل ْبُحتتتت ال
ِه ْيتتت ِوأ َقتتتاُت َيْر ّث ال

تسمي  الرملْ  سببَ البحر السم  ة : بهذا
الستترعة وأهذه ، به النطق سرعةل ؛ السم بهذا البحر هذا ُسّمَي

ّتية ُتْن ( التفعيلة تتابع بسبب متأ ْاِعل اللغتتة فتتي وأالرمتتل ، )  فيتته َفتت
بتتذلك : ُستتّمَي وأقيتتل ، العتتدوأ وأدوأن المشتتي فتتوق وأهتتي الهروألتتة
.   بعض إلى بعضه لضم الحصير بَرْمِل لتشبيهه

الرملْ   أعاريض التمثيلْ  البحر مع : وأضربه
: أضرب وأستة عروأضان الرمل بحرل
ْوأضه)1( : أضرب ثلثة وألها محذوأفة تامة الوألى َعُر

 : مثل ، أ-صحيح
ْيتتتَف ِبتتتْي ِمتتتْن َك ْل َوأِمتتتْن َق

ِفتتتتتتتتتْي ْي َطْر ِر َذا َحتتتتتتتتت
ِنْي َد ِفتتتتْي َقتتتتا َطْر
ِبتتتتْي ْل َق َوى َوأ َهتتتت ْل ِل
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ِفْي

ْي ِر َذا َح
ِبْي َوأِمْن ت

َطْر
ْيَف ِمْن َك

َقلـ
َو َه ْل ِل
ى

ِفْي
ِبْي ْل َق َوأ

ِنْي َد َقا
َطْر

/5//
5/5

/5//5/5 /5//5/5 /5//
5

/5//
5/5

/5//
5/5

ُت ْاِعل َف
ْن

ُتْن ْاِعل َف ُتْن ْاِعل َف ْاِع َف
ل

ُت ْاِعل َف
ْن

ُت ْاِعل َف
ْن

صحيح ِلَمة َسا ِلَمة َسا محذ
وأفة

ِلَم َسا
ة

ِلَم َسا
ة
: مثل ، ب- محذوأف

ْا ّنَم َتتتى َأْصُل ِإ َف ْل ْد َمتتا ا َقتت
َحَصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتْل

ُقْل ل ِلْي َت ِلْي َأْص َفْص ًدا َوأ َب َأ

ْد َق
َحَصْل

تُل
َتى َف َما ْل

ْا َنَم ْن ِإ
َأْصت

َد َب َأ

ْن
ِلْي ت

ِلْي َفْص َوأ
ُقْل ل َت

َأْصت
/5//5 /5//

5/5
/5//

5/5
/5//

5
/5//5/5 /5//

5/5
ْاِعل َف ُتْن ْاِعل َف ُت ْاِعل َف

ْن
ْاِع َف
ل

ُتْن ْاِعل َف ُتْن ْاِعل َف

محذوأ
ف

ِلَمة َسا ِلَمة َسا محذ
وأفة

ِلَمة َسا ِلَمة َسا

: مثل ، ج-مقصور
ًعا ِط ُع َستتا ْلَمتت َعتتْرِض ِفتتْي َي

ْاْم َغَمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ْل ا
ُكْن ل ُدَك َي ْع ًقتتا َوأ ًبتتا َبْر ّل ُخ

ِض
ْاْم َغَم ْل

ُع ِفْي تَم
َعْر

َع ِط َسا
ْلت ْن َي

َب َل ْل ُخ
ْن

ُدَك ت
َقْن َبْر

ُكْن ل َي
//5/َوأعـ

55
///5/5 /5//

5/5
/5//

5
///5/5 /5//5/5

ْاِعل َف
ْت

ُتْن ِعل َف ُتْن ْاِعل َف ْاِع َف
ل

ُتْن ِعل َف ُتْن ْاِعل َف

مقص
ور

مخبونة ِلَمة َسا محذ
وأفة

مخبونة ِلَمة َسا

: أضرب ثلثة وألها َصِحيَحة مجزوأءة)2(
: أ-صحيح

َأْمتتتتتًرا َجتتتتتّر

ِه ْيتتتتتتتتتتت َتِج َتْر
ٍر ُرّب ِه َأْمتت ْيتت ِق ّت َت

ْي َتِج َتْر
ِهْي

َجْرَر
َأْمَرْن

ِه ْي ِق َت ْت َت
ْي

ْبَب ُر
ِرْن َأْم

/5//
5/5

/5//
5/5

/5//
5/5

/5//
5/5

ُت ْاِعل َف
ْن

ُت ْاِعل َف
ْن

ُت ْاِعل َف
ْن

ُت ْاِعل َف
ْن

صحيح ِلَمة َسا َصِحيَح
ة

ِلَمة َسا

ّبغ : مثل ، ب-ُمَس
ّتى لَن ْو َح ّذ َمَشى َل ِه ّر التت ْيتت َل َد َع َكتتا

ْيْه ْدِم َدُيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت َكا
ْيْه ْدِم ُي

ُر
ِه ْي َل َع

ْو َمَش َل
َذ ْر ْذ

لَن
َتى ْت َح
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/5//

5/55
///

5/5
/5//

5/5
/5//

5/5
ُت ْاِعل َف

ْن ْن
ُت ِعل َف
ْن

ُتْن ْاِعل َف ُت ْاِعل َف
ْن

ّبغ ُمَس مخبو
نة

َصِحيَحة ِلَم َسا
ة

: مثل ، ج-محذوأف
ْوأُحتتتتتتُه ْوأُح ُر ُر

َعَمتتتتتتتتتتتْل ْل ا
ّنَما َكّشاُف ِإ ْل ُحتتٌر ا

ُح
َعَم ْل

ْو ُه ْوأُح ُر
ْوأ ُر

َشاُف
حْرُرْن

َنَم ْن ِإ
َكْشت ْل

/5//
5

/5//
5/5

/5//
5/5

/5//
5/5

ْاِعل َف ُت ْاِعل َف
ْن

ُتْن ْاِعل َف ُت ْاِعل َف
ْن

محذ
وأف

ِلَمة َسا َصِحيَحة ِلَمة َسا

في     والعللْ الزحافات الرملْ ملخص : البحر
: الرملْ البحر حشو في يجوز 
ْبن)1( ْلَخ بتته فتصتتبح الوقتتوع كتتثير وأهتتو ، )  الساكن الثاني حذف ( ا

ُتْن ( ْاِعل ُتْن :( ) َف ِعل . )  َف
َكتتّف)2( ْل ُتْن ( بتته فتصتتبح ، )  الستتاكن الستتابع حتتذف ( ا ْاِعل : ) َفتت

ْاِعلُت ( .  )  َف
ْكل()3( بتته فتصتتبح ، )  الستتاكنين وأالستتابع الثتتتاني حتتتذف الّشتتت

ُتْن ( ْاِعل ِعلُت :( ) َفتت هتتذه . وأتجتتري قبيتتح زحتتاف وأهتتو ، )  َف
ْبتتن دختتل فتتإذا المعاقبتتة قاعدة وأفق الزحافات ْلَخ ، منتته تفعيلتتة ا

َكتتّف متتن قبلهتتا التي سلمت ْل َكتتّف دخلهتتا وأإذا ، ا ْل التتتي ستتلمت ا
ْبن  من بعدها ْلَخ ْكل دخلها وأإذا ، ا قبلهتتا التي التفعيلة سلمت الّش

َكّف من ْل ْبن  من بعدها وأما ، ا ْلَخ .  ا
: وأضربه عروضاه أما
ُتْن ( الستتالم الضتترب في وأالشكل الكف يمتنع  ْاِعل )  تحاشتتيا َفتت

، جميعهتتا ضتتروأبها فتتي فجائز الخبن . وأأما قصيرة علىحركة للوقوف
، , وأكتتف خبتتن متتن حشتتوه فتتي ماجتتاز الرمتتل عتتروأض فتتي وأيجتتوز
. وأشكل

الرملْ    للبحر تلخيصي : جدول

التمثيل
الضرب العروأض

الر
صورتمل

ه
نوعه

صورته
ا

نوعه
ا
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ْيَف ِبْي ِمْن َك ْل َوأِمْن َق

ِفْي ْي َطْر ِر َذا َح
ِنْي َد ِفْي َقا َطْر
ِبْي ْل َق َوى َوأ َه ْل ِل

ُت ْاِعل َف
ْن

صحيح

ْاِعل َف
محذ
وأفة

ْاتام ّنَم َتى َأْصُل ِإ َف ْل ْد َما ا َق
َحَصْل

ُقْل ل ِلْي َت َأْص

ِلْي َفْص ًدا َوأ َب َأ
ْاِعل َف محذوأ

ف
ًعا ِط ُع َسا ْلَم َعْرِض ِفْي َي
ْاْم َغَم ْل ا

ُكْن ل ُدَك َي ْع َوأ
ًقا ًبا َبْر ّل ُخ

ْاِعل َف
ْت

مقصو
ر

ِه َأْمًرا َجّر ْي َتِج َتْر ٍر ُرّب ِه َأْم ْي ِق ّت َت ُت ْاِعل َف
ْن

صحيح
ُت ْاِعل َف

ْن
َصِحي
َحة

مج
زوأ
ء

ّتى لَن ْو َح ّذ َمَشى َل ِه ّر ال ْي َل َد َع ْيْه َكا ْدِم ُي ُت ْاِعل َف
ْن ْن

ّبغ ُمَس

ْوأُحُه ْوأُح ُر َعَمل ُر ْل ا
ْ

ّنَما َكّشاُف ِإ ْل ُحٌر ا ْاِعل َف محذوأ
ف

على   الرملْ تدريبات :البحر
: تغيير من وأمادخله بحره مبينا التي البيت :زن أوأل

ِه ْي َد َي ْيتتُر ِب ْلَخ َمتتا ا
َء ْا َعتتتتتْل َشتتتتت َف

ُد اللتتَه َأْحَمتت
ّد َفل َلتتتُه ِنتتت

الحل
ِه ْي َد َيتت ْيتتُر ِب ْلَخ َء َمتتا ا ْا َشتت

َفَعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتْل
ُد ّد َفل اللَه َأْحَم َلُه ِن : البيت  

ِه ْي َد َيتت ْيتتُر ِب َء َمتتا ْلَخ ْا َشتت
َفَعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتْل

ُد َه َأْحَمتت َد َفل ْلل ْد ِنتت
ْو َلُهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 الكتابة
: العروأضية

َء
َع َف
ْل

ْيُر َما تَخ
ْا َش

ِه ْي َد َي ِب
لـ

َد
ْو ُه َل

َفل َه
ْد ِن

ُد َأْحَم

ْلل
:  تقطيعه

///
5 

/5//5/5 ///
5/5 

///
5 

///
5/5 

/5//
5/5 

:  الرموز

ِع َف
ل

ُتْن ْاِعل ُت َف ِعل َف
ْن

ِع َف
ل

ُت ِعل َف
 ْن

ُت ْاِعل َف
 ْن

:  التفاعيل

الرمل :  بحره
. لزم غير خبنها محذوأفة تامة ْوأضه : َعُر
مثلها : ضربه
. الخبن وأالرابعة الثانية التفعيلة دخل : حشوه

: تغيير من وأمادخلها بحرها مبينا التية البيات : زن ثانيا
ْه عْن بائٌن ِد جس َد قلبُه ّيتتا عنتت ّثر ال

 
ذمتتًة خفْرنتتا هْل

ْذ َنتتتتتا متتتتت َفا َعَر
َء سائِل ّنا العليا ع

وأالّزمانتتتتتتتتتتتتا
ّنمتتا يتقتتي متتْن إ

َطتتتتْل اللتتتتَه َب ْل ا
ُع متن ليس يقطتت

بطل طْرقتتتتتتتتا

السريع البحر: 9

السريع  دائر البحر : ة
ِبه دائرة من البحر هذا َت ْلُمْشتت مستتتعملة أبحتتر ستتتة تضتتم التتتي ا
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، وأالمقتضتتب ، وأالمضتتارع ، وأالخفيتتف ، وأالمنسرح ، : السريع هي

. وأالمطتترد ، وأالمنسرد ، :المتئد هي مهملة أبحر وأثلثة ، وأالمجتث
َيت مثل تشتتبه إذ ؛ تفاعيلهتا لشتتباه الستم بهتذا الدائرة هذه وأُسّم

ُلْن ( تفعيلة ِع ْف َت ْفِع ( )  بتتت ُمْس َت ُتْن ( )  وأ ُلتتْن ُمْستت ْاِعل ْاِع ( )  بتتت َفتت َفتت
ُتتتْن ، فيهتتا وأالوأتتتاد الستتباب عتتدد اختلف متتن الرغتتم )  علتتى ل

: هي سباعية وأتفاعيلها
ُلْن ِع ْف َت ْفِع ، ُمْس َت ُتْن ، ُلْن ُمْس ْاِعل ْاِع ، َف ُتْن َف ُلْن ، ل ْي ْاِع َف ْولُت ، َم ُع . َمْف

السريع   البحر العروضية   وزن الدائرة : بحسبَ
ُلْن ِع ْف َت ُمْستتتتتتتتتتتتت
ُلْن ِع ْف َت ُمْستتتتتتتتتتتتت

ُلْن ِع ْف َت ُمْستتتتتتتتتتتت
ُلْن ِع ْف َت ُمْستتتتتتتتتتتت

السريع   البحر : استعمال
. وأمشطورا تاما السريع البحر يستعمل

السريع   البحر : ضابطْ
ُلْن ِع ْف َت ُمْستتتتتتتتت

ُلْن ِع ْف َت ُعل ُمْس ْف َم
ٌع َبْحتتٌر ْي ِر َمتتا َستت
ْاِحُل َلتتتتُه َستتتت

تسمي  السريع  سببَ البحر السم  ة : بهذا
السرعة وأهذه ، به النطق لسرعة السم بهذا السريع البحر ُسّمَي

الوأتتتاد متتن أستترع وأالستتباب ، فيه الخفيفة السباب كثرة من متأتية
. بها النطق في

السريع   أعاريض التمثيلْ  البحر مع : وأضربه
 : أضرب وأستة أعاريض ثلث السريع للبحر

وأفي فيها يمتنع ( ثلثة وأأضربها مكشوفة مطوية الوألى العروأض)1(
: )  الخبن الثلثة أضربها
َها ُل ْث  : مثل ، أ- ِم

ُه ْو ّق َذّمتتت ْلَح ِطتتتِل ِبتتتا َبا ْل ِبا وأ َعا َوأَمْن ّناَس َد َلتتى ال ِه ِإ َذّمتت

ِلْي ِط َبا ت ْقِق تَح
ِبلـ وأ

ُه ْو َذْمُم
ِبلـ

ِهْى َذْمِم َناَس ت
َلى ِإ

َع َوأَمْن َد
نـ

/5//5 /5///5 /5/5//
5

/5//5 /5///5 //5//5

ُعل ْف َم ُلْن ِع َت ُمْس ِع ْف َت ُمْس
ُلْن

ُعل ْف َم ُل ِع َت ُمْس
ْن

ُلْن ِع ْف َت ُم

مطوي
مكشوف

مطوية ِلَمة َسا مطوية
مكشوفة

مطوية مخبونة

: موقوف ب- مطوي
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ّيًمتتا َت ْوْن ِنتتَزاَل َيْخَشتتى ُم ُفتت ْلُج ا ْوَن ُغّضتتتتْي ُفتتتت ِر ُج ْوأ الّستتتتْح َأ

َفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاْرَحِمْي
ْوْن َل ُف ْلُج َيْخَش

ِنَزا ى
َيَم ْي َت ُم

ْن
َفْرَحِمْي َن

ِر ْسِسْح
ُغْضِضْي

ْو ُف ُج
/5//55 /

5/5//
//5//

5
/5//5 /5/5//5 /5/5//5

ُعلْت ْف َم ْف َت ُمْس
ُلْن  ِع

ِع ْف َت ُم
ُلْن

ُعل ْف َم ُل ِع ْف َت ُمْس
 ْن

ُل ِع ْف َت ُمْس
 ْن

موقوف مطوي
موقوف

ِلَمة َسا ِلَم َسا
ة

مطوية
مكشوفة

ِلَمة َسا ِلَمة َسا

: مثل ، ج- أصلم
ِه ِمْن ِد ْع َهتتُل َب ِفتتْي َأْج

ِلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتْي ْع ِف
ِقُل ْع ِلْي ِفْي َأ ْو ِنتتْي َق ّن ِك َل َوأ

 
ِل ْع ِف
ْي

َهُل َأْج

ِفْي
ِمْن

ِهْي ِد ْع َب
ِنْي َن ْن ِك ِلْي ْو َق

َوأل
ِقُل ْع َأ

/ِفْي
5/

/5///
5

/5/5//
5

/5//5 /
5/5//

/5///
5

ْف َم
ْو ُع

ِع َت ُمْس
ُلْن

ْف َت ُمْس
ُلْن ِع

ُعل ْف َم ْف َت ُمْس
ُلْن  ِع

ِع َت ُمْس
ُلْن

أصل
م

مطوي
ة

ِلَمة َسا مطوية
مكشوفة

ِلَم َسا
ة

مطوي
ة

: ضربان وألها ، مكشوفة مخبولة الثانية العروأض)2(
َها ُل ْث : مثل ، ) الكامل أنواع من بنوع يشتبه النوع وأهذا ( أ- ِم

ِلْي ْب ْا َح ْاَن َفَم ْاَن َك َك َدْم َم َقتت َقْت ْا َلّي َض ْذ الْرُض َع َصتتَرَمْت ُم

َدْم َن َق ْاَن َك
ْا َك َم

ِلْي ْب َح
ْا َفَم

َصَرَمْت ْلْرُض تَي
ْذ ُم

َقْت ْا َض
َليـ ُعلَع َم /5///

5
/

5/5//
ُعل َم /5/5//5 /5/5//5

///5 ِع َت ُمْس
ُلْن

ْف َت ُمْس
ُلْن  ِع

///5 ُل ِع ْف َت ُمْس
 ْن

ُل ِع ْف َت ُمْس
 ْن

مخبول
مكشوف

مطوي
ة

ِلَم َسا
ة

مخبولة
مكشوفة

ِلَمة َسا ِلَمة َسا

: مثل ، ب- أصلم
ْا ْاُل َمتت ِبتتْي َبتت ْل ِئٌم َق ْا َهتت

ُمْغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَرْم
َلْت ْا ْيُت َقتتتت ّل ْلتتتتُت َتَستتتت ُق ْا َف َهتتتت  َل

ْغ ُم
َرْم

ِبْي ت
ِئُمْن ْا َه

ْا ْاُل َم َب
ْلت َق

ْا تُت َه َل ْيُت َل ت
ُقلـ َف

َلْت ْا َق
/َتَسلـ

5/
/5/5//

5
/5/5//

5
ُعل َم /5///5 /5/5//

5
ْف َم
ْو ُع

ُل ِع ْف َت ُمْس
ْن

ِع ْف َت ُمْس
ُلْن

///5 ُلْن ِع َت ُمْس ُل ِع ْف َت ُمْس
 ْن

أصل
م

ِلَمة َسا ِلَمة َسا مخبولة
مكشوفة

مطوية ِلَمة َسا

: الضرب نفسها )  وأهي الخبن فيها يجوز ( موقوفة مشطورة)3(
ْيُت ّل ِبْي َخ ْل ْي ِفْي َق َد ْاِت َي ْاْل َذ ْلَخ ا
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ْاِت ْاْل َذ ْلَخ ِبْي  ِفْي ت

ْي َد َي
ْيُت ّل َخ
ْلت َق

/5/5/55 /5/5//5 /5/5//
5

ْولْت ُع ْف َم ُلْن ِع ْف َت ُمْس ِع ْف َت ُمْس
 ُلْن

مشطورة
 موقوفة

ِلَمة َسا ِلَمة َسا

في     والعللْ الزحافات السريع ملخص : البحر
: السريع البحر حشو في يجوز

ْبن)1( ْلَخ ُلْن ( به )  فتصبح الساكن الثاني حذف ( ا ْاِع ُلتتْن :( ) َف ِع )  َف
ُلْن ( وأتصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبح ،  ِع ْف َت :  )  ُمْستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
ُلْن ( ِع ْف َت .  حسن )  وأهو ُم

ّطتتّي()2( ُلْن ( بتته )  فتصتتبح الستتاكن الرابتتع حتتذف ال ِع ْف َت : ) ُمْستت
ُلْن ( ِع َت . صالح وأهو ، )  ُمْس

ْبتتتل()3( ْلَخ بتتته )  فتصتتتبح الستتتاكنين وأالرابتتتع الثتتتاني حتتتذف ا
ُلْن ( ِع ْف َت ُلْن :( ) ُمْس ِع َت .  قبيح )  وأهو ُم

:  وأضربه أعاريضه إلى بالنسبة أما
ْوأضتته فتتي يمتنتتع الخبتتن فتتإن  ُعل ( الوألتتى َعُر ْف فتتي )  وأكتتذلك َم

ْوأضتتته فتتتي وأيجتتتوز ، الثلثتتتة ضتتتروأبها الموقوفتتتة المشتتتطورة َعُر
ْولْت ( ُع . )  الخبن َمْف

السريع    للبحر تلخيصي : جدول

التمثيل
الضرب العروأض

الس
صورريع

ته
نوعه

صورت
ها

نوعها

ُه ْو ّق َذّم ْلَح ِبا
ِطل َبا ْل ِبا وأ

َعا َوأَمْن ّناَس َد َلى ال ِإ
ِه َذّم

ُع ْف َم
ل

َها ُل ْث ِم

ُعل ْف َم
مطوية

مكشوفة
تام

ّيًما َت َيْخَشى ُم
ْوْن ِنَزاَل ُف ْلُج ا

ْوَن ُغّضْي ُف ِر ُج الّسْح
ْوأ َفاْرَحِمْي َأ

ُع ْف َم
لْت

مطوي
موقوف

ِه ِمْن ِد ْع َهُل َب َأْج

ِلْي ِفْي ْع ِف
ِقُل ْع ِلْي ِفْي َأ ْو َق

ِنْي ّن ِك َل َوأ
ْو ُع ْف َم أصلم

ِلْي ْب ْا َح ْاَن َفَم َك
ْاَن َك َدْم َم َق

َقْت ْا َلّي َض الْرُض َع
ْذ َصَرَمْت ُم

ُعل َم َها ُل ْث ِم
ُعل َم

مخبولة
ْامكشوفة ْاُل َم ِبْي َب ْل َق

ِئٌم ْا ْغَرْم َه ُم
َلْت ْا ْيُت َق ّل ْلُت َتَس ُق َف

َها َل
ْو ُع ْف َم أصلم

ْيُت ّل ِبْي َخ ْل ْي ِفْي َق َد ْاِت َي ْاْل َذ ْلَخ ا الضرب وأهي ْو ُع ْف َم
لْت

مشطورة
موقوفة

مش
طور

على  السريع  تدريبات :  البحر
: تغيير من وأمادخله بحره مبينا التي البيت :زن أوأل

ِعُم ْط ْوِل َوأُم ُك ْأ ْلَم ا
ِكتتتتتتتتتتتتتتِل َكال

ُع ّذّم الّستتاِم التت
ْيٌك ِر َلتتتتُه َشتتتت
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الحل

ِعتتُم ْط ْوِل َوأُم ُك ْأ ْلَمتت ِكتتِل ا َكال ُع ّذّم الّساِم ْيٌك ال ِر َلتتُه َشتت : البيت  

ِعُم ْط ْوِل َوأُم ُك ْأ ْا ْلَم ِلتتْي َكل ِك ُع ِم َاْسَساِم َذْم ُكْن ْذ ْي ِر َشتت
ْو َلُهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 الكتابة
: العروأضية

