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احلمُد هلل الفتاح العليم جل جالله، والّصالة والّسالم عىل سيدنا حممٍد وآله، 
وَبْعُد،،،

فالشعر العريبُّ َفنٌّ َجِيٌل ذو وزٍن وقافيٍة، ينبع من العاطفة، وينطلق من اخليال؛ 
ليستثري األحاسيس، وخياطب العقول، وحيّرك الوجدان .

فحاجة  أجله؛  ومن  الشعر،  عىل  قام  عريبٌّ  علٌم  والقافية  العروض  وعلم 
الدارسني إىل معرفته أَشدُّ حاجة، وال غنى عن مطالعته ألي شاعٍر .

هذه  يف  أبناءنا  يناسب  ُمتسلساًل  ترتيًبا  الكتاب  هذا  موضوعات  بنا  َرتَّ وقد 
املرحلة، وراعينا فيه األمور اآلتية:

ي ـ 1 ُتنَمِّ التي  التطبيقات  من  اإلكثار  مع  املوضوعات  َعْرض  يف  السهولة 
القدراِت، وُتَريبِّ امللكاِت . 

وَن ملكاِتم .ـ 2 َوْضع تدريبات متنوعة، خيترُب هبا الطالُب قدراِتم، وُينَمُّ
أجزاء ـ 3 وحتديد  البحور،  يف  عروضيًة  كتابًة  وكتابتها  األبيات،  َضبُط 

التفعيالت، ثّم ذكر التفعيالت مع بيان حال ُكلِّ تفعيلة منها .
الُبْعد عن اإلجياز امُلِخّل، وَنْبذ االستطراد امُلِمّل . ـ 4

لل، وهو حسبنا. واهلل جل جالله نسأُل إخالًصا يف القول والعمل، وَتنيًبا للزَّ

* * *
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الثانوي  الثاين  الصف  طالب  عىل  املقررة  العروض  ملادة  العامة  األهداف 
األزهري

1- التمييز بين علمي العروض والقافية. 
2- تعرف أهمية علم العروض وأهدافه وواضعه. 

3- التمييز بين التفعيالت العروضية والوحدات الصوتية.
4- توضيح خطوات تقطيع الشعر العربي. 

5- تعرف كيفية الكتابة العروضية لألبيات الشعرية. 
6- التمييز بين الزحاف والعلل.

 - الرمل   - الرجز   - الكامل   - الهزج   - )الوافر  العربي  الشعر  بحور  بين  التمييز   -7
المتقارب - الطويل - البسيط - الخفيف - المديد (. 

8- التمييز بين حركات وأحرف القافية. 
9- تعرف صور الضرورات الشعرية. 

10- التقطيع العروضي لألبيات الشعرية وفق تفعيالت بحور الشعر العربي. 
11- اإلقبال على دراسة علمي العروض والقافية. 

12- الحرص على دراسة علمي العروض والقافية باهتمام.
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القسم األّول: العروض

أهداف الدرس
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا عىل أن: 

ف علم الَعروض.ـ 1 ُيَعرِّ
يذكر سبب تسميته )بعلم الَعروض(.ـ 2
يوضح موضوع علم الَعروض.ـ 3
يذكر واضع علم الَعروض.ـ 4
يعدد فوائد دراسة علم العروض.ـ 5
يحدد المقاطع الصوتية التي تتكون منها التفعيالت الَعروضية.ـ 6
يستشعر أهمية دراسة علم العروض.ـ 7
يحرص على دراسة علم العروض.ـ 8

العروض في االصطالح:

هو ِعْلٌم ُيعرُف به صحيُح أوزاِن الشعِر العريبِّ من فاِسِدها، وما يدخلها من 
زحاٍف أو علٍة .

سبب التسمية:

َأَصحُّ ما قيل في سبب تسمية هذا العلم بـ)الَعُروض( قوالن:
هذا  إىل  َفنُِقَل  اليشُء،  عليه  ُيْعَرُض  ملا  اْسٌم  )اْلَعُروض(  َكلَِمَة  أنَّ  أحدمها: 
وما  صحيٌح،  فهو  وَقَواِعَدُه  ُأُسَسُه  وافق  فام  عليه،  ُيْعَرُض  الشعَر  ألنَّ  العلم؛ 

خالفها فهو فاسٌد .
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َي  والّثاين: أنَّ هذا العلم ُوِضَع يف مكة املكرمة، ومن أسامئها )اْلَعُروض(، َفُسمِّ
نًا . ًكا وَتَيمُّ باسمها؛ َترَبُّ

موضوعه:

بأوزاٍن  موزوٌن  هو  حيث  من   ، العريبُّ الشعر  هو  العروض  علم  موضوع 
خمصوصٍة .
واضعه: 

املولود سنة 100هـ، واملتوفَّ  البرصّي،  الفراهيدّي األزدّي  اخلليل بن أمحد 
ألشعار  االستقراء  طريق  عن  َوَجَد  فقد  له؛  منازٍع  دون  ابتكره  175هـ،  سنة 
العرب التي تعددت نغامتا أنَّ ُبُحوَر الشعر العريب َخَْسَة َعَشَ َبْحًرا، فقام بضبط 

ها )العروض( .  قواعدها، وإحكام أصوهلا، وسامَّ
ثم جاء األخفُش األوسُط سعيد بن َمسعدة البلخّي املتوف سنة 215هـ، فزاد 

َبْحَر )املتداَرك(؛ فبلغت اْلُبُحوُر ستَة َعَشَ بحًرا .
فوائد دراسته:

أهمُّ فوائد دراستك لهذا العلم ما يأتي:
عِر اخلطَأ يف إنشائه؛ ملعرفته ما جيوز دخوله فيه ـ 1 نِيُب َمْن لديه موهبُة الشِّ َتْ

مما ال جيوز .
معرفُة البيت الشعرّي صحيح الوزن وفاسده .ـ 2
ْعِر .ـ 3 متييُز الشعِر من النثِر الذي حَيمُل بعَض سامِت الشِّ
معرفُة أنَّ القرآَن الكريَم واحلديَث الشيَف ليسا من الشعر يف يشٍء، وأنَّ ما ـ 4

ورد منهام عىل نظام الشعر من حيث الوزُن ال حُيَْكم عليه بكونِِه شعًرا؛ لعدم 
اْلقصِد والنيِة؛ ألنَّ الشعَر هو الكالُم املوزوُن املقفى قصًدا بأوزاٍن عربيٍة .
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ومن أمثلة ما ورد منهما على وزن الشعر: 

ُه جاء عىل وزن ـ 1  قوله تعاىل: نث ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پپ  مث)1)؛ فإنَّ
َمل امْلَُسبَّغ . الرَّ

َجز ـ 2 ُه جاء عىل وزن الرَّ وقول النّبّي ملسو هيلع هللا ىلص: »اهلل َمْوالَنا َوال َمْوىَل َلُكْم« ؛ فإنَّ
املشطور .

أركان الشعر:

ى الكالم البشّي شعًرا إال إذا اجتمعت فيه أربعة أركان: ال ُيَسمَّ
الركن األول: جميُء معانيه يف صوٍر خياليٍة ُتثري القارئ والسامع .

الركن الثاين: التناسب بني اللفظ واملعنى، بأن يكون اللفظ رقيًقا يف موضع 
ا يف موضع القوة . ّقة، قويًّ الرِّ

الركن الثالث: الوزن والقافية؛ فام وافق أوزان العرب فهو شعٌر، وما خرج 
ى ِشْعًرا. عليها ال ُيَسمَّ

الركن الرابع: اْلَقْصد واإلرادة . 
أجزاء التفعيالت:

وأوتاًدا   أسباًبا  ُتسمى  صوتية  مقاطع  من  العروضية  التفعيالت  تتكّون 
وفواصل .

فاألسباب جمع سبٍب، والسبب يتكون من حرفين، وهو نوعان:

فساكن،  متحرك  حرفني:  من  تكون  ما  وهو  خفيف،  سبب  األّول:  النوع 
ورمزه )/5(، مثل: َهْل، َمْن، َعْن، َلْن .

)1) سورة آل عمران . اآلية: 92 .
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النوع الّثاين: سبب ثقيل: وهو ما تكون من حرفني متحركني، ورمزه )//(، 
نحو: َلَك، بَِك، ُهَو، ِهَي .

واألوتاد جمع َوتٍد، والوتد يتألف من ثالثة أحرف، وهو نوعان:

النوع األّول: وتد جمموع، وهو ما تكون من حرفني متحركني فساكن، ورمزه 
)//5(، مثل: َنَعْم، َلُكْم، َدَعا .

الّثاين: وتد مفروق، وهو ما تكون من حرفني متحركني بينهام حرف  النوع 
ساكن، ورمزه )/5/(، مثل: َلْيَت، َحْيُث، نِْعَم، َلْيَس .

أو خمسة، وهي  أربعة أحرف  والفاصلة تتألف من  والفواصل جمع فاصلٍة، 
نوعان:

النوع األّول: فاصلة صغرى، وهي ما تكونت من ثالثة أحرف متحركات 
َبا، َصَدَقْت .  فحرف ساكن، ورمزها )///5(، مثل: َسَمٌك، َجَبٌل، َضَ

َيا بـ)الفاصلة الصغرى( . فالسببان: الثقيل، واخلفيف إذا اجتمعا مًعا ُسمِّ
متحركات  أحرف  أربعة  من  تكونت  ما  وهي  كربى،  فاصلة  الّثاين:  النوع 

ُلُكْم، َسَمَكٌة، َشَجَرٌة . فحرف ساكن، ورمزها )////5(، مثل: َعَمَلُكْم، َجَ
َيا بـ)الفاصلة الكربى( . فالوتد املجموع إذا َسَبَقُه سبٌب ثقيٌل ُسمِّ

وقد ُجَِعت املصطلحات السابقة يف قول بعض العرب:
َلــْم 1)َجـَبـٍلَظـْهِرَعـَلىَأ َر) ( ) َسَمَكـًة
5 / (//5///5/5///(5////

*  *  *

 )1) ُيرسم التنوين نوًنا ساكنًة في الكتابة العروضية، فـ )َجَبٍل، وَسَمَكًة( في العبارة السابقة 
يكتبان هكذا )َجَبلِْن، َسَمَكَتْن(. 
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التفعيالت العروضية 

أهداف الدرس
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا عىل أن: 

يحدد حروف تقطيع البحور.ـ 1
يكتب بيًتا كتابة عروضية صحيحة.ـ 2
يقطع بيًتا مقاطع صوتية منفصلة.ـ 3
يبين تفعيالت البحور بعد تقطيعها.ـ 4
يهتم بدراسة التفعيالت العروضية. ـ 5

ى بـ )أحرف التقطيع(،  األحرف التي تتألف منها التفعيالت الَعروضية ُتَسمَّ
وهي عشة أحرٍف جمموعة يف قوهلم: )ُسُيوُفنَا مَلََعْت( .

عددها وأقسامها:

، وتنقسم من حيث عدد أحرفها قسمني: تفعيالت  التفعيالت الَعروضية َعْشٌ
خاسية، وتفعيالت سباعية . 

فالتفعيالت الخماسية تفعيلتان، هما:

فسبب ـ 1 )َفُعو=//5(،  جمموع  وتد  مقطعني:  من  مكونة  وهي  َفُعْوُلْن، 
خفيف )ُلْن=/5) .

َفاِعُلْن، وهي مكونة من مقطعني: سبب خفيف )َفا=/5(، فوتد جمموع ـ 2
)ِعُلْن=//5) .
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والتفعيالت السباعية ثماٍن، هي:

َمَفاِعْيُلْن، وهي مكونة من ثالثة مقاطع: وتد جمموع )َمَفا=//5( فسببني ـ 1
خفيفني )ِعْيُلْن=/5/5) .

ُمَفاَعَلُتْن، وهي مكونة من ثالثة مقاطع: وتد جمموع )ُمَفا=//5(، فسببني ـ 2
ثقيل وخفيف )َعَلُتْن=///5) .

َفاِع الُتْن، وهي مكونة من ثالثة مقاطع: وتد مفروق )َفاِع=/5/( فسببني ـ 3
خفيفني )الُتْن=/5/5) .

ُمْسَتْفِعُلْن، وهي مكونة من ثالثة مقاطع: سببني خفيفني )ُمْسَتْف=/5/5(، ـ 4
فوتد جمموع )ِعُلْن=//5) .

َفاِعالُتْن، وهي مكونة من ثالثة مقاطع: سبب خفيف )َفا=/5(، فوتد ـ 5
جمموع )ِعال=//5(، فسبب خفيف )ُتْن=/5) .

ُمَتَفاِعُلْن، وهي مكونة من ثالثة مقاطع: سببني ثقيل )ُمَت=//( فخفيف ـ 6
)َفا=/5(، فوتد جمموع )ِعُلْن=//5) .

)ُمْس=/5(، ـ 7 خفيف  سبب  مقاطع:  ثالثة  من  مكونة  وهي  ُلْن،  ُمْسَتْفِع 
فوتد مفروق )َتْفِع=/5/(، فسبب خفيف )ُلْن=/5) . 

َمْفُعْوالُت، وهي مكونة من ثالثة مقاطع: سببني خفيفني )َمْفُعو=/5/5(، ـ 8
فوتد مفروق )الُت=/5/) .
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وتنقس��م التفعيالت الَعروضية من حيث األصالة والفرعية قس��مين: أصول، 
وفروع . 

فاألصول هي: كلُّ تفعيلٍة بدأت بوتٍد مجموٍع أو مفروٍق، وهي أربٌع: 
َفُعْوُلْن )//5/5) .ـ 1
َمَفاِعْيُلْن )//5/5/5) . ـ 2
ُمَفاَعلُتْن )//5///5) . ـ 3
َفاِع الُتْن )/5/ /5/5) .ـ 4

 : والفروع هي: كلُّ تفعيلٍة بدأت بسبٍب خفيٍف أو ثقيٍل، وهي ستٌّ
َفاِعُلْن )/5//5) . ـ 1
ُمْسَتْفِعُلْن )/5/5//5) . ـ 2
َفاِعالُتْن )/5//5/5) . ـ 3
ُمْسَتْفِع ُلْن )/5/5/ /5) .ـ 4
َمْفُعْوالُت )/5/5 /5/) . ـ 5
ُمَتَفاِعُلْن )///5//5) . ـ 6

الفرق بين )َفاِعالُتْن(، و)َفاِع الُتْن(:

تتكون من ـ  والثانية  وتٌد جمموٌع،  بينهام  تتكون من سببني خفيفني  األوىل 
وتٍد مفروٍق فسببني خفيفني .

األوىل فرٌع، والثانية أصٌل .ـ 
األلف التي هي احلرف الثاين يف )َفاِعالُتْن( ثاين سبب ؛ ولذلك يدخلها ـ 

اخلبن ؛ فتصري )َفِعالُتْن(، واأللف التي هي احلرف الثاين يف )َفاِع الُتْن( 



X الصف الثاني الثانوي12

ثاين وتد، ولذلك ال يدخلها اخلبن ؛ ألنَّ اخلبن زحاف، والزحاف خاص 
بثواين األسباب، وال يدخل األوتاد .

والثانية ـ  وامُلْجَتث،  واخلفيف،  َمل،  والرَّ املديد،  أبحر:  يف  تكون  األوىل 
تكون يف البحر املضارع .

الفرق بين )ُمْسَتْفِع ُلْن(، و)ُمْسَتْفِعُلْن(: 

من ـ  تتكون  والثانية  مفروق،  وتد  بينهام  خفيفني  سببني  من  تتكون  األوىل 
سببني خفيفني بعدمها وتد جمموع . 

الفاء التي هي احلرف الرابع يف )ُمْسَتْفِعُلْن( ثاين سبب؛ ولذلك يدخلها ـ 
الطَّّي؛ فتصبح )ُمْسَتِعُلْن(، والفاء التي هي احلرف الرابع يف )ُمْسَتْفِع ُلْن( 
ثاين وتٍد، ولذلك ال يدخلها الطَّّي؛ ألنَّ الطي زحاف، والزحاف خاص 

بثواين األسباب، وال يدخل األوتاد .
األوىل تكون يف َبْحَري اخلفيف، واملجتث، والثانية تكون يف أبحر: البسيط، ـ 

َجز، والرسيع، واملنرسح، واملقتضب . والرَّ

* * *
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أسئلة

َي هبذا االسم؟ 1 1س ما معنى العروض؟ وملَِاذا ُسمِّ
ما موضوع علم العروض؟ وما ثمرة دراسته؟1 2س
ما عدد التفعيالت العروضية؟ واذكر قسميها مْن حيث عدد األحرف، 1 3س

د التفعيالت األصول والفروع . وَحدِّ
ما الفرق بني )َفاِعالُتْن( و)َفاِع الُتْن(؟1 4س
ما الفرق بني )ُمْسَتْفِع ُلْن( و)ُمْسَتْفِعُلْن(؟1 5س
عرف املصطلحات اآلتية مع التمثيل:1 6س

)السبب الثقيل ـ السبب اخلفيف ـ الوتد املجموع ـ الوتد املفروق ـ الفاصلة 
الكربى ـ الفاصلة الصغرى( .

علل لَِما يأيت:1 7س
دخول اخلبن يف )َفاِعالُتْن( وعدم دخوله يف )َفاِع الُتْن( .)أ( 
دخول الطي يف )ُمْسَتْفِعُلْن( وعدم دخوله يف )ُمْسَتْفِع ُلْن( .)ب( 

إالَم ُتِشري العبارة اآلتية: )َلْ َأَر َعىَل َظْهِر َجَبٍل َسَمَكًة( ؟1 8س
ِممَّ تتكون التفعيالت اآلتية:1 9س

)ُمْسَتْفِعُلْن ـ َفاِعُلْن ـ ُمَفاَعَلُتْن ـ َفُعوُلْن ـ َمْفُعوالُت( ؟

* * *
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الزحاف و العلة

أهداف الدرس
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا على أن: 

يكتب تعريًفا للزحاف لغة واصطالًحا.ـ 1
يحدد أنواع الزحاف.ـ 2
يميز بين أنواع الزحاف المفرد.ـ 3
الشكلـ 4  – الخزل   – )الخبل  المزذوج  الزحاف  مصطلحات  بين   يميز 

– النقص(.
يقطع أبياًتا ويبين ما وقع فيها من الزحاف المفرد.ـ 5
يبين موضع ما وقع من الزحاف المركب في األبيات الشعرية.ـ 6
يقطع أبياًتا إلى أسباب وأوتاد وفواصل.ـ 7
يحدد فوائد الزحاف والعلل.ـ 8
يحدد أنواع علل الزيادة.ـ 9

يكتب تعريًفا للعلة لغة واصطالًحا.ـ 10
يحدد أنواع علل النقص.ـ 11
 يميز بين )القطف – البتر – القطع – القصر – الوقف – الكسف – الصلمـ 12

– الحذذ – الحذف(
يحدد أنواع العلل الجارية مجرى الزحاف.ـ 13
يحدد المقصود بالزحاف الجاري مجرى العلة.ـ 14
يميز بين الزحاف والعلل.ـ 15
يستشعر ضرورة الزحاف والعلل.ـ 16
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حذفه، أو  متحرك،  حرف  تسكني  كـ:  التفعيالِت،  تدخل  تغيرياٌت   هناك 
أو حذف حرف ساكن، أو زيادته، أو حذف أكثر من حرف، أو زيادته، وهذا ما 

ى بـ )الزحاف والعلة( .  ُيسمَّ

هذه التغيريات منها ما هو غرُي الزٍم، وهو )الزحاف( والعلة اجلارية جمراه، 
ومنها ما هو الزٌم، وهو )العلة( والزحاف اجلاري جمراها .

أواًل: الّزحاف

تعريفه: 

الَعروض  يدخل  األسباب،  بثواين  خمتص  تغيري  االصطالح:  يف  الزحاف 
بقية  يف  َتكراره  يلزم  ل  بيٍت  أول  يف  للشاعر  عَرض  وإذا  واحلشو،  والرضب 

القصيدة .

حذف  أو  حذفه،  أو  املتحرك،  احلرف  تسكني  يف  ينحرص  الزحاف  وتغيري 
احلرف الساكن .

أنواعه:

ا  ألنَّ والسابع؛  واخلامس  والرابع  الثاين  احلرف  التفعيلة  من  الزحاف  حَمَلُّ 
تكون ثواين أسباٍب، وهو نوعان: مفرد، ومزدوج .

التفعيلة،  من  واحٍد  موضٍع  في  الموجود  التغيير  هو:  المفرد(  فـ)الّزحاف 
وهو ثمانية أنواع مذكورة في الجدول اآلتي: 
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األصلمثالهتعريفهالزحافم
َفاِعالُتْنَفِعالُتْنحذف الثاين الساكناْلَخْبُن1
ُمَتَفاِعُلْنُمْتَفاِعُلْنتسكني الثاين املتحركاإلضامر2
ُمَتَفاِعُلْنُمَفاِعُلْنحذف الثاين املتحركالَوْقص3
ُمْسَتْفِعُلْنُمْسَتِعُلْنحذف الرابع الساكنالطَّّي4
َمَفاِعيُلْنَمَفاِعُلْنحذف اخلامس الساكنالقبض5
ُمَفاَعَلُتْنُمَفاَعْلُتْنإسكان اخلامس املتحركالَعْصب6
ُمَفاَعَلُتْنُمَفاَعُتْنحذف اخلامس املتحركالعقل7
َمَفاِعيُلْنَمَفاِعيُلحذف السابع الساكنالَكّف8

و)الّزحاف المزدوج( هو: التغيير الموجود في موضعين من التفعيلة، وهو 
أربعة أنواع موّضحة في الجدول اآلتي:

األصلمثالهتعريفهالزحافم
ُمْسَتْفِعُلْنُمَتِعُلْناجتامع اخلبن والطّياْلَخْبُل1
ُمَتَفاِعُلْنُمْتَفِعُلْناجتامع اإلضامر والطياخلزل2
ْكل3 َفاِعالُتْنَفِعالُتاجتامع اخلبن والكفالشَّ
ُمَفاَعَلُتْنُمَفاَعْلُتاجتامع العصب والكفالنَّْقص4

ثانًيا: اْلِعلَّة

تعريفها:

العلة يف االصطالح: تغيرٌي يدخل األسباب واألوتاد من الَعروض أو الرضب، 
وإذا َدَخَل يف أول بيت من القصيدة َوَجَب عىل الشاعِر التزاُمُه يف سائر أبياتا.
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أنواعها:

العلة نوعان: علة بالزيادة، وعلة بالنقص .
أواًل:)ِعلَّة الزيادة(: تدخل تفعيالت البحور المجزوءة فقط، وتكون بزيادة 

حرٍف أو حرفين في آخرها، وهي ثالثة أنواع مبيَّنة في الجدول اآلتي:

األصلمثالهاتعريفهاالعلةم

فيل1 ْ التَّ
زيادة سبب خفيف عىل التفعيلة 

التي آخرها وتد جمموع .
َفاِعالُتْن،

ُمَتَفاِعالُتْن.
َفاِعُلْن، 
ُمَتَفاِعُلْن.

التَّْذييل2
زيادة حرف ساكن عىل التفعيلة 

التي آخرها وتد جمموع .
َفاِعالْن، 
ُمَتَفاِعالْن.

َفاِعلْن، 
ُمَتَفاِعلْن.

التَّْسبيغ3
زيادة حرف ساكن عىل التفعيلة 

التي آخرها سبب خفيف .
َفاِعالُتْن.َفاِعالَتاْن.

وتكون  والمجزوءة،  التامة  البحور  تفعيالت  تدخل  النَّْقص(:  )ِعلَّة  ثانًيا: 
في  موّضحة  أنواع  تسعة  وهي  آخرها،  من  أكثر  أو  حرف  أو  حركة  بنقصان 

الجدول اآلتي:

األصلمثالهاتعريفهاالعلةم
َمْفُعوالُتَمْفُعوالْتإسكان السابع املتحركاْلَوْقف1
َمْفُعوالُتَمْفُعوالحذف السابع املتحركاْلَكْسف2

اْلَقرْص3
حذف ساكن السبب اخلفيف من 

آخر التفعيلة وإسكان متحركه.
َفاِعالْت، 

َفُعوْل.
َفاِعالُتْن، 

َفُعوُلْن.
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األصلمثالهاتعريفهاالعلةم

اْلَقْطع4
حذف ساكن الوتد املجموع من 

آخر التفعيلة وإسكان ما قبله.

ُمْسَتْفِعْل، 
ُمَتَفاِعْل، 

َفاِعْل.

ُمْسَتْفِعُلْن، 
ُمَتَفاِعُلْن، 

َفاِعُلْن.

اْلَحْذف5
حذف السبب اخلفيف من آخر 

التفعيلة.

َفاِعال، 
َمَفاِعْي، 

َفُعْو.

َفاِعالُتْن، 
َمَفاِعْيُلْن، 

َفُعْوُلْن.

اْلَحَذذ6
حذف الوتد املجموع من آخر 

التفعيلة.
ُمَتَفاِعُلْن.ُمَتَفا.

ْلم7 الصَّ
حذف الوتد املفروق من آخر 

التفعيلة.
َمْفُعْوالُت.َمْفُعو.

اجتامع احلذف والقطع.اْلَبْت8
َفاِعْل،

َفْع.
َفاِعالُتْن، 

َفُعوُلْن.

ُمَفاَعَلُتْن.ُمَفاَعْل.اجتامع احلذف واْلَعْصب.اْلَقْطف9

الزحاف الجاري مجرى العلة

هناك نوٌع من الزحاف جيري جمرى العلة يف لزومه العروض أو الرضب، فإذا 
َدَخَل يف بيٍت وَجب عىل الشاعِر التزاُمُه يف سائر األبيات . من أمثلته: 

القبض يف عروض البحر الطويل )َمَفاِعُلْن(، وأصلها: )َمَفاِعيُلْن(. ـ 
اخلبن يف عروض البحر البسيط التام )َفِعُلْن(، وأصلها: )َفاِعُلْن(. ـ 
العصب يف الرضب الثاين من البحر الوافر املجزوء )ُمَفاَعْلُتْن(، وأصلها: ـ 

)ُمَفاَعَلُتْن( . 
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فهذا كله زحاٌف من حيث كونه تغيرًيا يف ثواين األسباب، وجاٍر جمرى العلة 
من حيث لزومه .

العلة الجارية مجرى الزحاف

وهناك نوٌع من العلة جيري جمرى الزحاف يف عدم اللزوم ودخوله العروض 
سائر  يف  التزاُمُه  الشاعِر  عىل  جيب  ل  بيٍت  يف  َعَرَض  فإذا  واحلشو؛  والرضب 

األبيات، وجيوز له تركه، ومن أمثلته:
به ـ 1 فتصري  )َفاِعالُتْن(،  من  املجموع  الوتد  أول  حذف  وهو:  التَّْشِعيُث، 

)َفاالُتْن( يف البحرين: اخلفيف التام، واملجتث . 
الَعروض ـ 2 يف  )َفُعوُلْن(  آخر  من  اخلفيف  السبب  حذف  وهو:  احَلْذُف، 

األوىل من بحر املتقارب، فتصري به )َفُعو( .
الفرق بين الزحاف والعلة

يظهر الفرق بين الزحاف والعلة في األمور اآلتية:
أنَّ الزحاَف تغيرٌي ال يكون إال باحلذِف، أما العلة فتغيرٌي يكون باحلذف ـ 1

والزيادة .
أنَّ الزحاَف خمتصٌّ بثواين األسباب، أما العلة فتكون يف األسباب واألوتاد.ـ 2
 أنَّ الزحــاَف يقــع يف الَعــروض والــرضب واحلشــو، أمــا العلــة فتقــعـ 3

يف الَعروض والرضب .
َي زحاًفا جارًيا جمرى ـ 4 أنَّ الزحاَف إذا عَرض ال يلزم غالًبا، وإذا لزم ُسمِّ

علًة جارية  يْت  ُسمِّ تلزم  ل  وإذا  غالًبا،  لزَمْت  إذا عَرضت  والعلة  العلة، 
جمرى الزحاف .

* * *
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أسئلة

ما الزحاف يف االصطالح ؟ وما نوعاه ؟ 1 1س
ما العلة يف االصطالح ؟ وما نوعاها ؟1 2س
ما الزحاف اجلاري جمرى العلة ؟ وما العلة اجلارية جمرى الزحاف ؟ 1 3س
ما الفرق بني الزحاف والعلة ؟ 1 4س
العصب، 1 5س اخلبن،  )الطي،  التمثيل:  مع  اآلتية  املصطلحات  عرف 

الكف، التفيل، احلذف، التذييل، احلذذ، الكسف، القطع( .
مّثل ملا يأيت: )اإلضامر، الصلم، القبض، التسبيغ( .1 6س
بم تسمى التغريات اآلتية مع التمثيل:1 7س

إسكان اخلامس املتحرك .)أ( 
حذف الثاين املتحرك .)ب( 
إسكان السابع املتحرك .)ج( 
حذف السابع الساكن .)د( 
حذف السابع املتحرك .)هـ( 
حذف الوتد املجموع من آخر التفعيلة .)و( 
حذف الوتد املفروق من آخر التفعيلة .)ز( 
اجتامع احلذف مع القطع .)ح( 
اجتامع احلذف مع العصب .)(( 
اجتامع اخَلْبن مع الطَّّي ؟)ي( 
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ما الزحافات التي تدخل احلرف الثاين من التفعيلة ؟1 8س
ما الزحاف الذي يدخل احلرف السابع من التفعيلة ؟1 9س
 ما الزحافات التي تدخل احلرف اخلامس من التفعيلة ؟1 10س
التفعيلتان )ُمْسَتْفِع ُلْن، وُمْسَتْفِعُلْن( قد حُيذُف احلرف السابع من كلٍّ 1 11س

ى هذا التغيري ؟ منهام، وُيَسّكُن ما قبله . فبامذا ُيَسمَّ
يان؟ وما 1 12س يدخُل احلرف السابع من )َمْفُعوالُت( تغيريان، فبامذا ُيَسمَّ

الفرق بينهام ؟ وهل مها زحاف أو علة ؟
)ُمْسَتْفِع ُلْن ـ فاِعُلْن ـ َمْفُعوالُت ـ ُمْسَتْفِعُلْن ـ فاعالتن ـ َفُعوُلْن(.1 13س

وُكفَّ  والرابعة،  الثالثة  التفعيلتني  واْطِو  والثانية،  األوىل  التفعيلتني  اْخبِن 
التفعيلة اخلامسة، واْقبض األخرية .

* * *
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الكتابة العروضية

أهداف الدرس
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا عىل أن: 

يحدد ما يعتد به عند الكتابة العروضية.ـ 1
يحدد ما ال يعتد به عند الكتابة العروضية.ـ 2
يوضح قواعد الكتابة والتقطيع.ـ 3
يميز بين الحروف التي يعتد بها والحروف التي ال يعتد بها عند الكتابة ـ 4

العروضية.
يكتب بيًتا شعرًيا كتابة عروضية.ـ 5
يميز بين الكتابة العروضية وغير العروضية.ـ 6
يحرص على الكتابة العروضية لألبيات الشعرية.ـ 7

تقوم الكتابة العروضية لألبيات عىل االعتداد باملنطوق ال املكتوب، فـ )َهَذا( 
َنٌة من  وا( ُمَكوَّ َنٌة من ثالثِة أحرٍف، وُتكتب عروضيًّا أربعة )َهاَذا(، و)َصرَبُ ُمَكوَّ

و( . خسِة أحرٍف، وُتكتب عروضيًّا أربعة )َصرَبُ
قواعد الكتابة والتقطيع ))(

والثاين ـ 1 ساكن  أوهلام  حرفني،  ُيكتب  مشدٍد  حرٍف  فكلُّ  اإلدغام،  فكُّ 
َم( تكتبان: َمْرَر، َقْدَدَم . ، وَقدَّ متحرك، فـ )َمرَّ

)1) التقطيع جعل البيت ِقَطًعا متساويًة مع ما يقابلها من تفعيالٍت بعد معرفة البحر الذي 
ينتمي إليه.  
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تكتب: ـ 2 وَشاِعٍر(  وَحاِرًسا،  )َجالٌِس،  فـ  ساكنًة،  نوًنا  التنوين  َجْعُل 
َجالُِسْن، َحاِرَسْن، َشاِعِرْن .

ل األمثلة اآلتية:ـ 3 كلُّ ما ُينطق ُيكتب، وما ال ُينطق ال ُيكتب، وتأمَّ

كتابتهاالكلمةكتابتهاالكلمة

َفْسَتْغَفر، َوْعَمْلَفاْسَتْغَفر، واْعَمْلَهاَذان، َذالِكَهَذان، َذلِك

مْحَن َوْلِعْلم، َفْلَفْهمواْلِعْلم، فاْلَفْهمَاْلاله، اْرَرمْحَاناهلل، الرَّ

عادةالكْن، الكنَْنَلكِْن، َلكِنَّ رْب، فالسَّ وْصَصرْب، َفْسَسَعادةوالصَّ

َعْمُرْن، بَعْمِرْنَعْمٌرو، بَعْمٍروَطاَهاَطَه

َأَت ْلُمْفتِيَأَتى اْلُمْفتِيَأامن، ُقْرَأانآمن، قرآن

قاِض ْلَمِدينَةقاِض اْلَمِدينَةهُلو، هبِيلُه، بِه

ِمَئة، ُأُلو، ُأالئكمائة، ُأوُلو، ُأولئكداوود، طاووسداود، طاوس

ِوّي حرُف مدٍّ من جنسها، فإن كانت حركته ـ 4 الرَّ ينشأ عن إشباع حركة 
كانت  وإن  )أَصاَبا(،  األلف  اإلشباع هو  )َأَصاَب( فحرف  مثل:  فتحًة، 
حركته ضمًة، مثل: )َجِيُل( فحرف اإلشباع هو الواو )َجِيُلو(، وإن كانت 

ينِي( . يِن( فحرف اإلشباع هو الياء )يف الدِّ حركته كرسًة، مثل: )يف الدِّ
ُيقابل احلرف املتحرك من البيت املراد وزنه بحركة التفعيلة )/(، وُيقابل ـ 5

احلرف الساكن منه بالساكن منها )5) . 
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وتأمل قول عنترة: 

ُر َعـْن َنـًدى ِمـــــي***وإذا َصَحـــْوُت َفــَمـــا ُأَقـــصِّ َوَكَمـــا َعلِْمـــِت َشـــَمائِلِي َوَتَكرُّ

َصَحْو ا  ذ  ُأَقْصـوإ  َفـَمـا  ِمْيِت َشَمائِلِـيَوَكـَماَعـلِْم***ِصُرَعـْن َنـَدْنُت  ُر َتَكـْر َو

5//5///5 / /5 / / /5//5///***5//5///5//5///5//5///

ِعـُلـْنُمـَتـَفـاِعـُلـْن ِعـُلـْنُمـَتـَفـا ِعـُلـْن***ُمـَتـَفـا ِعـُلـْنُمـَتـَفـا ِعـُلـْنُمـَتـَفـا ُمـَتـَفـا

* * *
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مصطلحات عروضية

أواًل: ألقاب األبيات:

، وهو: البيُت الذي استوف جيَع تفعيالتِِه يف بحره، مثل قول ـ 1 البيُت التامُّ
الشاعر:

َوَأَطــاَل فِيــِه َفَقــْد َأَراَد ِهَجــاَءُه.***َوإَِذا اْمــُرٌؤ َمــَدَح اْمــَرًءا لِنََوالِِه 

فهو من البحر الكامل الذي يتكون من ست تفعيالت، هي:
ُمَتَفاِعُلـْن ُمَتَفاِعُلْن ُمَتَفاِعُلْن***ُمَتَفاِعُلـْن ُمَتَفاِعُلْن ُمَتَفاِعُلْن

ما ـ 2 وصار  وضُبه،  َعروضه  ُحِذَفْت  الذي  البيت  وهو:  املجزوء،  البيت 
قبلهام من التفعيالت عروًضا وضًبا، مثل قول الشاعر: 

ــُر***َقـــْد َهـــاَج َقْلبــِـي َمنْـــِزٌل ــٍرو ُمْقِف ــْن ُأمِّ َعْم ِم
فهو من الرجز املجزوء الذي يتكون من أربع تفعيالت، هي:

ــَتْفِعُلْن ــَتْفِعُلْن***ُمْسَتْفِعُلْن ـ ُمْس ُمْسَتْفِعُلْن ـ ُمْس
البيت املشطور، وهو: البيت الذي ُحِذَف نصفه، وبقي النصف اآلخر، ـ 3

كقول الشاعر: 
ُمْه ـْعُر َصْعٌب َوَطِويٌل ُسلَّ َالشِّ
إَِذا اْرَتَقـى فِيِه الَّـِذي ال َيْعَلُمْه
ِضيـِض َقَدُمْه َزلَّْت بِـِه إىَِل احْلَ

فهذه األبيات من الرجز املشطور الذي يتكون من )ُمْسَتْفِعُلْن( ثالث مرات .
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اآلخر، ـ 4 الثلث  وَبِقَي  ثلثاه،  ُحِذَف  الذي  اْلَبْيُت  وهو:  امْلَنُْهوُك،   اْلَبْيُت 
ومنه قول ورقة بن نوفل: 

َيـــا َلْيَتنِـــي فِْيَهـــا َجـــَذْع
َوَأَضـــْع فِْيَهـــا  َأُخـــبُّ 

فهذان البيتان من الرجز املنهوك الذي يتكون من )ُمْسَتْفِعُلْن( مرتني.
من ـ 5 األوىل  والتفعيلة  َعروضه  تكون  الذي  البيت  وهو:  ر،  املدوَّ البيت 

الشطر الثاين مشتكتني يف كلمة واحدة، كقول الشاعر: 
ْيـ ـــوِل***َوَما َظْهِرْي لَِباِغي الضَّ ُل ـــِر الذَّ ـــِم بِالظَّْه ـ

بنقٍص؛ ـ 6 أو  بزيادة  عروُضُه  ْت  َ ُغريِّ الذي  البيت  وهو:  ع،  امْلُرَصَّ البيت 
لتتساوى مع الرضب يف الوزن والروّي)1) . 

    ومثاله: تغيري عروض الطويل بالزيادة ؛ فهي مقبوضة وجوًبا )َمَفاِعُلْن(، 
وال تأيت صحيحًة إال أن يكون البيُت مطلَع قصيدٍة، ضهُبا صحيٌح )َمَفاِعيُلْن(، 

كقول امرئ القيس:
َوَرْبـٍع َعَفـْت آَيـاُتُه ُمنْـُذ َأْزَمـاِن***ِقَفا َنْبِك ِمْن ِذْكَرى َحبِيٍب َوِعْرَفاِن 
ــايِن ـــايِن***___________َوِعْرَفـ ___________ُذ َأْزَمـ
ـــْن  ___________ َمَفاِعْيُلـــْن***___________ َمَفاِعيُل

وجاءت يف البيت الذي ييل هذا املطلَع مقبوضًة، فقد قال:
َكَخــطِّ َزُبــوٍر يِف َمَصاِحــِف ُرْهَباِن***َأَتْت ِحَجٌج َبْعِدي َعَلْيَها َفَأْصَبَحْت
____________ ِف ُرْهَبايِن***___________ َفَأْصَبَحــْت
َمَفاِعُلْن ــْن***_____________  ____________ َمَفاِعْيُل

)1) غالًبا ما يكون التصريع في مطلع القصيدة؛ لتتساوى العروض مع الضرب في الوزن 
والروّي، ثم تعود إلى حالها في األبيات التالية له.

والغرض منه: التنبيه على كون البيت مطلع قصيدة.
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)َمَفاِعي(،  حمذوٌف  ضهُبا  قصيدة،  مطلع  البيت  كان  إذا  بالنقص  وتغيريها 
كقول حافظ إبراهيم:

َْمُت َحَصايِت ــُت َقْوِمي َفاْحَتَســْبُت َحَيايِت***َرَجْعُت لِنَْفـِي َفاتَّ َوَناَدْي
ــايِت ــايِت***___________ َحَصـ _____________ َحَي
ــي ــي***_________________ َمَفاِعـ __________________ َمَفاِع

وجاءت يف البيت الذي ييل هذا املطلع مقبوضًة، فقد قال:
َباِب َوَلْيَتنِي َعُقْمُت َفَلْم َأْجَزْع لَِقْوِل ِعَدايِت***َرَمْويِن بُِعْقٍم يِف الشَّ
ــَدايِت***__________َوَلْيَتنِــي ___________ ِع
َمَفاِعُلْن __________ َمَفاِعــي***__________  

ثانًيا: ألقاب شطري البيت:

الشطر، وهو: أحد طريف البيت الشعرّي؛ ألنَّ كلَّ بيٍت يتألُف من شطرين.ـ 1
الصدر، وهو: الشطر األول من البيت .ـ 2
الَعُجز، وهو: الشطر الثاين من البيت .ـ 3

ثالًثا � ألقاب أجزاء البيت:

الَعروض، وهي: آخُر تفعيلٍة يف الشطر األول، وهي مؤنثة. ـ 1
الرضب، وهو: آخر تفعيلة يف الشطر الثاين، وهو مذكر. ـ 2
احلشو، وهو: كلُّ جزٍء يف البيِت الشعريِّ ما عدا الَعروض والرضب. ـ 3
السال، وهو: كل جزء من احلشو سلم من الزحاف.ـ 4
الصحيح، وهو: الَعروض والرضب إذا سلام من التغيري الذي ال يقع يف ـ 5

احلشو.
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أسئلة

عالَم تقوم الكتابة العروضية ؟ اذكر ثالًثا من قواعدها مع التمثيل.1 1س
عرف املصطلحات العروضية اآلتية:1 2س

ر ـ البيت املنهوك( . )البيت التام ـ البيت املجزوء ـ البيت املدوَّ
ى ما يأيت:1 3س بم ُيسمَّ

كلُّ تفعيلة من احلشو سلمت من الزحاف؟)أ( 
الرضب إذا سلم من التغيري الذي ال يقع يف احلشو؟)ب( 
التفعيلة األخرية من الشطر األول؟)ج( 
التفعيلة األخرية من الشطر الثاين؟)د( 

ع؟ وأين يوجد الترصيع غالًبا؟ َمثِّْل له. 1 4س ما البيت امُلرَصَّ

* * *
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البحور الشعرية

ا أشبهت البحوَر التي  َيت األوزاُن بحوًرا ؛ ألنَّ البحور هي األوزان، وقد ُسمِّ
ال ينفد ماؤها مع كثرة االغتاف منها، وذلك يف كون تلك األوزان ُيوزن هبا ما 

ال َحرْصَ له من األشعار العربية قدياًم وحديًثا .
وبحور الشعر العربي نوعان:

النوع األّول: البحور ذوات التفعيلة الواحدة، وهي سبعة: )الوافر، والكامل، 
واهلزج، والرجز، والرمل، واملتقارب، واملتدارك( .

)الطويل،  تسعة:  وهي  املختلفتني،  التفعيلتني  ذوات  البحور  الّثاين:  النوع 
واملقتضب،  واملضارع،  واخلفيف،  واملنرسح،  والرسيع،  والبسيط،  واملديد، 

واملجتث( .
لة . وسندرس َعشًة من هذه البحور دراسًة مفصَّ

النوع األّول: البحور ذوات التفعيلة الواحدة

هي بحور تعتمد يف إيقاعها عىل تفعيلة واحدة متكررة، وسندرس من هذا 
النوع أبحر: )الوافر، والكامل، واهلزج، والرجز، والرمل، واملتقارب(، ونتك 

)املتدارك()1)؛ لقلته يف االستعامل .