ْا أ
ِلْي ِك

ْأ ْوِل تَم ُك
َكلـ

ِع ْط َوأُم
لـ ُم

ُكْن ت
ْو ُه َل

ِم َذْم
ِريت َش

َاْسَسا
ُع ْذ ِم

:  تقطيعه

/5//
5 

/5/5//5 //5//5 /5//5 /5///5 /
5/5//
5 

:  الرموز

ُع ْف َم
ل

ُلْن ِع ْف َت ُل ُمْس ِع ْف َت ُم
 ْن

ُعل ْف َم ُل ِع َت ُمْس
 ْن

ْف َت ُمْس
ُلْن  ِع

:  التفاعيل

السريع :  بحره
مكشوفة مطوية ْوأضه : َعُر

مثلها : ضربه
. الرابعة التفعيلة وأالخبن ، الثانية التفعيلة الطي دخل : حشوه

: تغيير من وأمادخلها بحرها مبينا التية البيات : زن ثانيا
ّنتتتته أوأ َق أ اشتتتتتا

ِه الّصتتتتباْح لتتتتوج
َذا كتتأّن ْيتتَل َهتت ّلل ا

ْد ِنتتتتتتي َقتتتتتت ّل وأأطتتتتراُف نيتتتتٌرم
َنتتتتتْم الكتتتتتّف َع

مستتتٌك النْشتتتُر
ُه ُوجتتتتو دنتتتتا وأال

ٍر من أسرع ِد ْنَح ُم
ستتتتتتتتتتتتتتتتائِل

الستتتوء مقالتتتة
أهلهتتتتتا إلتتتتتى

المنسرح البحر: 10

المنسرح  دائر البحر : ة
. السريع البحر دائرة انظر

المنسرح   البحر العروضية   وزن الدائرة : بحسبَ
ُلْن ِع ْف َت ُمْستتتتتتتتتتتتت
ْولُت ُعتتتتتتتتتتتتت ْف َم

ُلْن ِع ْف َت ُمْستتتتتتتتتتتت
ْولُت ُعتتتتتتتتتتتتت ْف َم

المنسرح   البحر : استعمال
. وأمنهوكا تاما المنسرح البحر يستعمل

المنسرح   البحر : ضابطْ
ُلْن ِع ْف َت ُمْستتتتتتتتتتت

ْولُت ُع ْف ِعُل َم َت ُمْس
ِرٌح ْنَستتتت ِه ُم ْيتتتت ِف

َثتتتُل ُيْضتتتَرُب ْلَم ا
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تسمي  المنسرح  سببَ البحر السم  ة : بهذا

علتتى لسهولته أي ، لنسراحه ؛ السم بهذا المنسرح بحر ُسّمَي
إذ ، بأمثتتاله يحصتتل متتا لمفتتارقته أي : لنستتراحه وأقيتتل ، اللستتان

ُلْن ( مجيء من لمانع ِع ْف َت ِلَمة المجمتتوع الوتتتد )  ذات ُمْستت فتتي َستتا
. مطوية إل ضربه في لتأتي فإنها المنسرح في إل الضرب

المنسرح   أعاريض التمثيلْ  البحر مع : وأضربه
: أضرب وأأربعة أعاريض ثلث المنسرح للبحر

ْوأضه)1(   : ضربان وألها صحيحة تامة الوألى َعُر
: مثل ، أ- مطوي

ِر ْي ْلَخ ْفِشْي ِل ِه ِفْي ُي ِر ِمْصتت
ْا ُعُرَفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ْل ا

ْبتتتتتَن ِإّن ٍد ا ْيتتتتت ْاَل َز لَز
ْعِمل َت ُمْستتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

ِه
ْا َف ُعُر ْل

ِفْي تِشْي
ِر ِمْص

ِر ْي ْلَخ ِل
ُيفـ

ْعِم َت ُمْس
َلْن

ِدْن
ْاَل لَز

ْنَن ْبَن ِإ
َزيـ

/5///
5

/5/5/5/ /
5/5//

/
5/5//

/
5/5/

/5/5//
5

َت ُمْس
ُلْن ِع

ْولُت ُع ْف َم ْف َت ُمْس
ُلْن ِع

ْف َت ُمْس
ُلْن ِع

ْو ُع ْف َم
لُت

ْف َت ُمْس
ُلْن مطوِع

ي
ِلَمة َسا ِلَم َسا

ة
صحيح

ة
ِلَم َسا

ة
ِلَمة َسا

: مثل ، ب- مقطوع
ْيتتُح يتتا َلتتِك َهتتْل ِفتتْي ِر

ِتْي َبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاَرا ُم
ْوُل ُق ْيِح َي ْا ِللّر ّلَم َفْت ُك َعَص

ِت َباَرا ت
ْي

ْيُح ِفْي ِر
ُمت

َهْل
يا َلِك

ْا تَم
َفْت َعَص

ْيِح ِر
ْللـ ُك

ْوُل ُق َي
/ِللْر

5/5/
/5//5/ /5///

5
/5///5 /5//5/ //5//

5
َت ُمْس
ِعْل ْف

ُعلُت ْف َم ِع َت ُمْس
ُلْن

ُلْن ِع َت ُمْس ُعل ْف َم
ُت

ُل ِع ْف َت ُم
ْن

مقط
وع

مطوية مطوي
ة

مطوية مطوية مخبو
نة

ْوأضه)2( : مثل ، الضرب وأهي موقوفة منهوكة الثانية َعُر
ّتتتا َيتتا َم َح ْيتتْب َأْح ِر َغ

َيا ْيْب ت ِر َغ َتا ْت َم َح
َأْحت

/5//55 /5/5//
5

ُعلْت ْف َم ُل ِع ْف َت ُمْس
ْن

منهوكة
موقوفة

ِلَمة َسا

ْوأضه)3( : مثل ، الضرب وأهي مكشوفة منهوكة الثالثة َعُر



]72[
ْيتتُل ٍد اّم َوأ ْع َدا َستت ْع َستت

ِدْن َدا ت ْع َس ْيُل ِم َوأ ْم
ْعت َس

/5/5/5 /5/5//5

ْول ُع ْف َم ُل ِع ْف َت ُمْس
ْن

منهوكة
مكشوفة

ِلَمة َسا

في     والعللْ الزحافات المنسرح ملخص : البحر
: المنسرح البحر حشو في يجوز  
ْبتتن()1( ْلَخ ُلْن ( بتته )  فتصتتبح الستتاكن الثتتاني حتتذف ا ِع ْف َت : )  ُمْستت

ُلْن ( ِع ْف َت .   حسن زحاف )  وأهو ُم
ّطتتّي()2( ُلْن ( بتته )  فتصتتبح الستتاكن الرابتتع حتتذف ال ِع ْف َت : ) ُمْستت

ُلْن ( ِع َت . صالح وأهو ، )  ُمْس
ْبل()3( ْلَخ ُلْن ( به )  فتصبح الساكنين وأالرابع الثاني حذف ا ِع َتْف : ) ُمْس

ُلْن ( ِع َت .  قبيح )  وأهو ُم
: وأضربه أعاريضه أما

ُلْن ( الوألتتى عروأضتته فتتي فيجتتوز ِع َتْف ، قليتتل وأهتتو )  الخبتتن ُمْستت
ُلْن ( به فتصبح ِع ْف َت ُلْن :( ) ُمْس ِع ْف َت ّطّي ، )  ُم بتته فتصتتبح ، كثير وأهو وأال

ُلْن ( ِع ْف َت ُلْن :( ) ُمْستتت ِع َت خبتتتن بيتتتن المعاقب:::ة وأتجتتتري ، )  ُمْستتت
ُلْن ( ِع ْف َت ُلتتْن ( يصتتح فل معتتا فليقعتتان )  وأطيها ُمْس ِع َت اجتمتع )  وأإل ُم

ْولُت ( في المتحركة التاء مع فيها ُع ْف متحركات خمسة قبلها )  التي َم
. الشعر في جائز غير وأهذا

ُلتتْن ( الوأل ضتتربه فتتي الخبن وأيمتنع ِع ْف َت ُلتتْن أصتتبح( )  وأإل ُم ِع َت ) ُم
 فتتتتتتتتي المتحركتتتتتتتتة التتتتتتتتتاء متتتتتتتتع فيهتتتتتتتتا فيجتمتتتتتتتتع

ْولُت ( ُعتت فتتي جتتائز غيتتر وأهتتذا متحركتتات خمستتة قبلهتتا )  التتتي َمْف
. الشعر

ستتواء ، المنهتتوك الضتترب أوأ المنهوكة العروأض في الطي وأيمتنع
 الستتتتتتتتتتتتتابع إستتتتتتتتتتتتتكان ( موقوفتتتتتتتتتتتتتة أكتتتتتتتتتتتتتانت

ْولْت ) ( المتحرك ُع ْف ) المتحتترك الستتابع حتتذف ( مكشوفة أم ، )  َم
ْول ( ، الخبتتتتتتتتتتتتن فيهمتتتتتتتتتتتتا وأيجتتتتتتتتتتتتوز ، )  َمْفُعتتتتتتتتتتتت
ْولْت ( ُع ْول ( ، )  َم ُع . )  َم

تلخيصي  المنسرح  جدول : للبحر
التمثيل الضرب العروأض المن



]73[
سر
ح

صور
ته

نوع
ه

صورت
ها

نوعها

ْي َمْن ِوأ ُيَسا ْبَز ل ْلُخ ا
ْي ِذ ّل َلْه ا َك َأ

ّبَما ُد َوأُر َه َيْش
َعاَم ّط ِعْي ال َم

َت ُمْس
ُلْن ِع

مطو
ي ْف َت ُمْس

ُلْن  ِع
صحيحة تام

ْيُح يا َلِك َهْل ِفْي ِر
ِتْي َباَرا ُم

ْوُل ُق ْيِح َي ّلَما ِللّر ُك
َفْت َعَص

َت ُمْس
ِعْل ْف

مقط
وع

ّتى َيا َم َح ْيْب َأْح ِر َغ وأهي
الضرب

ْو ُع ْف َم
لْت

منهوكة
موقوفة منهو

ْيُلك ٍد اّم َوأ ْع َدا َس ْع َس وأهي
الضرب

ْو ُع ْف َم
ل

منهوكة
مكشوفة

على  المنسرح  تدريبات :  البحر
: تغيير من وأمادخله بحره مبينا التي البيت :زن أوأل

ْاَمْت َلتتى َقتت َع
ٍة َنتتت ْا ْا َب َنتتت ْي ّن َغ ُت

ْا ّيتتَج َم َق َه ْو الّشتت
ٍة ِمتتتتْن َقتتتت ّو َط ُم

الحل
ْاَمْت َلى َق ٍة َع َن ْا ْا َب َن ْي ّن َغ ُت ْا ّيَج َم َق َه ْو ٍة ِمتتْن الّشتت َقتت ّو َط ُم : البيت  

ْاَمْت َلتتتى َقتتت ِتْن َع َن ْا َبتتت
ْا َنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ْي ِن ْن َغ ُت

ْا َيتتتتَج َمتتتت ْي َق َه ْو ِمتتتتْن ْشَشتتتت
ِتْن َق َوأ ْو َطتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ُم

 الكتابة
: العروأضية

َن ْي ِن ْن َغ ت
ْا

ِتْن َن ْا َب
تـ

ْاَمْت َق
َلى َع

َق َوأ ْو َط ت
ِتْن

َق ْو ِمْن تَش
مـ

ْا َيَج َم ْي َه
شـ

:  تقطيعه

/
5/5/

5 

/5//
5 /

/5/5//
5 

/5///
5 

/5//5 / /5/5//5 :  الرموز

َت ُمْس
ِعْل  ْف

ُعل ْف َم
 ُت

ِع ْف َت ُمْس
 ُلْن

ُل ِع َت ُمْس
 ْن

ُعلُت ْف ُل َم ِع ْف َت ُمْس
 ْن

:  التفاعيل

. المنسرح :  بحره
. غيرلزوأم من الطي دخلها صحيحة تامة ْوأضه : َعُر

. مقطوع : ضربه
.   الطي الثانية التفعيلة دخل : حشوه

: تغيير من وأمادخلها بحرها مبينا التية البيات : زن ثانيا
فتتتتتي أيستتتتترها
أقتلهتتتا القلتتتوب

َنا َلَم ْوُمنا أْس إلتتى َق
نتتتتتتتتتتتتتتتتتتوٍب

ِه لتتم الرُض تكِفتت
ذهتتتتتتُب كلهتتتتتتا

يكتتتن لتتتم متتتن
ًعتتا بالكفتتاف مقتن

الداْر عبد بني صبرا

الخفيف البحر: 11

الخفيف  دائر البحر : ة
. السريع البحر دائرة انظر 
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الخفيف   البحر العروضية   وزن الدائرة : بحسبَ

ُتْن ْاِعل ْفِع َفتت َت ُمْستت
ُتْن ُلتتتتتْن ْاِعل َفتتتتت

ُتْن ْاِعل ْفِع َفتت َت ُمْستت
ُتْن ُلتتتتْن ْاِعل  َفتتتت

الخفيف   البحر : استعمال
. وأمجزوأءا تاما الخفيف البحر يستعمل

الخفيف   البحر : ضابطْ
ُتْن ْاِعل ْفِع َفتت َت ُمْستت

ْاِعلُت ُلتتتتتْن َفتتتتت
ّفتتْت خفيفا َيا ِه َخ ِبتت

َكتتتتتتتتتتتتتاُت ْلَحَر ا

تسمي  الخفيف  سببَ البحر السم  ة : بهذا
َيٌة الخفة وأهذه لخفته؛ السم بهذا الخفيف البحر سمي ّت أ

َ َت كتتثرة متتن ُم
 . الوأتاد من أخف وأالسباب ، الخفيفة أسبابه

الخفيف   أعاريض التمثيلْ  البحر مع : وأضربه
: أضرب وأخمسة أعاريض ثلثة الخفيف للبحر

:   ضربان وألها صحيحة تامة الوألى العروأض)1(
: مثل ، )  لزوأم غير من التشعيث يدخله ( أ- صحيح

َلتتتَك َعُة َوأ ِتتتتْي الّستتا ّل ا
ْنتتتتتتتتتَت ْيَهتتتتتتتتتا َأ ِف

َؤّمتتُل َفتتاَت َمَضتتى َما ْلُم َوأا
ْيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتٌب ْنَتَغ َأ

َها ْي ِف
َعُة

ِتْي َل ْل
َلَك َوأ
ْسَسا

تَمُل
ُبْن ْي َغ

َت
َؤْمت ْلُم َوأ

َما
َمَضى

/5//
5/5

//5//
5

///5/5 ///5/5 //5//5 /5//
5/5

ُت ْاِعل َف
ْن

ْفِع َت ُم
ُلْن

ُتْن ِعل َف ُتْن ِعل َف ْفِع َت ُم
ُلْن

ُت ْاِعل َف
ْن

صحيح مخبو
نة

مخبون
ة

صحيح
ة

مخبونة سالمة

: مثل ، ب- محذوأف
َنتتى ِظلِل ِفتتْي ْلُم ِء ا ِدْفتت َوأ

َوى ْلَهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا
ْنتتَك َختتّل َوأِعتتْش الَستتى َع

ًنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا ِئ ْطَم ُم
ِء

َو َه ْل
َنى تُم
ِدْف َوأ

ِفْي
لـ ِظلِل

ِئ ْطَم ُم
َنْن ْن

أَسى
َوأِعْش

ْلِل َخ
ْنَك ْلت َع

/5//
5

//5//5 /5//5/5 /5//
5/5

//5//5 /5//5/5

ْاِع َف
ل

ْفِع َت ُلْن ُم ُتْن ْاِعل َف ُت ْاِعل َف
ْن

ْفِع َت ُم
ُلْن

ُتْن ْاِعل َف

محذ
وأف

مخبونة سالمة صحيح
ة

مخبونة سالمة

َها وأاحد ضرب وألها محذوأفة تامة الثانية العروأض)2( ُل ْث : ِم
ُكْم َد َلتتى َعتتاِجل َقتتا ِإ

ِه ِرْمِستتتتتتتتتتتتتتتتتتت
ْيَت ْي َل ِر ْع َذا ِش ْوأا متتا َتتتَر

ًوى ِفتتتتتتتتتتْي َهتتتتتتتتتت
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ِرْمِس
ِهْي

َلْن ِج
ِإل

ُكْم َد َقا
َعا

ِفْي
َوْن َه

َذا ما
ْوأ َتَر

ْيَت َل
ْي ِر ْع ِش

/5//
5

//5//
5

/5//
5/5

/5//
5

/
5/5//

/5//
5/5

ْاِعل َف ْفِع َت ُم
ُلْن

ُت ْاِعل َف
ْن

ْاِعل َف ْف َت ُمْس
ُلْن ِع

ُت ْاِعل َف
ْن

محذ
وأف

مخبو
نة

سالم
ة

محذ
وأف

سالم
ة

سالمة

ْبن  يدخلها ( صحيحة مجزوأءة الثالثة العروأض)3( ْلَخ ) لزوأم غير من ا
: ضربان وألها

َها ُل ْث ْبن  يدخله ( أ- ِم ْلَخ : مثل ، )  لزوأم غير من ا
َد ِم َسا ْل ِع ْل َمتتْن ِبتتا

َفتتتتتتتتتتتتتتتتتْر َظ
ْنُشُروأا ْلتتَم َفا ِع ْل ا

ّنَمتتتتتتتتتتتتتتتتا ِمِإ َمتتْن تتت
َفْر َظ

َد َستتتتا
ِعلـ ْل ب

تتتتتتَم
َنَما ْن ِإ

ْنُشتتُر َفا
ِعلـ ْل

//5//5 /5//
5/5

//5//
5

/5//
5/5

ْفِع َت ُلْن ُم ُت ْاِعل َف
ْن

ْفِع َت ُم
ُلْن

ُت ْاِعل َف
ْن

صحيح سالمة صحي
حة

سالمة

: مثل ، مقصور ب- مخبون
ُتْم ُنوا ْب ْيُر َغِض َيِستت ْطتتٍب ُكتتّل ِإْن َخ

ُكتتتتتتتو َلتتتتتتتْم ْوأَت ْيُر َيِس ُنو
ُت ْب َغِض

َلْم ِإْن
ُكو َت

ْلُل ُك
ِبْن ْط َخ

//5/5 /5//
5/5

/5/5//
5

/5//
5/5

ْفِع َت ْل ُم ُت ْاِعل َف
ْن

ْف َت ُمْس
ُلْن ِع

ُت ْاِعل َف
ْن

مخبون
مقصور

سالم
ة

صحيح
ة

سالمة

في     والعللْ الزحافات الخفيف ملخص : البحر
: الخفيف حشو في يجوز

ُتْن ( في أوأل: يجوز ْاِعل : )  َف
ْبتتن )1( ْلَخ ُتْن ( بتته )  فتصتتبح الستتاكن الثتتاني حتتذف ( ا ْاِعل : ) َفتت

ُتْن ( ِعل . )  َف
َكّف )2( ْل ُتْن ( تصتتبح بتته وأ ، )  الستتاكن الستتابع حتتذف ( ا ْاِعل : ) َفتت

ْاِعلُت ( .  )  َف
ْكل)3( تصتتتبح بتتته )  وأ الستتتاكنين وأالستتتابع الثتتتاني حتتتذف ( الّشتتت

ُتْن ( ْاِعل ِعلُت :( ) َف .  )  َف
ْفِع ( في : يجوز ثانيا َت ُلْن: ُمْس
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ْبن)1( ْلَخ َتْفِع ( بتته فتصتتبح ، )  الستتاكن الثتتاني حذف ( ا : ) ُلتتْن ُمْستت

ْفِع ( َت . )  ُلْن ُم
َكّف)2( ْل ْفِع ( بتته فتصتتبح ، )  الستتاكن السابع حذف ( ا َت : ) ُلتتْن ُمْستت

ْفِع ( َت .  )  ُل ُمْس
ْكل)3( َتْفِع ( به فتصبح ، )  الساكنين وأالسابع الثاني حذف ( الّش ُمْس

ْفِع :( ) ُلْن َت )   ُل ُم
ْبتتن دختتل فتتإذا المعاقبة قاعتتدة وأفق الزحافات هذه وأتجري ْلَخ ا

َكتتّف، من قبلها التي سلمت ، منه تفعيلة ْل َكتتّف دخلهتتا وأإذا ا ْل ستتلمت ا
ْبن، من بعدها التي ْلَخ ْكل دخلها وأإذا ا قبلهتتا التتتي التفعيلة سلمت الّش
َكّف من ْل ْبتتن متتن بعتتدها وأالتي ، ا ْلَخ وأالكتتف ، حستتن فيتته . وأالخبتتن ا

. قبيح وأالشكل ، صالح

الخفيف    للبحر تلخيصي : جدول

التمثيل
الضرب العروأض

الخف
صورتيف

ه
نوعه صورت

ها
نوعه

ا
َلَك َعُة َوأ ِتْي الّسا ّل ا
ْنَت َها َأ ْي ِف

َفتتتاَت َمَضتتتى َمتتتا
َؤّمتتتتتُل ْلُم ْيتتتتتٌب َوأا َغ

ُت ْاِعل َف
 ْن

صحيح
ُت ْاِعل َف

 ْن
صحي
حة َنى ِظلِل ِفْيتام ْلُم ا

ِء ِدْف َوى َوأ َه ْل ا
ْنَك َخّل الَسى َع

ًنا َوأِعْش ِئ ْطَم ُم
ْاِعل َف محذوأف

ُكْم َد َلى َعاِجل َقا ِإ
ِه ِرْمِس

ْيَت ْي َل ِر ْع َذا ِش ما
ْوأا ًوى ِفْي َتَر َه

ْاِعل َف محذوأف ْاِعل َف محذ
وأفة

َد ِم َسا ْل ِع ْل َمْن ِبا
َفْر َظ

ْنُشُروأا ْلَم َفا ِع ْل ّنَما ا ِإ ْف َت ُمْس
 ُلْن ِع

صحيح
ْف َت ُمْس

 ُلْن ِع
صحي
حة

مجز
ُتْم ُنواوأء ْب ْيُر َغِض َيِس ْطٍب ُكّل َلْم ِإْن َخ

ُكو َت
ْفِع َت ُم
ْل

مخبون
مقصور

على   الخفيف تدريبات :  البحر
: تغيير من وأمادخله بحره مبينا التي البيت :زن أوأل

ْيتتَن ْعتتِن َب ْا َط َنتت َق ْل ا
ْفتتتتِق ِد َوأَخ ْو ُنتتتت ْلب ا

ْيتتًزا ِعْش ِز ْوأ َع ُمتتْت َأ
ْنتتتتتتتَت َأ ْيتتتتتتتٌم َوأ ِر َك

الحل
ْيتتَن ْعتتِن َب ْا َط َنتت َق ْل ْفتتِق ا َوأَخ

ِد ْو ُنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ْلب ا
ْيًزا ِعْش ِز ْوأ َع ْنتتَت ُمْت َأ َأ َوأ

ْيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتٌم ِر َك
: البيت  

ْيتتَن ْعتتِن َب ْا َط َنتت َق ْفتتِق ْل َوأَخ
ْي ِد ْو ُنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ْلب

ْيَزْن ِعْش ِز ْوأ َع ْنَت ُمْت َأ َأ َوأ
ْيُمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتْن ِر َك

 الكتابة
: العروأضية

تِق
ْي ِد ْو ُن ْلب

ْا َن َق ت
َوأَخفـ

ْيَن َب
ْعِن لـ َط

تَت
ْيُمْن ِر َك

ْوأ ُمْت َأ
ْنت َأ َوأ

ِعْش
ْيَزْن ِز َع

:  تقطيعه

/5//
5/5 

//5//5 /5//5/5 ///5/5 /5/5//5 /5//
5/5 

:  الرموز

ُتْن ْاِعل َف ْفِع َت ُلْن ُم ُتْن ْاِعل َف ُتْن ِعل ْفِع َف َت ُمْس
ُلْن

ُت ْاِعل َف
 ْن

:  التفاعيل

الخفيف :  بحره
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. لزم غير خبنها صحيحة تامة ْوأضه : َعُر

. صحيح : ضربه
. الخامسة التفعيلة الخبن دخل : حشوه

: تغيير من وأمادخلها بحرها مبينا التية البيات : زن ثانيا
ِه ُيرينا من بظلم

َنْه ُفتتتتتتتتتتتوا ْن ُع
ْو َنا ل َدنا لزم حتتدوأ

ْينتتتتتتتا متتتتتتتا الصتتبر فتتي إنرأ
المحتتتاِل حيلتتة

ّبر عند النفس ص
ٍم كتتتتتتل ملتتتتتت

بنتتا خيتتال متتن
ألتتتتتتتتتتتتتتتتتّْم

وألتتم صحبي نام
أنتتتتتتتتتتتتتتتتتتْم

المضارع البحر: 12

المضارع  دائر البحر : ة
. السريع البحر دائرة انظر 

المضارع   البحر العروضية   وزن الدائرة : بحسبَ
ُلْن ْي ْاِع َفتتتت ْاِع َم َفتتتت

ُتتتتْن ُلْن ل ْي ْاِع َفتتت َم
ُلْن ْي ْاِع َفتتتت ْاِع َم َفتتتت

ُتتتتْن ُلْن ل ْي ْاِع َفتتت  َم

المضارع   البحر : استعمال
. مجزوأءا إل ليستعمل

المضارع   البحر : ضابطْ
ُلْن ْي ْاِع َفتتتتت َم

ْاِع لُت َفتتتتت
ّد َعتتتتتتتتتت ُت
َعا ِر ْلُمَضتتا ا

تسمي  المضارع  سببَ البحر السم  ة : بهذا
ِلف ُت بتتذلك : ُستتّمَي الخليتتل فقال السم بهذا تسميته سبب في اخ
مجمتتوع جزأيتته أحتتد لن وأذلتتك ؛ الخفيف بحر لمماثلته أي لمضارعته

. الوتد مفروأق وأالخر الوتد

المضارع   أعاريض التمثيلْ  البحر مع : وأضربه
: وأاحد وأضرب وأاحدة عروأض المضارع للبحر

ْوأضه َها وأضربها ، ) الكف فيها يجوز ( صحيحة مجزوأءة َعُر ُل ْث  : ِم
َوأاِعْي َوى َد ِد َه َعا ُس ِنْي َعتتا َلتتى َد ِإ

ٍد َعا ُستتتتتتتتتتت
َوى ت

ْي ِد َعا ُس
َوأاِعْي َد

هـ
َل

ِد َعا ُس
ِن َعا َد

5/5//5/ِإ ْي //5/5/ /5//
5/5

//
5/5/
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ْاِع ُتْن َف ل ْي ْاِع َف َم

ُل
ْاِع َف
ُتْن ل

ْاِع َف َم
صحيحْيُل مكفوف

ة
صحيح

ة
مكف
وفة

في     والعللْ الزحافات المضارع ملخص : البحر
: المضارع البحر حشو في يجوز  
َكتتّف)1( ْل ُلْن ( بتته )  فتصتتبح الستتاكن الستتابع حتتذف ( ا ْي ْاِع َفتت : )  َم

ْيُل ( ْاِع َف . )  َم
ْبتتض()2( َق ْل ُلْن ( بتته )  فتصتتبح الستتاكن الختتامس حتتذف ا ْي ْاِع : ) َمَفتت

ُلْن ( ْاِع َفتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء وأبيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن ، )  َم
ُلْن ( ْي ْاِع َف ْبض اليتتاء تحتتذف أن فإمتتا ، مراقبة )  وأنونها َم ْلَق ، بتتا

َكّف النون تحذف أن وأإما ْل ليجتتوز كمتتا ، معا إبقاؤهما يجوز وأل با
. معا إسقاطهما

أيضا: الحشو في ويجوز
ْلَخْرب)1( ) الستتاكن الستتابع وأحتتذف ، المجمتتوع الوتد أوأل حذف ( ا

ُلْن فتصير( ْي ْاِع َف ْيُل :( ) َم ْاِع .  ) َف
ْتر)2( ) الستتاكن الختتامس وأحتتذف ، المجموع الوتد أوأل حذف ( الّش

ُلْن ( فتصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتير ْي ْاِع َفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت )  َم
ُلْن :(  ْاِع .   ) َف
: والضرب العروض أما
ْبن  فيمتنع  ْلَخ ْكل ا ْاِع ( في وأالّش ُتْن َف . ضربا أوأ كانت )  عروأضا ل

َكّف وأيجوز ْل ْاِع ( فتصتتبح العتتروأض فتتي ا فتتي ذلتتك )  وأليجتتوز لُت َفتت
.  قصيرة حركة على للوقوف تحاشيا ؛ الضرب
: المضارع للبحر تلخيصي جدول

التمثيل
الضرب العروأض

المض
صورتهارع نوع

ه
صورتها نوعها

َوأاِعْي َوى َد َه
ِد َعا ُس

ِنْي َعا َلى َد ِإ
ٍد َعا ُس

ْاِع َف
ُتْن ل

صحي
ح

ْاِع َف
ُتْن ل

صحي 
حة

مجز 
وأء

على  المضارع  تدريبات :  البحر
: تغيير من وأمادخله بحره مبينا التي البيت :زن أوأل

ْنَس َفل ْكتتَر َت ِذ
ْي ِد َعْهتتتتتتتتتتت

ِإْن ُجتتتتْزَت َوأ
ْاَر ْيلتتتتتتتى َد الحلَل

ْنتتَس َفل ْكتتَر َت ِذ
ْي ِد َعْهتتتتتتتتتتتت

ِإْن ْاَر ُجتتْزَت َوأ َد
َلتتتتتتتتتتتتتتى ْي َل

: البيت  
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ْنتتَس َفل ْكتتَر َت ِذ

ِدي َعْهتتتتتتتتتتتت
ِإْن ْاَر ُجتتْزَت َوأ َد

َلتتتتتتتتتتتتتتى ْي َل
 الكتابة
: العروأضية

ْكَر ِذ
ِدي ْه َع

َفل
ْنَس َت

ْاَر َد
َلى ْي َل

ِإْن َوأ
ُجْزَت

:  تقطيعه

/5//
5/5 

//
5/5/

/5//
5/5 

//5/5/ :  الرموز

ْاِع َف
ُتْن  ل

ْاِع َف َم
ْيُل

ْاِع َف
ُتْن  ل

ْي ْاِع َف َم
ُل

:  التفاعيل

. المضارع :  بحره
. صحيحة مجزوأءة ْوأضه : َعُر

. مثلها : ضربه
الوألتتى التفعيلتتة على الكف دخل

. وأالثالثة
: حشوه

: تغيير من وأمادخلها بحرها مبينا التية البيات : زن ثانيا
َنتتا وألتتم ِل ْو جميل ي ْدنتتا وألتتم ير

ٍر بخيتتتتتتتتتت
ْبتتتتتك َعتتتتتا يقّر با تتتتتتدُن وأإن

شتتبًرا منتتُه
لتتتته وأقلبتتتتتتتتْي

ْنكستتتتتتتتتتتتتتاُر ا
لها فنفسْي

حنيتتتتتتتتتٌن

المقتضبَ البحر: 12

المقتضبَ  دائر البحر : ة
. السريع البحر دائرة انظر

المقتضبَ   البحر العروضية   وزن الدائرة : بحسبَ
ْولُت ُعتتتتتتتتتتتتت ْف َم
ُلْن ِع ْف َت ُمْستتتتتتتتتتتتت

ْولُت ُعتتتتتتتتتتتتت ْف َم
ُلْن ِع ْف َت ُمْستتتتتتتتتتتت

المقتضبَ   البحر : استعمال
. مجزوأءا إل ليستعمل

المقتضبَ   البحر : ضابطْ
ْولُت ُعتتت ْف َم
ِعُل َت ُمْستتتتت

َتِضْب ْق َكَما ِا
ْوا ُل َأ َستتتتتتتتت

تسمي  المقتضبَ  سببَ البحر السم  ة : بهذا
ُتِضَب ؛لنه السم بهذا المقتضب البحر سمي ْق ِطتع أي ا ُت البحتر متن اق

. الوألى تفعيلته بحذف المنسرح
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المقتضبَ   أعاريض التمثيلْ  البحر مع : وأضربه

وأاحتتد ضتترب وألهتتا مطويتتة مجتتزوأءة وأاحتتدة عروأض المقتضب للبحر
َها ُل ْث : مثل ، ِم

ْقُت ِإْن ِمتتْن َعِش
َحتتتتتتتتتتتتتتتَرِج

َلتتتتّي َهتتتتْل َع
ُكَمتتتتتتتتا ْيَح ِمْنَوأ

َحَرِجْي
ِإْن

ْق َعِش
ُك ْيَح َوأ
َما

َهْل
ْيَي َل 5///5/َع /5//5/ /5///

5 
/5//

5 /
ُل ِع َت ُمْس

 ْن
ُعل ْف َم

 ُت
َت ُمْس
ُلْن  ِع

ُعل ْف َم
 ُت

مطوي مطوية مطو
ية

مطوي
ة

في     والعللْ الزحافات المقتضبَ ملخص : البحر
: المقتضبَ البحر حشو في يجوز

ْبتتن)1( ْلَخ ْولُت ( بتته )  فتصتتبح الستتاكن الثتتاني حتتذف ( ا ُعتت ْف : ) َم
ْولُت ( ُع )  َم

ّطتتّي()2( ْولُت ( بتته )  فتصتتبح الستتاكن الرابتتع حتتذف ال ُعتت ْف : ) َم
ُعلُت ( ْف  فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء وأبيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن ، )  َم
ْولُت ( ُع ْف ْبن الفتتاء تحتتذف أن فإما ، مراقبة )  وأوأاوأها َم ْلَخ ، بتتا

ّطّي الواوأ تحذف أن وأإما ليجتتوز كمتتا ، معا إبقاؤهما يجوز وأل بال
. معا إسقاطهما

:  وضربه َعُرْوضه أما
ّطتتّي فيهما فيجب ُلْن فيصتتبحان( ال ِع َت تفعيلتتته حتتروأف فعتتدد ، ) ُمْستت
. وألتنقص لتزيد حرفا وأعشروأن أربعة

تلخيصي  المقتضبَ  جدول : للبحر

التمثيل
الضرب العروأض

المقت
صورتضب

ه
نوعه صورته

ا
نوع
ها

ْقُت ِإْن َعِشتتتت
َحتتتتَرِج ِمتتتتْن

َلّي َهْل َع
ُكَما ْيَح َوأ

ُل ِع َت ُمْس
ْن

مطو
ي

ُل ِع َت ُمْس
ْن

مط
وية

مجزوأ
 ء

على   المقتضبَ تدريبات :  البحر
: تغيير من وأمادخله بحره مبينا التي البيت :زن أوأل

ّفُه َتِخ َيْستتت
ّطتتتتَرُب ال

ْاِمتتتتتتتتتُل َح
َوى َه ْل ِعتتُب ا الحلَت

ّفُه َتِخ َيْستتتتتتتتتتت
ّطتتتتتتتتتتتتَرُب ال

ْاِمتتتُل َوى َح َهتتت ْل ا
ِعتتتتتتتتتتتتتتتتُب َت

: البيت  
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ُفُه ْف َتِخ َيْستتتتتتتتت
ْو ُبتتتتتتتتتتت َطَر ْط

ْاِمتتتتُل َوى َح َهتتتت ْل
ْو ُبتتتتتتتتتتتتتتتتت ِع َت

 الكتابة
: العروأضية

تُه
ُب َطَر ْط

ْو

ْف َتِخ َيْس
فـ

َوى ت
ْو ُب ِع َت

ْاِمُل َح
َهت ْل

:  تقطيعه

/5///5 /5//5/ /5///5 /5//5/ :  الرموز
ُل ِع َت ُمْس

 ْن
ُعل ْف َم

 ُت
ُل ِع َت ُمْس

 ْن
ُعل ْف َم

 ُت
:  التفاعيل

.  المقتضب :  بحره
. مطوية مجزوأءة ْوأضه : َعُر

. مثلها : ضربه
. مطويتان وأالثالثة الوألى التفعيلة : حشوه

: تغيير من وأمادخلها بحرها مبينا التية البيات : زن ثانيا
لَت لكتتتتتتْن

ْعتتتتتتتتتتتتبُر ُم
نرى ما كّل

متتتا لتستتتلهعتتتتتتتتتتبٌر
الختتتتتتتتتتتبُر

أتتتتاك قتتتد
أدعتتتوَك بتتتليعتتتتتتتتتذُر

َثتتتتِب متتتتْن َك
لأدعتتتتوَك

ٍد متتتن ُعتتت ُب
ّثَث البحر: 14 َت ْلُمْج ا

المجتث  دائر البحر : ة
. السريع البحر دائرة انظر 

المجتث   البحر العروضية   وزن الدائرة : بحسبَ
ْفِع َت ُلتتتتتْن ُمْستتتتت

ُتْن ْاِعل ُتْن َفتت ْاِعل َفتت
ْفِع َت ُلتتتتتْن ُمْستتتتت

ُتْن ْاِعل ُتْن َف ْاِعل  َفتت

المجتث   البحر : استعمال
ًءا إل ليستعمل . مجزوأ

المجتث   البحر : ضابطْ
ْفِع َت ُلتتْن ُمْستت

ْاِعلُت َفتتتتتتت
ّثتتتتتتتِت ِإْن ُج

َكتتتتتتاُت ْلَحَر ا

تسمي  المجتث  سببَ البحر السم  ة : بهذا
ُتتتّث ؛لنتته السم بهذا المجتث البحر سمي ُتطتتع أي اْج بحتتر متتن اق
مجتزوأء مقلتوب الواقتع فتي وأهتو ، الوألتى تفعيلتته بإسقاطا الخفيف
.  الخفيف
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المجتث   أعاريض التمثيلْ  البحر مع : وأضربه

وأاحتتد ضتترب وألهتتا ، صتتحيحة مجتتزوأءة وأاحدة عروأض المجتث للبحر
َها ُل ْث : مثل ، ِم

ْنَت َأ ِو َوأ ْف َع ْل ْهُل ِل َأ ْيتتتُت َت ُجْرًمتتتا َأ
ًعا ْي ِن ِوَشتتتتتتتتتتتت ْف َع ت

ْو ُل ْه َأ
ْنَت َأ َوأ
ْلت ِل

َمْن
َع ْي ِن َش

ْيُت َت َأ

ُجْر
/5//

5/5 
//5//5 /5//

5/5 
//5//

5 
ُت ْاِعل َف

 ْن
ْفِع َت ُم
 ُلْن

ُت ْاِعل َف
 ْن

ْفِع َت ُم
 ُلْن

صحيح مخبون
ة

صحيح
ة

مخبون
ة

في     والعللْ الزحافات المجتث ملخص : البحر
: المجتث البحر حشو في يجوز 

ْبن)1( ْلَخ َتْفِع ( بتته فتصتتبح ، )  الستتاكن الثتتاني حذف ( ا : ) ُلتتْن ُمْستت
ْفِع ( َت . )   ُلْن ُم

َكّف)2( ْل ْفِع ( بتته فتصتتبح ، )  الستتاكن السابع حذف ( ا َت : ) ُلتتْن ُمْستت
ْفِع ( َت .  )  ُل ُمْس

ْكل()3( َتْفِع ( به فتصبح ، )  الساكنين وأالسابع الثاني حذف الّش ُمْستت
ْفِع :( ) ُلْن َت )   ُل ُم

ْبن  ْلَخ َكّف ، حسن فا ْل ْكل ، صالح وأا . قبيح وأالّش
ُتْن ( َعُرْوضه أما  ْاِعل : فيها )  فيجوز َف

ْبن)1( ْلَخ ُتْن ( به ،فتصبح ا ْاِعل ُتْن :( ) َف ِعل .  )  َف
َكّف)2( ْل ُتْن ( به فتصبح ا ْاِعل ْاِعلُت :( ) َف . )  َف
ْكل)3( ُتْن ( به فتصبح الّش ْاِعل ِعلُت :( ) َف . )  َف

:  الضرب وأما
َكّف فيه فيمتنع ْل ْكل ا . قصيرة حركة على للوقوف تحاشيا وأالّش

ْفِع ( كتتف بيتتن المعاقبة وأتجري َت ُتْن ( )  وأخبتتن ُلتتْن ُمْستت ْاِعل ) َفتت
. متحركات خمسة اجتماع لزم وأإل معا فليقعان ،  بعدها

 فتتي)  المجمتتوع الوتتتد أوأل حتتذف ( التشتتعيث بعضتتهم عنتتد وأيجتتوز
ُتْن ( فتصتتتتتتتتتتتتتتتتتتبح الضتتتتتتتتتتتتتتتتتترب ْاِعل :  )  َفتتتتتتتتتتتتتتتتتت

ُتْن ( ْال . التصريع عند إل العروأض في )  وأليجوز َف

تلخيصي  المجتث  جدول : للبحر
التمثيل الضرب العروأض الم
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جت
ث

صورته نوعه صورته
ا

نوعها

ْنَت َأ َوأ
ِو ْف َع ْل ْهُل ِل َأ

ْيُت َت ُجْرًما َأ
ًعا ْي ِن َش

ُت  ْاِعل َف
ْن

صحيح  ُت  ْاِعل َف
ْن

صحيح
ة

مج
زوأء

على   المجتث تدريبات :  البحر
: تغيير من وأمادخله بحره مبينا التي البيت :زن أوأل

ُق ْي ْنُه َيِض َع
ِنْي ْا َيتتتتتتت َب

ْفتتِس ِفتتي ّن ال
ْعٌر ْيتتتٌر ِشتتت ِث الحلَك

ُق ْي ْنتتتتُه َيِضتتتت َع
ِنْي ْا َيتتتتتتتتتتتتتت َب

ْفتتِس ِفتتي ّن ْعٌر ال ِشتت
ْيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتٌر ِث َك

: البيت  

ُق ْي ْنتتتتُه َيِضتتتت َع
ِنْي ْا َيتتتتتتتتتتتتتت َب

ْفتتتِس ِف َن ْعُرْن ْن ِشتتت
ْيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتُرْن ِث َك

 الكتابة
: العروأضية

تُه
ِنْي ْا َي َب

ُق ْي َيِض
َعنـ

تُرْن
ْيُرْن ِث َك

ْفِس فـ َن ْن
ْعت ِش

:  تقطيعه

///
5/5 

//5//5 /5//
5/5 

:  الرموز 5//5/5/

ُت ِعل َف
 ْن

ْفِع َت ُم
 ُلْن

ُتْن ْاِعل َف ْفِع َت ُلْن ُمْس :  التفاعيل

. المجتث  :  بحره
. صحيحة مجزوأءة ْوأضه : َعُر

. لزم غير وأخبنه مثلها : ضربه
. الثالثة التفعيلة الخبن دخل : حشوه

: تغيير من وأمادخلها بحرها مبينا التية البيات : زن ثانيا
الجديتتتد متتتن

فهتتتتتتتتتتتاِت
كتتتتتتتتان إن

شتتيء عندك
حتتتتال لكتتتتل

لباستتتتتتتتتتتتا
ّدهر لتأمن ال

وأالبتتتتتتتتتْس
فتتي يتتأُل لتتم

جهتتدا الخيتتر
لعبتتد طتتوبى

تقتتتتتتتتتتتتّي

المتقاَرب البحر: 15

المتقارب  دائر البحر : ة
مستتتعملين بحريتتن تضم التي المتفق دائرة من المتقارب البحر

لن الستتم بهتتذا الدائرة هذه وأسميت ، وأالمتدارك : المتقاَرب هما
تفعيلت متتن تتتتألف أنهتتا أي كلهتتا خماستتية فهتتي ، متفقتتة أجزاءها
ُلْن مكررة خماسية ْو ُع َف ُلْن ، :  ْاِع . َف
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المتقارب   البحر العروضية   وزن الدائرة : بحسبَ

ُلْن ْو ُعتتت ُلْن َف ْو ُعتتت َف
ُلْن ْو ُعتتت ُلْن َف ْو ُعتتت َف

ُلْن ْو ُعتتت ُلْن َف ْو ُعتتت َف
ُلْن ْو ُعتت ُلْن َف ْو ُعتت  َف

المتقارب   البحر : استعمال
. وأمجزوأءا تاما يستعمل

المتقارب   البحر : ضابطْ
ُلْن ْو ُعتت ُلْن َف ْو ُعتت َف
ُلْن ْو ُعتتت ْوُل َف ُعتتت َف

َقتتتاَرِب َعتتتِن َت ْلُم ا
َاَل ْيتتتتُل قتتتت ِل ْلَخ ا

تسمي  المتقارب  سببَ البحر السم  ة : بهذا
، أستتبابه متتن أوأتتتاده لقتترب؛ الستتم بهتتذا المتقتتارب البحر سمي
: بتتل وأقيتتل ، وأاحتتد خفيف سبب وأتدين كل فبين ، بالعكس وأالعكس

فكلهتتا ، طولهتتا وأعتتدم لتماثلهتتا أي ، أجزائتته لتقتتارب بتتذلك ستتمي
خماسية. 