* * *

)1) وزنه: َفاِعُلْن َفاِعُلْن َفاِعُلْن َفاِعُلْن  *  َفاِعُلْن َفاِعُلْن َفاِعُلْن َفاِعُلْن
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البحر الواِفر � )

أهداف الدرس

بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا عىل أن: 
يحدد مكونات البحر الوافر.ـ 1
يحدد ضابط بحر الوافر.ـ 2
يميز بين استعماالت البحر الوافر.ـ 3
 يحدد المقصود بالبحر الوافر التام.ـ 4
يميز بين: القطف والعصب والحذف.ـ 5
يحدد تفعيالت البحر الوافر.ـ 6
يحدد مكونات وصور البحر الوافر المجزوء.ـ 7
يحدد المكونات الصوتية لتفعيلة )مفاعلتن( والتغييرات التي طرأت ـ 8

عليها.
يقطع بعض األبيات التي تنتمي إلى البحر الوافر تقطيًعا عروضًيا.ـ 9

 يهتم بدراسة البحر الوافر.ـ 10
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وزنه:

يتكون الوافر من تفعيلة واحدة، هي )ُمَفاَعَلُتْن(، تتكرر يف البيت ست مرات، 
فيكون يف كل شطر منه ثالث تفعيالت عىل النحو اآليت)1)1

ــْن ُمَفاَعَلُتْن ــْن ُمَفاَعَلُت ــْن ُمَفاَعَلُتْن***ُمَفاَعَلُت ــْن ُمَفاَعَلُت ُمَفاَعَلُت

استعماله:

ا وجمزوًءا . يستعمل البحر الوافر تامًّ
أواًل: الوافر التام

عروضه وضربه:

إىل  وحتول  )ُمَفاَعْل(،  فيها  )ُمَفاَعَلُتْن(  تصري  مقطوفة،  واحدة  َعُرْوض  له 
)َفُعوُلْن()2)، وهلا ضٌب واحٌد ممِاثٌل هَلا، ومثاله قول عمرو بن كلثوم يف معلَّقته 

التي جاءت عىل هذا البحر:
َســـاِجِدينَا***إَِذا َبَلـــَغ اْلِفَطـــاَم َلنَـــا  َرَضيـــٌع اْلَجَبابِـــُر  َلـــُه  َتِخـــرُّ 

ْل َبـَلَغ  َا  ذ  ْل***رضيعنفِـَطاَم َلـنَـاإِ  َلُه  يـنَـاَجَبـابِـُرَسـاَتِخْرُر  ِجِد
5///5//5///5//5 /5 //***5///5// 5///5//5/5//

َعـَلـُتْنُمـَفاَعَلـُتْن ُلْنُمـَفا ُلْنمـَُفاَعـَلـُتْنُمـَفاَعـَلـُتْن***َفـُعـو َفـُعـو
ـــة ــةَسـالِـَمـ ــةَسـالِـَمــ لِـَمــــة***مقطوف لِـَمــــةَسا فَسا مقطو

)1) ضابطه: لَِوافِِر َعْبَرتِي ُذِهَلْت ُعُقوٌل  *  ُمَفاَعَلُتْن ُمَفاَعَلُتْن َفُعْوُلْن                 
)2) ألنَّ القطف اجتماع الحذف واْلَعْصب، َفُيحذف السبب الخفيف من آخر )ُمَفاَعَلُتْن(، 

وُيسكن الخامس المتحرك.
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ثانًيا � الوافر المجزوء

ُمَفاَعَلُتــْن ُمَفاَعَلُتــْن ـ  ُمَفاَعَلُتــْن ***ُمَفاَعَلُتــْن ـ  وزنه: 
عروضه وضربه: له َعُرْوض واحدة َصِحيَحة )ُمَفاَعَلُتْن(، وهلا ضبان:

الرضب األّول: صحيح مماثٌِل هَلا، ومثاله قول الشاعر:
ـــِدي ـــْن َبَل ـــِك ِم ـــُت إَِلْي كَِتــــاَب ُمَولَّــــٍه َكِمــــِد***َكَتْب

إَِلْي ُمَوْل***ِك ِمْن َبـَلـِدْيَكـَتـْبـُت  َلـِهْن َكِمِدْيكِـَتـاَب 
5///5//5///5//***5///5//5///5//
َعَلـُتـْن ُمـَفـاَعـَلـُتْنُمـَفـاَعـَلـُتْن***ُمـَفـاَعـَلـُتْنُمـَفا
لِـَمــــة لِـَمــــة***صحيحـــةَسـا صحيـــــحَسـا

قول  ومثاله  )ُمَفاَعْلُتْن()1)،  فيه  )ُمَفاَعَلُتْن(  تصري  معصوب،  الّثاين:  الرضب 
الشاعر:

َفُتْغِضُبنِــــْي َوَتْعِصْينِــــْي***ُأَعاتُِبَهــــــا َوآُمُرَهـــــــا
تِـُبـَهـا َعـا َهـاُأ ُمُر ا أ َتـْعِصْيـنِْيَفـُتـْغِضُبـنِْي***َو َو
5///5//5///5//***5///5//5/5/5//
َعـَلـُتْن َعـَلـُتْنُمـَفـا ُمـَفـاَعـْلـُتْنُمـَفـاَعـَلـُتْن***ُمـَفـا

معصـــوبَسالِـَمـة***صحيحةَسـالِـَمـة

)1) ألنَّ العصب تسكين الخامس المتحرك من التفعيلة.
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ما يدخله من زحاٍف أو علٍة 

بعد دخولهاالعلةبعد دخولهالزحاف
1ـ اْلَعْصب، وهو: 

تسكني اخلامس 
املتحرك من 
)ُمَفاَعَلُتْن(.

)ُمَفاَعْلُتْن(. وهو 
يف الرضب الثاين 

من الوافر املجزوء 
زحاٌف جاٍر جمرى 

العلة.

1ـ القطف، وهو: اجتامع 
احلذف واْلَعْصب يف 

)ُمَفاَعَلُتْن(، َفُيحذف السبب 
اخلفيف من آخرها، وُيسكن 

اخلامس املتحرك.

)ُمَفاَعْل(، 
وحتول إىل 
)َفُعوُلْن(.

2 ـ العقل، وهو: 
حذف اخلامس 

املتحرك من 
)ُمَفاَعَلُتْن(

)ُمَفاَعُتْن(

3 ـ النقص، 
وهو: اجتامع 

العصب والكف يف 
)ُمَفاَعَلُتْن(، فُيسكن 

اخلامس املتحرك 
منها، وحُيذف 

السابع الساكن.

)ُمَفاَعْلُت(

* * *
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تطبيق

س: األبيات اآلتية من الوافر. اكتبها كتابًة عروضيًة، وِزْنَا ُمَبيِّنًا نوع عروضها 
وضهبا، وحال تفعيالتا:

قال الشاعر:ـ 1
َعَلْتـُه َمَهاَنٌة َوَعـالُه ُهْوُن***إَِذا َطَمٌع حَيِلُّ بَِقْلِب َعْبٍد

قال الشاعر:ـ 2

ـــرَبُ ـــاُم َوالِع ـــَي األَيَّ ُينَْتَظـــُر***ِه اهللِ  َوَأْمـــُر 

قال املتنبي:ـ 3
َكنَْقِص اْلَقاِدِريـَن َعىَل التَّاَمِم***َوَلْ َأَر يِف ُعُيوِب النَّاِس َشــْيًئا

ج:
قول الشاعر:ـ 1

َعْبـــٍد بَِقْلـــِب  َيِحـــلُّ  َطَمـــٌع  ُهـــْوُن***إَِذا  َوَعـــالُه  َمَهاَنـــٌة  َعَلْتـــُه 
بَِقْلـإِ َذ ا َطَمـُعْن ُه ُهـْوُنـْوَنـُتـْن َوَعـالَعَلْتُه  َمَهـا***بِـ َعـْبِدْنَيـِحْلُل 
5///5//5///5//5/5//*** 5///5//5///5//5/5//
َعـَلـُتْن َعـَلـُتْنُمـَفا ُلـْنُمـَفا َعَلُتْن***َفـُعو ُلْنُمـَفاَعَلـُتْنُمــَفا َفـُعـو
ـــة***مقطوفــةَسـالِـَمــــةَسـالِـَمــــة ـــةَسـالِـَمـ فَسـالِـَمـ مقطو
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قول الشاعر:ـ 2
َوالِعَبـــُر ــــاُم  األَيَّ ُينَْتَظــــُر***ِهـــَي  اللــــِه  َوَأْمــــُر 

ـِه ُينْـَتـَظـُرْوَو َأ ْمـُر ْلـال***ُمـ َوْلـِعَبـُرْوِهـَي أْلَْيـَيــا
5/5/5//5///5//***5/5/5//5///5//
َعـْلـُتْن َعـَلـُتْنُمـَفا ُمـَفاَعـَلـُتْنُمـَفاَعـْلـُتْن***ُمـَفا
صحيــــحمعصوبــــة***صحيحـــةمعصوبــــة

قول املتنبي:ـ 3
ـــْيًئا ـــاِس َش ـــوِب النَّ ـــي ُعُي ـــْم َأَر فِ َكنَْقـــِص اْلَقاِدِريـــَن َعَلـــى التََّمـــاِم***َوَل

ْنـنَـاَو َلْم َأ َر فِي َشْيَئْنُعُيوِب  ْلَقا***ِس  َعَل ْتَكـنَْقِص  ِمْيِدِريَن  َتـَمـا
5///5//5/5/5//5/5//*** 5/5/5//5///5//5/5//
َعـْلـُتْن***َفـُعوُلـْنُمـَفـاَعْلـُتْنُمـَفاَعـَلـُتْن ُلـْنُمـَفـاَعَلـُتْنُمـَفا َفـُعو
ــة مقطوفَسـالِـَمــــةمعصوبــــة***مقطوفةمعصوبــــةَسـالِـَمــ

* * *
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البحر الكاِمل � 2

أهداف الدرس
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا عىل أن: 

يحدد تفعيالت بحر الكامل. ـ 1
يحدد استعماالت بحر الكامل.ـ 2
في ـ 3 طرأ  ما  ويبين  عروضًيا  تقطيًعا  الكامل  لبحر  تنتمي  أبياتًا  يقطع 

أجزائها من تغيير.
يحدد صور بحر الكامل التام.ـ 4
يقارن بين التغييرات الواردة في البحر الكامل التام )القطع – الحذذ – ـ 5

اإلضمار(. 
الحذاء ـ 6 العروض  مع  األحذ  والضرب  الحذاء  العروض  بين  يميز 

والضرب األحذ المضمر.
يحرص على دراسة بحر الكامل باهتمام وشغف.ـ 7
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وزنه:
ستَّ  البيت  يف  تتكرر  )ُمَتَفاِعُلْن(،  هي  واحدة،  تفعيلة  من  الكامل  يتكون 

مراٍت، فيكون يف كل شطر منه ثالث تفعيالت عىل النحو اآليت)1)1

ُمَتَفاِعُلْن ُمَتَفاِعُلْن ُمَتَفاِعُلْن***ُمَتَفاِعُلْن ُمَتَفاِعُلْن ُمَتَفاِعُلْن

استعماله:
ا وجمزوًءا . يستعمل البحر الكاِمل تامًّ

أواًل � الكامل التام

عروضه وضربه:

له عروضان، وخسة أضاب:

اء، وهلا ضبان:صحيحة، وهلا ثالثة أضب: َحذَّ

َأَحّذ مضمر )ُمْتَفا(

أَحّذ )ُمَتَفا( صحيح )ُمَتَفاِعُلْن(

مقطوع )ُمَتَفاِعْل(

َأَحّذ مضمر )ُمْتَفا(

1ـ

2ـ

3ـ

1ـ

2ـ

)1) ضابطه: ُمَتَكاِمٌل َوَكَماُل َوْجِهَك َفاتٌِن  *  ُمَتَفاِعُلْن ُمَتَفاِعُلْن ُمَتَفاِعُلْن  
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للكامل التام عروضان وخسة أضب:
الَعُرْوض األوىل: َصِحيَحة )ُمَتَفاِعُلْن(، وهلا ثالثة أضب:

الرضب األّول1 صحيٌح مماثٌل هَلا، مثل قول عنتة يف معّلقته التي جاءت عىل 
هذا البحر:

ــُر َعــْن َنــًدى ِمـــْي***َوإَِذا َصَحــْوُت َفَمــا ُأَقصِّ َوَكمـــا َعلِْمـــِت َشـــَمائِلِْي َوَتَكرُّ
ِمْيِت َشَمائِلِْيَوَكمـا َعـلِْم*** ِصُرَعْن َنَدْنُت َفَما ُأَقْصـَو إِ َذاَصَحْو ُر َتـَكْر َو
 5//5///5//5///5//5///*** 5//5///5//5///5//5///
ِعُلـْنُمـَتـَفاِعـُلْن ِعـُلْن ***ُمـَتـَفاِعُلـْنُمـَتـَفا ِعـُلْنُمـَتـَفاِعـُلْنُمـَتـَفا ُمـَتـَفا
ــةَسـالِـَمــــة ــةَسـالِـَمــــة***َصِحيَحــةَسـالِـَمــ صحيــــحَسـالِـَمــ

)ُمَتَفاِعْل()1)، ومثاله قول أيب  فيه  )ُمَتَفاِعُلْن(  الّثاين: مقطوع، تصري  الرضب 
متام:

َفِضْيَلـــٍة َنْشـــَر  اللـــُه  َأَراَد  ـــوِد***َوإَِذا  ـــاَن َحُس ـــا لَِس ـــاَح َلَه ـــْت َأت ُطِوَي
َنْش َو إِ َذ ا َأ َر ا َفِضْيـَلـتِْنَدْلالُه  َأتــا***َر لَِسـاُطِوَيْت  َلـَها  َنَحُسوِدْيَح 

 5//5///5//5/5/ 5//5///*** 5//5/// 5//5///5/5///
ِعـُلْن***ُمـَتـَفاِعـُلْنُمـْتـَفـاِعُلْنُمـَتـَفاِعـُلْن ِعـُلْنُمـَتـَفا ِعْلُمـَتـَفا ُمَتـَفـا
ــة مقطـــوعَسـالِـَمــــةَسـالِـَمــــة***َصِحيَحـــةمضمــــرةَسـالِـَمــ

إىل  وحتول  )ُمْتَفا(،  فيه  )ُمَتَفاِعُلْن(  تصري  مضمر،  أحذ  الّثالث:  الرضب 
)َفْعُلْن()2)، ومثاله قول الشاعر:

)1) ألنَّ القطع حذف ساكن الوتد المجموع من آخر التفعيلة، وإسكان ما قبله. 
)2) ألنَّ الحذذ حذف الوتد المجموع من آخر التفعيلة، واإلضمار إسكان الثاني المتحرك 

منها. 
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ُعْقـــُم***َعُقـــَم النَِّســـاُء َفَمـــا َيلِـــْدَن َشـــبِيَهُه بِِمْثلِـــِه  النَِّســـاَء  إِنَّ 
ْنـنَِسـا ُعْقُموَء بِِمـْثلِِهيإِْنـَن ْنـنَِسـا***َن َشبِـيَهُهـوُءَفـَمـاَيـلِـْدَعُقَم 
 5//5/// 5//5/// 5//5///***5//5/5/ 5//5///5/5/
ِعـُلْن ُمـْتَفـاِعـُلْن***ُمـَتـَفاِعـُلْن ُمـَتـَفاِعـُلْن ُمـَتـَفاِعـُلْن  َفـْعُلْنُمـَتـَفا
ــة ــةَسـالِـَمــ ــةمضمــــرة***َصِحيَحـــةَسـالِـَمــ أحذ مضمرَسـالِـَمــ

اء، تصري )ُمَتَفاِعُلْن( فيها )ُمَتَفا(، وحتول إىل )َفِعُلْن(،  الَعُروض الثانية: َحذَّ
وهلا ضبان:

الرضب األّول: أحّذ مماثٌِل هَلا، ومثاله قول ابن املعتز:
ــا ــا لَِجاِهلَِهــ ْنَيــ ــالَوُة الدُّ ــال***َوَحــ ــْن َعَقـ ــا لَِمـ ْنَيـ ــَراَرُة الدُّ َوَمـ

ْد***ِهـلَِهـاُد ْنـَيـا لَِجـاَوَحـالَوُة ْد َُة  ر  لِـَمْنَوَمـَرا  ْنـَيـا َعـَقـالُد
5//5/// 5//5/5/5///***5//5/// 5//5/5/5///
َفِعـُلْنُمـْتـَفاِعـُلْنُمـَتـَفاِعـُلْن***َفِعـُلْنُمـْتـَفاِعـُلْنُمـَتـَفاِعـُلْن
ــة اءمضمــــرةَسـالِـَمــ ــة***حـــذَّ أحـــذمضمــــرةَسـالِـَمــ

الرضب الّثاين: أحذ مضمر )ُمْتَفا(، وحتول إىل )َفْعُلْن(، ومثاله قول الشاعر:
َيْفنَـــى بِِهـــْم َكَلِفـــي َوال َوْجـــِدي***َوبَِســـاكِنِي َنْجـــٍد َكلِْفـــُت َوَمـــا

كِـنِـي بَِسـا ْنَكلِْفَو بِـِهْم***َت َوَماَنْجِد َوْجِديَكـَلِفي َوالَيـْفنَـى 
5//5/// 5//5/5/5///***5//5/5/5//5///5/5/
َفْعـُلْنُمـَتـَفاِعـُلْنُمـْتـَفاِعـُلْن***َفِعـُلْنُمـْتـَفاِعـُلْنُمـَتـَفاِعـُلْن

لِـَمــــة ةَسـا اءمضمـــــر ــرة***حــذَّ أحذ مضمرَسـالِـَمــــةمضمـــ
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ثانًيا: الكامل اجملزوء

وزنه:
ــْن ــْن ُمَتَفاِعُل ـــْن***ُمَتَفاِعُل ـــْن ُمَتَفاِعُل ُمَتَفاِعُل

عروضه وضربه:

عروضه صحيحة، وهلا أربعة أضب:

صحيح
)ُمَتَفاِعُلْن(

ُمَرفَّل
)ُمَتَفاِعالُتْن(

ُمَذيَّل
)ُمَتَفاِعالْن(

مقطوع 
)ُمَتَفاِعْل(

للكامل املجزوء َعُروض َصِحيَحة )ُمَتَفاِعُلْن(، وهلا أربعة أضب: 
الرضب األّول: صحيٌح مماثٌل هلا، ومثاله قول الشاعر:

ــْن ــال َتُكـ ــْرَت َفـ ــــــِل***َوإَِذا اْفَتَقـ َوَتَجمَّ ـــــًعا  ُمَتَخشِّ
ْفـَتـَقـْر َذ  إِ  َوَتـَجْمَمـلِْيُمـَتَخـْشِشَعْن***َت َفـال َتـُكْنَو 
5//5///5//5///***5//5///5//5///
ِعـُلْن ِعـُلْنُمـَتـَفـا ِعـُلْن***ُمـَتـَفـا ُمـَتـَفـاِعـُلْنُمـَتـَفـا
لـمــــة لـمــــة***صحيحــــةسـا صحيــــحسـا

قول  ومثاله  )ُمَتَفاِعالُتْن()1)،  فيه  )ُمَتَفاِعُلْن(  تصري  مَرفَّل،  الّثاين:  الرضب 
الشاعر:

)1) ألنَّ الترفيل زيادة سبب خفيف على التفعيلة التي آخرها وتد مجموع. 



 X41 القطوف الدانية في العروض والقافية

َوُيِحــــبُّ َناَقَتَهــــا َبِعْيــــِري***َوُأِحبَُّهـــــــا َوُتِحبُّنِـــــي
ِحـْبـُبـَهـا ُأ َبـِعْيـِرْيَوُيِحْبُب َنا***َوُتِحـْبـُبـنِيَو َقـَتـَهـا 
5//5///5//5///***5//5///5/5//5///
ُمـَتـَفـاِعــالُتْنُمـَتـَفاِعـُلْن***ُمـَتـَفـاِعـُلْنُمـَتـَفـاِعـُلْن
لِـَمــــة لِـَمــــة***َصِحيَحـــةَسـا ــــلَسـا مـــــــرفَّ

الرضب الّثالث: ُمَذيَّل، تصري )ُمَتَفاِعُلْن( فيه )ُمَتَفاِعالْن()1)، ومثاله قول أيب 
فراس:

َتْجــَزِعـــي ال  كلُّ األََنـــاِم إَِلـــى َذَهـــاْب***َأُبـنـيَّـتِـــي 
ُبـنَـْيـَيـتِـي أْلََنــا***ال َتْجـَزِعيَأ ِم إِ َلـى َذ َهاْبُكـْلُل  
5//5///5//5/5/***5//5/5/55//5///
ِعـُلْن***ُمـْتـَفاِعـُلْنُمـَتـَفـاِعـُلْن ْنُمـْتـَفـا ِعـال ُمـَتـَفـا
لِـَمـــــة )َصِحيَحةَسـا

ة***اإلضمار غير الزم( ـــــٌلمضمـــــر ُمــــَذيَّ

قول  ومثاله  )ُمَتَفاِعْل()2)،  فيه  )ُمَتَفاِعُلْن(  تصري  مقطوع،  الرابع:  الرضب 
الشاعر:

ــا ــُروا اإِلَسـ ــُم َذَكـ َءَةَأْكَثـــــُروا اْلَحَســــنَاِت***َوإَِذا ُهـ
ُهـُمْو ا  َذ  إِ  َسـاَو  إِل َكـُر ْكـَثـُرْل***َذ ََأ  ة  تِــْيَء  َحـَسنَـا
5//5///5//5///***5//5///5/5///
ِعـُلْن ِعـُلْنُمـَتـَفـا ُمـَتَفـاِعـْلُمـَتـَفاِعـُلْن***ُمـَتـَفـا
لِـَمــــة لِـَمــــة***َصِحيَحــــةَسـا ــوعَسـا مقطــــ

)1) ألنَّ التذييل زيادة حرف ساكن على التفعيلة التي آخرها وتد مجموع.
)2) ألنَّ القطع حذف ساكن الوتد المجموع وإسكان ما قبله.
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ما يدخله من زحاف أو علة 

بعد دخولهاالعلة بعد دخولهالزحاف
1ـ اإِلْضامر، وهو: 

تسكني الثاين املتحرك 
من )ُمَتَفاِعُلْن(.

1ـ القطع، وهو: حذف ُمْتَفاِعُلْن
ساكن الوتد املجموع 

من آخر )ُمَتَفاِعُلْن( 
وإسكان ما قبله.

ُمَتَفاِعْل

2ـ اْلَوْقُص، وهو: 
حذف الثاين املتحرك 

من )ُمَتَفاِعُلْن(. 

2ـ احلذذ، وهو: حذف ُمَفاِعُلْن
الوتد املجموع من آخر 

)ُمَتَفاِعُلْن(.

ُمَتَفا

3ـ اخلزل، وهو: 
اجتامع اإلضامر والطي 

يف )ُمَتَفاِعُلْن(. 

3ـ التذييل، وهو: ُمْتَفِعُلْن
زيادة حرف ساكن عىل 

)ُمَتَفاِعُلْن(.

ُمَتَفاِعالْن

4ـ التفيل، وهو: 
زيادة سبب خفيف عىل 

)ُمَتَفاِعُلْن(.

ُمَتَفاِعالُتْن

تطبيق

نوع  ُمَبيِّنًا  وِزْنَا  عروضيًة،  كتابًة  اكتبها  الكامل.  من  اآلتية  األبيات  س: 
عروضها وضهبا، وحال تفعيالتا:

قال الشاعر:ـ 1
َرُجاًل  ُمَصاَبُكْم  إِنَّ  ـالَم حَتِيَّـًة ُظْلُم***َأَظُلوُم  َأْهـَدى السَّ

قال عنتة:ـ 2
ِم***َوَلَقـْد َمَرْرُت بَِداِر َعْبَلَة َبْعَدَما بِيُع بَِرْبِعَها امُلَتَوسِّ َلِعَب الرَّ



 X43 القطوف الدانية في العروض والقافية

ل اليشكري:ـ 3 قال امُلنَخِّ
ــْت ــا َفَتَداَفَعـ َميْشَ اْلَقَطـاِة إىَِل اْلَغِديِر***َوَدَفْعُتَهـ

ج:
قول الشاعر: ـ 1

َرُجـــاًل ُمَصاَبُكـــْم  إِنَّ  ـــالَم َتِحيَّـــًة ُظْلـــُم***َأَظُلـــوُم  َأْهـــَدى السَّ
ُظــْلـُموَم َتـِحْيـَيـَتْنَأْهَدْسَسـال***َرُجـَلـْنَن ُمَصاَبـُكْمَأَظـُلوُم إِْن

5//5///5//5///5///***5//5/5/5//5///5/  5  /

َفـــْعـُلـْنُمـَتـَفـاِعـُلْنُمـْتـَفـاِعـُلْن***ُمـَتـَفـاُمـَتـَفـاِعُلـْنُمـَتـَفـاِعُلـْن

اءَسـالِـَمةَســالِـَمة أحذ مضمرَسـالَِمةمضمرة ***حـذَّ

قول عنتة:ـ 2
ـــِم***َوَلَقـــْد َمـــَرْرُت بِـــَداِر َعْبَلـــَة َبْعَدَمـــا بِيـــُع بَِرْبِعَهـــا امُلَتَوسِّ َلِعـــَب الرَّ

ْلَلِعَب ْر َر بِيـ***َلـَة َبـْعَد َمـاُت بَِد ا ِر َعْبَوَلـَقْدَمـَرْر ْبِعَه  بَِر  ُمـَتَوْسـِسِميُع 

 5//5/// 5//5///5//5///***5//5///5//5///5//5///
ُمـَتـَفاِعـُلْنُمـَتـَفـاِعـُلْنُمـَتـَفـاِعـُلْن***ُمـَتـَفاِعـُلْنُمـَتـَفـاِعُلْنُمـَتـَفـاِعُلْن
لِــــَمةَسالِــــَمة لِــــَمة َسالَِمــــة***َصِحيَحـــةَسـا صحيــــحَسا

قول املنخل اليشكري:ـ 3
َفَتَداَفَعــــــْت َمـــــيْشَ اْلَقَطــــاِة إىَِل اْلَغِديــــِر***َوَدَفــــــْعُتَها 

ِة  إِ  َل ْلَغـِد يـِريَميْشَ  ْلـَقـَطـا***َفـَتَد  ا َفـَعْتَوَد َفـْعـُتـَهـا
5//5///5//5///***5//5/5/5/5//5///
ُمـَتـَفـا ِعـالُتْنُمـْتـَفا ِعـُلْن ***ُمـَتـَفا ِعـُلْنُمـَتـَفا ِعـُلْن 
مــرفَّلمضـــمرة ***َصِحيَحةَســـالِـَمـة 
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البحر اهلزج� 3

أهداف الدرس

بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا عىل أن: 

يحدد مكونات بحر الهزج.ـ 1

يتعّرف ضابط بحر الهزج.ـ 2

يحدد صور بحر الهزج.ـ 3

يحدد حكم عروض وضرب بحر الهزج .ـ 4

يقطع أبياًتا تقطيعا عروضيا، مبينًا ما طرأ في أجزائها من تغيير.ـ 5

يحدد تفعيالت بحر الهزج.ـ 6

يرتب كلمات مبعثرة بحيث تكون بيًتا ينتمي لبحر الهزج.ـ 7

يهتم بدراسة بحر الهزج.ـ 8
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وزنه:
يتكون اهلزج من تفعيلة واحدة، هي )َمَفاِعْيُلْن(، تتكرر يف البيت أربع مراٍت، 

فيكون يف كل شطر منه تفعيلتان عىل النحو اآليت)1)1
َمَفاِعْيُلْن ـ  َمَفاِعْيُلْن***َمَفاِعْيُلْن  ـ  َمَفاِعْيُلْن 

عروضه وضربه:
للهزج عروض واحـدة َصِحيَحة )َمَفاِعْيُلْن(، وهلا ضبان:

الرضب األّول: صحيح ِمْثُلَها، ومثاله قول الشاعر:
إِْخـــَواُن***َصَفْحنَـــا َعـــْن َبنِـــي ُذْهـــٍل اْلَقـــْوُم  َوُقْلنَـــا 

ــوَوُقْلَن ْلـَقـْو***َبـنِي ُذْهـلِـْنَصَفـْحنَـا َعـْن ــَو اُنـ ُم إِْخـ
 5 /5 /5 / /5/5/5//*** 5/5/5//5 /5 /5 //
ِعـْيـُلـْن  َمـَفـاِعــْيـُلْنَمـَفـاِعـْيـُلْن ***َمـَفـاِعـْيـُلْنَمـَفـا
لـــــمة  صحيــــــحســالــــــمة ***صحيحــــةســـا

الرضب الّثاين: حمذوف، تصري )َمَفاِعْيُلْن( فيه )َمَفاِعي(، وحتول إىل )َفُعوُلْن(، 
ومثاله قول الشاعر:

ْيــــ ــْوِل***َوَمـــا َظْهـــِرْي لَِباِغـــي الضَّ ُلـ ــِر الذَّ ــِم بِالظَّْهـ ــ
ْضَضْيـَوَمـا َظـْهِرْي َذ ُلـْولِيِم بْظَظْهـِرْذ***لَِباِغ 
 5/5/5//5/5/5//*** 5/5/5//5/5//
ِعـْيـُلْن  ِعـْيـُلْنَمـَفـا َفـُعـوُلْنَمـَفـاِعـْيـُلْن ***َمـَفـا
لــــمة  لـــــمة***صحيحـــةســا فسـا و محذ

)1) ضابطه: أَهاِزيٌج  َمَراِسيٌل * َمَفاِعْيُلْن َمَفاِعْيُلْن                
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ما يدخله من زحاف أو علة 

بعد دخولهاالعلةبعد دخولهالزحاف
1ـ القبض، وهو حذف 

اخلامس الساكن من 
)َمَفاِعيُلْن(.

َمَفاِعُلْن
احلذف، وهو حذف 
السبب اخلفيف من 

آخر )َمَفاِعيُلْن(.

َمَفاِعي، وحتول 
إىل )َفُعوُلن(.

2ـ الكّف، وهو حذف 
السابع الساكن من 

)َمَفاِعيُلْن(.
َمَفاِعيُل 

* * *
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تطبيق
نوع  ُمَبيِّنًا  وِزْناَم  عروضيًة،  كتابًة  اكتْبهام  اهلزج.  من  اآلتيان  البيتان  س:   

عروضهام وضهبام، وحال تفعيالتام: 
قال عيّل بن جبلة:ـ 1

ـْلِم ْرِب***َفَأْنَت اْلَغْيُث يِف السِّ َوَأْنَت امْلَْوُت يِف احْلَ

قال الشاعر:ـ 2
ــْزِن الطَِّويِل***َغـــَزاٌل َلْيــَس لِـــي ِمنُْه ــَوى احْلُ ِس

ج:
قول عيّل بن جبلة:ـ 1

ـــْلِم ـــي السِّ ـــُث فِ ـــَت اْلَغْي َوَأْنــَت اْلَمــْوُت فـِـي اْلَحْرِب ***َفَأْن
ْلَغْيــ ْلَمْو ***ُث ِف ْسِسْلِميَفَأْنـَت  ُت ِف ْلَحْربِيَوَأْنَت 
5/5/5//5/5/5//***5/5/5//5/5/5//
ِعـْيـُلْن   ِعـْيـُلْنَمـَفـا ِعـْيـُلْن ***َمـَفـا ِعـْيـُلْنَمـَفـا َمـَفـا
لــــمة   ــمة  ***صحيحـــةســا صحيـــــحســالـــ

2 ـ قول الشاعر:
ــُه ــي ِمنْـ ــَس لِـ ــَزاٌل َلْيـ ــِل***َغـ ــْزِن الطَِّويـ ــَوى اْلُحـ ِسـ

يــلِــيِسَو ْلُحْزِن ْ(***ـَس لِي ِمنُْهوَغـَز اُلـْن َلـْيـ َطـِو
5/5/5//5/5/5//***5/5/5//5 /5 / /

ِعـْيـُلْن   ِعـْيـُلْنَمـَفـا ِعـْيـُلْن  ***َمـَفـا ِعـيَمـَفـا َمــَفــا
ــمة   لــــمة  ***صحيحــــةســـالــ فســا و محـــذ
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البحر الرجز� 4

أهداف الدرس

بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا عىل أن: 

يحدد تفعيالت بحر الرجز وحكم عروضه وضربه.ـ 1

يكتب أبياًتا تنتمي لبحر الرجز.ـ 2

يقطع أبياًتا تقطيًعا عروضًيا، مبينًا ما طرأ على أجزائها من تغيير.ـ 3

يبين الوحدات الصوتية لـ )مستفعلن( والتغييرات التي طرأت عليها.ـ 4

يميز بين التغييرات التي تطرأ على بحر الرجز )الخبن – الطي – الخبل(ـ 5

يحدد استعماالت بحر الرجز.ـ 6

يحدد تفعيالت بحر الرجز.ـ 7

يحدد صور بحر الرجز التام.ـ 8

يحدد مكونات وصور بحر الرجز المجزوء.ـ 9

يحدد مكونات وصور بحر الرجز المشطور.ـ 10

يحدد مكونات وصور بحر الرجز المنهوك.ـ 11

يميز بين بحر الرجز المجزوء والمشطور والمنهوك.ـ 12

يستشعر أهمية دراسة بحر الرجز.ـ 13
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وزنه: 
يتكون الرجز من تفعيلة واحدة، هي )ُمْسَتْفِعُلْن(، تتكرر في البيت ستَّ مرات، 

فيكون في كل شطر منه ثالث تفعيالت على النحو اآلتي)1)1
ُمْسَتْفِعُلْن ُمْسـَتْفِعُلْن  ُمْسَتْفِعُلْن ***ُمْسَتْفِعُلْن  ُمْسـَتْفِعُلْن  ُمْسَتْفِعُلْن 

استعماله:
ا، وجمزوًءا، ومشطوًرا، ومنهوًكا. يستعمل هذا البحر تامًّ

أواًل: الرجز التام

عروضه وضربه: 
له َعُروض واحدة َصِحيَحة )ُمْسَتْفِعُلْن(، وهلا ضبان:
الرضب األّول: صحيٌح ِمْثُلَها، ومثاله قول الشاعر:

ُه ـا َشــرَّ إِْن َكاَن ال ُيْرَجـــى لَِيـــوٍم َخْيـــُرُه***ال َخْيــَر فِْيَمــْن َكــفَّ َعنَـّ
ال***َنـا َشْرَرُهـْوَمْن َكْفَف َعنْـ ال َخْيـَر فِْي َكاَن  ِمْن َخْيُرُهوُيْرَجى لَِيـوإِْن 
5//5/5/5//5/5/5//5/5/***5//5/5/5//5/5/5//5/5/
ُمْسَتْفـِعُلْنُمْسَتْفـِعُلْنُمْسَتْفـِعُلْن  ***ُمْسَتْفـِعُلْنُمْسَتـْفِعُلْنُمْسَتـْفِعُلْن  
ــالَِمة   ــالَِمةَســـ ــالَِمة***َصِحيَحـــةَســـ ــالَِمةَســـ صحيـــحَســـ

)1) ضابطه:  َيا َراِجِزي إنِّي لَِوْجِدي ُمْقبٌِل  *  ُمْسَتْفِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن           
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قول  ومثاله  )ُمْسَتْفِعْل()1)،  فيه  تصري)ُمْسَتْفِعُلْن(  مقطوع،  الّثاين:  الرضب 
الشاعر:

َواْلَقْلـــُب ِمنِّـــْي َجاِهـــٌد َمْجُهـــْوُد***اْلَقْلـــُب ِمنَْهـــا ُمْســـَتِرْيٌح َســـالٌِم 
ــوُدونِْي َجاِهُدْنَوْلَقْلُب ِمْن***ُحنَْسـالِـُمْنَها ُمْسَتِرْيـَاْلَقْلُب ِمنْـ َمْجُه

5//5/5/5//5/5/5//5/5/***5//5/5/5//5/5/5 /5 /5 /
ُمْسَتـْفِعْلُمْسَتْفِعُلْنُمْسَتْفِعُلْن  ***ُمْسَتـْفِعُلْنُمْسَتـْفِعُلْنُمْسَتـْفِعُلْن  

ــةَسـالِــــَمةَســالِــــَمة   مقطـــوعَســــالَِمةَســــالَِمة  ***َصِحيَحـ

ثانًيا: الرجز المجزوء

وزنه:
ــَتْفِعُلْن ــَتْفِعُلْن ُمْس ــَتْفِعُلْن***ُمْس ــَتْفِعُلْن ُمْس ُمْس

عروضه وضربه: 
قول  ومثاله  ِمْثُلَها،  واحد  ضب  وهلا  )ُمْسَتْفِعُلْن(،  َصِحيَحة  عروٌض  له 

الشاعر:
ــِزٌل ــي َمنْـ ــاَج َقْلبِـ ــْد َهـ ُمْقِفـــُر***َقـ َعْمـــٍرو  أمِّ  ِمـــْن 

َقْلـ َهاَج  َمنِْزُلـْنَقـْد  ُمْقـِفـُروِمْن ُأ ْمِم َعْمـ***بِي  ِرْن 
5//5/5/5//5/5/***           5//5/5/5//5/5/
ُمْسـَتـْفِعُلـْنُمْسـَتـْفِعُلـْن            ***ُمْسـَتـْفِعُلـْنُمسـَْتـْفِعُلـْن 
ــَمة ــَمة ***َصِحيَحــــةَســالِـــ صحيـــــحَســالِـــ

)1) ألنَّ القطع حْذُف ساكن الوتد المجموع وإسكان ما قبله.
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ثالًثا � الرجز المشطور

وزنه:
ُمْسَتْفِعُلْن  ُمْسَتْفِعُلْن  ُمْسَتْفِعُلْن         

واملشطور هو: البيت الذي ُحِذَف نصفه، وتكون فيه الَعروض هي الرضب، 
ومثاله قول الشاعر:

ُمْه    ـْعُر َصْعٌب َوَطِويٌل ُسلَّ َالشِّ
إَِذا اْرَتَقــى فِيِه الَّــِذي ال َيْعَلُمْه  
ِضيـِض َقَدُمْه        َزلَّْت بِـِه إىَِل احْلَ

تقطيع البيت األول ووزنه:
ُمْه    ــلَّ ــٌل ُســ ــْعٌب َوَطِويــ ــْعُر َصــ ـ َالشِّ

َوَطـِويـَا ْشِشْعُر َصْعـ   ـُلْن ُسْلَلـُمـْهُبْن 
   5//5/5/5 ///5 /  5//5/5/
ُمْسـَتـْفِعُلـْنُمـْسـَتـِعُلْنُمْسـَتـْفِعُلـْن            
ــحمطـويـــــةَســالِــــَمة  صحيـــ

رابًعا � الرجز المنهوك

وزنه:
ــَتْفِعُلْن ــَتْفِعُلْن  ُمْس ُمْس

الرضب،  ثلثه، وعروضه هي  وَبِقَي  ثلثاه  ُحِذَف  الذي  البيُت  هو:  واملنهوك 
مثل قول ورقة بن نوفل:
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َياَلْيَتنِــــي فِْيَهــــا َجــــَذْع               
َأُخـــبُّ فِْيَهـــا َوَأَضـــْع)1(              

تقطيعهام:
فِـْيـَهـا َجَذ ْعَيــاَلــْيـَتنِـي              
         5//5/5/  5//5/5/
ُمـْسَتـْفِعـُلْنُمْسـَتـْفِعُلـْن            
لِــــَمة                 صحيـــــحَســا
فِـْيـ َهــا َو َأ َضْعَأُخـْبـُبـ 
5 / /5 / / 5 / / /5 /
ُمـْسَتـِعـُلـْنُمـَتــْفِعــُلْن
نـــــة يــــــةمخبو مطو

(1(* * *   

: اخَلَبُب َضْرٌب من الَعْدِو. )1) اجَلذُع: الشاُب احَلَدُث . وَأُخبُّ
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ما يدخله من زحاف أو علة 

بعد دخولهاالعلة بعد دخولهالزحاف

1 ـ اْلَخْبن، وهو حذف 
الثاين الساكن من: 

)ُمْسَتْفِعُلْن(.
)ُمَتْفِعُلْن(

القطع، وهو: حذف ساكن 
الوتد املجموع وإسكان ما 

قبله من: )ُمْسَتْفِعُلْن(.
)ُمْسَتْفِعْل(

2 ـ الطَّي، وهو حذف 
الرابع الساكن من 

)ُمْسَتْفِعُلْن(.
)ُمْسَتِعُلْن(

3ـ اخَلْبل، وهو: 
اجتامع اخلبن والطي يف 

)ُمْسَتْفِعُلْن(
)ُمَتِعُلْن(

* * *
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تطبيق 

س: األبيات اآلتية من الرجز. اكتبها كتابًة عروضيًة، وِزْنَا ُمَبيِّنًا نوع عروضها 
وضهبا، وحال تفعيالتا:

قال الشاعر:ـ 1

َقْت ِل َأْم َقَمْر***َلْ َأْدِر َهْل ِجنِّي َسَبايِن َأْم َبَشْ َأْم َشْمُس ُظْهٍر َأْشَ

قال اآلخر:ـ 2
لُّ إاِلَّ يِف الطََّمــْع    ***َحْســبِي بِِعْلِمــي َأْن َنَفــْع       َمــا الــذُّ

قال الراجز:ـ 3
ْمُد والنِّْعَمُة َلْك َاحْلَ

ج:
قول الشاعر:ـ 1

ــْر ــَبانِي َأْم َبَش ــي َس ــْل ِجنِّ ــْم َأْدِر َه َأْم َشــْمُس ُظْهــٍر َأْشــَرَقْت لِــي َأْم َقَمــْر***َل
َقَمــْرِرْن َأْشَرَقـْتَأ ْم َشْمُس ُظـْه  ***نِـي َأْم َبـَشـْرِجنْنِـي َسَبــاَلـْم َأ دْ ِرَهـْل لِـْيَأْم 
5//5/5/5//5/5/5 //5 /5 /***5 / /5 /5 /5 //5 /5 /5 / /5 /5 /
ُمــْسَتــْفِعـُلـْنُمــْسَتــْفِعـُلـْنُمــْسَتــْفِعـُلْن***ُمـْسَتـــْفِعـُلـْنُمـْسَتــْفِعـُلْنُمـْسـَتـْفـِعـُلـْن

لَِمة  لَِمةَســــا لَِمة***َصِحـيَحـةَســــا لَِمةَســــا صحيـــحَســــا
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قول اآلخر:ـ 2
ــْع    ***َحْســـبِي بِِعْلِمـــي َأْن َنَفـــْع       لُّ إاِلَّ يِف الطََّمـ ــذُّ ــا الـ َمـ

بِـِعْل        ال ِف ْطَطَمْعَمـ ْذُذ ْلُل إِ ْل       ***ِمي َأ ْنـنَـَفـْعَحْسبِي 
     5//5/5/5//5/5/***    5//5/5/5//5/5/
ُمـْسَتـْفِعـُلْنُمـْسَتـْفِعـُلْن    ***ُمـْسَتـْفِعـُلْنُمـْسَتـْفِعـُلْن       
لِــــَمة           لِــــَمة         ***َصِحيَحــــةَســا صحيـــــحَســا

قول الراجز:ـ 3
َاْلَحْمـــُد والنِّْعَمـــُة َلـــْك

نِــْعَمـُة َلـْكَا ْلَحـْمـُد َو ْن
5//5/5/5 / / /5 /
ُمـْسـَتـِعـُلْنُمـْسَتـْفِعـُلْن  
يــــــةصحيحــــــة مطو

* * *
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البحر الرمل� 5

أهداف الدرس

بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا عىل أن:

يحدد مكونات بحر الرمل.ـ 1

يبين استعماالت بحر الرمل.ـ 2

يحدد الزحاف الوارد في بحر الرمل.ـ 3

يحدد مكونات بحر الرمل التام.ـ 4

يحدد صور بحر الرمل التام.ـ 5

يميز بين القصر والحذف. ـ 6

يحدد مكونات بحر الرمل المجزوء.ـ 7

يحدد صور بحر الرمل المجزوء.ـ 8

يوضح العلل الواردة في بحر الرمل المجزوء.ـ 9

يبين الفرق بين استعماالت بحر الرمل تاًما ومجزوًءا.ـ 10

 يقطع أبياًتا تنتمي إلى بحر الرمل تقطيًعا عروضًيا.ـ 11

 يقبل باهتمام على دراسة بحر الرمل. ـ 12
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وزنه:
َمل من تفعيلة واحدة، هي )َفاِعالُتْن(، تتكرر يف البيت ست مرات،  يتكون الرَّ

فيكون يف كل شطر منه ثالث تفعيالت عىل النحو اآليت)1)1
َفاِعالُتــْن َفاِعالُتــْن َفاِعالُتــْن      ***َفاِعالُتــْن َفاِعالُتــْن َفاِعالُتــْن  

استعماله:
ا وجمزوًءا . َمُل تامًّ يستعمل الرَّ

أواًل � الرمل التام

عروضه وضربه:
عروضه حمذوفة، وهلا ثالثة أضب:

مقصور )َفاِعالْن(حمذوف )َفاِعلْن(صحيح )َفاِعالُتْن(

إىل  وحتول  )َفاِعال(،  فيها  )َفاِعالُتْن(  تصبح  حمذوفة،  َعُرْوض  التام  للرمل 
)َفاِعُلْن(، وهلا ثالثة أضب:

الرضب األّول: صحيح )َفاِعالُتْن(، مثل قول الشاعر:
ــَوى ــي لِْلَهـ ــي َوَقْلبِـ ــي َطْرفِـ َكْيـــَف ِمـــْن َقْلبِـــي َوِمـــْن َطْرفِـــي َحـــَذاِري***َقاَدنِـ

َطْر نِْي  َد  َوَقْلـبِـْيَقا  ىفِْي  َطْرَكْيَف ِمْن َقْل ***لِــْلَهَو َوِمْن  َحَذاِرْيبِْي  فِْي 
  5 /5 / /5 / 5/5//5/ 5//5/*** 5 /5 / /5 / 5/5//5/    5 /5 / /5 /
ُتـْن   ِعـال ُتـْنَفـا ِعـال ِعـلْنَفـا ُتـْن ***َفــا ِعـال ُتـْنَفــاِعــالُتـْنَفــا ِعـال َفــا
لَِمة   لَِمةَســــا لَِمة  ***محذوفةَســــا لَِمةَســــا صحيــــحَســــا

)1) ضابطه:  َراِمٌل َقْلبِي َوَعْقلِي آفٌِل  *  َفاِعالُتْن َفاِعالُتْن َفاِعلْن           
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الرضب الّثاين: حمذوٌف مثل العروض، ومثاله قول الشاعر:
ـــا ِجْئُتَهـــا     َشـــاَب َرْأِســـي َبْعـــَد َهـــَذا َواْشـــَتَهْب      ***َقاَلـــِت اْلَخنَْســـاُء َلمَّ

ْلَخنْـ     َرْأِسي      ***ِجْئـُتـَهـاَساُء َلْمَمــاَقـاَلِت  اَشاَب  َهاَذ  ْشَتــَهـْبَبـْعَد  َو
5/5//5/5/5//5/    5//5/***5 /5 //5 /5/5//5/5 / /5 /
ُتـْن       ِعـال ُتـْن       ***َفـاِعـلْنَفـاِعـالُتـْنَفـا ِعـال ِعـُلــْنَفـاِعـالُتـْنَفـا َفـــا
لَِمة       لَِمةَســــا لَِمة        ***محذوفةَســــا لَِمةَســــا ـــذوفَســــا مح