المتقارب   أعاريض التمثيلْ  البحر مع : وأضربه
 : أضرب وأستة عروأضان المتقارب للبحر

وأهتتو وأالقبض ، الحذف يجوزفيها ( صحيحة تامة الوألى العروأض)1(
: أضرب أربعة )  وألها مستحسن كثير

َها ُل ْث ، )  قصتتيرة حركتتة علتتى لنقف حتى القبض فيها وأيمتنع ( أ- ِم
: مثل

ِإّن ُكتتّل َفتت ٍم ِل َقتتا َقتتال َم َم
ا

ّنتتْي َل ْعِج ُت َداَك َوأل ْيتتُك َهتت ِل ْلَم ا

َقا َم
ل

َقا َم
ِمْن

ْلِل ُك ِل ْنَن ِإ َف ُك ْي ِل تَم
ْو

َداَك َه
لـ

ِن ْن َل تِج
ْي

ُتع َوأل
ـ

//
5/5

//
5/5

//5/ //5/ //
5/5

//5/5 //
5/5

//
5/5

ُل ْو ُع َف
ْن

ْو ُع َف
ُلْن

ْو ُع َف
ُل

ْو ُع َف
ُل

ُل ْو ُع َف
ْن

ُل ْو ُع َف
ْن

ُل ْو ُع َف
ْن

ُل ْو ُع َف
ْن

صحي
ح

ِل َسا
َمة

مقبو
ضة

مقبو
ضة

صحي
حة

ِلَم َسا
ة

ِلَم َسا
ة

ِل َسا
َمة

: مثل ، ب-مقصور
ْعٍث َع َوأُش ْي ْثتتِل َمراِض ْاْل ِم َع الّستت ْي ِوأ ْأ َي َلى َوأ ٍة ِإ َو ِئَستتاٍت ِنْستت با

 
ْا َع تَس
ْل

َع  ْثِل ت ِم
سـ

َمرا
ِضيـ

َوأُش
ِثْن ْع

ِت ِئَسا
ْن

ِتن َو تتت
با

َلتتتتى ِإ
ِنسـ

ِوأ ْأ َي َوأ
ْي
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//55 //5/5 //

5/5
//

5/5
//

5/5
//

5/5
//5/5 //

5/5
ْو ُع َف
ْل

ُلْن ْو ُع َف ُل ْو ُع َف
ْن

ْو ُع َف
ُلْن

ُل ْو ُع َف
ْن

ُل ْو ُع َف
ْن

ُل ْو ُع َف
ْن

ْو ُع َف
ُلْن

مقص
ور

ِلَمة َسا ِلَم َسا
ة

ِل َسا
َمة

صحي
حة

ِلَم َسا
ة

ِلَم َسا
ة

ِل َسا
َمة

: مثل ، ج-محذوأف
َنّسْي َة ُي َوأا ْي الّر ِذ ّل ْد ا ْوأا َقتت َوأ َر ِنْي ْب َأ ِر ِمَن َوأ ْع ًتا الّش ْي ْيًصا َب ِو َع

ْوأ َوأ َر ْي ِذ َل ت
ْد َق

َة َوأا ُر
لـ

َنْس ُي
ْر ِس

ْي ِو َع
َصْن

ِر تتتتتت
َتْن ْي َب

ِمتتتتتتَن
ْعت ْشِش

ِن  ْب َأ َوأ
ْي

//5 //5/5 //
5/5

//
5/5

//
5/5

//
5/5

//5/5 //
5/5

ْو ُع َف ُلْن ْو ُع َف ُل ْو ُع َف
ْن

ُل ْو ُع َف
ْن

ُل ْو ُع َف
ْن

ُل ْو ُع َف
ْن

ُلْن ْو ُع َف ْو ُع َف
ُلْن

محذ
وأف

ِلَمة َسا ِلَم َسا
ة

ِلَم َسا
ة

صحي
حة

ِلَم َسا
ة

ِلَمة َسا ِل َسا
َمة

: مثل ، د-أبتر
َلْت ْيَمى ِمتتْن َخ َل َوأِمتتْن ُستت

ّيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتْه َم
َلتتّي ْي ِل ْا َخ ْوَجتت َلتتى ُع ِم َع ٍر َرْستت ْا َد

َي ت
ْه

َوأِمْن
ْيت َم

ْي َل ُس
َمى

َلْت َخ
ِمْن

ِم ت
ِرْن ْا َد

َلتتتتى َع
َرسـ

تتتتَي 
ْا ْوَج ُع

َلي ْي ِل َخ
ـ

/5 //5/5 //
5/5

//5/5 //5/5 //5/5 //5/5 //
5/5

ْع َف ُل ْو ُع َف
ْن

ْو ُع َف
ُلْن

ُل ْو ُع َف
ْن

ُل ْو ُع َف
ْن

ُلْن ْو ُع َف ُلْن ْو ُع َف ُل ْو ُع َف
ْن

أبت
ر

ِلَم َسا
ة

ِل َسا
َمة

ِلَم َسا
ة

صحيح
ة

ِلَمة َسا ِلَمة َسا ِل َسا
َمة

:  ضربان وألها محذوأفة مجزوأءة الثانية العروأض)2(
َها ُل ْث : مثل ، أ-ِم

ِنْي َفل ْنَستت َدْر ِفتتْي َت َكتت ْل ا ُتَك ْي ْوَم َنِستتت َفا َيتتت الّصتتت

َدْر َك ت ِنْي ِف تَس
لـ

َفل
َتنـ

َفا َص ْوَم تتتَك َيتت
صـ

ُت ْي َنِس
ت

//5 //5/5 //
5/5

//5 //5/5 //5/

ْو ُع َف ُلْن ْو ُع َف ُل ْو ُع َف
ْن

ْو ُع َف ُلْن ْو ُع َف ْو ُع َف
ُل
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محذ
وأف

ِلَمة َسا ِل َسا
َمة

مح
ذوأف
ة

ِلَمة َسا مقبو
ضة

: مثل ، ب- أبتر
ْقتتتَض َفَمتتتا َكتتتا ُي ْي ِت أ

ْ َي ّفتتْف َع ِئتتْس َت َت ْب َت َوأل

َكا ت تَض
ِتيـ ْأ َي

َفَما
ْقت ُي

ِئ َت ت
ْس

َتب َوأل
ـ

َف ْف َع َت
ْف

/5 //5/5 //
5/5

//5 //
5/5

//
5/5

ْع َف ُلْن ْو ُع َف ُل ْو ُع َف
ْن

ْو ُع َف ُل ْو ُع َف
ْن

ُل ْو ُع َف
ْن

أبت
ر

ِلَمة َسا ِلَم َسا
ة

محذ
وأفة

ِل َسا
َمة

ِل َسا
َمة

في     والعللْ الزحافات المتقارب ملخص : البحر
: البحر هذا حشو في يجوز

ُلْن ( بتته فتصتتبح القبض)1( ْو ُعتت ْوُل :( ) َف ُعتت ستتائغ زحتتاف وأهتتو ، )  َف
ُلْن ( سوى ، مستحسن ْو ُع : وأقيتتل ، البتر الضرب قبل )  التي َف

هتتذا وأستتلمة ، صتتحيحا بعتتدها الضتترب كتتان إذا إل قبلهتتا ليجوز
. اعتمادا تسمى القبض من الجزء

ْلَختتْرم()2( فتتي )  وأذلتتك التفعيلتتة أوأل الوتتتدالمجموع أوأل حتتذف ا
ُلْن ( الوألى تفعيلته ْو ُع ُلْن ( أصتتبحت سالمة كانت )  فإن َف ْو ) ُعتت

ُيَسّمى ْلًما هذا وأ ُبوَضة كانت وأإن ، َث ْق ْوُل صتارت( َم ُيَستتّمى ُعتت ) وأ
عتتدم فتتي الزحتتاف مجتترى الجاريتتة العلتتل متتن َثْرًمتتا. وأالختترم

. الشعر في الوقوع قليل قبيح وأهو ، اللزوأم

تلخيصي  المتقارب  جدول : للبحر

التمثيل
الضرب العروأض

المتق
صوارب

رته
نوعه صو

رتها
نوعه

ا
ِإّن ُكّل َف ٍم ِل َقا َم

َقال َم
ّنْي َل ْعِج ُت َداَك َوأل َه

ْيُك ِل ْلَم ا
ُع  َف

ُلْن ْو
َها ُل ْث ِم

ُل ْو ُع َف
 ْن

صحي
 حة

تام
ْعٍث َع َوأُش ْي َمراِض

ْثِل ْاْل ِم َع الّس
ْي ِوأ ْأ َي َلى َوأ ٍة ِإ َو ِنْس

ِئَساٍت با
ْو ُع َف
ْل

مقص
ور

َنّسْي َة ُي َوأا ْي الّر ِذ ّل ا
ْد ْوأا َق َوأ َر

ِنْي ْب َأ ِر ِمَن َوأ ْع الّش
ًتا ْي ْيًصا َب ِو َع

ْو ُع َف محذ
وأف

َلْت ْيَمى ِمْن َخ َل ُس
ّيْه َوأِمْن َم

َلّي ْي ِل ْا َخ ْوَج َلى ُع َع
ِم ٍر َرْس ْا َد

ْع َف أبتر

ِنْي َفل ْنَس ِفْي َت
َدْر َك ْل ا

ُتَك ْي ْوَم َنِس َفا َي الّص ْو ُع َف َها ُل ْث ِم ْو ُع َف محذ مجز
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وأفة ْقَض َفَماوأء َكا ُي ْي ِت أ

ْ َي ّفْف َع ِئْس َت َت ْب َت َوأل ْع َف أبتر

على   المتقارب تدريبات :  البحر
: تغيير من وأمادخله بحره مبينا التي البيت :زن أوأل

َأْرِستتْل ْيًمتتا َف ِك َح
ِه َوأل ْوِصتتتتتتتتتت ُت

ْا َذ ْنتتتتَت ِإ ِفتتتتْي ُك
ٍة ْاَجتتتت ُمْرِستتتتل َح

الحل
َأْرِستتتتْل ْيًمتتتتا َف ِك َوأل َح

ِه ْوِصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ُت
ْا َذ ْنَت ِإ ٍة ِفْي ُك ْاَجتت ُمْرِستتل َح

ا
: البيت

َأْرِستتتْل ْيَمتتتْن َف ِك َوأل َح
ِهْي ْوِصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ُت

ْا َذ ْنتتتتَت ِإ ِتْن ِفتتتتْي ُك ْاَج َحتتتت
َلْن ُمْرِستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

الكتابتتتتتتتتة
: العروأضية

ِه ِص
ْي

َوأل
ْو ُت

ْي ِك َح
َمْن

َأْر َف
ِسْل

ِس
َلْن

ِتْن َج
ُمْر

ِفْي تَت
ْا  َح

ْا َذ ِإ
ْنت ُك

:  تقطيعه

//5 //
5/5

//
5/5 

//
5/5

//
5

//
5/5 

//5/5 //
5/5 

:  الرموز

ُع َف
ْو

ْو ُع َف
 ُلْن

ُل ْو ُع َف
 ْن

ْو ُع َف
 ُلْن

ُع َف
ْو

ُل ْو ُع َف
 ْن

ُلْن ْو ُع ُل َف ْو ُع َف
 ْن

:  التفاعيل

. المتقارب :  بحره
. لزم غير فيها وأالحذف صحيحة تامة ْوأضه : َعُر

محذوأف : ضربه
سليم : حشوه

: تغيير من وأمادخلها بحرها مبينا التية البيات : زن ثانيا
منتته غيتتُره رأى

يتتتتترى متتتتتال
جهلتتتتْت وأمتتتتْن

قتتتتدَره نفُستتتته
يتتتتزوأُل وأكتتتتّل
ْد وأكتتتتتّل ْيتتتتت يب

جمع في تنافس
ٍم متتتتال حطتتتتا

ٌء وأمستتتعبُر بكا علتتى لتتْي وأكتتْم
بلتتتتتتتتتتتتتتتدتْي

َداَركَ البحر: 16 َت الم

المتداركَ  دائر البحر : ة
. المتقارب البحر دائرة انظر 

المتداركَ   البحر العروضية   وزن الدائرة : بحسبَ
ُلْن ْاِع ُلْن َفتتت ْاِع َفتتت
ُلْن ْاِع ُلْن َفتتت ْاِع َفتتت

ُلْن ْاِع ُلْن َفتتت ْاِع َفتتت
ُلْن ْاِع ُلن َفتتت ْاِع َفتتت

المتداركَ   البحر : استعمال
. وأمجزوأءا تاما المتدارك البحر يستعمل
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المتداركَ   البحر : ضابطْ

ُلتتْن ِع ُلتتْن َف ِع َف
ُلتتْن ِع ِعتتُل َف  َف

َكتتتتتتتتتتتتاُت َحَر
َدِث ْلُمْح َتِقتتُل ا ْن َت

تسمي  المتداركَ  سببَ البحر السم  ة : بهذا
بتته تتتدارك الوأستتط الخفتتش ؛لن لستتما بهتتذا المتداَرك ُسّمَي

ُيَسّمى ، أهمله الذي الخليل على ِرك أيضا وأ بحتتر تتتدارك لنه بالمتدا
الستتبب بتقتتديم منتته ختترج لنتته وأذلتتك ، بتته التحتتق أي المتقتتارب

المختتترع أوأ ، عهتتده لحداثتتة المحتتدث يسميه من . وأمنهم علىالوتد
م فهتو اختترعه الخفش لن استتقرأها التتي البحتور ضتمن يكتن ل

ّتستتق بعضتتهم وأيستتميه ، العربتتي الشتتعر متتن الخليل كتتل لن ؛ الم
كتتل إذ المتقتتارب أختتو لنتته وأالشتتقيق ، أحرف خمسة على أجزائه
. مجموع وأوأتد خفيف سبب من مكون منهما

المتداركَ   أعاريض التمثيلْ  البحر مع : وأضربه
 : أضرب وأأربعة عروأضان المتدارك للبحر

ْوأضه)1( َها وأاحد ضرب وألها صحيحة تامة الوألى َعُر ُل ْث : ِم
ٍم َفْضَل ْل َوى ِع ِه َس ِذ َثْر َأْختت ِبتتال ْع َلْم َد ْي َمَضتتى َمتتْن َيتت ِذ ّلتت ِل

ْد َبتتتتتتتتتتتتتْر َقتتتتتتتتتتتتت َثْرَغ ِبل ِذ َأْخ

ِهْي
تِمْن
َوى َس

َفْضَل
ِعلـ

ْد َق
َبْر َغ

ِذ َل ْل ِل
ْي

َمْن
َمَضى

َلْم
ْع َد //5/َي

5
/5//

5
/5//5 /5//5 /5//

5
/5//

5
/5//5 /5//

5
ُل ْاِع َف
ْن

ُل ْاِع َف
ْن

ُلْن ْاِع َف ُلْن ْاِع َف ُل ْاِع َف
ْن

ُل ْاِع َف
ْن

ُل ْاِع َف
ْن

ُل ْاِع َف
ْن

صحي
ح

سال
مة

سالمة سالمة صحي
حة

سال
مة

سالم
ة

سال
مة

ْوأضه)2( : أضرب ثلثة وألها صحيحة مجزوأءة الثانية َعُر
َها ُل ْث : مثل ، أ- ِم

ْيتتتتتَن ْا َب َهتتتتت ِل ْطل َأ

ّدَمْن وأالتتتتتتتتتتتتتتتت
َلتتى ِقتتْف ِهتتْم َع ِر ْا َد

َيتتتتتتتتتتتتتتتتْن ِك ْب ِدَوأا ْد وأ
َمْن

َه ِل تل
ْا

ْيَن َب
ْطت َأ

َي ِك ْب وأ
ْن

ِه ِر ْا َد
ْم

ِقْف
//5/َعل

5
/5//

5
/5//

5
/5//

5
/5//

5
/5//

5
ُل ْاِع َف
ْن

ُل ْاِع َف
ْن

ُل ْاِع َف
ْن

ُل ْاِع َف
ْن

ُل ْاِع َف
ْن

ُل ْاِع َف
ْن

صحي
ح

سال
مة

سالم
ة

صحي
حة

سال
مة

سالم
ة

: ب- مذيل
ْوٌر َأْم ُب ْا َز َه ْت ْوْر َمَح ُه ّد ال ِه ِذ ُهتتتتتْم َهتتتتت ْاُر َد

َفتتتتتتتتتتتتتتَرْت  َأْق
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تَه

ْوْر ُه ُد ْد
ُرْن
ْتت َمَح

َأْم

ْو ُب َز
َفَر ْق َأ

ْت
ُه ْاُر َد
ْم

ِذ ْا َه
//5/ِهْي

55
/5//5 /5//

5
/5//

5
/5//

5
/5//

5
ُلْن ْاِع َف

ْن
ُلْن ْاِع َف ُل ْاِع َف

ْن
ُل ْاِع َف
ْن

ُل ْاِع َف
ْن

ُل ْاِع َف
ْن

مذيل سالمة سال
مة

صحي
حة

سال
مة

سال
مة

: مثل ، مرفل ج- مخبون
ْعِجُز ّطتتّب ُي ْيتتُت ال ِم َم ْا َغتتَر ْل ا ُكتتتتْن َت َوى ل ْلَجتتتت ِل

ْاِصتتتتتتتتتتتتتتتتًحا تُتَن
ْاِمْي َغَر ْل

ْبَب ِط ت
َميـ

ْعِجُز ُي
طـ

ْاِصَح َن
ْن

َو ْلَج ِل
ى

ُك َت ل
ْن

/5//5/5 /5//5 /5//5 /5//
5

/5//
5

/5//
5

ُلْن ْاِع َف
ُتْن

ُلْن ْاِع َف ُلْن ْاِع َف ُل ْاِع َف
ْن

ُل ْاِع َف
ْن

ُل ْاِع َف
ْن

مرفل سالمة سالمة صحي
حة

سال
مة

سال
مة

في     والعللْ الزحافات المتداركَ ملخص : البحر
: البحر هذا حشو في يجوز)1(
ُلْن ( به )  فتصبح الساكن الثاني حذف الخبن()1( ْاِع ُلتتْن :( ) َفتت ِع ) َف

ُيَستتّمى مخبونتتة التفعيلت كتتل أتتتت وأربمتتا ، كتتثير وأهتتو ،  ف
َبب ( . )  الَخ

متتا وأتستتكين التفعيلتتة آختتر المجموع الوتد ساكن حذف ( القطع)2(
 بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته )  فتصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبح قبلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته

ُلْن ( ْاِع ْاِعتتْل :( ) َفتت مقطوعتتة التفعيلت كتتل أتتتت وأربمتتا ، )  َف
ُيَستتتتتتتتتتتتتتتّمى أوأ  ، )  الميتتتتتتتتتتتتتتتزاب قطتتتتتتتتتتتتتتتَر ( ف

ّق ( تتتأتي بأن الواحد البيت في يجتمعا أن . وأيجوز )  الناقوس د
. مقطوعة وأبعضها مخبونة التفعيلت بعض

: والضرب العروض إلى بالنسبة أما
عروأضتتا نجتتد فقتتد ، لتتزوأم دوأن وأالقطتتع الخبتتن أيضا فيهما فيجوز

. الضرب وأمثلها ، الواحدة القصيدة في مقطوعة وأأخرى مخبونة

المتداركَ    للبحر تلخيصي : جدول

التمثيل
الضرب العروأض المتدار

صورتهك نوعه صورتها نوعها
ٍم َفْضَل ْل َوى ِع ِه َس ِذ َأْخ

َثْر ِبال
ْع َلْم َد ْي َمَضى َمْن َي ِذ ّل ِل
ْد َبْر َق َغ

ُلْن ْاِع َف صحيح ُلْن ْاِع َف صحيحة تام

ْيَن ْا َب َه ِل ْطل ّدَمْن َأ وأال َلى ِقْف ِهْم َع ِر ْا َيْن َد ِك ْب َوأا ُلْن ْاِع َف صحيح
ُلْن ْاِع َف صحيحة مجزوأء

ْوٌر َأْم ُب ْا َز َه ْت ْوْر َمَح ُه ّد ال ِه ِذ ُهْم َه ْاُر َفَرْت َد ْق َأ ُلْن ْاِع ْن َف مذيل
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ْعِجُز ّطّب ُي ْيُت ال ِم َم ْا َغَر ْل ا ُكْن َت َوى ل ْلَج ْاِصًحا ِل َن ُلْن ْاِع َف

ُتْن
مرفل

على   المتداركَ تدريبات :  البحر
: تغيير من وأمادخله بحره مبينا التي البيت :زن أوأل

ُكتتتتتتتتتْن َل َف
ِبًرا ْا َلتتْم َص َل ِل

ُكتتتتتتتتتْن ِإْن َي
ْا َن ُب ْط ْا َخ َلتتْم َذ َأ

الحل
ُكتتتتْن َل ِبًرا َف ْا َصتتتت

َلتتتتتتتتتتتتتتتتتْم َل ِل
ُكْن ِإْن ْا َي َن ُب ْط ْا َخ َذ

َلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتْم َأ
: البيت

ُكتتتْن َل ِبَرْن َف ْا َصتتت
َلتتتتتتتتتتتتتتتتتْم َل ِل

ُكْن ِإْن ْا َي َن ُب ْط ْا َخ َذ
َلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتْم َأ

الكتابتتتتتتتتة
: العروأضية

َل َل ِل
ْم

ِب ْا َص
َرْن

ُك َل َف
ْن

ْا َذ
َلْم َأ

ُب ْط َخ
ْا َن

ِإْن
ُكْن َي

:  تقطيعه

/5//
5 

/5//
5 

/5//
5 

/5//
5 

/5//
5 

/5//
5 

:  الرموز

ُل ْاِع َف
 ْن

ُل ْاِع َف
 ْن

ُل ْاِع َف
 ْن

ُل ْاِع َف
 ْن

ُل ْاِع َف
 ْن

ُل ْاِع َف
 ْن

:  التفاعيل

المجزوأء المتدارك :  بحره
صحيحة مجزوأءة ْوأضه : َعُر

مثلها : ضربه
سليم : حشوه

: تغيير من وأمادخلها بحرها مبينا التية البيات : زن ثانيا
صبحك قدآذن

بالبلتتتتتتتتتتتتِج
ْي ّد أزمتُة اشتت

تنفرجتتتتتتتتْي
ْيهاَت يحقتتق ه

مارامتتتتتتتتتتتا
رام متتتتتتتتتن

بل المجتتتتتتتد
ْتنا َو ْه َت وأاْستتتتتت
َنا ْت َه ْل َت وأاْستتتتتتت

قتتد التتدنيا إن
غرتنتتتتتتتتتتتتا

البحور  تشابه
علتتى تستتتعمل أن بالضتتروأرة ليس – رأينا كما – الشعرية البحور هذه

َلهتتا يعتتتري وأقتتد ، تفاعيلها بعض يحذف قد بل ، الصلية صورتها تفاعي
ٌء وأإليك وأتداخلها البحور تشابه إلى يؤدي شك بل وأهذا التغيير من شي

فتتي نتبعهتتا التتتي وأالطريقتتَة ، البحتتور بعتتض فيهتتا تتشابُه التي الصوَر
.   بينها التفريق

الولى)   1 : الصورة
: المعصوب المجزوأء الوافر وأزن  
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ْل َع ْا َف ُم

ُتْن
ْل َع ْا َف ُم

ُتْن
ْل َع ْا َف ُم

ُتْن
ْل َع ْا َف ُم

//ُتْن
5/5/

//
5/5/

//
5/5/

//
5/5/

: الهزج وأوأزن
ْي ْاِع َف َم

ُلْن
ْي ْاِع َف َم

ُلْن
ْي ْاِع َف َم

ُلْن
ْي ْاِع َف َم

ُلْن
//

5/5/
//

5/5/
//

5/5/
//

5/5/
َله مايعين يوجد لم فإذا // ( لن ؛ الهتزج علتتى ُحِمتتَل أحتتدهما على َحْم

َعْصتتب بستتبب التتوافر فتتي عارضتتة ، الهتتزج فتتي )  أصتتل 5/5/5 ْل ا
.  أوألى الصل على وأالحمل )، المتحرك الخامس تسكين (

الثانية)   2 :  الصورة
: المعقول المجزوأء الوافر وأزن 

َع ْا َف ُم
ُتْن

َع ْا َف ُم
ُتْن

َع ْا َف ُم
ُتْن

َع ْا َف ُم
//5//ُتْن

5
//5//
5

//5//
5

//5//
5

: المخبون المجزوأء الرجز وأوأزن
ِع ْف َت ُم

ُلْن
ِع ْف َت ُم

ُلْن
ِع ْف َت ُم

ُلْن
ِع ْف َت ُم

 ُلْن
//5//
5

//5//
5

//5//
5

//5//
5

َله مايعين يوجد لم فإذا // ( لن ؛ الرجتتز علتتى ُحِمتتل أحدهما على َحْم
ْبتتن دخله قد يكون الرجز من اعتباره )  على 5//5 ْلَخ الثتتاني (حتتذف ا

حتتذف ( العقتتل دخلتته قتتد يكتتون الوافر من اعتباره وأعلى )، الساكن
المتحترك حتذف متن أختف الستاكن وأحتتذف ، ) المتحتترك الختامس

أوألى.  الخف على وأالحمل

الثالثة)   3 : الصورة
: المضمر التام الكامل وأزن  

ْاِع َف ْت ُم
ُلْن

ْاِع َف ْت ُم
ُلْن

ْاِع َف ْت ُم
ُلْن

ْاِع َف ْت ُم
ُلْن

ْاِع َف ْت ُم
ُلْن

ْاِع َف ْت ُم
 ُلْن

/
5/5//

/
5/5//

/
5/5//

/
5/5//

/
5/5//

/
5/5//

: التام الرجز وأوأزن
ْف َت ُمْس

ُلْن ِع
ْف َت ُمْس

ُلْن ِع
ْف َت ُمْس

ُلْن ِع
ْف َت ُمْس

ُلْن ِع
ْف َت ُمْس

ُلْن ِع
ْف َت ُمْس

ُلْن /ِع
5/5//

/
5/5//

/
5/5//

/
5/5//

/
5/5//

/
5/5//

َله مايعين يوجد لم فإذا / ( لن ؛ الرجتتز علتتى ُحِمتتَل أحتتدهما على َحْم
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ِلْضمار بسبب الكامل في فرع الرجز في )  أصل 5//5/5 تستتكين ( ا

.   أوألى الصل على وأالحمل )، المتحرك الثاني

الرابعة)   4 : الصورة
: المخزوأل التام الكامل وأزن  

ِع ْتف ُم
ُلْن

ِع ْتف ُم
ُلْن

ِع ْتف ُم
ُلْن

ِع ْتف ُم
ُلْن

ِع ْتف ُم
ُلْن

ِع ْتف ُم
ُلْن

/5///
5

/5///
5

/5///
5

/5///
5

/5///
5

/5///
5

: المطوي التام الرجز وأوأزن
َت ُمْس
ُلْن ِع

َت ُمْس
ُلْن ِع

َت ُمْس
ُلْن ِع

َت ُمْس
ُلْن ِع

َت ُمْس
ُلْن ِع

َت ُمْس
ُلْن ///5/ِع

5 
/5///

5 
/5///

5 
/5///

5 
/5///

5 
/5///

5 
َله مايعين يوجد لم فإذا / ( لن ؛ الرجتتز علتتى ُحِمتتَل أحتتدهما على َحْم

الطتي هتو وأاحتد تغييتر فيته يكتون الرجتز متن اعتباره )  على 5///5
تغييران فيه يكون الكامل من اعتباره وأعلى ، ) الساكن الرابع (حذف
) الستتاكن الرابتتع وأحتتذف المتحتترك الثتتاني تستتكين ( الختتزل بسبب

.   أوألى وأاحد تغيير مافيه على وأالحمل

الخامسة)   5 :   الصورة
: الموقوص التام الكامل وأزن

ْاِع َف ُم
ُلْن

ْاِع َف ُم
ُلْن

ْاِع َف ُم
ُلْن

ْاِع َف ُم
ُلْن

ْاِع َف ُم
ُلْن

ْاِع َف ُم
ُلْن

//5//
5

//5//
5

//5//
5

//5//
5

//5//
5

//5//
5

: المخبون التام الرجز وأوأزن
ِع ْف َت ُم

ُلْن
ِع ْف َت ُم

ُلْن
ِع ْف َت ُم

ُلْن
ِع ْف َت ُم

ُلْن
ِع ْف َت ُم

ُلْن
ِع ْف َت ُم

 ُلْن
//5//
5

//5//
5

//5//
5

//5//
5

//5//
5

//5//
5

َله مايعين يوجد لم فإذا // ( لن ؛ الرجتتز علتتى ُحِمتتَل أحدهما على َحْم
حتتذف ( التتوقص دخلتته قد يكون الكامل من اعتباره على ، )تت  5//5

دخلتته قتتد يكتتون الرجتتز متتن اعتبتتاره علتتى وأ ، ) المتحتترك الثتتاني
ْبتتن(حتتذف ْلَخ حتتذف متتن أختتف الستتاكن ) وأحتتذف الستتاكن الثتتاني ا

.   أوألى الخف على وأالحمل المتحرك

السادسة)   6 :  الصورة
: وأالضرب العروأض الحذ الحشو المضمر التام الكامل وأزن



]93[
َت ُم
ْا َف

ْاِع َف َْت ُم
ُلْن

ْاِع َف َْت ُم
ُلْن

َت ُم
ْا َف

ْاِع َف َْت ُم
ُلْن

ْاِع َف َْت ُم
ُلْن

///
5

/
5/5//

/
5/5//

///
5

/
5/5//

/
5/5//

ْوأضه المكشوف المخبول التام السريع وأوأزن : وأضربه َعُر
ُع َم
ل

ْف َت ُمْس
ُلْن ِع

ْف َت ُمْس
ُلْن ِع

ُع َم
ل

ْف َت ُمْس
ُلْن ِع

ْف َت ُمْس
ُلْن ///ِع

5
/

5/5//
/

5/5//
///
5

/
5/5//

/
5/5//

َله مايعين يوجد لم فإذا /// ( لن ؛ الكامتتل على ُحِمَل أحدهما على َحْم
الوتتتد (حتتذف الحتتذذ دخلتته قد يكون الكامل من اعتباره على ، )تت  5

متتن اعتبتتاره علتتى وأ ،  حستتنة علتتة ) وأهو التفعيلة آخر من المجموع
الستتابع (حتتذف وأالكشتتف الخبتتل وأ الكشتتف دخلتته قتتد يكون السريع

الستتاكنين) وأالرابع الثاني حذف ( ،وأالخبل قبيحة علة ) وأهو المتحرك
علتتى الحمتتل متتن أوألتتى الحستتن علتتى وأالحمتتل مركتتب زحتتاف وأهو

.  القبيح

السابعة)   7 :   الصورة
عروأضا: المقطوع المشطور الرجز وأزن

َت ُمْستت
ِعْل ْف

ْف َت ُمْس
ُلْن ِع

ْف َت ُمْس
ُلْن /ِع

5/5/
/

5/5//
/

5/5//
: عروأًضا المكشوف المشطور السريع وأوأزن

ْو ُع ْف َم
ل

ْف َت ُمْس
ُلْن ِع

ْف َت ُمْس
ُلْن /ِع

5/5/
/

5/5//
/

5/5//
َله مايعين يوجد لم فإذا / ( لن ؛ الستتريع علتتى ُحِمتتَل أحدهما على َحْم

، الكشتتف دخلتته قتتد يكتتون الستتريع متتن اعتبتتاره علتتى ، )تت  5/5/5
متتن اعتبتتاره وأعلى ، تغييروأاحد وأهو المتحرك السابع حذف وأالكشف

آخر المجموع الوتد ساكن حذف وأالقطع القطع دخله قد يكون الرجز
تغييتتر متتافيه علتتى وأالحمتتل ، تغييتتران وأهتتو قبله ما وأتسكين التفعيلة

.   تغييران مافيه على الحمل من أوألى وأاحد

الشعرية     : البحور على وتدريبات أسئلة
حيث من أنواعه وأما ، ؟ السم بهذا الشعري البحر سمي لم: 1س
؟ التفعيلت عدد
: يأتي عما أجب  الطويل للبحر دراستك خلل من: 2س

. ؟ دائرته بحسب وأزنه وأما ، ؟ ينتسب دائرة أي أ- إلى
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. السم بهذا تسميته سبب وأبين ، ضابطه ب- اذكر
. الشعر من ببيت ضرب لكل مثل ثم وأأضربه أعاريضه ج- اذكر

: التية البحور من بحر كل ضابط اذكر: 3س
) المضارع ، الرمل ، الكامل (

: وأضربه وأعروأضه بحره مبينا التي البيت  قطع: 4س
وأمطعتتتتتتتتتتتُم

كالكِل المأكوِل
ُع الذّم السام
لُه شريٌك

وأضربه عروأضه مبينا قطعه الهزج البحر من التي  البيت:5س 
: تغيير من حشوه على وأمادخل

العيتتِش وأفتتي
ْع فل تطمتتتتتت

الحتتتتترَص دِع
التتتدنيا علتتتى

وأأضربه عروأضه اذكر ، وأمجزوأءا تاما الكامل البحر يستعمل: 6س
. الشعر من ببيت ضرب         لكل التمثيل مع مجزوأءا كان إذا

: دائرتها بحسب التية البحور تفاعيل اذكر: 7س
) المضارع ، الخفيف ، البسيط (

: التية الوأزان بحور اذكر: 8س
ُتْن َل َع ْا َفتتت ُم ُتْن َل َع ْا َفتتتت ُم ُتْن َل َع ْا َفتتتت ُم ُتْن َل َع ْا َفتتتت ُم )

1
َت ُمْس
ُلْن ِع

ْول ُع ْف َم
ُت

ْف َت ُمْس
ُلْن ِع

َت ُمْس
ُلْن ِع ْف

ْولُت ُع ْف َم ْف َت ُمْس
ُلْن ِع

)
2

ُل ْو ُع َف
ْن

ْو ُع َف
ُلْن

ُع َف
ْوُل

ْوُل ُع َف ُل ْو ُع َف
ْن

ْو ُع َف
ُلْن

ْو ُع َف
ُلْن

ُل ْو ُع َف
ْن

)
3

: الشاعر قال: 9س
ّد المعتروأِف أهتُل ُعت

ّلتتتوا ْد فتتتي ق العتتتد
كتتثيًرا النتتاَس وأتتترى

وأإذا
)
1

بمتتا تعتتذْر وألم عليَك
فتتتتتتتاعلْه أنتتتتتتتَت

بتته تعمْل لم العلُم إذا
حجتتتتتتتة أصتتتتتتتتبَح

)
2

ْد يستتتتتتتقبُح وأقتتتتتت
ُد الحتتتتديُث المعتتتتا

ُد ُثه يعتتا ُد حتتدي فيزيتت
ًنا حستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

)
3

تغييتتر بستتبب وأزنتته فتتي خلتتل الستتابقة البيتتات من بيت كل في  
وأذلتتك المغيتترة الكلمتتة بإعتتادة     التتبيت تصتتلح أن حاوأل ، فيه كلمة

: التية الكلمات بين من باستخراجها
) الذي ، الكرم ، الفضل ، الشيء ، صار القول،     (

أحد يكون أن يحتملْ التيين الوزنين من وزن : كل10ْس
 : السببَ اذكر ، ؟ تحمله أيهما فعلى ، بحرين

//5//
5

//5//
5

//5//
5

//5//
5

//5//
5

//5//
5

//5/5/5 //5/5/5 //5/5/5 //5/5/5

: شوقي أحمد قال: 11س
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ستتمِع علتتى وأانتتثْر

الجتتتوهَرا الزمتتتاِن
ِم فتتي قْم التتدنيا فتت

الزهتتتتترا وأحتتتتتّي
َختتتَرَز متتتدحه فتتتي

ِء ّيتتتتترا الستتتتتما الن
مكتتتتتاَن وأاجعتتتتتْل

ِر فّصتتلته إْن الشتتع
. بحرهما وأبين السابقين البيتين قطع           

، اذكْرهمتتا ، بحريتتن أحتتد يكتتون أن يحتمتتل التتتي التتبيت: 12س
: السبب مبينا منهما ماترجحه وأوأضح

َلْت إْن َأْرُسُمها ِئ ُس
ُتِجتتتتتتتِب لتتتتتتتم

َلتتتتٌة ِز ْن ُصتتتتّم َم
َفتتْت َصتتداها َع َوأ : يأتي لما مثل: 13س

. المضارع البحر من أ- بيت
وأالضتترب صتتحيحة مجتتزوأءة عروأضتته الرمتتل البحتتر متتن ب- بيت

. مثلها
. مثلها وأالضرب صحيحة تامة عروأضه الكامل البحر من ج- بيت
عروأضتته ألحقتتت وأقتتد التصتتريع دخلتته الطويتتل البحتتر من د- بيت

.  نقصان في بضربه
: مايلي حكم بين: 14س

في القبض .    ب- دخول البسيط البحر حشو في الخبن أ- دخول
. الهزج بحر حشو

فتتي الشتتكل .        د- دختتول الوافر البحر في العصب ج- دخول
. المجتث البحر حشو
ّبما الشاعر قال: 15س ُع :      ُر ّنفوُس َتْجَز ِر ِمن ال ُفْرَجٌة َلُه الم

َقاِل َكحّل ِع ْل       ا
وأمتتا وأضربه وأعروأضه بحره مبينا السابق البيت أ- قطع

. حشوه على دخل
. البيت هذا نوع ب- بين

رجوع       
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وحروفها : القافية الثالث المبحث

القافية  علم

لغة  : تعريفها
َقْفو من ، فاعلة وأزن على لغة القافية قلبتتت وأإنمتتا ؛ التباع وأهو ال

ًء الواوأ لن ؛ بتتذلك هنتتا المتتراد المعنتتى وأُستتمي ، ماقبلهتتا لنكستتار يا
 قتتوله مثل مقفوة بمعنى هذا على فالقافية ، يتبعه أي يقفوه الشاعر
تعالى:                    : 
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رجوع      

القافية  : حروف
علتتى القافيتتة ضتتمن بعضتتها وأجتتود متتن لبتتد ستتتة القافية حروأف

قافيتتة فتتي كلهتتا تجتمتتع أن يجتتب أنتته ذلتتك وأليعني ، السابق تعريفها
.  التزامه وأجب القصيدة أوأل منها وأمادخل ،  وأاحدة

ّي هتتي ستتتة القافيتتة وأحروأف ِِوأ َوْصتتل ، : التتّر ْل ْوأج ، ا ْلُختتُر ْدف ، ا ، التتّر
ْيل ّدِخ ْيس. ، ال ْأِس ّت ال

الحتتروأف متتن الشتتاعر يختتتاره التتذي الحتترف  هتتو:     : ال::ّرِِوّي     أول
وأإليتته ، أبياتهتتا جميتتع فتتي وأيلتتتزمه ، قصتتيدته عليتته فيبني ، الصالحة

ّي هي الهمزة كانت إن همزية : قصيدة فيقال ؛ القصيدة تنسب ِِوأ التتّر
ّي هي اللم كانت إن أوألمية ، شوقي كهمزية ِِوأ . ... العرب كلمية الّر
َوأى ( أصتتل لن ؛ روأيتتا وأسمي وأالتصتتال للجمتتع العتترب كلم ) فتتي َر
َوأاء وأمنه ، وأالضّم وأالمتتتاع الحمتال علتى يشتد التتذي الحبتتل وأهتو الّر
ّي حرف وأكذلك ، ليضمها ِِوأ ؛ البيت حروأف جميع إليه وأيجتمع ينضم الّر
. روأيا سمي فلذلك

)1(
)2(
)3(
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للروي    بالنسبة الهجاء : حروف

: أقسام ثلثة للروأي بالنسبة الهجاء حروأف 
. روأيا يكون أن مايجب)1(
. وأصل أوأ روأيا يكون أن مايصلح)2(
. روأيا يكون أن يصلح مال)3(

رويا)    1( يكون أن : مايجبَ
هي: أربعة القافية في وأقعت إذا روأيا تكون أن يجب التي الحروأف

: مثل ، زائدة أم أصلية أكانت سواء ماقبلها سكن إذا الهاء)1(
ُد وأتجتنب  الستتو

َد ٍء وأروأ متتتتتتتتتتتتا
الكلُب ُكتتتتّن إذا

ْغتتتتتَن َل ِه َوأ ْيتتتتت ِف الكريتتم وأيرتجتتع 
بطتتتتٍن خميتتتتَص

وأليرضتتتتتتتتتتى
مستتتتتتتتتتتاهمة

وأفتتي ، ) زائتتدة فيتته ( فتتي ،وأهتتي التتروأي هتتي البيتتتين في فالهاء
. قبله     ما ساكن وأكلهما ، ) أصلية السفيه (
: موضعين في الواوأ)2(

: مثل ، قبلها ما مفتوحا ساكنة كانت إذا-1
الكترام ذهتب

بأستتتتتتتترهم
لنتتتا وأبقتتتي
ْيتتتٌت ْو َل َلتتت وأ

: مثل ، أصلية وأهي قبلها ما سكن ب- إذا
وأهتتو البحتتُر َعُرَض

ٌء أجتتتتتتتاٌج متتتتتتتا
ِه وأقليتتُل الميتتا
ُه َوا تلقتتتا ْلتتت ُح

: موضعين في الياء)3(
: مثل ، متحركة أصلية كانت أ-  إذا   

فضل لهم عداتي
ّنتتتتتٌة علتتتتتّي وأم

الرحمتتُن أبعتتد فل
َيتتتتتا عنتتتتتي ِد َعا َل ا

: مثل ، المشددة ب- الياء
َعتتتْن َب ْت َت كتتتّل ل
تتتتترى دختتتتان

قتتتد فالنتتتار
َكتتّي توقتتد ْل ِل

: مثل ، ساكن بعد وأاقعة أصلية كانت إذا الكاف)4(
تقتتول الدنيا هي

ِء فيهتتتتتا بملتتتتت
ِر ِر حتتتذا متتتن حتتتذا

ِكتتتتْي بطشتتتتْي ْت َف َوأ
وصل)      2( أو رويا يكون أن : مايصلح

بيتتن فالشتتاعر ، بقيتتود أوأروأيتتا وأصتتل تكتتون أن تصلح أحرف هناك
، وأصتتل هي وأتكون الروأي هو فيكون قبلها حرفا يلتزم أن : إما أمرين

: ذلك تفصيل يلي وأفيما الروأي هي فتكون قبلها حرفا يلتزم أل وأإما
اللحاق: أوأ للتأنيث وأالزائدة المقصورة اللف)1(

. الهوى ، :الجوى المقصورة اللف مثال
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. فضلى ، : حبلى للتتأنيث التي اللف مثال
. أرطى ، :علقى لللحاق التي مثال

: قبلها ما المضموم الساكنة الصلية الواوأ)2(
. يحلو ، : يعلو مثالها

: قبلها ما المكسور الساكنة الصلية الياء)3(
. يرتضي ، : ينقضي مثالها

: متحركة أم كانت ساكنة التأنيث تاء)4(
َهْت الساكنة مثال َهْت ، : انت َت . اش
ِتْي المتحركة مثال َي ْؤ ِتْي ، : ر َي ْب . ص

: قبلها ما المحرك الصلية الهاء)5(
َه مثالها ِر َه ، : َش ِر . ك

حتترف يكتتن وألتتم ستتكن أوأ ، قبلهتتا متتا تحرك إذا الخطاب كاف)6(
: مد

َعْك قبلها ماتحرك مثال َعْك ، : َم َل ْط . أ
ْنِك قبلها ماسكن مثال َع ْنِك ، :  . ِم

: الهاء أوأ الكاف بعد وأقعت إذا الميم)7(
ُكْم الكاف بعد وأقوعها مثال ْن ُكْم ، : ِم ْن . َع
ُهْم الهاء بعد وأقوعها مثال ْن ُهْم ، : ِم ْن . َع

: تنبيه
يتعيتتن قتتد وأصتتل أوأ روأيا يكون أن السبعة الحرف هذه من مايجوز

أن ليصتتلح متتا القصتتيدة أبيتتات فتتي يرد حينما وأذلك ، وأصل يكون أن
ِرها : ( مثل ، روأيا يكون ِرها وأ ، ) كا ُء ؛ ) (ِجوا َهتتا ( فها ِر جتتاز ) وأإن كا
روأيتتا يكتتون أن ليصتتلح متتا آخر بيت في بعدها جاء لما لكن روأيا كونها
َها هاء وأهو ِر روأيتتا يكون أن يتعين وأقد ، للوصل أيضا هي ) تعينت (جوا
القصتتيدة أبيتتات متتن بيتتت كل آخر في قبله الذي الحرف يلتزم لم إذا

َتْي: ( في كما ِلَم كونها جاز وأإن التأنيث تاء فإن ؛ ) (جمتي ) وأ خلتْي َك
ّي هي تعينت قبلها الذي الحرف يلتزم لم لّما لكن تقدم كما وأصل للروأ

.   ذلك على وأقس ، هنا

رويا)     3( يكون أن يصلح : مال
: هي أحوال ستة في  اللف:     الوأل

: مثل ، للطلق كانت إذا
ضتتيفنا وأنكرم 

فينتتتتا متتتتادام
الكرامتتة وأنتبعتته

متتتتتال حيتتتتتث
: مثل ، للتثنية ضميًرا كانت إذا
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استتتكنا لأقتتتول

التتدا هتتذه فتتي
وأل غتتتتتتتتروأًرا ر

استتتتعدا أقتتتول
: مثل ، البناء لحركة بيانا كانت إذا

فقالت: صدقت
ِنتتتتتتتتتتتتي ّن وألك

أعّرفها أردُت
َنتتتتتا َمتتتتتْن َأ : مثل ، الغائبة لضمير لحقة كانت إذا

الرمتتال بتلتتك قتتف
ستتتتتناها وأانظتتتتتْر

ّلتتى الجمتتاُل يتج
ُرباهتتتتتا فتتتتتوق

: مثل ، النصب تنوين من بدل كانت إذا
للمعلتتتم قتتتم

ِه ّفتتتتت التبجيل وأ
أن المعلتتتم كتتتاد

رستتتتول يكتتتتون
: مثل ، الوقف حالة في الخفيفة التوكيد نون عن منقلبة كانت إذا

متتا : وأاللتته وأقولله
للصتتتتتدي المتتتتتاء

متتن إلينتتا بأشتتهى
ِئتتتتتَك َلَمتتتتتا لقا ْع فا

: أحوال أربعة في  الواوأالثاني:
ْو من الواوأ مثل ، للطلق كانت إذا : الشاعر قول ) في (السلُم

اللتتته ستتتلم
عليهتتا يتتامطر

عليتتتتك وأليتتتتس
الستتتلُم يتتتامطر

: مثل ، ماقبلها ضم وأقد جمع ضمير كانت إذا
حظتتا للنتتاس وأليتتت

وأجتتتتتتوههُم متتتتتتن
ْيتُن ِب ُقهتْم َت فيته أخل

ْوا إذا ُعتتتتتتتتتتت اجتم
: مثل ، للضمير لحقة كانت إذا

ْلَت إذا قتتوم عن ترّح
قتتتتتتتدروأا وأقتتتتتتتد

َقهْم أل تفتتتتتتتتتار
ْو فتتالراحلون هُمتت

: هي أحوال خمسة في  الياء:     الثالث
ِلْي ( من الياء مثل ، الترنم ياء وأتسمى للطلق كانت إذا ) فتتي فتتارح

:  الشاعر قول
ّكتتْم فتتي ستتيوفك ح

ّذِل رقتتتتتاب العتتتتت
بتتدار نزلتتَت وأإذا
فارحتتتتتتتتتتِل ُذّل

: مثل ، ) الضافة ياء ( المتكلم ضمير ياء كانت إذا
نتتاحت وأقتتد أقتتول

حمامتتتتتة بقتتتتترب
لتتتو جارتتتتا أيتتتا

ِلْي تشتتعرين بحتتا
ِهْي ( متتن اليتتاء مثتتل ، مكسور لضمير لحقة كانت إذا ْي ِف ْو َت ) فتتي تْستت

:  الشاعر قول
التتتدائب أيهتتتا 

ّنتتى الحريتتُص المع
ٌق لك وأستتوف رز

ِه ْي ِف تستتتتتتتتتتتتتو
مثل: ، قبلها ما مكسوًرا ، للمخاطبة كانت إذا

أنصتتف متتا جارتا أيا
بيننتتتتتتتا التتتتتتتدهر

أقاستتمِك تعتتالْي
ِلْي الهمتتتوَم تعتتتا

: مثل ، الكلمة بنية من تكون أن
ّفتتتتتْي دعابتتتتتاِت ُك
بقتتي فمتتا الجنتتوِن

ًنتتتى لهتتتواِك مع
ّتِقتتْي يرتجيتته وأي
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: هي أحوال أربعة في  الهاء:     الرابع

: مثل ، للسكت تكون أن
لفقتتتداِن لبكيتتتّن

ْد الشتتتتباِب وأقتتتت
عتتن المشتتيُب نتتادى

َيتتتتتْه التتتتتدنيا ِت َل ِرْح ِب : مثل ، قبلها ما المحرك الساكنة الغائب الضمير هاء
اللتتته متتتن ِارَض
بتته ماأتتتاك يومتتا

يومتتا يتترَض َمتتْن
ِه َعتتتتْه بعيشتتتت َف ن

: مثل ، المتحركة الضمير هاء
ُتهتتتتا ضتتتتعفْت فحج
ُء لخصتتتتتِمها البكتتتتتا

َد وأستتتتتلُحها عنتتتتت
َهتتتتا التتتتدفاِع ُع دمو

: مثل ، التأنيث تاء عن المنقلبة الهاء
الدنيا إنما

هبتتتتتتتاٌت
ٍر وأعتتتتتوا
ْه ّد َتَر ُمْستت

القتتوافي يلحتتق التتذي التنتتوين عتتن عوضتتا كانت إذا  النون:     الخامس
 ، الطلق حتتتتتتتتتتتترف متتتتتتتتتتتتن بتتتتتتتتتتتتدل المطلقتتتتتتتتتتتتة