إىل  وحتول  )َفاِعالْت(،  فيه  )َفاِعالُتْن(  تصبح  مقصور،  الثالث:  الرضب 
)َفاِعالْن(، مثل قول الشاعر:

ِمنْـــِك َيْشـــِفي َبْرُدَهـــا َحـــرَّ اْلَغلِيـــْل      ***َهـــْل لَِمْحـــُزوٍن َكئِيـــٍب ُقْبَلـــٌة    
لَِمْحُزو     َكئِـيبِـْنَهْل  َيْشِفي      ***ُقـْبـَلـُتْننِْن  ْلَغـلِـــيْلَبـْرُدَهـاَحـْرِمنِْك  َر
    5 /5 / /5 /5/5//5/5//5/***5 /5 / /5 /5/5//5/      55 //5 /
ُتـْن     ِعـال ِعلـْنَفـاِعـالُتـْنَفـا ْنَفـاِعـالُتـْنَفــاِعـالُتـْن      ***َفـا ِعــال َفــا
لَِمة     لَِمةَســــا لَِمة      ***محذوفةَســــا لَِمةَســــا مقصــــورَســــا

ثانًيا: الرمل المجزوء

َفاِعالُتْن  َفاِعالُتْن          ***وزنه:            َفاِعالُتْن  َفاِعالُتْن         
عروضه وضربه:

عروضه صحيحة، وهلا ثالثة أضب:

حمذوف )َفاِعلْن)ُمَسبَّغ )َفاِعالَتاْن)صحيح )َفاِعالُتْن)

للرمل املجزوء عروض َصِحيَحة )َفاِعالُتْن(، وهلا ثالثة أضب:
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الرضب األّول: صحيح مثل العروض، ومثاله قول الشاعر:
ــِه              ــٍر َتتَِّقيـــــ َجــــــرَّ َأْمــــًرا َتْرَتِجيـــِه           ***ُربَّ َأْمــــــ

َأْمـِرْن          ْن           ***َتـْتـَتـِقـيـِهيُرْبَب  ْمَر  َأ  َتِجـيـِهيَجْرَر  َتـْر
        5/5//5/ 5/5//5/***          5/5//5/ 5/5//5/
ُتـْن           ِعـال ُتـْنَفـا ِعـال ُتـْن           ***َفـا ِعـال ُتـْنَفـا ِعـال َفـا
لَِمة          لِــــَمة           ***صحيحــــةَســــــا صحيـــــحَســا

الرضب الّثاين: ُمَسبَّغ، تصري )َفاِعالُتْن( فيه )َفاِعالَتاْن()1)، مثل قول الشاعر:)2)
ـــذَّ          ـــى ال ـــْو َمَش ـــى َل ُيْدِميـــْه)2(             ***الَن َحتَّ َكاَد  َعَلْيـــــِه  رُّ 

ِمـيـْهُر َعـَلـْيـِهْي             ***َلـْو َمَش ْذَذْرال َن حـَْتـَتـى          ُيـْد َد َكـا
         5/5//5/5/5//5/***            5/5/// 55/5//5/
ُتـْن          ِعـال ُتـْنَفـا ِعـال ُتـْن             ***َفـا ْنَفـِعـال َتـا ِعـال َفـا
لِــــَمة          ُمــَســبَّــــغمخبونــــة             ***صحيحــــةَســا

الرضب الثالث: حمذوف )َفاِعلْن(، مثل قول الشاعر:
َطِويــــٍل          ُهْجــــَراٍن  اْلَحـــَزْن             ***ُربَّ  اْلَقْلــــَب  َأْوَدَع 

ُهْجَرا          َطِويلِـْنُرْبَب  ْلَقـْلـ             ***نِـْن  ْلـَحـَزْنَأْوَدَع  َب 
       5/5//5/  5/5//5/***           5/5//5/5 / /5 /
ُتـْن          ِعـال ُتـْنَفـا ِعـال ُتـْن             ***َفـا ِعـال ِعــلــْنَفـا َفــا
ــَمة          لِــــَمة             ***صحيحــــةَســـالِــ فَســا و محـــذ

)1) ألنَّ التسبيغ زيادة حرف ساكن على التفعيلة التي آخرها سبب خفيف. 
: صغار النمل. رُّ )2) الذَّ
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ما يدخله من زحاف أو علة

بعد الزحاف
بعد العلةدخوله

دخولها

1 ـ اْلَخْبن، وهو: حذف 
َفِعالُتْنالثاين الساكن من )َفاِعالُتْن(.

1ـ احلذف، وهو: حذف 
السبب اخلفيف من آخر 

)َفاِعالُتْن(.
فاعال

2 ـ اْلَكّف، وهو: حذف 
السابع الساكن من 

)َفاِعالُتْن(.
َفاِعالُت

2 ـ القرص، وهو: حذف 
ساكن السبب اخلفيف 
من آخر )َفاِعالُتْن(، 

وإسكان متحركه.

َفاِعالْن

ْكل، وهو: اجتامع  3 ـ الشَّ
اخلبن والكف، فُيحذف 
احلرفان: الثاين والسابع 
الساكنان من )َفاِعالُتْن(.

َفِعالُت
3 ـ التسبيغ، وهو: 

زيادة حرف ساكن عىل 
)َفاِعالُتْن(. 

فاعالتاْن

* * *
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تطبيق

س: األبيات اآلتية من الرمل. اكتبها كتابًة عروضيًة، وِزْنَا ُمَبيِّنًا نوع عروضها 
وضهبا، وحال تفعيالتا:

قال الشاعر: ـ 1
اُم ُهبُّـوا َوحْيَُكـْم َـا النُّـوَّ َهْر***َأيُّ َوَسُلويِن اْلَيْوَم َما َطْعُم السَّ

ْيًدا الطُّويّس:ـ 2 قال عيّل بن جبلة يمدح مُحَ
ــى         ــَواِل َحتَّ ــاَد بِاألَْم ـــال       ***َج ـــوَد اْلَبِخي ـــَم اْلُج َعلَّ

وقال اآلخر:ـ 3
ْت بِـِه اْلَعْيـ          ــَذا َثَمْن             ***َمـا ملَِا َقرَّ ـــنَاِن ِمْن َه

ج:
قول الشاعر: ـ 1

َوْيَحُكـــْم ُهبُّـــوا  اُم  ــوَّ النُـّ َهـــا  ــَهْر.***َأيُّ ــُم السَّ ــا َطْع ــْوَم َم ــُلونِي اْلَي َوَس
ْننُـو ُهْبُبـوَأْيُيـَهــ  ْلـ    ***َوْيَحـُكــْمَواُمـ  ـُمـ ْسَسـَهــْرَيـْوَم َمـاَطْعـَوَسُلـوِن 
     5/5//5/5/5//5/5 / /5 /***    5 /5 / / /5/5//5/5 / /5 /
ُتــْن    ***َفــاِعـلــْنَفــاِعـالُتـْنَفــاِعـالُتـْن      َفـــاِعـلــْنَفــاِعـالُتـْنَفــِعـال

محذوفَسالَِمـة  مخبـوَنة    ***محذوفةَسـالِـَمـةَسـالِـَمـة
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قول عيّل بن جبلة:ـ 2
َحتَّـــى         بِاألَْمـــَواِل  اْلَبِخيـــاَل       ***َجـــاَد  اْلُجـــوَد  َعلَّـــَم 

ْم          بِـأْلَ  َحـْتـَتىَجـاَد  ْلُجو         ***َوالِـ  ْلَبـِخـيــاَلَعْلـَلـَم  َد
     5/5//5/5/5//5/***      5/5//5/ 5/5//5/
ُتـْن         ِعــال ُتـْنَفـا ِعـال ُتـْن       ***َفـا ِعـال ُتـْنَفـا ِعـال َفـا
صحيحَســـالِـَمـة        ***صحيحةَســـالِـَمـة         

قول اآلخر:ـ 3
ـــْي          ـــِه اْلَع ْت بِ ـــرَّ ـــا َق ـــا لَِم َنـــاِن ِمـــْن َهـــَذا َثَمـــْن             ***َم

ْلَعْيـَمـا لِـَمـا َقـْر          بِِه  َثــَمــْنَنــاِن ِمْن َهـا             ***ـَرْت  ا  َذ  
         5/5//5/5/5//5/***             5/5//5/5 / /5 /
ُتـْن           ِعـال ُتـْنَفـا ِعـال ُتـْن              ***َفـا ِعـال ِعــلــْنَفـا َفــا
محذوفَســـالِـَمـة              ***صحيحةَســـالِـَمـة          

* * *
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البحر املتقاِرب� 6

أهداف الدرس

بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا عىل أن: 

يحدد مكونات البحر المتقارب. ـ 1

يوضح ضابط البحر المتقارب. ـ 2

يحدد استعماالت البحر المتقارب. ـ 3

يميز بين الزحافات والعلل الواردة بالبحر المتقارب التام )القصر - ـ 4
الحذف - البتر - القبض( 

يحدد صور البحر المتقارب المجزوء.ـ 5

يوضح باألمثلة حكم أعاريض وأضرب البحر المتقارب. ـ 6

حكم ـ 7 ويبين  عروضًيا  تقطيًعا  المتقارب  البحر  إلى  تنتمي  أبياًتا  يقطع 
عروض وضرب كل منها. 

يوضح مكونات تفعيلة )فعولن( والزحافات والعلل التي تلحق بها.ـ 8

 يهتم بدراسة البحر المتقارب. ـ 9
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وزنه:
يتكون املتقارب من تفعيلة واحدة، هي )َفُعْوُلْن(، تتكرر يف البيت ثامين مرات، 

فيكون يف كل شطر منه أربع تفعيالت عىل هذا النحو)1)1
َفُعْوُلْن َفُعْوُلـْن َفُعْوُلْن َفُعْوُلْن***َفُعْوُلْن َفُعْوُلـْن َفُعْوُلْن َفُعْوُلْن

استعماله:
ا وجمزوًءا. يستعمل البحر املتقارب تامًّ

أواًل � المتقارب التام
عروضه وضربه:

له عروض صحيحة، وهلا أربعة أضب:

أبت)َفْع(حمذوف)َفُعو(مقصور)َفُعوْل(صحيح)َفُعوُلْن(

للمتقارب التام عروض واحدة صحيحة )َفُعْوُلْن(، وهلا أربعة أضب:
الرضب األّول: صحيح مثلها )َفُعْوُلْن(، مثل قول الشاعر:

ِجَهـــاَرا َوَزاَرْت  ا  ِسًّ ْتـــَك  ــاَرا***َتَوقَّ ــْمُس إالَّ َنَـ ـ ــُع الشَّ ــْل َتْطُلـ َوَهـ
َرْنَتَوْقَقْت َنَاَراُس إْلالُلُع ْشَشْم َوَهْل َتْط***ِجَهاَراَوَزاَرْتَك ِسْ
5/5//5/5//5/5//5/5//***5/5//5/5//5/5//5/5//
َفـُعـْوُلْنَفـُعـْوُلْنَفـُعـْوُلْنَفـُعـْوُلْن***َفـُعـْوُلْنَفـُعـْوُلْنَفـُعـْوُلْنَفـُعـْوُلْن
صحيحسـالمةسـالمةسـالمة***صحيحةسـالمةسـالمةسـالمة

)1) ضابطه:   َفَقاِرْب َوَواِصْل َفَمالِْي ُوُصوٌل  *  َفُعْوُلْن َفُعْوُلْن َفُعْوُلْن َفُعْوُلْن



 X65 القطوف الدانية في العروض والقافية

الرضب الّثاين: مقصوٌر، تصري )َفُعْوُلْن( فيه )َفُعْوْل()1)، ومثاله قول الشاعر:
ــاٍم ــاٍل ُحَطـ ــِع َمـ ــي َجْمـ ــُس فِـ َيبِيــــْد***ُتنَافِـ َوُكــــلٌّ  َيــــُزوُل  َوُكــــلٌّ 

َمـالِـْنُس فِي َجْمُتـنَــاِف ُلَوُكـْلُلـْن***ُحَطـاِمْنِع  و َيــبِــيـْدَوُكـْلُلـْنَيـُز
/5//5/5//5/5//5 /5 //***5/5///5 / /5/5//5 5 / /

ُلْنَفـُعـْوُلْنَفـُعـْوُلْنَفــُعـْوُل ُلْن ***َفـُعـْو َفــُعـْوْلَفـُعـْوُلْنَفــُعـْوُلَفـُعـْو
مقصورسالمةمقبوضةسالمة***صحيحةسالمةسالمةمقبوضة

)َفَعْل()2)،  )َفُعو(، وحتول إىل  فيه  )َفُعْوُلْن(  الثالث: حمذوٌف، تصري  الرضب 
ومثاله قول الشاعر:

ــا ــْعًرا َعِوْيًص ــْعِر ِش ــَن الشِّ َرَوْوا)3(***َوَأْرِوْي ِم َقــْد  الَّــِذْي  َواَة  الــرُّ ــي  ُينَسِّ
ْي ِو ْر َأ ْيَصْنِرِشـْعَرْنِمَن ْشِشْعَو ْر***َعِو َرَوْوَلِذْي َقْدُرَواة ْلُينَْسِس 
5/5//5/5//5/5//5/5//***5/5//5/5//5/5//5//
ُلْن ُلْنَفـُعـْو ُلْنَفـُعـْو ُلْنَفـُعـْو ُلْن***َفـُعـْو ُلْنَفـُعـْو ُلْنَفـُعـْو َفـَعـْلَفـُعـْو

محذوفسالمةسالمةسالمة***صحيحةسالمةسالمةسالمة

ومثاله  )َفْل()3)،  إىل  )َفْع(، وحتول  فيه  )َفُعْوُلْن(  أبت، تصري  الرابع:  الرضب 
قول الشاعر:

َداٍر َرْســِم  َعَلــى  ُعوَجــا  ــْه ***َخلِْيَلــيَّ  ــْن َميَّ ــَلْيَمى َوِم ــْن ُس ــْت ِم َخَل
ْنَعَلى َرْسَي ُعوَجا  َخلِــْيَلْي ِر ا َمْيـُسَلـْيَمـىَخَلْت ِمْن***ِمـَد َيــْهَوِمْن 
5/5//5/5//5/5//5/5//***5/5//5/5//5/5//5/

)1) ألنَّ القصر حذف ساكن السبب الخفيف من آخر التفعيلة مع إسكان متحركه.
)2) ألنَّ الحذف إسقا( السبب الخفيف من آخر التفعيلة.

)3) ألنَّ البتر اجتماع الحذف والقطع.
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ُلْن    ُلْنَفـُعـْوُلـْنَفـُعـْوُلْنَفـُعـْو َفـْلَفـُعـْوُلْنَفـُعـْوُلْنَفـُعـْوُلْن ***َفـُعـْو
أبترسـالمةسـالمةسـالمة ***صحيحةسـالمةسـالمةسـالمة 

ثانًيا: المتقارب المجزوء

وزنه:
ــْن ــْن ـ َفُعْوُل ــْن ـ َفُعْوُل ــْن***َفُعْوُل ــْن ـ َفُعْوُل ــْن ـ َفُعْوُل َفُعْوُل

عروضه وضربه:
عروضه حمذوفة، وهلا ضبان:

أبت)َفْع(حمذوف)َفُعو(

له عروض واحدة حمذوفة، تصري )َفُعْوُلْن( فيها )َفُعو(، وحتول إىل )َفَعْل(، 
وهلا ضبان:

الرضب األّول: حمذوف مثلها، ومثاله قول الشاعر:
َوُمْســـــــــَتْعَبُر      ***َوَكـــْم لِـــي َعَلـــى َبْلَدتِـــي               ُبـــــــــَكاٌء 

َبْلَوَكـْم لِي ْن  ***َدتِـيَعـَلى  ُء َبــُروَوُمـْسَتـْعُبـَكـا
5/5//5/5//5//***5/5//5/5//5 //
ُلـْنَفـُعـْوُلـْن ُلـْن***َفـَعـْلَفـُعـْو َفـَعـْلَفـُعـْوُلـْنَفـُعـْو
محذوفسـالمةسـالمة***محذوفةسـالمةسـالمة
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الرضب الّثاين: أبت )َفْع(، وحتول إىل )َفْل(، ومثاله قول الشاعر:
َتْبَتئِـــــــْس              َوالَ  ــــــْف  ـــَكا        ***َتَعفَّ ـــَض َيْأتِْيــ ـــا ُيْقــ َفَمـــ

َتْبَتـَعْفَفْف     ُيـْق       ***َتـئِـْسَو ال   َكـاَضـ َيْأ تِْيَفـَمـا
5/5//5/5//5/ /***5/5//5/5//5/
ُلـْن ُلـْنَفـُعْو ُلـْن***َفـَعـْلَفـُعْو  ُلْنَفـُعْو َفـْلَفـُعـْو
أبترســالمةســالمة***محذوفةســالمةســالمة

* * *
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ما يدخله من زحاف أو علة

بعد دخولهاالعلةبعد دخولهالزحاف

القبض، وهو: 
حذف اخلامس 

الساكن من 
)َفُعوُلن(.

َفُعوُل
1ـ  احلذف، وهو: 

حذف السبب 
اخلفيف من )َفُعْوُلْن(

)َفُعو(. وهو يف عروض 
املتقارب التام علة جارية 

جمرى الزحاف يف عدم 
اللزوم.

2 ـ  القرص، وهو: 
حذف ساكن السبب 

اخلفيف من آخر 
)َفُعوُلْن( مـع إسكان 

متحركه.

)َفُعْوْل(.

3 ـ البت، وهو: اجتامع 
احلذف والقطع يف 

)َفُعْوُلْن(.
)َفْع(، وتحول إلى )َفْل(.

* * *
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تطبيق

نوع  ُمَبيِّنًا  وِزْنَا  عروضيًة،  كتابًة  اكتبها  املتقارب.  من  اآلتية  األبيات  س: 
عروضها وضهبا، وحال تفعيالتا:

ـــٍل1 ـــرْبٍ َجِْي ـــْوَر بَِص ـــقَّ األُُم َرْج***َتَل َوَصـْدٍر َرِحْيٍب َوَخلِّ احْلَ
َك لِلنَّائَِبـــاِت2 ــا َنُعـــدُّ َفَها َنْحُن َنْطُلُب ِمنَْك األََماَنا***َوُكنَـّ
َنـــَزْل  3 َمِشـــْيٍب  َوُأْنـــُس َشـــَباٍب َرَحـــْل ***َجـــالُل 

ج:
1ـ

َجِمْيــٍل بَِصْبــٍر  األُُمــْوَر  اْلَحــَرْج***َتَلــقَّ  َوَخــلِّ  َرِحْيــٍب  َوَصــْدٍر 
َحــَرْجَوَخْلِل ْلـَرِحـْيبِـْنَوَصْدِرْن***َجِمـْيلِـْنبِـَصْبِرْنُأُمــْوَرَتَلْقَق ْل
5/5///5//5/5//5/5//***5/5//5/5//5/5//5/ /
َفــَعـــْلَفـُعْوُلـْنَفـُعْوُلـْنَفـُعْوُلـْن***َفـُعـْوُلـْنَفـُعْوُلـْنَفـُعـْوُلَفـُعْوُلْن
محذوفسالمةسالمةسالمة***صحيحةسالمةمقبوضةسالمة

2ـ
ـــائَِباِت  لِلنَـّ َك  َنـُعــــدُّ ـــا  َفَهـــا َنْحـــُن َنْطُلـــُب ِمنْـــَك األََماَنا***َوُكنَـّ

ُكـنْنَــا لِـنْنَـاَنُعـْدُدَو َك  تِي  َأَمــاَنــاُب ِمنَْك ْلــُن َنـْطُلـَفـَهـاَنـْح***ئِـَبــا
5/5///5//5/5//5/5//***5/5/// 5//5/5//5/5//
ُلَفـُعْوُلـْن ُلـْنَفـُعــْو ُلـْنَفـُعْو َفـُعْوُلـْنَفـُعْوُلـْنَفـُعــْوُلَفـُعْوُلـْن***َفـُعْو
صحيحسالمةمقبوضةسالمة***صحيحةسالمةمقبوضةسالمة
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ــَزْل   3ـ ــْيٍب َنــ ــاْلُل َمِشـــ َرَحــْل  ***َجـــــ َشـــــَباٍب  َوُأْنـــــُس 
ْنــُس ***َنــَزْلَمِشـْيـبِْنَجــاَلُْل   ُأ َرَحــْلَشَبــابِـْنَو

/5//5/5//5 //***/5 / /5/5//5  / /
ُل ُلـْنَفـُعــْو ُلْن  َفـُعـْوُل ***َفـَعـْلَفـُعْو َفـَعـْلَفـُعـْو
محذوفسـالمةمقبوضة***محذوفةسـالمةمقبوضة 

* * *
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تدريبات على البحور السابقة 

 ما وزن األبحر اآلتية: )الوافر ـ الكامل ـ الرجز ـ الرمل( ؟1 1س
 َمثِّْل لكل ضب من األضب اآلتية ببيت من الشعر:1 2س

 الرضب املعصوب من الوافر املجزوء.)أ( 
 الرضب اْلُمَرفَّل من الكامل املجزوء.)ب( 
َمل املجزوء.)ج(   الرضب الُمَسبَّغ من الرَّ
 الرضب الصحيح من اخلفيف املجزوء.)د( 

كم ضًبا لعروض الوافر املجزوء مع التمثيل؟ 1 3س
كم ضًبا لعروض الكامل التام األوىل مع التمثيل؟1 4س
ما وزن اهلزج ؟ كم عروًضا وضًبا له؟ َمثِّل ملا تذكر.1 5س
كم استعامالً للبحر الرجز مع التمثيل لكل استعامل؟ 1 6س
كم ضًبا لعروض الرمل التام مع التمثيل؟1 7س
اخت اإلجابة الصحيحة مما يأيت بوضع عالمة )√)11 8س

وَد اْلَبِخيال [. هذا البيت من: ـ 1 َم اجْلُ ] َجاَد بِاألَْمَواِل َحتَّى * َعلَّ
الرمل املجزوء صحيح العروض والرضب.     )    ()أ( 
 الرمل املجزوء صحيح العروض حمذوف الرضب.  )    ()ب( 
الرجز املجزوء صحيح العروض والرضب.     )    ()ج( 
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]َوَدَفْعُتَها َفَتَداَفَعْت * َميْشَ اْلَقَطاِة إىَِل اْلَغِديِر[. هذا البيت من: ـ 2
الوافر املجزوء صحيح العروض والرضب.   )    ()أ( 
)    ()ب(   الوافر املجزوء صحيح العروض معصوب الرضب.  
الكامل املجزوء صحيح العروض مرفل الرضب.   )    ()ج( 