: مثل
ّلتتتتي – اللتتتتوم أق

عتتتاذل- وأالعتابتتتا
أصتتبُت- إن – وأقتتولي

أصتتتتتتتتابْن لقتتتتتتتتد
ْلَوْصلْ     ثانيا َوْصل  سمي:     : ا ْل ّي لوصتتله الستتم بهذا ا ِِوأ وأمجيئتته بتتالّر
َوْصل وأحروأف ، مباشرة بعده ْل أكانت سواء ، وأالياء وأالواوأ اللف هي ا
يكتتون أن ليصتتلح ممتتا ذكتتره مماسبق لغيره أوأ للشباع الحرف هذه
ّي تلي أوأساكنة متحركة أوأهاء ، روأيا ِِوأ : روأيا يكون أن ليصلح مما الّر

: الشاعر قول اللف مثال
نيتتتتتتل وأمتتتتتتا

المطتتتتتتتتتالب
تؤختتتتذ وألكتتتتن
َبتتتتا التتتتدنيا غل

:  الشاعر قول ) من شمِسْي ( الياء وأمثال 
ُع يتتتتذكرني طلتتتتو
صتتتخًرا الشتتتمِس

لكتتتتّل وأأذكتتتتُره
شتتتمِس طلتتتوِع

ْو ( الواوأ وأمثال ِرُم ْا َك ْلَم : الشاعر قول ) من ا
العزم أهل قدر على

العزائتتتتتتُم تتتتتتتأتْي
قتتدر علتتى وأتتتأتْي

ِم ِرُم الكتتترا ْا َكتتت الم
: الشاعر قول الساكنة الهاء وأمثال

كفه في يكْن لم وألو 
روأِحتتتتتتتته غيتتتتتتتتُر

َد فليتتتِق بها لجا
ُلْه اللتتتتَه ِئ ستتتتا

: الشاعر قول المتحركة الهاء وأمثال
فتتتتي كنتتتتَت إذا

ٍة مرستتتل حاجتتت
حكيًمتتا فأرستتْل

ِه وألتوِصتتتتتتتتتت
ْلُخُرْوج     ثالثا َوْصتتل وأتجاوأزه لخروأجه السم بهذا  سمي: : ا ْل التتتابع ا

ْوأج موضتتع فهو ، للروأي ْلُختتُر بعتتده ليتتأتي حيتتث القصتتيدة بيتتت متتن ا
ْوأج ، حرف ْلُخُر َوْصل. هاء يتبعَن أوأبالياء بالواوأ أوأ باللف يكون وأا ْل ا
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: الشاعر قول اللف مثال

وأكل الفقير يمشي
ضتتتتتتده شتتتتتتيء

تغلتتتق وأالنتتتاس
َهتتتتا خلفتتتته َب أبوا

ِهْي ( الياء وأمثال ِل : الشاعر قول ) من ما
ٌؤ وأإذا أهتتتدى امتتتر

صتتتتتنيعًة إليتتتتتك
ِه من ِه فكأنها جا

ِه ِمتتتتتتْن ِل متتتتتتا
ْو الواوأ( وأمثال ُه ُع َف ْن : الشاعر قول ) من َي

لتتومه فتتي جتتاوأزِت
ّدا ِِه َأَضتتتتّر حتتتت بتتتت

أّن قتتدرِت حيُث من
ُعتتتتتتتُه اللتتتتتتتوَم َف ْن َي : ملحظة

، روأيتتا تكتتون الحالتتة هتتذه فتتي الهتتاء فإن مد حرف الهاء قبل كان إذا
: وأصل وأمابعدها ردف وأماقبلها

: ذلك مثال
َءكم سأترُك متتن متتا

ٍد غيتتتتتتتتتتتتتتتتر وأر
ِة وأذاَك ِد لكثر ُوّرا التت

ِه ْيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ِف ناشتتتتتُئ وأينشتتتتتأ
منتتتتتتتا الفتيتتتتتتتاِن

ُه كان ما على َد ّو عتت
ُه ْو ُبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت َأ فتتي أنتتت متى حتى

ٍو لعتتتٍب وأفتتتي لهتتت
َوك وأالمتتتتوُت نحتتتت

ُه فتتاغًرا يهتتوي ْا َفتت
ِهتتْي فتتي الثانيتتة الياء من فكل ْي ِف ْو ( فتتي الثانيتتة وأالتتواوأ ، ) ( ُهتت ْو ُب ، ) َأ

ْو ( في وأالواوأ ُه ْا . ) وأصل َف
ْدف     رابًعا ّي لن ؛ الراكب ردف من مأخوذ وأهو: : الّر ِِوأ فهو أصل الّر

غيتتر من مباشرة الروأي قبل يقع ما هو وأالردف ، كردفه وأهذا الراكب
التتواوأ وأهتتي الليتتن وأحتتروأف ، الثلثتتة المد حروأف من وأيكون ، فاصل
.  أصل تعتبر اللف وأ ، لهما مجانسة غير حركة بعد الساكنتان وأالياء

أن وأيجوز ، الواحدة القصيدة في يتعاقبا أن وأالواوأ الياء في وأيجوز
ْدف يكون ّي الّر ِِوأ أوأ اليتتاء تعتتتبر وأل ، كلمتتتين أوأ وأاحتتدة كلمة من وأالّر
ًا المشددتين أوأ المحركتين الواوأ : ردف
: باللف للردف مثال

ًة كتتتتتأن قطتتتتتا
بجناحهتتا ُعلقتتْت

ْي علتتى متتن كبتتد
ِة َقتتتتاِن شتتتتد َف الخ

: بالواوأ للردف مثال
تعجتتتتتل وأل تتتتتتأّن

ًبا بلومتتتتَك صتتتتاح
عتتذًرا لتته لعتتل

تلتتتتوُم وأأنتتتتت
: بالياء للردف مثال

خلتتٍق عتتن تنتتَه ل
َلتتتتته وأتتتتتتأتَي مث

إذا عليتتتتك عتتتتاٌر
ْيتتتتُم فعلتتتتت عظ

: مدين كانا إذا وأالياء الواوأ بين المعاقبة مثال
ٍم كتتتْم ٍم عتتتال عتتتال

ُبه أعيتتتتتْت ِه متتتتتذا
جاهتتتتٍل وأجاهتتتتٍل

ُه َقتتتتا تلقتتتتا ْوأ َمْرُز
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جعتتتل التتتذي هتتتذا

ًة الفهتتتتاَم حتتتتائر
ّير العتتتتالم وأصتتتت

َقا النحريتتتَر ْي ِد ْنتتت ِز : لين حرفي كانا إذا وأالياء الواوأ بين للمعاقبة مثال
الختتتارُج يأيهتتتا

ِه متتتتتتن بيتتتتتتت
ًًًبتتتا ِة متتتن وأهار شتتتد

ْوِف الَختتتتتتتتتتتتتتتتتت
ُفَك  ْد ضي َء ق جا

ٍد  لتتتتتتُه بتتتتتتزا
ْع ًا وأكتتْن فتتارج ضتتيف

ْيِف علتتتتتتى الّضتتتتتت
ْيسْ     خامًسا ْأِس:: ّت ْيس:     : ال ْأِستت ّت حتترف قبتتل بتتاللف إل ليكتتون  وأال

ّي ِِوأ ْيس ، وأاحتتد بحتترف الّر ْأِستت ّت ًذا فال حتترف وأبيتتن بينهتتا ألتتٍف حتترُف إ
ّي ِِوأ بيتتن يفصتتل التتذي الصتتحيح الحتترف وأهذا ، صحيح وأاحد حرف الّر
ْيس ألتتف ْأِستت ّت ّي وأحتترف ال ِِوأ ْيل) وأهمتتا يستتمى التتّر ّدِخ متلزمتتان (التت

َفُظ لنه تأسيسا اللف فسميت كأنهتتا القصتتيدة قافيتتة فتتي عليهتتا ُيَحا
. وأيجوز القافية حروأف جميع على تقدمت : لنها وأقيل ، للقافية أّس
ْيس ألف تكون أن ْأِس ّت ْيل ال ّدِخ مثتتال ، كلمتتتين أوأ وأاحتتدة كلمة في وأال

ْيس ألف ْأِس ّت : ال
ِر على ِم أهِل قد العز

العزائتتتتتتُم تتتتتتتأتْي
ِر علتتى وأتتتأتْي قتتد

ِم المكتتتارُم الكتتترا
عيتتتن فتتتي وأتعظتتتُم

ِر صتتتتغاُرها الصتتتتغي
عيتتِن فتتي وأتصتتغُر

ِم العظتتتائُم العظيتتت
ْيلْ     سادًسا ّدِخ ْيس ألتتف بيتتن يقتتع متحتترك حتترف  وأهتتو:     : ال ْأِستت ّت ال
ّي ِِوأ بيتتن لوقتتوعه وأذلتتك ؛ القافيتتة فتتي دخيتتل لنه دخيل وأسمي ، وأالّر
ّي حرفين ِِوأ ْيس - الّر ْأِس ّت فتتي الشتتروأطا متتن لمجموعتتة خاضعين – وأال

ْيل فشابه مماثلة لشروأطا هو ليخضع حين ّدِخ ْيل القوم في ال ّدِخ . وأالتت
ملتزمين حرفين بين وأاقع وأهو بنظيره يلتزم وأإنما بذاته ليلتزم حرف

فعل كما يلزم مال لزوأم فهو الشاعر التزمه فإذا ، القافية حروأف من
 العلء أبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو

ْيل وأمثال ، المعري ّدِخ : الشاعر قول ال
المتتور كتتّل في كنَت إذا

ًبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا معات
َقك َق لم صدي التتذي تل

ُبْه ِت ْا لتَعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
ًدا فعتتتْش ْوأصتتتْل وأاحتتت َأ

فتتتتتتتتتتإنُه أختتتتتتتتتتاك
ًة ذنتتتٍب مقتتتارُف تتتتار

ُبْه ِن ْا وأُمَجتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
تشتترْب لتتم أنتتت إذا 

َذى علتتتى متتتراًرا َقتتت ال
ّي ظمئتتَت  النتتاِس وأأ

ْو ُف ُبْه تْصتتتتتت ِر ْا َمَشتتتتتت
ْيل أن تلحظ وأأنت ّدِخ الثتتاني وأفتتي ، ) تتتاء ( الوأل التتبيت فتتي جتتاء ال

 الثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالث ) وأفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي نونتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا (
. ) راء (

: القافية بحروف تتعلق نتائج
.  روأي من قافية لكل لبد)1(
إشتتباع على تترتب الصلة لن ؛ صلة من مطلقة قافية لكل لبد)2(
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.  المطلقة القافية

ِء لبد)3( ْوأج لن ، خروأج من المتحركة الصلة لها ْلُخُر علتتى يتتترتب ا
.  المتحركة الصلة هاء إشباع

ْوأج الساكنة الصلة هاء لتجتمع)4( ْلُخُر .  وأا
.  الصلة وأحرف المقيدة القافية لتجتمع)5(
ْيس ليجتمع)6( ْأِس ّت ْدف ال .  وأالّر
ْيل ليجتمع)7( ّدِخ ْدف ال .  وأالّر
ْيس ليفترق)8( ْأِس ّت ْيل ال ّدِخ . وأال

دراسته      سبقت ما على وتدريبات أسئلة

محلول:  أول : تمرين
: حروأفها وأسّم التالية البيات في القافية حدد

)
1

حافظتتا تكتتن لم إذا
ًيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا وأاع

ْتِب فجمعك ُك ُع لل َف ْن َي ل

)
2

َد طلَب وأما المحامتت
طالبوهتتتتتتتتتتتتتتتتا

ِه البتتذِل بمثتتِل وأالتتوج
ْيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتِق ِل ّط ال

)
3

ُء إذا ْق لتتم المتتر يعتتت
نفَستته المتتال متتن

َكُه ّل هو الذي الماُل َتَم
ُكْه ِل ْا َمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت )

4
متتن تعلتتم وأالعيتتن
َنتتتتتْي ْي محتتتتتدثها َع

أوأ حزبهتتا من كان إن
ْا متتتتتتتن َهتتتتتتت ْي ِد ْا َع َأ

)
5

متتتتن القناعتتتتة إن
بستتتتاحتها يحلتتتتل

دهتتره فتتي يلتتق لتتم
ًئا ُقُه شتتتتتتتي َؤّر ُيتتتتتتت )

6
الطريتتق فتتي وأكتتن

الخطتتتتى عفيتتتتَف
كريم السماع شريَف

َظتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتْر ّن ال : الحل
البي
ت

القاف
ية

ِِوأ الّر
ّي

َو ْل ا
ْصل

ْلُخُر ا
ْوأج

ْد الّر
ف

ّدِخ ال
ْيل

ْأِس ّت ال
ْيس

ُع1 َف ْن َي
ْو

العي
ن

الوا
وأ

----

ِق2 ْي ِل
ْي

القا
ف

--الياء-الياء

ُك3 ِل ْا َم
ْه

الكا
ف

الها
ء

اللاللم--
ف

ْا4 َه ْي الهاالياءِد
ء

الل
ف

---

ُق5 ِر َؤْر
ْو ُه

القا
ف

الها
ء

---الواوأ

َم6
َظ َن ْن

الرا
ء

-----
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البي
ت

القاف
ية

ِِوأ الّر
ّي

َو ْل ا
ْصل

ْلُخُر ا
ْوأج

ْد الّر
ف

ّدِخ ال
ْيل

ْأِس ّت ال
ْيس

ْر

: تدريبات
التتبيت قافيتتة فتتي كلها وأجودها وأماحكم ، ؟ القافية  ماحروأف:1س

؟ منها يلتزم وأمالذي ، ؟
. القصيدة تنسب شيء أي إلى بين ثم ، الروأي حرف  عرف:2س
مثتتل ثم ، اذكرها ، أقسام ثلثة للروأي بالنسبة الهجاء  حروأف:3س
. بمثال قسم لكل
القافيتتة في وأقعت إذا روأيا تكون أن يجب التي الحروأف  اذكر:4س

. فيها القول مفصل
. لهما وأمثل ، اذكرهما موضعين في روأيا الواوأ تكون أن  يجب:5س
لذلك مثل ؟ وأصل أوأ روأيا يكون لن صالحا الحرف يكون  متى:6س

. بيت          نهايات أنها تفترض بكلمات
: ؟ وأصل أوأ روأيا التية الحرف تكون أن يصح  متى:7س

) الميم ، الهاء ، الياء (
.  اذكرها ، خمسة مواضع في روأيا تكون أن الياء  لتصلح:8س
. له مثل ، ؟ وأماحروأفه ، ؟ السم بهذا الوصل سمي  لم:9س
بهتتذا العلمتتاء ستتماه لتتَم ، ) الختتروأج ( القافية أحرف  من:10س

. له مثل ، ؟ وأماحروأفه ؟ السم
تجتتوز الحتتروأف أي وأفتتي ، ؟ العلمتتاء عنتتد التتردف  متتا:11س

. وأاحد ببيت للردف مثل ، ؟ المعاقبة
ستتمي وألتتَم ، ؟ متتوقعه وأأيتتن ، ؟ التأستتيس يكتتون  بتتم:12س

. له مثل ، ؟ السم بهذا التأسيس
بهتتذا ستتمي وألتتَم ، ؟ القافيتتة علتتم فتتي الدخيل تعريف  ما:13س

.  له ،مثل ؟ التزامه حكم وأما ، ؟ السم
: الشاعر قول في حروأفها وأسم القافية  حدد:14س

طتتتاب كريمتتتا يتتتا
وأفرعتتتتتا أصتتتتتل

وأعمتتا أمتتا وأستتما
وأختتتتتتتتتتتتتتتتتتال

لستتانا يحتترك وألم
ٍد أذى فتتتتتي أحتتتتت

وأل العبتتتتاد متتتتن
قلمتتتا بتتته أجتتترى

النتتاس دعتتا وأمتتن
ذمتتتتتتته إلتتتتتتتى

بتتتتتالحق ذمتتتتتوه
وأبالباطتتتتتتتتتتتتتل

: التية البيات في روأيا الياء وأقوع  ماحكم:15س
أن كسرى صاحب وأراع
عمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتًرا رأى

عطل الرعيتتتة بيتتتن
َهتتتتتتا وأهتتتتتتو ْي راع

)1(
)2(
)3(

)1(
)2(
)3(
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تكتتن متتالم أختتي فتتأنت

حاجتتتتتتتتتتة لتتتتتتتتتتي
أيقنُت عرضْت فإن

ليتتتتتتتتا أختتتتتتتتا أل
الشتتر كتتف النستتان إذا

عنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي
لتته البلد في فَسقيا

َيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا ْع وأر

    رجوع
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القافية   حروف : حركات
: هي ست القافية حروأف حركات

ْلَمْجَرى1  ( ّي حرف حركة  وأهو:     ) ا ِِوأ (المتحرك) [ضتتمة المطلق الّر
بالجريتتان يبتتتدئ الصتتوت لن بتتذلك سمي وأإنما ؛ ] كسرة أوأ أوأفتحة

َوْصل حروأف في ْل : ذلك . مثال منه ا
لنتتتوٌر الرستتتول إن

بتتتتتته يستضتتتتتتاء
ٌد الله سيوف من مهن

ْوُل ُل مْستتتتتتتتتتتتتتتتتت
ًتتتتى فتتتي ِعيتتتَش ف

ِه بعتتد معروأفتته متتوت
َد كان كما الستتيِل بعتت

ُه َعتتتتتتا مجتتتتتترا َت َمْر
متتتتتاء َتستتتتتقنْي ل

ِة ٍة الحيتتتتتتا بذلتتتتتت
بتتالعّز وأاستتقني بتتْل

َظتتتتتِل كتتتتتأَس ْن الَح
َوْصتتل هتتاء حركة وأهو:      ) النفاذ2  ( ْل أوأ ضتتمًة أوأ : فتحتتًة المتحركتتة ا

ًة الحركة وأبهذه وأالتمام النقضاء هو النفاذ بأن التسمية وأعللوا ، كسر
: ذلك . مثال وأتنقضي الحركات تتم

َنّن التتدنيا إلى لترك
وأمافيهتتتتتتتتتتتتتتتتا

لشتتتّك فتتتالموُت
َهتتتتا يفنينتتتتا ْي ِن ْف ُي َوأ ْد بيتتن اللتتُه قّسم َق

ُهتتتتُم الخلتتتتِق َق رز
ُلِق لم متتن اللُه يخ

ْلتتتتتٍق ُعُه َخ ّي ُيَضتتتتت ٍر بتتتاُب وأإْن  أمتتت
التتتتتتوى عليتتتتتك

وأل حكيًمتتا فشاوأْر
ِه ْعِصتتتتتتتتتتتتتتتتت َت ْذو3  ( ْلَح ْدف قبتتل التتذي الحرف حركة  وأهو:     ) ا هتتذه وأستميت ، التّر

ْدف غالبا تحاذي لنها بذلك الحركة :   ذلك . مثال بعدها الذي الّر
ّوأك إذا يظهتتر لتتم عتتد

َته عتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتداوأ
عاداك إْن يضّرك فما

ِإْستتتتتتتتتتتتتتتتتتتَراَرا عتتاش متتن عتتاش متتا
خصتتتتتائله متتتتتذموما

يكتتن متتن يمتتت وألتتم
ْوَرا بالخير ُك ْذ َم

الستتعادة أرى وألستتُت
متتتتتتتتتاٍل جمتتتتتتتتتع

هتتتو التقتتتّي وألكتتتّن
ُد ِعي الستتتتتتتتتتتتتتتتتتت

ْيس ألتتف قبل ما حركة  هو:     ) الّرّس4  ( ْأِستت ّت ، فتحتتة إل يكتتون فل ال
: ذلك مثال ، وأاحدة حال على ثابتة لنها بذلك وأسميت الثبات وأالرس

اللتته غيُر كان إذا 
ًة للمتتتتترء عتتتتتد

متتن الرزايتتا أتتتته
ِه ِد وأجتتتتو ِئتتتت ْا َو َف ال

ْيل حركة هو:      ) الشباع5  ( ّدِخ ، وأالمقيتتدة المطلقتتة القافيتتة فتتي ال
ّي قبتتل ليس لنه بذلك وأسمي ِِوأ ، ستتاكن وأهتتو إل مستتمى حتترف التتّر

ْيس يعني ْأِس ّت ْدف ال ْيل جاء فلما وأالّر ّدِخ للتأستتيس مخالفتتا متحركتتا التت
ْدف على المتحرك لزيادة وأذلك ؛ له كالشباع فيه الحركة صارت وأالّر

.  بهتتتتتتتتا وأتمكنتتتتتتتته بالحركتتتتتتتتة لعتمتتتتتتتتاده الستتتتتتتتاكن
: ذلك مثال

ستتتتتهَل رجل وأكتتتتتن
التتورى فتتي الخليقتتة

أغضتتتبوه إن وأشتتتيمتُه
ْاُمُح ّتَستتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ال
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ِر ذاِت نختتَل يتتا الستتد

ِوأِل وأالجتتتتتتتتتتتتتتتتتترا
َوألي أن شتتئِت متتا تطتتا

ِلْي َوأ تطتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا
أمتتر كل عن حاجٌب له

ُنُه ْي َيِشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
طتتالب عتتن لتته وأليتتس

ُعتتتتتتتْرِف ْاِجُب ال َحتتتتتتت
ّي قبل ما حركة  وأهو:     ) التوجيه6  ( ِِوأ ) شريطة الساكن ( المقيد الّر

؛ مؤسستتة القافيتتة تكتتون أل ينبغتتي أي ، دخيتتل القافيتتة في يكون أل
متتن شتتاء جهتتة أي إلتتى يتتوجهه أن الحق له الشاعر لن بذلك وأسمي

: ذلك مثال ، الحركات
فتتتي كنتتتَت إذا

ٍة َهتتتا نعمتتت َع فاْر
المعاصتتْي فإّن

َعتتتْم تزيتتتُل ّن ال ُد ْع إن حٌر العب ِن ٌد وأالحتتّرق إْن عبتت
ْع َطِمتتتتتتتتتتتتتت

ْو يوًما َعّز إذا بعتتتِض فتتتي َكأُختت
ٍر ُهتتتتتْن أمتتتتت َف

دراسته     ماسبقت على وتدريبات أسئلة
. اذكرها ، ست القافية حروأف حركات: 1س
: التية المصطلحات عرف: 2س

. ) الشباع ، الحذوأ ، المجرى (
: يأتي لما علل: 3س

. ) المجرى بت( المطلق الروأي حرف حركة أ- تسمية
. ) النفاذ بت( المتحركة الوصل هاء حركة ب- تسمية
. ) الحذوأ بت( الردف قبل الذي الحرف حركة ج- تسمية

م ، التيتة البيتات فتي القافية حدد: 4س وأحركتات ، حروأفهتا وأس
: حروأفها

يحتتامى سلح وأشر
بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته

وأبتتاع طويتتل لستتان
قصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيْر

التتتتترأي وأعتتتتتاجز
لفرصتتتته مضتتتياع

أمتتر فتتات إذا حتتتى
القتتتتتدرا عتتتتتاتب

ِني فلم ِر ِخل اليام ُت
تستتتتتتتتتتتتتتتترني

ستتتاءني إل مبتتتاديه
العتتتتتواقِب فتتتتتي  

رجوع

والتقييد      الطإلقا حيث من القافية أنواع
ّي باعتبار القافية تنقسم ِِوأ : قسمين إلى الّر
ّي متحركتتة كتانت ما  وأهي:     مطلقة     : قافية     الول ِِوأ بعتتد أي ، التتّر

)1(
)2(
)3(
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بهتتاء وأصتتلت إذا وأكتتذلك ، أوأكستترا أوأفتحتتا ضتتما بإشتتباع وأصل روأيها

َوْصل ْل : أقسام ستة إلى وأتنقسم ، متحركة أم ساكنة أكانت سواء ا
ْدف من مجردة مطلقة ْيس الّر ْأِس ّت : مثالها ، باللين موصولة ، وأال

َدِع يكتتْن فل الكتتذوأَب َوأ
ًبا لتتتتتتتتتَك صتتتتتتتتتاح

ُين الكتتتذوأًب إّن َيِشتتت
َيْصتتتتتتتَحُب حتتتتتتتّرا ْدف من مجردة مطلقة ْيس الّر ْأِس ّت مثالها: ، بالهاء موصولة ، وأال

ُللتته وأهتتَب متتا ا
هبتتتتًة لمتتتترٍئ

ِه مْن أفضَل ِل عق
ِبتتتتتْه وأمتتتتتْن َد َأ

ْيس من مجردة مردوأفة مطلقة ْأِس ّت : ،وأمثالها باللين موصولة ، ال
لستتتتُت إلهتتتتْي

أهل للفتتتتردوأِس
َوى وأل علتتتى أقتتت

ِر ِم نتتتتا ْيتتتت الَجِح
ْيس من مجردة مردوأفة مطلقة ْأِس ّت : وأمثالها ، بالهاء موصولة ، ال

الصتتتتتتتتمُت
بالفتى أجمُل

ْنطتتتٍق متتتْن م
ِر في ِنتتْه غيتت ْي ِح ْدف، من مجردة مؤسسة مطلقة : وأمثاله باللين موصولة الّر

ٍء كّل أل خل متتا شي
باطتتتتتتتُل اللتتتتتتتَه

ٍم وأكتتتتّل نعيتتتت
ِئتتُل لمحالتتَة زا

ْدف، من مجردة مؤسسة مطلقة : وأمثاله ، بالهاء موصولة الّر
كتتِل فتتي كنتتَت إذا

ِر ًا المتتتتتو معاتبتتتتت
َقك َق لتتم صتتدي تلتت
ُبْه ل التتتتتذي ِت َعتتتتتا ت

ّي حتترف كتتان متتا  وأهي:     مقيدة     : قافية     الثاني ِِوأ ستتاكنا فيهتتا التتّر
: أنواع ثلثة وأهي

ْيس من مجردة مقيدة ْأِس ّت ْدف ال : مثالها ، وأالّر
البشاشتتة ُيريك

اللقتتتتتا عنتتتتتد
السّر في وأيبريك

َي القلتتتتتْم بتتتتتْر
ْيس من التجرد وأاجبة مردوأفة مقيدة ْأِس ّت :  مثالها ، ال

ستتتاعاٌت دنيتتتاَك
ُع ْاْل ستتتترا َوأ التتتتّز

َبتتى وأإنمتتا ْق ُع ال
ُد المتتتآْل ُخلتتتو

ْدف من التجرد وأاجبة مؤسسة مقيدة : مثالها ، الّر
َبتتتّن ل ُل ْط ت

ّو ُنتتتتتت َدا ُد
ْوأ خليٍل ِمْن ٍر أ

َعاِشتتتتتتتتتتْر ُم

رجوع     

ساكنيها       مابين حركات حيث من القافية أسماء
متحتترك أوأل : متتن هتتي الخليتتل رأي على القافية حدوأد أن عرفنا

أوأ متحرك حرف بينهما يفصل قد الساكنان وأهذان ، ساكنين آخر قبل
ختتاص باستتم النتتواع هذه من نوع كل القافية علماء سمى وأقد ، أكثر
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: التالي النحو على به
َكاِوُس1  ( َت ْلُم ٍة لفِظ كّل:     ) ا ُع ستتاكنيه بيتتن َفَصتتَل قافيتت حركتتات أربتت

علتتى وأاجتماعها ازدحامها أي ، البل تكاوأس من مأخوذ وأهو ، متوالية
: مثل ، فيها وأاجتمعت ازدحمت الحركات فكذلك ، الماء

فيهتتتتا النفتتتتس
العل إلتتى رغبتتة

عتتن تتتدنو وأالرجل
ْوِغ ُلتتتتتت ِلتتتتتتْي ُب َأَم

. ) 5////5/ ) = ( أملي لوغ ( هي السابق البيت في فالقافية
ِكب2َُ  ( َتَرا ْلُم ٍة لفِظ  كّل:     ) ا حركتتات ثلُث ستتاكنيه بيتتن َفَصتتَل قافيتت

ِكتتَب إذا الشتتيء تراكتتب متتن متتأخوذ وأهتتو ، متواليتتة ، بعضتتا بعضتته ر
: مثل ، بعض على بعضه الشيء مجيء هو اللغة في وأالمتراكب

متتايتمنى كتتل متتا
يتتتتدركه المتتتترء

بمتتتا الريتتتاح تجتتتري
ُفُن لتشتهي الّس

ْو هـ ( هي السابق البيت في فالقافية ُن ُف . ) 5///5/ ) = ( ْسُس
َداِرك3َُ  ( َت:: ْلُم ٍة لفتتِظ  كتتّل:     ) ا حركاتتتان ستتاكنيه بيتتن َفَصتتَل قافيتت

الثانيتتة الحركتتة لن بتته القافية وأسميت المتلحق لغة وأهو ، متواليتان
:  مثل ، ساكن يليها أن قبل الوألى أدركت قد

َنك احفتتْظ أن لستتا
فتبتلتتتتتى تقتتتتتوَل

َء إن ّكٌل البل مو
بتتتتتتتتتالمنطِق

ِقْي ( هي السابق البيت في فالقافية ِط ْن . ) 5//5/ ) = ( َم
ِتُر4  ( َتَوا ْلُم ٍة لفِظ  كّل:     ) ا ، وأاحتتدة حركتة ستاكنيه بيتن َفَصتَل قافيتت

تتتتابع متتن هنتتاك وأليتتس ، الستتاكن يليتته المتحرك لن متواتًرا وأسمي
: مثل ، الحركات

ْد ّوأ التقتتوى متتن تتتز
ْي فإنتتتتتتك لتتتتتتتدر

هتتتل ليتتتٌل َجتتتّن إذا
ِر إلتتى تعيتتُش َفْجتت ال

ْي ( هي السابق البيت في فالقافية ِر . ) 5/5/ ) = ( َفْج
َتَراِدُف5  ( ْلُم ٍة لفِظ  كّل:     ) ا وأسمي ، فاصل بغير ساكناه توالى قافي

: مثل ، وأتتابعهما اتصالهما وأهو فيه الساكنبن لترادف بذلك
التتتدهر وأكتتتذاك
بتتتالفتى يرمتتتي

العيتتتش طلب فتتتي
ْاْل بعتتتتد حتتتتال َحتتتت

ْاْل ( هي السابق البيت في فالقافية . ) 55/ ) = ( َح

دراسته     ماسبقت على وتدريبات أسئلة
مثل ثم اذكرهما ، قسمين إلى الروأي باعتبار القافية تنقسم: 1س
. بمثال قسم لكل
. اذكرها ، ستة أنواع المطلقة القافية: 2س
. بمثال قسم لكل وأمثل اذكرها ، أنواع ثلثة المقيدة القافية: 3س
: الشعر من ببيت يأتي مما لكل مثل: 4س
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. باللين موصولة وأالتأسيس الردف من مجردة مطلقة أ- قافية

ْدف، من مجردة مؤسسة مطلقة ب- قافية . بالهاء موصولة الّر
ْيس من التجرد وأاجبة مردوأفة مقيدة ج- قافية ْأِس ّت . ال

البيتتات فتتي وأالمقيتتدة المطلقتتة القافيتتة متتن كتتل نتتوع بين: 5س
: التية

وت الشتعر رديتء يم
أهلتتتته قبتتتتل متتتتن

وأإن يبقتتى وأجيتتده
ُلْه متتتتتتات قتتتتتتائ

صتتفو يرتشتتف متتن
الزمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا

يومتتتتا يغتتتتّص ِن
بالكتتتتتتتتتتتتتتتتدْر

التتذي الفعل يكن وأإن
ًدا ستتتتتتتتاء وأاحتتتتتتتت

اللئتتتي فأفعتتتاله
ألتتتتوُف ستتتتررن

: التية القافية مصطلحات عرف: 6س 
) المترادف ، المتدارك ، المتكاوأس (
: ؟ السم بهذا التية المصطلحات ُسميت لم: 7س

) المترادف ، المتراكب ، المتواتر (
فتي حروأفهتا حركتات وأألقتاب ، حروأفها وأسم ، القافية حدد: 8س

: التية البيات
ِذ َو ختت ْأمتتر العفتت بعتترف وأ

كمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا
عتتن وأأعتترض أمتتت

الجتتتتتتتتتتتتتتتتاهليْن
تتتتدبيرا النتتتاس وأأستتتوأ

ٍة لعاقبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
فتتي العمر أنفق من

ينفعتتتُه ليتتتس متتتا
عتتن أعماه من نصح فدع

الهتتتتتتتتتوى رشتتتتتتتتتده
عنتتتده ستتتواء فتتتإن

وأالنصتتتتتُح الغتتتتتش

رجوع      

القافية  عيوب
حرف هو القوافي في الشاعر به مايلتزم أقل أن سبق فيما عرفنا

يلتتتزم أن عليه وأجب التأسيس بألف قصيدته الشاعر بدأ وأإذا ، الروأي
بتتاللف بتتدأه إذا الردف وأكذلك ، القصيدة أبيات جميع في اللف هذه

، الياء أوأ الواوأ وأبين بينها يعاقب أن له وأليجوز ، يلتزمه أن عليه وأجب
أختتل فإذا ، الواحدة القصيدة في وأالياء الواوأ بين تجوز المعاقبة وأإنما

ُق قد فإنه القافية في اللتزام وأاجب هو بما الشاعر عيبتتا بشتتعره ُيلِح
. القافية عيوب من

)1(
)2(
)3(

)1(
)2(
)3(
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العيوب  : أقسام

شتتعر في النقاد أجازه : قسم قسمان بالقافية تتعلق التي العيوب
منعتتوه وأقستتم ، منتته الحتتتراز يحسن وألكن ، ) (المتأخرين المولدين

عيبتتا يعتتتبر جتتاء وأإذا ، باتتتا ) منعتتا المتتتأخرين ( المولتتدين شتعر فتتي
للمتتتأخرين ليصلح زلت فهو القدمين شعر في منه جاء وأما ، مشينا

. تقليدهم
ّلد َو ، الهجري الثاني القرن منتصف مابعد إلى زمانه مايعود : هو وأالُم

أوأاخر وأإلى ، المصار عرب إلى بالنسبة الحتجاج عصر مابعد إلى أي
المولتتدين . وأأوأل البتتوادي عتترب إلتتى بالنستتبة الهجري الرابع القرن
. برد بن بشار

ْين:    أول ّلِد للُمَو المغتفرة : العيوب
ِليطاء1  ( قصتتيدة     في     وأمعناها     بلفظها     الروأي     كلمة     تتكرر     أن      هو  :     ) ا

ّد     فاصتتل     غيتتر     متتن     وأاحتتدة متتن     متتأخوذ     وأهتتو     ،     أبيتتات     كستتبعة     بتته     يعتتت
:     مثل     ،     الموافقة     تعني     (المواطاة) التي

جنتتح فتتي هتفتتْت لقتتد
حمامتتتتتتتتٌة ليتتتتتتتتل

ًنتتا فنٍن على ْه وأإنتتي َوأ
لنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتائُم

ذوأ هتتائٌم أنتتي أأزعتتُم
صتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبابة

وألأبكتتتتي لستتتتعدى
الحمتتتتتائُم وأتبكتتتتتي

ْبُت ِذ ِه وأبيتتِت َك لتتو اللتت
عاشتتتتتتتقا كنتتتتتتتُت

ِء ستتبقتني لمتتا بالبكتتا
الحمتتتتتتتتتتتتتتتتتتائُم

ًنى وأاختلفتا لفظا الكلمتان اتفت إذا أما ضتتروأب متتن يعد ذلك فإن مع
فتتي القائتتل قدم وأرسوخ العلمية الحاطة دليل وأهو ، وأالتزيين البداع
: ذلك مثال ، هذا بمثل يأتي أن أحد لكل يتسنى وأل ، اللغة

متتن نؤمتتل متتاذا
يتتزْل لتتم زمتتاٍن

َو فتتتي راغبتتتا هتتت
ِه عتتن خامتتٍل ِب َنتتا إليه ضاحكًة نلقاه

وأجوُهنتتتتتتتتتتتتتتا
جهًمتتتتتا وأتتتتتتراه
ِه عتتن كاشتتًرا ِب َنتتا ) الثانيتتة نتتابه وأ( ، الخمتتول ضتتد وأالنباهة ، نباهة ذوأ ) الوألى نابه فت(

. الّسن بمعنى
ّتْضِمين2  (    وأهتتو يليه الذي البيت بصدر البيت قافية تعلق  وأهو:     ) ال

: نوعان
وأالصتلة ، كالفاعتتل ، بتته إل الكلم ليتتتم ممتتا كتان إذا  وأذلك:     أ- قبيح
: مثل ، وأالنواسخ المبتدأ وأخبر ، الشرطا وأجواب

الِجفتتاَر وأردوأا وأهْم
ٍم علتتتتتتى تميتتتتتت

ِم أصتتحاُب وأهْم يتتو
ّنتتتتتتْي عكتتتتتتاَظ إ ِهدُت لهتتتتتم شتتتتت

صتتادقاٍت متتواطَن
بحستتِن لهْم شهدَن

ّنتتتتتتْي الظتتتتتتّن ِم
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. السابق البيت ) في إن ( ) خبر شهدُت : ( فقوله

متتن أشتتبهها وأمتتا ، كتتالتوابع بتتدوأنه يتتتم الكلم كتتان  إذا:     ب-مقبتتول
: مثل ، الفضلت

ِه وأتعتترُف متتْن فيتت
ِه شتتتتتمائل أبيتتتتت

َد وأمن خاله وأمن يزي
ُجُحتتتتتتتتْر وأمتتتتتتتتن

ِبتتّر ، ذا ستتماحَة وأ
َء ذا ذا وأوأفتتتتتتتتتتا

صتتتحا إذا ذا وأنائتتتَل
ِكْر وأإذا َستتتتتتتتتتتتتتت

ِئل ( قوله من اشتمال بدل ) وأمابعده سماحَة فت( . ) َشما
الحتتروأف متتن التتروأي قبتتل متتايراعى اختلف  وأهتتو:     ) الّس::ناد3  (

باعتبتتار وأثلثتتة ، الحتتروأف باعتبتتار : اثنتتان خمستتة وأهتتو ، وأالحركتتات
: الحركات
غيتتر وأبعضتتها ، مردوأفتتة البيتتات بعتتض جعتتل : وأهتتو التتردف أ- ستتناد
: مثل ، مردوأف

فتتتتي ُكنتتتتَت ِإذا
ٍة ُمرستتتتل حاجتتتت

حكيمتتا فأرستتْل
ِه وأل ْوِصتتتتتتتتتت ُت ِإْن ٍر بتتتاُب وأ أمتتت

التتتتتوى عليتتتتك
حكيًمتتا فشتتاوأْر

ِه وأل ْعِصتتتتتتتتتت ت
. مردوأف غير وأالثاني مردوأف الوأل فالبيت

غيتتر وأبعضتتها ، مؤسسة البيات بعض جعل  وأهو:     التأسيس     ب- سناد
: ،مثل مؤسس

ُي ُي التترأ ِر رأ أميتت
إذا المتتتتتتتؤمنيَن

وأضتتلْت رجتتاٌل حتتارْت
ْيَهتتتتتتتتتا فتتتتتتتتتي ِئ َمَرا

أميتتُر إلتتّي أسدى
ًدا المتتتتؤمنين يتتتت

ّلتتْت فتتي جتتل كمتتا ج
َها الملك ْي ِد ُمْستتتتتتتتتت

َء شتتابها متتا بيضتتا
دٌم للبريتتتتتتتتتتاء

ّدر وأل َك َها بالثام َت ْي ِف صتا

مؤسس غير الثاني وأالبيت ، تأسيس ألف فيهما وأالثالث الوأل فالبيت
  .

المطلقتتة القافيتتة فتتي التتدخيل حركتتة تغييتتر  وأهتتو:     الشباع     ج- سناد
: مثل ، وأالمقيدة

النتتاس يتكافتتا وأهْل
خللهتتتتتم شتتتتتتى

فتتتي تتكافتتتا وأمتتتا
ُع اليتتتتدين ِب َلَصتتتتا ا

َبتتُر إجلل ُيبّجتتُل ْك ُي وأ
هيبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتًة

فيتته الحجتتى أصتتيُل
ًقتتتتتى ُع ُت َواُضتتتتت َت َوأ الثتتاني التتبيت وأفي ، كسرة الباء وأهو الدخيل حركة الوأل البيت ففي

ضمة.  الضاد وأهو الدخيل حركة
: مثل ، الردف ماقبل حركة اختلف  وأهو:     الحذوأ     د- سناد

ستتود متتن الّستتْحُر
ُتتتتتتُه العيتتتتتون ْي ِق َل

ِلّي ِب وأالبتتتتتتتتتتتا
ِهّن ِظ ُتُه بلْح ْي ِق ُس

الناعستتتتتتتتتتتتتاُت
متتتتن الموقظتتتتاُت

ِريتتتاُت ْغ ِه الُم بتتت
ْنتتتُت ُك ُتُه وأ ْي َل َستتت
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تسمى الثاني البيت في اللم وأحركة ، الوأل البيت في القاف فحركة

فتتي جتتاءت لكنهتتا ، اليتتائين ماقبتتل حركة تتحد أن ينبغي وأكان ، حذوأا
. فتحة الثاني البيت وأفي كسرة الوأل البيت

المقيتتد التتروأي قبتتل متتا حركتتة اختلف  وأهتتو:     التتتوجيه     ستتناد     هتتت
: مثل ، ) الساكن (

(ل) بعتتتتتتتتتد إّن
(نعتتتم) فاحشتتتٌة

ْأ إذا فبتتتت(ل) فابتتتد
ْفتتتتتتَت َدْم ِخ ّنتتتتتت ال راتعتتتا ترانتتتي ل

مجلتتتتٍس فتتتتي
النتتاس لحتتوم فتتي

ْبِع ِرْم كالّستتتت الّضتتتت
، فتحتتة الوألتتى القافية توجيه جاء وأقد ، الساكنة الميم الروأي فحرف
.  كسرة الثانية وأتوجيه
ُهتتا (المتتتأخرين للمولتتدين اغتفر قد المتقدمة العيوب هذه ) ارتكاب

عيتتب فهتتو ، القبيتتح التضتتمين إل المتقتتدمين شعر في كثيرا لوقوعها
. منه الحتراس وأيجب غيرمغتفر

للمولدين:     ثانيا لتغتفر التي : العيوب
اختلف أي وأالكستتر بالضتتم التتروأي حركة اختلف هو:      ) القواء1  (

 القصتتتتتتتتتتتتتتيدة فتتتتتتتتتتتتتتي المجتتتتتتتتتتتتتترى حركتتتتتتتتتتتتتتة
َلتته الفاتتتُل أقتتوى :( العتترب قتتول متتن متتأخوذ وأهو ، الواحدة ) إذا حب

: وأمثاله ، ضعيفة وأالخرى قوية إحداهن فجعل قواه بين خالف
رائتتٌح ميتتَة آل َأِمْن

ْي أوأ ِد َتتتتتتتتتتتتت ْغ ُم
ٍد ذا عجلَن وأغيَر زا

ِد ّوأ ُمتتتتتتتتتتتتتتتتتتَز
ِرُح زعتتم أّن البتتوا

َتنتتتتتتا ًدا رحل غتتتتتت
ّبرنتتتتتا وأبتتتتتذاَك خ
ُغتتتَراُب ُد ال َو َلْستتت ا

ًبا ِه وألأهل لمرح ُق كتتتان إْنبتت تفريتتت
ِة ّبتتت ِد فتتتي الِح غتتت

ّي جاء فقد وأفتتي ، مكستتوًرا وأالثتتالث الوأل التتبيت (التتدال) فتتي التتروأ
. مضموما الثاني البيت

ِلْصراف2  ( الفتتتح ) متتن المجتترى ( الروأي بحركة النتقال وأهو:     ) ا
: قتتولهم متتن متتأخوذ وأهتتو ، الفتتتح إلتتى الفتتتح غيتتر أوأمن ، غيره إلى

َء صرفت عتتن الروأي صرف الشاعر طريقه،كأن عن أبعدته أي الشي
، الوأل التتروأي لحركتتة حركتتته مماثلتتة من يستحقه كان الذي طريقه

:  مثل
رددُت ترنتتتي ألتتتم

ليلتتتى ابتتتن علتتتى
َتتتتتتتتتتتتُه منيح

ْلتتُت َء فعّج َدا ال
ِه وأقلتتُت لمتتا لشتتات

أتتنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا
من اللُه رماِك

ٍة ِء شتتتتا بتتتتدا
ّي جاء فقد الثتتاني البيت وأفي ، مفتوحا الوأل البيت (الهمزة) في الروأ
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. مكسوًرا

ْكف::اء3  ( ِل أوأ وأاحتتد مختترج ذات بحتتروأف التتروأي اختلف وأهتتو:      ) ا
فلن : ( قتتولهم متتن مأخوذ وأهو ، وأاحدة قصيدة في المخرج متقاربة

أي ، للَختتر مماثتتل الطرفيتتن أحتتد لن ؛ لتته مماثتتل أي ، فلن كفتتء
: الراجز قول مثل ، المخرج في له مقارب

َذا نزلتتتتتتتتتتتُت ِإ
َطا فاجعلنْي َوأَس ُق شيٌخ إنَي لأطي

َدا ّنتتتتتتتتتتتتتتت ُع ال
وأهتتو ، وأاحد مخرج من وأهما ، الدال وأالثاني ، الطاء روأيه الوأل البيت
. الثنايا وأأصول اللسان طرف

ِلج::اَزة4  ( ِلج::اَرة     ) ا متباعتتة بحتتروأف التتروأي اختلف وأهتتو:      )     (ا
المرسومة الحدوأد لتجاوأزه بذلك وأسمي ، وأاحدة قصيدة في المخارج
: مثل ، وأتعديها

وأاتركتتا ِسيرا خليلّي
إننتتتتتتي الرحتتتتتتَل

ٍة َكتت َل ْه وأالعاقبتتاُت ِبَم
ْوأُر ُد َتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت َلتتُه يشري فبيناه رح

قائتتتتتتتتٌل قتتتتتتتتال
ُو جمتتتٌل ِلَمتتتْن ِرْختتت

ْيتتتتتتتُب الملطِا ؟ َنِج
وأمتباعدان مختلفان وأالحرفان ، الباء وأالثاني ، الراء روأيه الوأل البيت

. المخرج في

دراسته      ماسبقت على وتدريبات أسئلة

محلول:   أول : تمرين
حتتدد ، القافيتتة عيتتوب من عيب التيتين المجموعتين من كل في وأقع

: وأنوعه ، لقبه وأاذكر ، موقعه
)
1

لتتم إن تتترى هتتل أل
مالتتتتتتٍك أم تكتتتتتتن

ْلتتتِك أن يتتتدي ِبُم
َء قليتتتتُل الكفتتتتا

ًء خليليه من رأى جفا
ْلظتتتتتتتتتتتتتتتتتتتًة وأِغ

يبتتتتتاع قتتتتام إذا
َقلتتتوَص َذِميتتتُم ال

....................................................................................
...

)
2

أحسن كان شيئا أَر فلم
منظتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتًرا

يجتتتري المتتتزن متتتن
ُعتتته َضتتتاِحُك وأهتتتو دم

التتتروأض علتتتى مررنتتتا
تبستتتتمت قتتتتد التتتتذي

ُه َلبتتتارِق وأأروأاُح ُربتتتا ا
َفُك ُتْستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

: الجواب 
وأهتتذا ، ) (ذميتتُم ، ) (قليتتُل الوألتتى المجموعتتة فتتي العيب ) موقع1(

متباعتتدة بحتتروأف التتروأي     اختلف ) وأهتتو الجتتازة ( يستتمى العيب
. للمولدين لتغتفر التي العيوب من وأهو المخارج،
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)2) ضاحُك)       الثانية المجموعة في العيب ( ) موقع تسفُك  وأهذا  ) ، ،

) يسمى   التأسيس  العيب وأيترك)       سناد بيتا الشاعر يسند أن وأهو
للمولدين       آخر تغتفر التي العيوب من وأهو ، .