ِمي[. هذا ـ 3 ُ عن َنًدى * وَكاَم َعلِْمِت َشامئيِل َوَتَكرُّ ]وإذا َصَحْوُت َفاَم ُأَقرصِّ
البيت من: 

الوافر مقطوف العروض والرضب.      )    ()أ( 
املتقارب التام صحيح العروض والرضب.               )    ()ب( 
الكامل التام صحيح العروض والرضب.                 )    ()ج( 

]َخلَييلَّ ُعوَجا َعىَل َرْسِم داٍر * َخَلْت ِمْن ُسَلْيَمى َوِمْن َميَّْه[. هذا البيت من: ـ 4
الرمل التام حمذوف العروض والرضب.    )    ()أ( 
)    ( )ب(   املتقارب التام صحيح العروض أبت الرضب.   
الرجز التام صحيح العروض والرضب.        )    ()ج( 

اكتب األبيات اآلتية كتابًة عروضيًة، وِزْنَا ُمَبيِّنًا َبْحَرها، ونوع عروضها 1 9س
وضهبا، وحال تفعيالتا:

َيــا َمـــْن َعَلْيِه امْلُتََّكــــْل      ـ
اِْرَحــْم ُعَبْيــًدا َقْد َســَأْل      

ــوُع    ***َيطـِـرُي إَِلْيــَك ِمْن َشــْوٍق ُفــَؤاِدي      ـ ُل ــُه الضُّ ُك ــَس َتْتُ ــْن َلْي َوَلكِ
ــي      ـ ــنَيَّ َمنِيَّتِ ــُت َلَتْأتِ ــْد َعلِْم إِنَّ امْلَنَاَيــا ال َتطِيــُش ِســَهاُمَها    ***َوَلَق
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النوع الّثاني: البحور ذوات التفعيلتني املختلفتني

)الطويل،  تسعة:  وهي  خمتلفتني،  تفعيلتني  عىل  إيقاعها  يف  تعتمد  بحوٍر  هي 
واملديد، والبسيط، والرسيع)1)، واملنرسح)2)، واخلفيف، واملضارع)3)، واملقتضب)4)، 

واملجتث)5)(، وسندرس أربعة منها دراسًة مفصلًة، وهي:

* * *

)1) وزنه: ُمْسَتْفِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن َمْفُعوالُت * ُمْسَتْفِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن َمْفُعوالُت 
)2) وزنه: ُمْسَتْفِعُلْن َمْفُعْوالُت ُمْسَتْفِعُلْن *  ُمْسَتْفِعُلْن َمْفُعْوالُت ُمْسَتْفِعُلْن

)3) وزنه: َمَفاِعْيُلْن َفاِع الُتْن  *  َمَفاِعْيُلْن َفاِع الُتْن                       
)4) وزنه: َمْفُعْوالُت ُمْسَتْفِعُلْن   *  َمْفُعْوالُت ُمْسَتْفِعُلْن     

)5) وزنه: ُمْسَتْفِع ُلْن َفاِعالُتْن  * ُمْسَتْفِع ُلْن َفاِعالُتْن                        
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ِويل� ) البحر الطَّ

أهداف الدرس

بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا عىل أن:

يحدد مكونات بحر الطويل.ـ 1

يبين استعماالت بحر الطويل.ـ 2

يميز بين العلل والزحاف الواردة في بحر الطويل )القبض – الحذف(.ـ 3

 يميز بين صور بحر الطويل.ـ 4

الزحافات ـ 5 مبينًا  عروضًيا  تقطيًعا  الطويل  بحر  إلى  تنتمي  أبياًتا  يقطع 
والعلل الواردة فيها. 

يلحق ـ 6 الذي  والزحاف  مفاعيلن(  )فعولن  تفعيالت  مكونات  يبين 
التفعيلتين.

 يستخرج األبيات التي تنتمي لبحر الطويل من أبيات تعرض عليه.ـ 7

 يستشعر أهمية دراسة بحر الطويل. ـ 8
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وزنه:
يتكون الطويل من )َفُعْوُلْن(، و)َمَفاِعْيُلْن(، تتكرران مًعا أربع مرات يف البيت، 

فيكون يف كل شطر منه أربع تفعيالت مرتبة عىل هذا النحو)1)1
َفُعْوُلْن َمَفاِعْيُلْن َفُعْوُلْن َمَفاِعْيُلْن***َفُعْوُلْن َمَفاِعْيُلْن َفُعْوُلْن َمَفاِعْيُلْن

استعماله:
البحور  أكثر  من  وهو  الوجوب،  سبيل  عىل  ا  تامًّ الطَِّويل  البحر  يستعمل 

استعامالً يف الشعر العريب .
عروضه وضربه:

عروضه مقبوضة، وهلا ثالثة أضب:

حمذوف )َمَفاِعي(صحيح )َمَفاِعيُلْن( مقبوض )َمَفاِعُلْن(

للبحر الطَِّوْيل َعُروض واحدة َمْقُبوَضة )َمَفاِعُلْن(، وهلا ثالثة أضب:
الرضب األّول: صحيح )َمَفاِعْيُلْن(، مثل قول الشاعر:

َوَرائِــٌح َغــاٍد  الَمــاَل  إِنَّ  َوَيْبَقــى ِمَن الَمــاِل األَحاِدْيــُث َوالّذْكُر***َأَمــاِويَّ 
ْلَماَأَمــاِوْي إِْنَن  َغاِدْنَي  ْيـِمَن ْلَماِل ْلـَوَيـْبَقـى***َوَرائُِحْنَلـ  ِد َحا ُث َوْذِذْكُرْوَأ

5 /5 / /5/5/5//5 /5 //5//5//***5 /5 //5/5/5//5 /5 / /5/5/5//
ُلْن َمـَفاِعْيُلْنَفـُعـْوُلْنَمـَفاِعْيُلْنَفـُعْوُلنْ ***َمـَفاِعُلْنَفـُعـْوُلْنمـََفاِعـْيُلْنَفـُعـْو
صحيحَسالَِمةَسالَِمةَسالَِمة***َمْقُبوَضةَسالَِمةَسالَِمةَسالَِمة

ُدوُد ُمَواِصٌل * َفُعْوُلْن َمَفاِعْيُلْن َفُعْوُل َمَفاِعُلْن    )1) ضابطه: َطويٌل َغَراِمي َوالصُّ
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الرضب الّثاين: مقبوض ِمْثل العروض، كقول َطَرَفة:
ــاُم َمــا ُكنْــَت َجاِهــاًل ِد***َســُتْبِدي َلــَك األَيَّ َوَيْأتِيــَك باألَْخَبــاِر َمــْن َلــْم ُتــَزوِّ

ي َلـْمـَك بأِْلَْخَباَوَيــْأتِـْي***َتَجـاِهَلْنُمـ َما ُكنْـَلَك أْلَ ْيَياَسُتـْبِد ُتَزْوِوِدْيِرَمْن 
5 /5 / /5/5/5//5 /5 //5//5//***5 /5 / /5/5/5//5 /5 //5//5//
ُلْن ُلْن***َمـَفاِعُلْنَفـُعـْوُلْنَمَفـاِعـْيُلْنَفـُعـْو َمـَفاِعُلْنَفـُعـْوُلْنَمـَفـاِعْيُلْنَفـُعـْو
مقبوضَسالَِمةَسالَِمةَسالَِمة***َمْقُبوَضةَسالَِمةَسالَِمةَسالَِمة

الرضب الّثالث: حمذوف )َمَفاِعي(، وحتول إىل )َفُعْوُلْن(، مثل قول العباس 
بن األحنف:

ــُه ــرْيُ َجنَاَح ــْن ُيِع ــْل َم ــا َه َب الَقَط َأطِــرْيُ ***َأِسْ َهِوْيــُت  َقــْد  َمــْن  إىَِل  َلَعــيلِّ 
َب ْلـ ْيـُتإِ َلـى َمْن َقْدَلَعــْللِـْي***َجنَاَحُهوُيـِعـرْيَُقَطاَهْل َمْنَأِسْ ْوَهِو طِـرْيُ َأ
5 /5 //5/5/5///5 / /5//5//***5 /5 //5/5/5///  5  //5 /5 //
ُلْن ُلْن***َمـَفاِعُلْنَفـُعـْوُلمـََفـاِعْيُلْنَفـُعـْو َمـَفـاِعْيَفـُعــْوُلَمـَفـاِعْيُلْنَفـُعـْو

حمذوفَمْقُبوَضةَسالَِمةَسالَِمة              ***َمْقُبوَضةَمْقُبوَضةَسالَِمةَسالَِمة            

* * *
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ما يدخله من زحاف أو علة

 بعد دخولهاالعلة بعد دخولهالزحاف

1ـ القبض، وهو 
حذف اخلامس 

الساكن من )َفُعوُلْن(، 
و)َمَفاِعيُلْن(. 

َفُعوُل، َمَفاِعُلْن.
وهو يف 

العروض زحاٌف 
جاٍر جمرى العلة 
من حيث لزومه.

1ـ احلذف، وهو 
حذف السبب 

اخلفيف من آخر 
)َمَفاِعيُلْن( يف 

الرضب الثالث. 

)َمَفاعي(، 
وحتول إىل 
)َفُعوُلْن(.

2ـ اْلَكّف، وهو: 
حذف السابع الساكن 

من )َمَفاِعْيُلْن(. 
َمَفاِعْيُل.

* * *
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تطبيق

نوع  ُمَبيِّنًا  وِزْنَا  عروضيًة،  كتابًة  اْكُتْبها  الطويل،  من  اآلتية  األبيات  س: 
عروضها وضهبا، وحال تفعيالتا:

َمْوَأل:ـ 1  قال السَّ
ْؤِم ِعْرُضُه  َفـــُكلُّ ِرَداٍء َيْرَتِدْيـــِه َجْيـــُل***إَِذا اْلَمْرُء َلْ َيْدَنْس ِمَن اللُّ

قال الشاعر:ـ 2
ــَرٍة بِلَِســانِِه ْجِل***َيُمــْوُت اْلَفَتــى ِمــْن َعْث َوَلْيَس َيُمْوُت اْلَمْرُء ِمْن َعْثَرِة الرِّ

قال اْلُكَمْيت:ـ 3
ـــِة ُســـنٍَّة َسُب ***بِـــَأيِّ كَِتـــاٍب َأْم بَِأيَّ َتَرى ُحبَُّهْم َعاًرا َعيَلَّ َوحَتْ

ج:
قول السموأل:ـ 1

ــْؤِم ِعْرُضُه  َجمْيــُل ***إَِذا اْلَمــْرُء َلــْم َيْدَنــْس ِمــَن اللُّ َيـْرَتـِدْيـــِه  ِرَداٍء  َفـُكـــلُّ 
ْلـُلْؤُء َلْم َيْدَنْسإِ  َذ ْلَمـْر           َجِمـْيُلـْوَتـِدْيِهـْيِرَدا ِء ْن َيـْرَفـُكــْلُل         ***ِمـ ِعْرُضُهْوِمَن 
        5/5/ /5/5/5// 5/5 / /  5 //5 //***/5 /  / 5/5/5//5/5//        5 /5 //
ُلْن           َمـَفـاِعْيَفـُعـْوُلْنمـََفاِعـْيُلْنَفـُعـْوُل         ***َمـَفـاِعُلْنَفـُعـْوُلْنَمـَفاِعـْيُلْنَفـُعـْو
محذوفَسالَِمةَسالَِمةمقبوضة         ***َمْقُبوَضةَسالَِمةَسالَِمةَسالَِمة          
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قول الشاعر:ـ 2
ــانِِه ــَرٍة بِلَِس ــْن َعْث ــى ِم ــْوُت اْلَفَت ْجــِل***َيُم َوَلْيــَس َيُمــْوُت امْلَــْرُء ِمــْن َعْثــَرِة الرِّ

َعْثـَيُمْوُت ْلَمْرَوَلـْيـَس***لَِسـاِنِْيـَرتِْن بِـَفَتى ِمْن َعْثـَيُمْوُت ْلـ ِمْن  َرِة ْرِرْجيِلُْء 
5/5//5/5/5///5//5//5//***/ 5//5/5/5//5/5//5/5/5//
َمـَفاِعـْيُلْنَفـُعْوُلْنَمَفـاعـِْيُلْنَفـُعْوُل***َمـَفاِعُلْنَفـُعـْوُلَمـَفاِعْيـُلْنَفـُعْوُلْن

صحيحَسالَِمةَسالَِمةمقبوضة***َمْقُبوَضةمقبوضةَسالَِمةَسالَِمة   

قول اْلُكَمْيت:ـ 3
ُســـنٍَّة  ـــِة  بَِأيَّ َأْم  كَِتـــاٍب  َتـــَرى ُحبَُّهـــْم َعـــاًرا َعَلـــيَّ َوَتْحَســـُب***بِـــَأيِّ 

ْمبِـَأْيـِي َأ  ْيـَيكَِتـْابِـْن  ُسنْنَتِْنبِـَأ ُحْب***ـِة  َتْحَسُبـْوَعـَلـْيـَيَبُهْمـ َعارْنَتَرى  َو
/ 5 //5/5/5/// 5 //5//5//***5  /  5//5/5/5/// 5 / /5//5//

ُل ُلـْن***َمـَفاِعُلْنَفـُعـْوُلَمـَفـاِعْيُلْنَفـُعـْو َمـَفـاِعُلْنَفـُعـْوُلَمـَفـاِعْيُلْنَفـُعـْو
مقبوضمقبوضةَسالَِمةَسالَِمة***َمْقُبوَضةمقبوضةَسالَِمةَمْقُبوَضة

* * *
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البحر املديد� 2

أهداف الدرس

بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا عىل أن: 

يحدد مكونات البحر المديد.ـ 1

يوضح ضابط البحر المديد. ـ 2

يبين استعماالت البحر المديد.ـ 3

 يحدد صور البحر المديد. ـ 4

يميز بين )الحذف ـ القصر ـ البتر ـ الخبن(. ـ 5

 يوضح حكم أعاريض وأضرب البحر المديد باألمثلة. ـ 6

يقطع أبياًتا تنتمي إلى البحر المديد تقطيًعا عروضًيا مبينًا نوع عروضها ـ 7
وضربها وما طرأ على حشوها من تغيير مع تسميته. 

يوضح المكونات الصوتية للتفعيلتين )فاعالتن فاعلن(. ـ 8

 يوضح الزحاف المشترك بين التفعيلتين )فاعالتن فاعلن(. ـ 9

  يهتم بدراسة البحر المديد. ـ 10
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وزنه:
يتكون املديد من )َفاِعالُتْن(، و)َفاِعُلْن(، تتكرران مًعا ثالث مرات يف البيت، 

فيكون يف كل شطر منه ثالث تفعيالت عىل النحو اآليت)1)1
َفاِعالُتــْن  َفاِعُلْن  َفاِعالُتْن***َفاِعالُتــْن  َفاِعُلْن  َفاِعالُتْن

استعماله:
جاء املديد مكوًنا من ست تفعيالت فقط، وهو نادر يف االستعامل العريب.

عروضه وضربه:

له ثالث أعارض، وستة أضب:

صحيحة

صحيح

حمذوفة خمبونة

أبتحمذوف خمبونأبت

حمذوفة

مقصورحمذوف

للمديد ثالث أعاريض، وستة أضب.
الَعُروض األوىل: 

َصِحيَحة )َفاِعالُتْن(، وهلا ضب مماثٌل هلا، مثل قول الشاعر:

إَلْيــِه  َيــْدَأْب  اْلِعــزَّ  ُيِحــبَّ  َغاَصــا***َمــْن  رَّ  الــدُّ َطَلــَب  َمــْن  َوَكــَذا 
ْدَوَكـَذا َمــْن***َأْب إَلـْيِهـيِعــْز َز َيــْدَمْن ُيِحْبَب ْلـ  َغـاَصاَطــَلـَب  َر ْر ُد

)1) ضابطه:  َيا َمِديًدا َأْعُينِي َشاِخَصاٌت * َفاِعالُتْن َفاِعُلْن َفاِعالُتْن 
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5/5//5/5 / /5 /5/5//5/***5 /5 ///5 / / /5/5//5/
ُتـْن***َفـاِعـالُتـْنَفــاِعـُلــْنَفـاِعـالُتـْن َفــاِعـالُتـْنَفـــِعــُلــْنَفــِعـال

صحيحمخبونةمخبونة***َصِحيَحةَسالَِمةَسالَِمة

إىل  وحتول  )َفاِعال(،  فيها  )َفاِعالُتْن(  تصبح  حمذوفة،  الثانية:  الَعُروض 
)َفاِعُلْن(، وهلا ثالثة أضب:

الرضب األّول: حمذوٌف ِمْثُلَها )َفاِعُلْن(، مثل قول الشاعر:
َشــــاِهًدا َمــــا ِعْشـــُت َأْو َغائَِبـــا***اِْعَلُمـــــْوا َأنِّـــــْي َلُكـــْم َحافِـــٌظ   

ْن   َأ ْعَلُمـْو َلُكـْماِ َأْوَشاِهَدْن َمــا***َحــافِـُظــْننِـْي  َغــائِـَبــــاِعـْشُت 
5/5//5/5 / /5 /5 / /5 /***5/5//5/5 / /5 /5 / /5 /
ِعـُلــْنَفــاِعالُتـْن ***َفـــاِعـُلــْنَفــاِعـُلــْنَفـاِعـالُتـْن َفـــاِعـُلــْنَفـــا

محذوفَســالَِمةَســالَِمة***محذوفةَســالَِمةَســالَِمة

إىل  وحتول  )َفاِعالْت(،  فيه  )َفاِعالُتْن(  تصبح  مقصور،  الّثاين:  الرضب 
)َفاِعالْن()1)، مثل قول الشاعر:

َعـْيـُشــــُه     اْمـــــَرًأ  نَّ  َيـُغــــــرَّ َواْل ***ال  لِلـــزَّ َصائِـــــٌر  َعْيـــــٍش  ُكلُّ 
َعْيِشْن***َعــْيُشـُهــوَن ْمــَرَأ ْنال َيـُغـْرَرْن ْلَصــائِــُرْنُكْلُل  ا َو َز لِــْز
5/5//5/5/ /  5 /  5 / /5 /***5/5//5/5 / /5 /55 //5 /
ِعــُلـْنَفــاِعالُتـْن***َفـــاِعـُلــْنَفـــا ِعـُلـْنَفــاِعـالُتـْن ْنفـــا ِعـال َفــا

مقصورسالمةَسالَِمة***محذوفةَسالَِمةَسالَِمة

)1)ألنَّ القصر حْذُف ساكن السبب الخفيف من آخر التفعيلة، وإسكان متحركه.
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)َفْعُلْن()1)،  إىل  وحتول  )َفاِعْل(،  فيه  )َفاِعالُتْن(  تصري  أبت،  الّثالث:  الرضب 
مثل قول الشاعر:

ِريَبـــٍة ُذْو  ْهــــِر  الدَّ َصــــْرَف  َمـــــا َيْأتِيـــــَك بِـــاْلـَهـــــْوِل     ***إِنَّ  ُربَّ
لِـيتِيَك بِــْلُرْبَبـَمــا َيـْأ    ***ِريــَبـــتِـْنَدْهـِرُذ ْوإِ ْنَن َصْرَف ْد َهْو
5/5//5/5// 5/5 /  /  5/***5/5//5/5 /  / 5 /5/5/
َفـْعُلـْنَفــاِعــُلــْنَفــاِعـالُتـْن***َفــاِعــُلــْنَفــاِعـُلـْنَفـاِعـالُتـْن

أبترَســالَِمةَســالَِمة***محذوفةَســالَِمةَســالَِمة

إىل  وحتول  )َفِعال(،  فيها  )َفاِعالُتْن(  تصري  خمبونة،  حمذوفة  الّثالثة:  العروض 
)َفِعُلْن(، وهلا ضبان:

الرضب األّول: حمذوٌف خمبوٌن ِمْثُلَها )َفِعُلْن(، مثل قول الشاعر:
ــْه ***لِْلَفَتـــى َعْقـــٌل َيِعيـــُش. بِـــِه     ــاَقُه َقَدُمـ ــِدي َسـ ــُث َتْهـ َحْيـ

َيِعيـلِــْلَفَتى َعـْق بِِهْيـُلْن  َقـُهـوَحْيُث َتـْهِدي  ***ـُش  َقـَدُمـْهَسا
5/5//5/5//5/5 / / /***5/5//5/5//5/5///
ُتـْن ***َفـِعــــُلْنَفــاِعُلـْنَفـاِعـالُتـْن ِعـال ِعُلـْنَفــا َفِعـُلْنَفـا

محذوفة َســالَِمةَســالَِمة 
محذوفَســالَِمةَســالَِمة  ***مخبونة

مخبون

)1) ألنَّ البتَر اجتماُع الحذف والقطع؛ فُيحذف السبب الخفيف من آخر التفعيلة، وُيحذف 
ساكن الوتد المجموع، وُيسكن ما قبله.
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الرضب الّثاين: أبت، تصري )َفاِعالُتْن( فيه )َفاِعْل(، وحتول إىل )َفْعُلْن(، مثل 
قول الشاعر:

َتْعِرُفـــُه      َلْســـَت  َشـــْخٍص  ـــَت َقاِريـــِه         ***ُكلُّ  ـــاٍب َلْســــ َككَِتـــ
ُفُهـوَلْست ََتـْعـُكْلُل َشْخِصْن   بِـْن         ***ِر   َقـاَككِـَتـا يـِهيَلْسَت  ِر
     5/5//5/5//5/  5 ///***          5/5///5//5/ 5/5/
ُتـْن ِعـال ُتـْن           ***َفـِعـُلـْنَفــاِعُلـْنَفــا َفـْعـُلْنَفـاِعـُلـْنَفـِعـال

فةَســالَِمةَســالَِمة        و محذ
أبترَســالَِمةمخبونة      ***مخبونة

* * *
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ما يدخله من زحاف أو علة

بعد دخولهاالعلةبعد دخولهالزحاف

1 ـ اْلَخْبن، وهو: 
حذف الثاين الساكن 

من )َفاِعالُتْن( أو 
)َفاِعُلْن(.

َفِعالُتْن، 
َفِعُلْن

1 ـ احلذف، وهو: حذف 
السبب اخلفيف من آخر 

)َفاِعالُتْن(.

َفاعال، 
وحتول إىل 

َفاِعُلْن.

2 ـ اْلَكّف، وهو: 
حذف السابع الساكن 

من )َفاِعالُتْن(.
َفاِعالُت

2 ـ القرص، وهو: حذف 
ساكن السبب اخلفيف من 
آخر )َفاِعالُتْن(، وإسكان 

متحركه.

َفاِعالْت، 
وحتول إىل 

َفاِعالْن

3ـ الشكل، وهو: 
اجتامع اخلبن والكف 

يف )َفاِعالُتْن(، 
فُيحذف احلرفان: 

الثاين والسابع 
الساكنان منها.

َفِعالُت

3 ـ البت، وهو: اجتامع 
احلذف والقطع يف 

)َفاِعالُتْن(، فُيحذف السبب 
اخلفيف من آخرها، وحُيذف 

ساكن الوتد املجموع، 
وُيسكن ما قبله.

َفاِعْل، 
وحتول إىل 

َفْعُلْن

* * *
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تطبيق

نوع  ُمَبيِّنًا  وِزْناَم  عروضيًة،  كتابًة  اكتبهام  املديد.  من  اآلتيان  البيتان  س: 
عروضهام وضهبام، وحال تفعيالتام:

قال عيّل بن َجَبلة:)1)ـ 1
ــاًل  ــى َجَب ــْن ُدوِن اْلِغنَ ***إِنَّ ِم

ــِرْه)4( ــُس يِف َوَع ــَتُكوُس اْلِعي َس

قال الشاعر:ـ 2
ـــوا   ـــْوٍم إَِذْا َحِزُن ـــْن َق ـــا ِم ــا***َأَن ــْم َطَرَب َوَجــُدوا يِف ُحْزِنِ

ج:
قول عيّل بن جبلة:ـ 1

َجَبـــاًل ْلِغنَـــى  ا ِن  و ُد ِمـــْن  نَّ  *إِ * ْه* ـــِر َع َو ـــي  فِ ـــُس  ْلِعي ا ُس  ـــَتُكو َس
و    ُد ِمْن  ْنَن  *َجــَبــَلْنِن ْلِغـنَـىإِ * فِيَسـَتـُكوُس ْلـ* ْهِعيُس  َعــِر َو
5 /5 //5 /5 //5 /5 / / / * * *5 /5 / / /5//5/5 / / /
*َفــِعــُلـْنَفـا ِعـُلـْنَفــاِعــال ُتـْن * َفـِعُلـْنَفـاِعُلـْنَفــِعـالُتــْن*

لَِمة  لَِمةَســـــا محذوفة َســـا
*مخبونة *  محذوفَســالَِمةمخبونة*

مخبون

)1) الِعيُس: جمع َعْيَساء، وهي اإلبل التي صار لونها أبيَض ُتخالطه ُشْقرٌة. 
      وستكوس الِعيُس: ستمشي على ثالث قوائم؛ ألنَّ إحدى قوائمها سُتَعْرقُب. وَوَعره: 

ُصْلبه .
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قول الشاعر:ـ 2
َحِزُنـــوا   إَِذا  َقـــْوٍم  ِمـــْن  ــا***َأَنـــا  ــْم َطَرَبـ ــي ُحْزنِِهـ ــُدوا فِـ َوَجـ

ُنـــوِمْن  إِ َذ  اَأَن ِمْن َقــْو      نِـِهـْمَوَجُدو فِـي ***َحِز َبــاُحْز َطـَر
5 /5 ///5//5/5 / / /***5/5///5//5/5 ///
ُتـْن***َفــِعـُلـْنَفــاِعُلـْنَفــِعـالُتـْن َفـِعـُلـْنَفـاِعـُلـْنَفـِعـال

 محذوفةَســالَِمةمخبـــوَنة
محذوفَســالَِمةمخبونة*** مخبونة

مخبون

* * *
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البحر البسيط� 3

أهداف الدرس

بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا عىل أن:

 يحدد تفعيالت البحر البسيط.ـ 1

يوضح استعماالت البحر البسيط.ـ 2

 يحدد صورة البحر البسيط التام. ـ 3

يميز بين أضرب البحر البسيط التام )الخبن – القطع(.ـ 4

 يحدد مكونات البحر البسيط المجزوء.ـ 5

يحدد صور البحر البسيط المجزوء.ـ 6

يحدد المقصود بمخلع البسيط. ـ 7

يقطع أبياًتا تقطيًعا عروضًيا ويبين الزحافات والعلل الواردة بكل منها. ـ 8

 يكتب أبياًتا لصورتين مختلفتين من استعماالت البحر البسيط.ـ 9

 يهتم بدراسة البحر البسيط. ـ 10
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وزنه:

يتكون البسيط من )ُمْسَتْفِعُلْن(، و)َفاِعُلْن(، تتكرران مًعا أربع مرات يف البيت، 
فيكون يف كل شطر منه أربع تفعيالٍت مرتبًة عىل هذا النحو)1)1

ُمْسَتْفِعُلْن َفاِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن َفاِعُلْن***ُمْسَتْفِعُلْن َفاِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن َفاِعُلْن

استعماله:

الشعر  يف  استعامالً  البحور  أكثر  من  وهو  وجمزوًءا،  ا  تامًّ البسيط  يستعمل 
العريب.

أواًل: البسيط التام

وزنه:
ُمْسَتْفِعُلْن َفاِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن َفاِعُلْن***ُمْسَتْفِعُلْن َفاِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن َفاِعُلْن

عروضه وضربه:

مقطوع )َفاِعُلْن(  خمبون )َفِعُلْن(

عروضه خمبونة، وهلا ضبان:

للبسيط التام عروض واحدة خمبونة )َفِعُلْن(، وهلا ضبان:

)1) ضابطه: َيا َباِسطِْي إِنَّ َوْجِدْي فِيَك ُمْشَتِعٌل  *  ُمْسَتْفِعُلْن َفاِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن َفِعُلْن
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الرضب األّول: خمبون مثلها، ومثاله قول الشاعر:
ـــٍة  ـــي ُمَخاَصَم ـــًرا فِ ـــَرنَّ َصِغي ـــِد ***اَل َتْحِق ـــَة األََس ـــي ُمْقَل ـــَة ُتْدِم إِنَّ اْلَبُعوَض

َأَسِدْيِمْي ُمْقَلَت ْلـَض َتُتْدإِْنَن ْلَبُعْو***َصَمتِْنَرْن فِْي ُمَخاَن َصِغْيـاَل َتْحِقَرْن

5//5/5/5///5//5/5/5///***5//5/5/5///5//5/5/5///
َفِعُلْنُمْسَتْفِعُلْنَفِعُلْنُمْسَتْفِعُلْن ***َفِعُلْنُمْسَتْفِعُلْنَفِعُلْنُمْسَتْفِعُلْن
مخبونسـالـمـةمخبونةسـالـمـة***مخبونةسـالـمـةمخبونةسـالـمـة

الرضب الّثاين: مقطوٌع، تصري )َفاِعُلْن( فيه )َفاِعْل(، وحتول إىل )َفْعُلْن()1)، 
ومثاله قول الشاعر:

ــِه  ــاُن بِ َم ــاَل الزَّ ــى َوإِْن َط ــُر َأْبَق ــرُّ َأْخَبــُث َمــا َأْوَعْيــَت ِمــْن َزاِد ***َاْلَخْي َوالشَّ
َزاِدي           َأْوَعْيَت ِمْنَبُث َمــاَوْشَشْرُرَأْخ***ُن بِِهيَطاَل ْزَزَماَقى َوإِْنَاْلـَخْيُرَأْب

5//5/5/5//5/5//5/5/5///***5//5/5/5///5//5/5/           5/5/

َفْعُلْن           ُمْسَتْفِعُلْنَفِعُلْنُمْسَتْفِعُلْن***َفِعُلْنُمْسَتْفِعُلْنَفا ِعُلْن    ُمْسَتـْفِعُلْن        

ـــة      لمةسالـمـ ـــالمةسا ــة***مخبونةس ــةمخبونةسالـمـ  مقطوع           سالـمـ

ثانًيا: البسيط المجزوء

وزنه:
ــَتْفِعُلْن         ــَتْفِعُلْن َفاِعُلْن ُمْس ــَتْفِعُلْن***ُمْس ــَتْفِعُلْن َفاِعُلْن ُمْس ُمْس

)1) ألنَّ القطَع حذُف ساكن الوتد المجموع من آخر التفعيلة مع تسكين ما قبله. 
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عروضه وضربه:
له عروضان، وأربعة أضب:

مقطوعة، وهلا ضٌب صحيحة، وهلا ثالثة أضب:

صحيح 
)ُمْسَتْفِعُلْن(

ُمَذيَّل 
)ُمْسَتْفِعالْن(

مقطوع
)ُمْسَتْفِعْل(

مقطوع مثلها 
)ُمْسَتْفِعْل(

للبسيط المجزوء عروضان، وأربعة أضرب:
العروض األوىل: صحيحة )ُمْسَتْفِعُلْن(، وهلا ثالثة أضب:

ُمَذيَّل، تصري )ُمْسَتْفِعُلْن( فيه )ُمْسَتْفِعالْن()1) ، ومثاله قول  الرضب األّول: 
الشاعر:

ــا ــَماُء َم ــْت َأْس ــْد َأْخَلَف ــاِح َق ــا َص اْلِوَصاْل***َي ُحْسِن  ِمْن  ُتَمنِّيَك  َكـاَنْت 

ــاَأْخَلـَفْتَياَصــاِح َقــْد  ــَماُء َم ُحْسِن ْلِوَصاْلنِيَك ِمْنَكاَنـْت ُتَمنْـ***َأْس

5//5/5/5//5/5//5/5/***5//5/5/5//5/55//5/5/

ِعـُلْنُمْسَتـْفِعـُلْن ُمْسَتـْفِعـالْنَفاِعُلْنُمْسَتْفِعُلْن***ُمْسَتـْفـِعُلْنَفـا
ـــــلسالمةسالـمـة***صحيحــةســالمةســالـمـــة ُمـَذيَّ

الرضب الّثاين: صحيح )ُمْسَتْفِعُلْن(، ومثاله قول الشاعر:)2)

ُمْسـَتْعِجِم)2(***َمـــاَذا ُوُقوفِـــْي َعَلـــى َرْبـــٍع َعَفـــا َداِرٍس  ُمْخَلْوَلـــــٍق 

)1) ألنَّ التذييل زيادة حرف ساكن على التفعيلة التي آخرها وتد مجموع.
ْبُع: الَمنِْزل. وَعَفا: َدَرَس . وُمْخَلْوَلق: ُمْسَتٍو باألرِض. )2) الرَّ



X الصف الثاني الثانوي92

ُمْسَتْعِجِميَداِرِسْنُمْخَلْوَلِقْن           ***َرْبِعْن َعـَفـافِْي َعـَلىَماَذا ُوُقو
 5//5/5/5//5/5//5/5/***           5//5/5/5//5/5//5/5/

ـــَتْفِعُلْنَفاِعـُلْنُمْسَتْفِعُلْن         ُمْسَتْفِعُلْنَفاِعُلْنُمْسَتْفِعُلْن           ***ُمْس
صـحيـحسالمةسالـمـة           ***صـحيـحـةسـالمـةســـالمة        

إىل  وحتول  )ُمْسَتْفِعْل(،  فيه  )ُمْسَتْفِعُلْن(  تصري  مقطوع،  الثالث:  الرضب 
)َمْفُعوُلْن()1)، ومثاله قول الشاعر:
ــْم ــا ِمْيَعاُدُكـ ــا إِنَّمـ ــْيُروا َمًعـ اْلـــَواِدي***ِسـ َبْطـــَن  الثُّاَلَثـــاِء  َيـــْوَم 

ُكْمإِْننََماِســْيُرْوَمَعْن ُد ـَن ْلَوا ِد يَثاِء َبْطَيــْوَم ْثـــُثال***ِمْيَعـــا
        5//5/5/5//5/5//5/5/***           5//5/5/5//5/5 /5 /5 /
ُلـْنَفـاِعـُلْنُمْسـَتْفــِعـُلْن          ***ُمْســَتْفِعُلْنَفاِعُلْنُمْســَتْفِعُلْن         َمـْفـُعــو

مقطـــــوعسالمةســـالـمة           ***صحيحـــةسالمةســـالـمة        

ضٌب  وهلا  )َمْفُعوُلْن(،  إىل  وحتول  )ُمْسَتْفِعْل(،  مقطوعة  الثانية:  العروض 
واحد مقطوع مثلها، مثل قول الشاعر:

َأْطــالٍل ِمــْن  ــْوَق  الشَّ َهيَّــَج  َأْضَحــْت ِقَفــاًرا َكَوْحــِي اْلَواِحــي ***َمــا 
ـِي ْلَواِحيَرْن َكَوْحـَأْضَحْت ِقَفا***َأْطـاللِــْنَشْوَق ِمْنَما َهْيَيَج ْشـ        

         5//5/5/5//5/5/5/5/***            5//5/5/5//5/5/5/5/
َمْفُعوُلْنَفاِعُلْنُمْسَتْفِعُلْن          ***َمـْفـُعـــوُلْنَفـاِعُلْنُمْســَتْفِعُلْن           

ــمة           ***مـقطوعـةسالمةســالـــمة        مقطـوعسالمةســالـ

)1) ألنَّ القطع ـ كما عرفت ـ حذف ساكن الوتد المجموع مع تسكين ما قبله.
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لَّع البسيط ُمَ

هو نوٌع من البسيط املجزوء، يدخل اخلبُن والقطُع عروضه وضبه، فتصبح 
)ُمْسَتْفِعُلْن( فيه )ُمَتْفِعْل(، وحتول إىل )َفُعوُلْن(، فيكون وزنه:

ــْن ـ َفُعوُلْن ــْن ـ َفُعوُلْن***ُمْســَتْفِعُلْن ـ َفاِعُل ُمْســَتْفِعُلْن ـ َفاِعُل

ومثاله قول الشاعر:
ُتِمـــــــرُّ َدْهـــــــِري َوالَ َتُمـــــرُّ***َأْشـــــُكو إىَِل اهللِ ِمــــــْن ُأُمـــــوٍر

َتـُمْر ُر و ـِر ْي َوالُتـِمْر ُرَد ْهـ***ُأ ُمـوِرْنالِه  ِمْنَأْشُكْو إَِل ْل
       5//5/5/5//5/5/ 5 //***          5//5//5//5/5/5//
َفـُعـوُلْنَفـاِعـُلْنُمـتـَْفِعُلْن          ***َفـُعـوُلْنَفـاِعُلْنُمْسَتـْفِعُلْن        
ــة          ***خمبونة مقطوعةسالمةســالـمـــة         ــالمةمخبونـ مخبون مقطوعسـ

وقول اآلخر:)1)
َذْوٍق َعِديـــــِم  إَِمـــــاٍم  ــاِس ُثـــمَّ ُيْجِحـــْف)1(***ُربَّ  َيـــُؤمُّ بِالنَـّ

ــي َذاَك َقـــْوَل َطـــَه ــْف***َخاَلـــَف فِـ ـ ــاِس َفْلُيَخفِّ ــْن َأمَّ بِالنَـّ َمــ

إَِمــا ـَمـ ُيْجِحْفَنَـاِس ُثْمـَيُؤْمُمـ بِنْـ***ـِمـ َذْوِقْنِمْن َعِدْيـُرْبَب 

        5///5/5//5/5/5//***          5//5//5//5/5/5/ /

َفُعـوُلـْنَفاِعـُلْنُمـَتـْفِعُلْن         ***َفُعـوُلْنَفاِعُلْنُمْسَتِعُلْن

يــــة مخبونة ســــالمةمطو
مقطوعة

مخبون ســـالمةمخبونـــة***
مقطوع

)1) ُيْجِحف: ُيَكلِّف الناَس ما ال ُيطِيقون. 
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ُيَخْفِفْفَنـاِس َفْلـَمْن َأ ْمَمـ بِْن***َل َطـاَهـاَذ اَك َقـْوَخاَلَف فِي
        5///5/5//5/5/5//***           5//5/5/5//5/5/5//

َفُعـوُلْنَفـاِعـُلْنُمْسَتـْفِعُلْن***َفُعـوُلْنَفـاِعـُلْنُمـْسَتـِعُلْن

يــــة مخبونةســــالمةمطو
مقطوعة

لمة*** مخبونســــالمةســــا
مقطوع

* * *
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ما يدخله من زحاف أو علة

بعد دخولهاالعلة بعد دخولهالزحاف

1ـ اْلخبن، 
وهو: حذف 
الّثاين الساكن 

من )ُمْسَتْفِعُلْن( 
و)َفاِعُلْن(.

)ُمَتْفِعُلْن(، 
)َفِعُلْن(. وهو يف 
عروض البسيط 
التام زحاٌف جاٍر 

جمرى العلة. 

1ـ التذييل، 
وهو: زيادة 

حرف ساكن عىل 
)ُمْسَتْفِعُلْن(.

ُمْسَتْفِعالْن

2ـ الطي، وهو: 
حذف الرابع 
الساكن من 
)ُمْسَتْفِعُلْن(.

)ُمْسَتِعُلْن(. 

2ـ القطع، وهو: 
حذف ساكن 

الوتد املجموع من 
آخر )ُمْسَتْفِعُلْن( 

مع تسكني ما 
قبله .

)ُمْسَتْفِعْل(، 
وحتول إىل 
)َمْفُعوُلْن(.

3 ـ اْلَخبل، 
وهو: اجتامع 

اخلبن والطي يف 
)ُمْسَتْفِعُلْن(.

ُمَتِعُلْن

* * *
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تطبيق

نوع  ُمَبيِّنًا  وِزْنام   ، عروضيًة  كتابًة  اكتبهام  البسيط.  من  اآلتيان  البيتان  س: 
عروضهام وضهبام ، وحال تفعيالتام:

قال الشاعر:)1)ـ 1
َوَهْل َيُروُق َدفينًا َجْوَدُة اْلَكَفِن)1(.***ال ُيْعِجَبــنَّ ُمِضياًم ُحْســُن بِّزتِه

قال عيّل بن َجَبَلة:ـ 2
ــِه ــاُس َراَحَتْي ــَس النَّ ــْو مَلَ ــاُس بِاْلَعَطاِء***َل َمــا َبِخــَل النَّ

ج:
قول الشاعر:ـ 1

ـــِن***ال ُيْعِجَبـــنَّ ُمِضيًمـــا ُحْســـُن بِّزتـــِه ـــْوَدُة اْلَكَف ـــا َج ـــُروُق َدفينً ـــْل َي َوَه

َكَفنِْيَنْن َجْوَد ُة ْلُق َدفِْيـَوَهْل َيُرو***َزتِِهْيَمْن ُحْسنُبِْزـَن ُمِضيـال  ُيْعِجَبنْـ

5//5/5/5///5//5/5/5///***5//5//5///5//5/5/5///
َفِعـُلْنُمْسَتـْفِعُلْنَفِعـُلْنُمَتـْفِعُلْن***َفِعـُلْنُمْسـَتْفـِعُلْنَفِعُلْنُمْسـَتْفـِعُلْن 
نةَســـالَِمة مخبونَســـالَِمةمخبونةمخبونة***مخبونةَســـالَِمةمخبو

ُة: اهليئة. )1) الُمِضيم: الُمنْتِقُص الظال، والِبزَّ
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قول عيّل بن جبلة:ـ 2
ــاُس َراَحَتْيـــِه ــاُس بِاْلَعَطـــاِء***َلـــــْو َلَمــــَس النَـّ َمـــا َبِخـــَل النَـّ

ْن ْنـ***َحَتـْيـِهيـنَـاُس َراَلْوَلَمَس  َبِخَل  بِْلـَما  َعَطـائِيـنَاُس 
         5///5/5//5/5/5//***         5///5/5//5/5/5//
َفُعـوُلْنَفاِعـُلْنُمْسَتِعُلْن         ***َفُعـوُلْنَفاِعـُلْنُمْسَتـِعُلْن          

ــة           مخبونةسالمةمطويــ
مقطوعة

مخبونسالمةمطـويـة         ***
مقطوع

* * *
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البحر اخلفيف� 4

أهداف الدرس

بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا عىل أن: 

يحدد مكونات البحر الخفيف.ـ 1

يوضح استعماالت البحر الخفيف.ـ 2

يبين صور البحر الخفيف التام. ـ 3

يميز بين الحذف والخبن مع التمثيل.ـ 4

يبين مكونات البحر الخفيف المجزوء.ـ 5

يوضح صور البحر الخفيف المجزوء.ـ 6

كل ـ 7 في  الواردة  والعلل  الزحافات  مبينًا  عروضًيا  تقطيًعا  أبياًتا  يقطع 
منها. 

يحدد المكونات الصوتية لـ )فاعالتن – مستفع لن(.  ـ 8

 يميز بين فاعالتن وفاع التن، مستفعلن ومستفع لن من حيث مكونات ـ 9
كل منهما. 

  يهتم بدراسة البحر الخفيف. ـ 10
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وزنه:
يتكون اخلفيف من )َفاِعالُتْن ، وُمْسَتْفِع ُلْن( ، تتكرر )َفاِعالُتْن( يف البيت أربع 
مرات ، وتتكرر )ُمْسَتْفِع ُلْن( مرتني ، فيكون يف كل شطر منه ثالث تفعيالت 

عىل النحو اآليت)1)1
َفاِعالُتْن ُمْسـَتْفِع ُلْن َفاِعالُتْن***َفاِعالُتْن ُمْسـَتْفِع ُلْن َفاِعالُتْن

استعماله:
ا وجمزوًءا . يستعمل اخلفيف تامًّ

أواًل: اخلفيف التام

عروضه وضربه:

له عروضان، وثالثة أضب:

حمذوفة)فاعلن(صحيحة )فاعالتن(

صحيح

حمذوف

حمذوف

للخفيف التام عروضان ، وثالثة أضٍب:

)1) ضابطه:  َيا َخِفيًفا َأْلَحاُظُكْم َفاتَِكاٌت *  َفاِعالُتْن ُمْسَتْفِع ُلْن َفاِعالُتْن           
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العروض األوىل: صحيحة )َفاِعالُتْن(، وهلا ضبان:

الرضب األّول1 صحيح مثل العروض ، مثل قول الشاعر:
ــا ــُر َيْوًمـ ْهـ ــِه الدَّ ــٍم َأْزَرى بِـ ــْم َكِريـ َوَلئِيـــٍم َتْســـَعى إَِلْيـــِه اْلُوُفـــوُد***َكـ

يِمْن َكِر  َلـئِـيِمْن***َدْهُر َيـْوَمْنَأ ْزَرى بِِه ْدَكْم  ْلُوُفوُدوَتْسَعى إِ َلْيـَو ـِه 
5/5//5/5//5/5/5/5//5/***5/5///5//5/5/5/5//5/
َفــاِعالُتـْنُمْسَتـْفِع ُلْنَفـِعال ُتْن***َفـاِعال ُتْنُمْسَتـْفِع ُلْنَفاِعالُتْن

ــةَسـالِــــَمةَسـالِــــَمة صحيـــحَسـالِــــَمةمخبونـــة***صحيحـ
من  املجموع  الوتد  أول  حذف  وهو:  التَّْشِعْيُث،  يدخله  قد   الرضب  وهذا 
)َفاِعالُتْن( ، فتصري به )َفاالُتْن( ، وهو علة جارية جمرى الزحاف يف عدم اللزوم، 

كقول الشاعر:)1)
ـــٍت ـــَتَراَح بَِمْي ـــْن مـــاَت َفاْس ـــَس َم ــاِء***َلْي ــُت األَْحَيـ ــُت َميِّــ ــما اْلَمْيــ إِنَّــ

َفْسَتَراَلْيَس َمْن ما بَِمْيـتِْنَت  ْلَمْيـ***َح  يُت َمْيَيُتـ ْلإِْننََمـ  ِء ْحـَيـا َأ
5/5//5/5/ /5//5/5///***5/5//5/5/ /5//5/5/5/
تن عال تنُمـَتْفـِع ُلْنفـا تن***فـعـال عـال ُتـْنُمـَتْفِع ُلْنفـا ال َفـا
لَِمة***صحيحةمخبونـــةَسـالِــــَمة ــةَســـا ُمَشـــعَّثمخبونـ

ـــا ـــُش َكئِْيًب ـــْن َيِعْي ـــُت َم ـــا اْلَمْي جـــاِء***إِنَّم كاِســــًفا باُلــــُه َقلِْيـــَل الرَّ
ْلَمْيـ َكئِْيَبْنُت َمْن َيِعْيـإِْننََمـ  َبـا***ُش  َل ْرَرجاِءيُلـُهو َقـلِْيـكاِسَفْن 
5/5//5/5/ /5//5/5///***5/5//5/5/ /5//5/5//5/
تن عـال فـاعـالتنُمـَتْفِع ُلْنفـاعـالتن***فـعـالتن)1(ُمـَتـْفِع ُلْنفـا
صحيحخمبونةَســــالَِمة***صحيحةخمبونةَســــالَِمة

)1) دخل الخبن عروض البيتين السابقين وهو غير الزم، ولهذا لم يعتد به. وقيل: العروض صحيحة.           
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فقد دخل التشعيث ضب البيت األول، ول يلتزمه الشاعر يف ضب البيت 
الثاين .