وتدريبات:   ثانيا : أسئلة
. اذكرهما ، قسمان بالقافية تتعلق التي العيوب:   1س
. منها لواحد مثل ، ؟ للمولدين المغتفرة العيوب  ما: 2س
مثال أوأرد  ، ؟ به المقصود ما ، ) اليطاء ( القافية عيوب  من: 3س
. له

التمثيتتل متتع ، وأضتتحهما ثتتم ، نتتوعيه وأاذكر ، التضمين  عرف: 4س
. لهما
متتع وأضتتحها ، ؟ أقسامه وأما ، ؟ القافية علماء عند السناد  ما: 5س

.   وأاحد بمثال له التمثيل
مثل ثم عرفه ، ) القواء ( للمولدين لتغتفر التي العيوب  من: 6س
. له

. له مثال أوأرد ، ؟ السم بهذا سمي وألم ، ؟ الصراف  ما: 7س
مثتتال أوأرد ، ) ؟ الجتتارة ( ) وأ الكفتتاء ( بيتتن الفتترق متتا:::  8س

. لحدهما
، القافية عيوب من عيب التية المجموعات من كل في وأقع:  9س
: وأنوعه ، لقبه وأاذكر ، موقعه حدد

)
1

متتن بتتالقوم لبتتأس
ٍر وأمتتتن طتتتوٍل قصتتت

البغتتتتتاِل جستتتتتم
ِر وأأحلُم العصتتتتافي

ّفتتْت قصتتٌب كتتأنهم ج
أستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتافلُه

ّقتتٌب فيتته نفختتْت مث
العاصتتتتتتتتتتتتتتيُر

....................................................................................
....

)
2

ُتتتَك ْي منعتتَت إن أر
يحتتتتتتتتتتتي كلم

علتتى أتمنعنتتْي
َء يحتتتتي البكتتتتا

على طرفي ففي
ٌد يحتتتتتي ستتتتتها

على قلبي وأفي
ُء يحتتتتتتتتي البل

....................................................................................
....

)
3

تغلَب أّن تَر َالْم
عتتتتتتّز أهتتتتتتُل

ما معاقٍل جباُل
َنتتتتتتا ُيتتتتتتْر ْي َق َت دماء من شربنا

ٍم بنتتتتي تميتتتت
القنتتا بتتأطراف

َنتتتتا حتتتتتى ْي ِوأ َر
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  رجوع      
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الشعرية  الضرورات
هتتي الشتتعرية الجتتوازات أوأ ، أوأالضتترائر ، الشتتعرية الضتتروأرات

اللغتتة قواعتتد مخالفتتة فتتي النتتاثرين دوأن للشتتعراء أعطيتتت رختتص
الصتتورة وأجمتتال التتوزن استتتقامة بهتتدف وأذلتتك ، المألوفتتة وأأصولها

وأاختيتتار ، وأالقافيتتة ، التتوزن منهتتا ، عتتدة الشتتعر فقيتتود ، الشتتعرية
الشتتاعر ... فيضتتطر الفنتتي وأالجمال الموسيقي الرنين ذات اللفاظ

صتترف متتن اللغة قواعد على الخروأج إلى ذلك على للمحافظة أحيانا
. ... وأنحو

الستستتاغة حيتتث متتن وأاحتتدة مرتبتتة في لتستوي الضروأات هذه
 جتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتائز فبعضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتها ؛ وأالقبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتول

؛ ذلتتك بيتتن توسط ما وأمنها ، ممجوج مستقبح الخر وأبعضها ، مقبول
. وأالضتتروأرات شتتعره قبتتح إليهتتا اللجتتوء متتن الشتتاعر أكتتثر فكلمتتا

وأضتتروأرات ، الزيتتادة ضتتروأرات فمنهتتا متنوعتتة ، كتتثيرة الشتتعرية
: منها طائفة وأإليك ، التغيير وأضروأرات ، النقص

الزيادة:   أول  : ضرورات
: مثل ، ينصرف مال تنوين)1(

الختتدَر دخلتتُت وأيوَم
ٍة ختتتتتتتدَر عنيتتتتتتتز

التتويلُت : لتتك فقتتالت
ُمْرِجلتتتتتتتتْي إنتتتتتتتتَك

ْدَر ( وأالصل َة ِخ ْيَز َن . للضروأرة صرف ) لكنه ُع
: مثل ، المبنّي المنادى تنوين)2(

ِه ستتتلُم اللتتت
َطٌر عليهتتا يتتاَم

عليتتتتَك وأليتتتتس
الستتتلُم يتتتامطُر

َطُر ( وأالصل ّون ) لكنه ياَم .  للضروأرة ن
: مثل ، المقصور مد)3(

التتذي ستتيغنيني
عنتتتتي أغنتتتتاك

يتتدوأم فقٌر فل
ُء وألِغنتتتتتتتتتتا

ّد ) لكنه وألغنى ( وأالصل .  للضروأرة م
: مثل ، جنسها من مد حرف عنها فينشأ الحركة إشباع)4(

الحصتتى يتتداها تنفتتْي
ٍة كّل في        هاجر

ْفَي ِر َن ُد الدناني َقتتا ْن َت
ِريِف الصتتتتتتتتتتتتيا

.  للضروأرة أشبع ) لكنه الصيارف ( وأالصل

النقص:   ثانيا  : ضرورات
: مثل ، الممدوأد قصر)1(

ّد َعا متتن لب ْن وأإن َصتت
َفْر طتتتتتتال الّستتتتتت

ّنتتى وأإْن كتتّل َتَح
ٍد ِبتتتتتْر عتتتتتو َد وأ
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َء ( وأالصل  َعا ْن .   للضروأرة َقَصَر ) لكنه َص
: مثل ، للنداء يصلح مما المنادى غير ترخيم)2(

ْعتتَم ِن تعشتتو الفتتتى َل
ِه ضتتتوء إلتتتى نتتتار

ِريتتُف ليلتتة َمتتاٍل ْبتتُن َط
وأالخصْر الجوع

ِلٍك ( وأالصل .  للضروأرة رّخم ) لكنه َما
: مثل ، المنصرف تنوين ترك)3(

وأل ِحْصٌن كان وأما
حتتتتتتتتتتتتتتتتابٌس

َداَس يفوقاِن ِمْر
َمْجَمتتتتتِع فتتتتتي

َداًسا وأالصل .  للضروأرة التنوين ترك ) لكنه (ِمْر
: مثل ، القوافي في المشدد تخفيف)4(

َنتتَة وأأبيتتِك فل ْب ا
ّي العتتتتتتتتتامر

ّدعْي القوُم لي
ّنتتتتتي ِفتتتتتْر أ َأ

ِفّر ( وأالصل . للضروأرة خفف ) لكنه َأ

التغيير:   ثالثا : ضرورات
: مثل ، الوصل همزة قطع)1(

ْيتتتتتتتِن لأرى أل َن ْث ِإ
شتتتتيمًة أحستتتتَن

ََثاِن َد ِر علىَح ّنتتي الده م
ُجْمتتتتتتتتِل وأِمتتتتتتتتْن

ْيِن) لكنه وأالصل َن ْث َع (ا َط .  للضروأرة َق
: مثل ، القطع همزة وأصل)2(

َبا َيا ِة ا ُرّب الُمغيتتر
ٍر معضتتتتتٍل أمتتتتت

ُتتته بتتالمكر فّرْج
ّنتتتتي وأالتتتتدها م

َيا وأالصل َبا) لكنه ( .  للضروأرة َوأَصَل أ
: مثل ، المدغم فك)3(

ُد ِه الحمتتتت للتتتت
َلتتِِل العلتتّي الْج

الناِس مليُك أنَت
ّبتتتتتتا َبتتتتتتِل ر ْق فا

.  للضروأرة َفّك ) لكنه الَجّل ( وأالصل
: مثل ، المعطوف تقديم)4(

متتن يانخلتتًة أل
عتتتتتتتترٍق ذاِت

وأرحمتتُة عليتتِك
ِه الستتتلُم اللتتت

ِه وأرحمتتُة الستتلُم عليتتِك ( وأالصتتل ّدم ) لكنتته اللتت المعطتتوَف َقتت
.  للضروأرة

دراسته     ماسبقت على وتدريبات أسئلة
دوأن الشتتعراء بهتتا ختتص وألتتم ، ؟ الشتتعرية الضتتروأرات متتا::: 1س

 وأمتتتتتتتتتتتتتا ، ؟ درجاتهتتتتتتتتتتتتتا وأمتتتتتتتتتتتتتا ، ؟ النتتتتتتتتتتتتتاثرين
. ؟ أنواعها        

نتتوع لكتتل وأمثتتل اذكرهتتا ، أنتتواع ثلثتتة الشتتعرية الضروأرات: 2س
. بمثال
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البيتتات فتتي نوعهتتا وأاذكتتر وأضتتحها ثتتم ، الضروأرة مكان : بيْن3س

: التية
)
1

ّد َعا متتن لب ْن وأإن َصتت
َفْر طتتتتتتال الّستتتتتت

ّنتتتى وأإْن كتتتّل َتَح
ٍد ِبتتتتتتْر عتتتتتتو َد وأ

)
2

ُد ِد محمتت نفَستتك تفتت
نفتتتتتتتتس كتتتتتتتتّل

متتن خفتتَت ما إذا
تبتتتتتتال شتتتتتتيء

)
3

ْيتتَك ألتتم ُء يأت وأالنبتتا
ْنِمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتْي َت

لبتتون لقتتت بمتتا
ِد بنتتتتتتتي زيتتتتتتتا
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أوزان في المولدون ثهدأح : ما الرابع المبحث

وقوافيه الشعر

المولدون  دأح ما وقوافيه   فيثه الشعر أوزان
أشتتعار متتن العتترب عن وأرد فيما الفراهيدي أحمد بن الخليل نظر

ستتماها بحتترا عشتتر خمستتة إلتتى أوأزانتته وأيرجع يضبطه أن فاستطاع
قتتد الخليتتل وأكتتان المتتتدارك بحتتَر ذلتتك بعد الخفش زاد الشعر بحور
. نفاه

فليتتس عشتتر الخمستتة أوأ عشتتر الستتتة الوأزان عن خرج ما فكل
المولتتدين عمتتل فهتتو الوأزان هتتذه غير على يصاغ وأما ، عربي بشعر
ُق العدد هذا في الوأزان حصر أن رأوأا الذين ّي ، القول مجال عليهم ُيَض
نقلتهتتا التتتي الموستتيقية النغتتام علتتى كلمهم يجري أن يريدوأن وأهم

لن ؛ الوأزان تلتتك إلتتى جنحتتوا وأإنما ؛ لها لحد وأهذه ، الحضارة إليهم
كلمتتا أن يروأن وألنهم ، بها التأثر وأاعتادت ، إلفها على تربت أذوأاقهم

الغنتتاء وأأمتتر ، بتته وأالغنتتاء تلحينتته يسهل الموسيقية النغام على يوقع
المدنيتتة هذه في خصوصا فيه العرب وأرغبة ، مشهور العربي بالشعر

: منها ، أخرى أوأزانا أحدثوا قد المولدين أن رأينا . لذا أكيدة العباسية

المستنبطة:   أول : البحور
: وأهتتتي البحتتتور دوأائتتتر عكتتتس متتتن بحتتتور ستتتتة استتتتنبطوا

. ) المطرد ، المنسرد ، المتئد ، المتوافر ، الممتد ، المستطيل (

المستحدثة:   ثانيا : الفنون
، السلستتلة : ( وأهتتي الستتبعة الفنتتوَن تقتتدم متتا غيتتر استتتحدثوا

.  ) المواليا ، وأكان كان ، الزجل ، الموشح ، القوما ، الدوأبيت

رجوع       

والقافية    منالفلت  محاولة العروضي الوزن قيود
الحر   الشعر : باسم

الوأزان ضيق زاعمين الوزن قيود من الفلت إلى دعاهم الذي إن
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ُله دعاهم قد العربي الشعر في ذلك ؛ القافية قيود من الفلت إلى مث
يتحتتد أن وأجتتب وأاحد بيت على فيه المقول زاد إذا العربي الشعر بأن
أنهتتم القتتدماء العتترب عتتن يعهتتد وألم ، وأالقافية الوزن في الصل مع

، وأاحتتد بحتتر متتن بتتذلك جتتاؤوأا إل وأاحد معرض في أوأأكثر بيتين قالوا
الوأاختتر هتتذه فتتي اشتتترطوا متتا مع وأاحدا حرفا البيات أوأاخر وأجعلوا

. القافية علم هو مجموعها شروأطا من
لتتم شتتديدا التزامتتا نتتراه عامتتة نظتترة إليتته نظرنتتا إذا هتتذا إن حقا

متتع التتوزن شرطا فيها يكفي اللغات فأكثر ، العربية غير لغة تشترطه
. أيضا الشرطا بهذا يراد فيما العربية وأاللغة اللغات بين خلف

نهضتت قتد وأجتدناها عهدها سابق في العربية اللغة إلى نظرنا وألو
كلم أكتتثر وأكتتان ، وأالقافيتتة التتوزن اشتراطا مع القول أغراض بجميع
، بتته أوأتتتبرم ، ذلتتك من شكا منهم أحدا أن ُيعرف وألم ، شعرا العرب

العصتتر كتتان حتتتى إستتلم وأل جاهليتتة لفتتي عليتته الختتروأج أوأحتتاوأل
. العباسي
بهتتذين تتتبرم قتتد العباستتي العصتتر فتتي الشتتعراء بعتتض كتتان فإذا

متتال يحتتاوأل متتن عيتتب وألكنتته ، اللغتتة عيتتب العيتتب فليتتس القيتتدين
) (القفز الطفور يريد ثم الوسائل ليستكمل من عيب وأهو ، يستطيع

التتذين العربيتتة علتتى البتتاغين هؤلء نتابع أن لنا كان وأما ، الغايات إلى
ّيفتتتتتتتوا أن يريتتتتتتتدوأن ّقصتتتتتتتوا ( يتح  متتتتتتتن جمالهتتتتتتتا ) يتن

ظنتتوا كمتتا ليستتت فإنهتتا ؛ القيتتود هتتذه بطرح معهم فننادي ، أطرافه
فريتتد وأنظتتام ، رشتتاقة وأمعاقد ، زينة حجز وألكنها ، وأإرهاق منع قيود

. وأالتناظر التناسق فيه روأعي إذا إل ليحسن
القاضتتي أنشتتده ما الشعر بقدر المزرية المحاوألة هذه أمثلة وأمن

:  بعضهم قول من العجاز كتابه في الباقلني بكر أبو
بتته كنُت أٍخ ُرّب

ًطتتتتتتتتتتتتا مغتب
ّد ُعرى كفْي أش ب

صتتتتتتتتتتتتتحبتْه
منتتي تمستتكا 

وأل بتتتتتتتتتتتالود
يزهتتتد أحستتتبه

أمتتتِل ذي فتتتي
إلى             ترتح لم الذن لن ؛ يتابعه من يجد لم الناعق هذا وألكن

منها        صنيعه أخرى أنواعا ذلك من قبلوا لكنهم ، :

: المزدوج الشعر:  أول
علتتى الشتتاعر فيتته يعتمتتد التتذي هتتو المثنيتتات أوأ المتتزدوأج الشعر

قافيتتة نفتتس هي الوأل الشطر فقافية ، جميعا القصيدة أبيات تصريع
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. الراجيز في ذلك يكون ما وأأميز ، الثاني الشطر
سهل وأجدوأه إذ ؛ الشعر من النوع بهذا العباسيون الشعراء بدأ وأقد
القصتتيدة فتتي القافيتتة وأحتتدة علتتى الحفتتاظ مشتتقة يكلفهم ل يسيرا

ثتتم ، العتاهيتتة وأأبو برد بن بشار فيه نظم من أوأل أن ىَُر. وأي الواحدة
، الطويلتتة القصتتص نظتتم فتتي أستتهل وأجدوأه إذ ، الشعراء عليه تتابع

مزدوأجتتة العتاهيتتة . وألبتتي العلتتوم وأمستتائل ، وأالمثتتال ، وأالحكتتم
 ؛) وأالمثتتال الحكتتم ذات ( ستتماها ، بيتتت آلف أربعة عدتها مشهورة

منها: ، فيها وأالمثال الحكم لكثرة
الشتتتتتتتتتتتباب إن

وأالجتتتده وأالفتتتراغ
أي للمتترء مفستتدة

مفستتتتتتتتتتتتتتتتده
تبتغيتته ممتتا حسبك

القتتتتتتتتتتتتتتتتتوت
لمن القوت أكثر ما

يمتتتتتتتتتتتتتتتتتتوت
جتتاوأز فيمتتا الفقتتر

الكفافتتتتتتتتتتتتتتتتتا
رجتتا اللتته اتقى من

وأخافتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا
وأإن ، يؤذي ما لكل

ألتتتتتتتتم ، قتتتتتتتتل
الليتتتل أطتتتول متتتا

ينتتم لتتم متتن علتتى
المتتترء انتفتتتع متتتا

عقلتتتتتته بمثتتتتتتل
المتترء ذختتر وأخيتتر

فعلتتتتتته حستتتتتتن

:  المسمطات-المسمطْ:  ثانيا
الشتتاعر فيتته يبتتتدئ الشتتعر متتن نتتوع المسمطات أوأ المسمط

يتتأتي ثتتم ، القصتتيدة عمتتود قتتافيته تستتمى ، غالبتتا مصتترع بتتبيت
الوألتتى : الربعتتة أشتتطر خمسة منها كل في الشطر من بمجاميع

) وأالشتتطر القصتتيدة عمتتود ( الوأل التتبيت قافيتتة غيتتر علتتى منهتتا
امرئ إلى المنسوب المسمط وأمثاله  ، القافية هذه على الخامس

: منحول إنه : وأقيل ، القيس
هنتتد متتن تتتوهمت

 أطلل معتتتتتتتتتالم
التتدهر طتتول عفتتاهن

الختتتالي الزمتتتن فتتتي
خلت هند من مرابع

وأمصتتتتتتتتتتتتتتتايف
صتتدى بمغناهتتا يصتتيح

وأعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوازف
الريتتاح هوج وأغيرها

العواصتتتتتتتتتتتتتتف
آختتر ثتتم مستتف وأكتتل
رادف

هطال السماكين نوء من بأسحم

متتا منها ، عدة اأنواع له فإن وأإل ، المسمطات أنواع أشيع وأهذا
كلهتتا الشعري البيت أجزاء فيه وأتكون ، )التقطيع بت(تسميط يعرف

الندلستتي هتتانئ ابتتن قول نحو القافية روأي غير من بروأي مسجعة
: ) الكامل من (

رغائبا البلد ملوأا
وأكتائبتتتتتتتتتتتتتتتا

وأشواربا وأقواضبا
ستتتتتتتتتتتتاروأا إن
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وأأجتتادل وأجتتداوأل

وأمقتتتتتتتتتتتتتاوأل
وأذوأابل وأعتتتتوامل

وأاختتتتتتتتتتتتتتاروأا
، ) الموازنتتة ( المستتمطات متتن النتتوع هتتذا يستتمي متتن وأمنهتتم
. المسمطات صنف من وأيخرجه

: المخمسات - المخمسْ:  ثالثا
أقستتام خمستتة إلى قصيدته الشاعر فيه يقسم الذي الشعر هو

هتتذه فتتي للقافيتتة متتا نظتتام مراعاة مع أشطر خمسة منها كل في
: نوعان المخمس . وأالشعر الشطر
قافيتتة ذات أشتتطر خمستتة كتتل فيتته يكتتون  نتتوع:     الول     الن::وع
الشطر عن وأأوأزانها قوافيها في الستقلل تمام وأمستقلة ، وأاحدة

بيتتن ( عنوان تحت فرحات إلياس قول وأمثاله ، تليها التي الخمسة
: ) وأالشباب الطفولة

يتتا ظلمتني ظلمتني
دهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر

لتتك هل ؟ تشا ماذا
ثتتتتتتتأر عنتتتتتتتدي

فتتوق دمعتتي كتتأن
نتتتتتتتتثر ختتتتتتتتدي

متتن صتتدري كتتأن
شتتتتتعر ستتتتتقامي

شطر ضلوعي من ضلع وأكل

حزني من صرت قد
وأامتعاضتتتتتتتتتتتتتي

الهتتتادي كالهيكتتتل
الربتتتتتاض إلتتتتتى

العهتتتتتد أذكتتتتتر إن
الماضتتتتي اللذيتتتتذ

الستتتتواد يختلتتتتط
بالبيتتتتتتتتتتتتتتتتاض

النقتتاض على العين وأتمطتتتر

. المحدثين شعرائنا بين ينتشر لم الشعر وأهذا
، الوألتتى الخمستتة الشطر في القافية فيه تتحد  نوع:     الثاني     النوع

متتن الوألى الربعة للشطر فيكون ، القصيدة مخمسات باقي في أما
متتع الختتامس الشتتطر قافيتتة وأتتحتتد ، خاصتتة قافيتتة منها مخمس كل

: الرصافي قول وأمثاله  ، الوأل المخمس أشطر
تهتتتف أنتتت كتتم إلتتى

ِد بالنشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي
إيقاظ أعياك وأقد

ِد الرقتتتتتتتتتتتتتتتو
شتتددت وأإن ، فلستتت

القصتتتتتتتيد عتتتتتتترى
نشيدك في بمجد

ِد أوأ مفيتتتتتتتتتتتتتت
ِد ّغي في القوم لن بعي

زادوأا أيقظتهتتتتتتتتم إذا
رقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادا

، أنهضتتتتتهم وأإن
وأئتتتتتادا قعتتتتتدوأا

خلتتق التتذي فستتبحان
العبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادا

قتتد َالقتتوم كتتأن
جمتتتتادا خلقتتتتوا

عتتن الجمتتاد يخلو وأهل
؟ ِالجمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتود
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الشتتعراء استحستتنه التتذي هتتو المخمستتات متتن النتتوع وأهتتذا
، القتتدماء يطرقهتتا لتتم أغراضا فيه وأنظموا ، منه فأكثروأا ، المحدثون

وأنظتتم ، فكتوريتتا الملكتتة رثتتاء فتتي قصتتيدة إبراهيم حافظ نظم ففيه
إيقتتاظ ( وأقصتتيدته ، ) وأالستتقام الفقتتر ( قصتتيدته الرصافي معروأف
. ) الرقود

نواة المربعات مع المخمسات من النوع هذا اعتبار وأيمكن
عنصر من فيه لما نظرا وأذلك ، بعد فيما ظهرت التي للموشحات

 . أقسامه من قسم كل في يتكرر

دراسته      سبقت ما على أسئلة
وألمتتن ، ؟ الخليلية الوأزان عن خرجت التي الشعار حكم ما::: 1س

. الوأزان؟ هذه عن ماخرج ينسب
، ؟ وأزنتتا عشتتر ستتتة في الوأزان حصر في المولدين رأي ما: 2س

. ؟ يريدوأن وأماذا
بتتن الخليتتل أوأزان غيتتر أختترى أوأزان إلتتى المولتتدوأن جنح  لم:3س

.  ؟ الفراهيدي أحمد
. لذلك أمثلة اذكر ؟ استحدثوها التي الشياء  ما:4س
. ؟ القافية قيود من الفلت إلى المولدين دعا الذي  ما:5س
غيتتر لغة تشترطه شديدلم التزام وأالقافية الوزن اشتراطا  إن:6س

أغتراض من بغرض تنهض            أن عن عجزت فهل ، العربية اللغة
.    هذا وأضح ؟ القول

متتن أوأل وأمن ، ؟ الشعراء طرقه وألم ، ؟ المزدوأج الشعر  ما:7س
. ؟ فيه نظم
. لها آخر نوعا اذكر ، ؟ المسمطات  ما:8س
 . ؟ أنواعه وأما ؟ المخمس الشعر  ما:9س

رجوع       
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