الرضب الّثاين: حمذوف تصري )َفاِعالُتْن( فيه )َفاِعال( ، وحتول إىل )َفاِعُلْن(، 
ومثاله قول الشاعر:

ـــْم ـــْل آتَِينُْه ـــمَّ َه ـــْل ُث ـــْعِري َه ـــَت ِش َدى؟***َلْي ـــرَّ ـــْن ُدوِن َذاَك ال ـــْن ِم َأْم َيُحوَل
تِـَينْـُهْمَهْل ُثْمَمـ َهْلَلْيَت ِشْعِري ْأ َك ْرَرَدى؟ِمْن ُدوِن َذاَأْمـ َيُحوَلـْن***َأ
5/5//5/5//5/5/5/5//5/***5/5//5/5/ /5/5/5//5/

ُلْنَفـاِعـالُتـْن ُتْن***َفـاِعـالُتْنُمـْسَتْفِع  ِعـال َفـاِعلْنُمْسَتْفِع ُلْنَفـا
محذوفَســالِـَمةَســـالِـَمة***صحيحـــةَســالِـَمةَسـالِــــَمة

العروض الّثانية: حمذوفة )َفاِعُلْن)، وهلا ضب مماثٌل هَلا، ومثاله قول الشاعر:

َعاِمـــٍر َعَلـــى  َيْوًمـــا  َقَدْرَنـــا  َننَْتِصـــْف ِمنْـــُه َأْو َنَدْعـــُه َلُكـــْم***إِْن 
َأْوَنَدْعـَننَْتِصْف ِمنْـ***َعاِمـِرْنَيْوَمْن َعـَلىِإْن َقـَدْرَنــا ـُه وَلُكْمـُه 
5/5//5/5//5/5/5//5/***5/5//5/5//5//5//5/
ُتْن***َفـاِعـلْنُمْسَتْفِع ُلْنَفـاِعـالُتْن ِعال ُلْنَفا َفـاِعـلْنُمـَتـْفِع 

ــذوفمخبونـــةَســــالَِمة***محذوفـــةَسـالِــــَمةَسـالِــــَمة مح
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ثانًيا: اخلفيف اجملزوء

وزنه:
ــْن ــَتْفِع ُل ــْن ُمْس ــْن***َفاِعالُت ــَتْفِع ُل ــْن ُمْس َفاِعالُت

عروضه وضربه:

عروض صحيحة، وهلا ضبان:

خمبون مقصور )ُمَتْفِع ْل(صحيح )ُمْسَتْفِع ُلْن(

للخفيف املجزوء عروض واحدة صحيحة )ُمْسَتْفِع ُلْن( ، وهلا ضبان:
الرضب األّول: صحيٌح ِمْثل العروض ، ومثاله قول الشاعر:

َأْمِرَنـــا***َلْيـــَت ِشـــْعِري َمـــاَذا َتـــَرى فِـــي  َعْمـــٍرو  ُأمُّ 
ِشْعِري َتــَرىَلْيَتـ  ا  َذ  َعْمـِرْنَمـا  َأْمـِرَنــاُأْمُمـ  فِي 
5/5//5/5/ /5/5/***5/5//5/5/ /5/5/

ُتـْن  ِعـال ُلـْنَفــا ُتـْن ***ُمْسـَتـْفِع  ِعـال ُلـْنَفــا ُمـْسَتـْفِع 
ــمة صحيـــــحســـالــــمة***صحيحـــــةســــالــ
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الرضب الّثاين: خمبون مقصور ، تصري )ُمْسَتْفِع ُلْن( فيه )ُمَتْفِع ْل( ، وحتول إىل 
)َفُعوُلْن( ، ومثاله قول الشاعر:

ُنــــــوا َغِضْبُتــــْم َيِســــرْيُ***ُكــــلُّ َخْطــــٍب إِْن َلـــْم َتُكــــو
َخْطبِْن َيـِسـيـُْرْوُنـوَغِضـْبـُتْم***إِْن َلْم َتـُكـوُكْلُل 
5/5//5/5//5/5/***5/5//5/5/5//
ِعـالُتـْن ُلـْنَفــا ُلْنَفاِعالُتْن***ُمـْسَتْفِع  َفـُعـو

ـــمة خمبون َســالَِمة***صحيحـــــةســــالـ
مقصور

* * *
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ما يدخله من زحاف أو علة

بعد دخولهاالعلةبعد دخولهالزحاف

1 ـ اْلَخْبن، وهو: 
حذف الثاين الساكن من 

)َفاِعالُتْن(.
َفِعالُتْن

1 ـ احلذف، وهو: 
حذف السبب 

اخلفيف من آخر  
)َفاِعالُتْن(.

َفاِعال، 
وحتول إىل 

َفاِعُلْن.

2 ـ اْلَكّف، وهو: حذف 
السابع الساكن من 

)َفاِعالُتْن(.
َفاِعالُت

2 ـ القرص، وهو: 
حذف ساكن 

السبب اخلفيف من 
آخر )ُمْسَتْفِع ُلْن(، 
وإسكان متحركه.

ُمْسَتْفِع ْل

ْكل، وهو: اجتامع  3 ـ الشَّ
فُيحذف  والكف،  اخلبن 
والسابع  الثاين  احلرفان: 
)َفاِعالُتْن(  من  الساكنان 

أو )ُمْسَتْفِع ُلْن(.

َفِعالُت، 
ُمَتْفِع ُل.

3 ـ التشعيث، 
وهو: حذف أول 

الوتد املجموع من 
)َفاِعالُتْن(. 

)َفاالُتْن(، 
وهو علة 

جارية جمرى 
الزحاف يف 

عدم اللزوم.

* * *
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تطبيق

نوع  ُمَبيِّنًا  وِزْنَا   ، عروضيًة  كتابًة  اكتبها   . اخلفيف  من  اآلتية  األبيات  س: 
عروضها وضهبا ، وحال تفعيالتا:

قال عيّل بن جبلة:)1)ـ 1
َبْعٍض ِزَياَرَة  َبْعُضُهْم  َطَوى  َواْسَتَعاُضوا  َمَصاِحًفا  بِاْلِغنَاِء)1(***َقْد 

قال الشاعر:ـ 2
بُِحبَِّها َقْلبِي  َيطرُِي***َطاَر  لَِقْلـٍب  َمْن 

قال أبو العالء املعري:ـ 3
ْحـ ـَب َفَأْيَن اْلُقُبوُر ِمْن َعْهِد َعاِد؟***َصاِح َهِذي ُقُبوُرَنا مَتأُْل الرَّ

ج:
قول عيّل بن جبلة:ـ 1

ـــٍض ـــاَرَة َبْع ـــْم ِزَي ـــَوى َبْعُضُه ـــْد َط بِاْلِغنَــاِء***َق َمَصاِحًفــا  َواْســَتَعاُضوا 
بِـ ْلِغـنَا ئِيَمَصاِحَفْنَوْسَتـَعـاُضو***َرَة َبْعِضْنُضُهْم ِزَياَقْدَطَوى َبْعـ
5/5//5/5//5//5/5///***5/5//5/5//5//5/5//5/

َفـاِعـال ُتْنُمـَتـْفِع ُلْنَفـاِعـالُتْن***َفِعـالُتْنُمَتْفِع ُلْنَفـاِعـالُتْن 
)صحيحة مخبونةَســالِـَمة 

صحيـحمخبونـةَســالِـَمة***الخبن غير الزم(

اُضوا: َطَلُبوا الِعَوض. )1) اْستَعَ
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قول الشاعر:ـ 2
بُِحبَِّهــــا َقْلبِــــي  ـــيُر***َطـــــاَر  ـــٍب َيـطِــ ـــْن لَِقــْلــ َمـــ

َقـْلبِـي لِـَقْلـبِْنبِـُحـْبـبِـَهــاَطـاَر  َيـطِيـُروَمْن 
5/5//5/5/ /5//***5/5//5/5/5//
ُتـْن ِعـال َفُعـو ُلْنَفـاِعـال ُتْن***ُمـَتـْفِع ُلْنَفـا
لــــمة )صحيحـةســا

لــــمة***الخبن غير الزم( مخبون مقصورســا

قول أيب العالء املعري:ـ 3
ْحـ  ــَب َفَأْيَن اْلُقُبـوُر ِمْن َعْهـِد َعاِد؟***َصــاِح َهــِذي ُقُبوُرَنا َتْمــأُل الرَّ

َعْهِدَعاِدي؟ُقـُبـوُرِمْنـَب َفَأْيَن ْل***َتْمأُل ْرَرْحـُقُبوُرَناَصاِح َهاِذي 
5/5//5/5//5//5/5//5/***5/5///5//5//5/5//5/
َفـاِعـالُتْنُمَتْفِع ُلْنَفـِعالُتـْن***َفاِعالُتْنُمَتْفِع ُلْنَفـاِعـالُتْن 
صحيـحمخبونةمخبونة***صحيحةمخبونةَسـالِـَمة 

* * *
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تدريبات على البحور السابقة 

 َمثِّل لكل ضٍب ممَّا يأيت ببيٍت من الشعر:1 1س
)ضب الطويل الصحيح ـ ضب الطويل املحذوف ـ ضب البسيط التام 
ضب  ـ  الصحيح  املديد  ضب  ـ  املذّيل  املجزوء  البسيط  ضب  ـ  املخبون 

اخلفيف املجزوء الصحيح( .
كم عروًضا وضًبا للبسيط التام مع التمثيل ؟ 1 2س
كيف اسُتعمل املديد يف الشعر العريب مع التمثيل ؟1 3س
كم عروًضا وضًبا للخفيف التام مع التمثيل ؟1 4س
كم عروًضا وضًبا للخفيف املجزوء مع التمثيل؟1 5س
ما خُمَلَّع البسيط؟ وما وزنه؟ َمثِّْل له ببيٍت .1 6س
ما وزن األبحر اآلتية: 1 7س

)الطويل ـ البسيط املجزوء ـ املديد( ؟
اكتب األبيات اآلتية كتابًة عروضيًة، وِزْنَا ُمَبيِّنًا بحرها، ونوع عروضها 1 8س

وضهبا، وحال تفعيالتا:
ـــٍف ـــْن خُمْلِ ـــًة ِم ـــْس َوْصَل ــاْل***ـ ال َتْلَتِم ــا ال ُينَـ ــا َمـ ــْن طالًِبـ َوال َتُكـ
َقِم***ـ َيا َمْن جُيِيُب ُدَعا امْلُْضَطرِّ يِف الظَُّلِم  ِّ َواْلَبْلَوى َمَع السَّ َيا َكاِشَف الرضُّ
ـــتِيَتنِي َبْعَدَمـــا َمـــُع اهللُ الشَّ ــا***ـ َوَقـــْد جَيْ ــنِّ َأْن ال َتالِقَيـ ــاِن ُكلَّ الظَّـ َيُظنَّـ
َغالـــٌب َقـــَدٌر  ِلْ  ـــوى  َفاهْلَ ــا***ـ  ــَدَر اْلَغالِبـ ــِي اْلَقـ ــَف َأْعـ َكْيـ
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اخت اإلجابة الصحيحة مما يأيت بوضع عالمة )√)11 9س
َعُل َنْفَسُه * َفُكْن طالًبا يف النَّاِس َأْعىَل اْلَمَراتِِب[ ـ 1 ]وَما اْلَمْرُء إال َحْيُث جَيْ

هذا البيت من: 
)     ( )أ(  الطويل مقبوض العروض والرضب.     
اخلفيف التام صحيح العروض والرضب.              )     ( )ب( 
)     ( )ج(  البسيط التام خمبون العروض والرضب.   

ِف[. ـ 2 َ ِدُم َبْيَت اْلِعزِّ والشَّ ْهُل َيْ ]اْلِعْلُم َيْرَفُع َبْيًتا ال ِعاَمَد َلُه * َواجْلَ
هذا البيت من: 

اخلفيف التام صحيح العروض والرضب.    )     ( )أ( 
)     ( )ب(  الطويل مقبوض العروض صحيح الرضب.   
البسيط التام خمبون العروض والرضب.           )     (            )ج( 

]َلْو مَلََس النَّاُس َراَحَتْيِه * َما َبِخَل النَّاُس بِاْلَعَطاِء[. ـ 3
هذا البيت من: 

)     ( )أ(  البسيط املجزوء صحيح العروض والرضب.   
خُمَلَّع البسيط.                   )     ( )ب( 
)     (                     )ج(  املتقارب املجزوء حمذوف العروض والرضب.    

* * *
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القسم الّثاني
 القافية

أهداف الدرس
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا عىل أن: 

يحدد معنى القافية لغة واصطالًحا. ـ 1
يوضح أهمية القافية. ـ 2
يحدد أحرف القافية. ـ 3
يوضح المقصود بالروي. ـ 4
يحدد المقصود بالوصل. ـ 5
يحدد المقصود بالخروج.ـ 6
يميز بين التأسيس والدخيل. ـ 7
يحدد أحرف القافية في األبيات الشعرية. ـ 8
يستشعر أهمية دراسة القافية. ـ 9
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ى الكالُم البشيُّ شعًرا  القافيُة والوزُن متالزماِن يف الشعر العريّب ؛ إذ ال ُيَسمَّ
حتى يكون مشتماًل عليهام مًعا .

علم القوايف: علم ُيْعرُف به أحوال نايات أبيات الشعر العريب .
واضعه: اخلليل بن أمحد الفراهيدي .

معنى القافية في اللغة:
ا مأخوذة  القافية عىل وزن )َفاِعَلة(، ومعناها: التابعة ، وأصلها: القافَِوة ؛ ألنَّ
تقفو صـدر  ا  َيت بذلك؛ ألنَّ ، وُسمِّ ياًء  الواُو  فُقلَِبت  باع،  االتِّ الَقْفِو، وهو  من 

البيت الشعري، أي: َتْتَبُعه .
ومعناها في االصطالح:

األحرف التي تبدأ من أول متحرك قبل ساكنني يف ناية البيت الشعري . 
صور القافية

جاءت القافية في الشعر العربي على الصور اآلتية:
بعض كلمة، مثل: )ُلوُلو=/5/5( يف قول كعب بن زهري: ـ 1

ُســوَل َلنُوٌر ُيْســَتَضاُء بِِه ُمَهنٌَّد ِمْن ُسـُيوِف اللِه َمْسُلوُل***إِنَّ الرَّ

فإنَّ القافية فيه تبدأ من الالم ، وهي أول متحرك قبل ساكنني ، أوهلام: الواو ، 
والثاين: حرف اإلشباع يف ناية البيت ، وهي بعض كلمة .

كلمة، مثل: )ُطوُلو=/5/5( فـي قول كعب بن زهري: ـ 2
ــًة َعْجــَزاُء ُمْدبَِرًة ــاُء ُمْقبَِل الَ ُيْشَتَكى ِقرَصٌ ِمنَْها َوالَ ُطوُل***َهْيَف

فإنَّ القافية فيه تبدأ من الطاء ، وهي أول متحرك قبل ساكنني ، أوهلام: الواو، 
والثاين: حرف اإلشباع يف ناية البيت، وهي كلمة واحدة .
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كلمة وبعض كلمة أخرى ، مثل: )َل ْلَقَضا ـ/5//5( يف قول الشاعر: ـ 3
وِمــَك ُمْعِرًضا َوكِِل األُُمــوَر إىَِل اْلَقَضــا***ُكْن َعــْن مُهُ

فإنَّ القافية فيه تبدأ من الالم ، وهي أول متحرك قبل ساكنني ، أوهلام: الالم 
الثانية ، والثاين: األلف ، وهي كلمة وبعض كلمة أخرى.

كلمتان ، مثل: )َقْد َمَض ـ/5 //5( يف قول الشاعر:ـ 4
ــٍل ــرْيٍ عاِج ــِشْ بَِخ َتنَْســى بِــِه ما َقــْد َمَض***َأْب

فإنَّ القافية فيه تبدأ من القاف ، وهي أول متحرك قبل ساكنني ، أوهلام: الدال، 
والثاين: األلف ، وهي كلمتان. 

* * *
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تطبيق
د الصورة التي جاءت عليها القافية في األبيات اآلتية: س: َحدِّ

ــاَء حَمُْمــوُل***ُكلُّ اْبِن ُأْنَثى َوإِْن َطاَلْت َسـالَمُتُه ــٍة َحْدَب َيْوًمــا َعــىَل آَل
ِم النَّْفــَس باألَْخالِق َتْســَتِقِم***َصالُح َأْمــِرَك لأَلْخــالِق َمْرِجُعُه َفَقــوِّ
َيــاَة ــْعُب َيْوًمــا َأراَد احْلَ ــَدْر***إَذا الشَّ ــَتِجيَب اْلَق ــدَّ َأْن َيْس ــال ُب ف
َقـــَض***َقَضـــى اللـــُه باْلُحـــبِّ لِـــي مـــا  عـــىل  ا  َفَصـــرْبً

ج: 

صورتهاالقافية

قبل  متحرك  أول  وهي   ، امليم  من  تبدأ  ـ/5/5(.  )ُموُلو  1ـ 
اإلشباع  حرف  والثاين:  الواو،  أوهلام:  البيت،  آخر  يف  ساكنني 

)الواو(.
بعض كلمة.

2ـ)َتْسَتِقِمي ـ/5///5(. تبدأ من التاء، وهي أول متحرك قبل 
السني، والثاين: حرف اإلشباع  البيت، أوهلام:  ساكنني يف ناية 

)الياء(.
كلمة

3ـ )ـ َب ْلَقَدْرـ/5//5(. تبدأ من الباء، وهي أول متحرك قبل 
ساكنني يف ناية البيت، أوهلام: الالم، والثاين: الراء.

كلمة وبعض 
كلمة أخرى.

4ـ )ما َقَض ـ/5 //5(. تبدأ من امليم، وهي أول متحرك قبل 
ساكنني يف ناية البيت، أوهلام: ألف )ما(، والثاين: األلف.

كلمتان.
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أحرف القافية

ْدُف، والتَّْأِسيُس،  ، والَوْصُل، واخُلُروُج، والرِّ ِويُّ أحرف القافية ستة، هي: )الرَّ
ِخيُل(. والدَّ

وال تتمع كلُّها يف قافيٍة واحدٍة ، لكن يوجد بعضها يف القافية، وما دخل منها 
أول بيت يف القصيدة َوَجب التزاُمُه يف القصيدة كلِّها .

ِويُّ األّول: الرَّ

وهو حرف اهلجاء الذي َيبني عليه الشاعُر قصيدَتُه، ويلتزمه يف أبياتا، وإليه 
ويقال:  ِوّي،  الرَّ هي  اهلمزة  كانت  إن  مهزية(  )قصيدة  فيقال:  القصيدة؛  تنسب 
ِوّي، ويقال: )قصيدة دالية( إن كانت الدال  )قصيدة المية( إن كانت الالم هي الرَّ

ِوّي ...  هي الرَّ
ِوّي املطلق(، وإذا  َي بـ)الرَّ ِوّي متحّرًكا بفتحٍة أو كرسٍة أو ضمٍة ُسمِّ وإذا كان الرَّ

ِوّي املقّيد( . َي بـ)الرَّ كان ساكنًا ُسمِّ
ا ما عدا أحرف المد الثالثة  انتبه1 الحروف الهجائية صالحٌة ألن تكون َرويًّ

ا إال بتفصيٍل ، ليس هذا مقامه. والهاء؛ فإنَّها ال تكون رويًّ
الّثاني: اْلَوْصل

ِويَّ . ِوّي ، أو هاء تيل الرَّ وهو حرف َمدٍّ َينشُأ عن إشباع حركة الرَّ
فاأللف الناشئة عن إشباع فتحة الباء هي الوصل في قول شوقي: 

ْنَيــا ِغالَبا***َوَمـا َنْيُل امْلََطالِـِب بِالتََّمنِّي ــْن ُتْؤَخــُذ الدُّ َوَلكِ

والياء الناشئة عن إشباع كسرة الالم هي الوصل في قول امرئ القيس: 
ُخوِل َفَحْوَمِل***ِقَفا َنْبِك ِمْن ِذْكَرى َحبِيٍب َوَمنِْزِل بِِسْقِط اللَِّوى َبنْيَ الدَّ
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والواو الناشئة عن إشباع ضمة الميم هي الوصل في قول المتنبي: 
َوَتْأيِت َعىَل َقـْدِر اْلكَِراِم امْلََكاِرُم***َعىَل َقْدِر َأْهِل اْلَعْزِم َتْأيِت اْلَعَزائُِم

والهاء الساكنة هي الوصل في قول الشاعر: 
ــنَي ُأوِل النَُّهى يِف ُكلِّ َأْمــِرَك َفاْقَتــِدْه***بِاْلَفاِضلِ

لت:  والهاء المفتوحة هي الوصل في قول ُأَميَّة بن َأبي الصَّ
ـــِه ُيَوافُِقَهـــا***ُيوِشــُك َمْن َفــرَّ ِمــْن َمنِيَّتِِه اتِ يِف َبْعـــِض ِغرَّ

والهاء المضمومة هي الوصل في قول ابن طباطبا العلوّي: 
َفِقيَمُة ُكلِّ النَّاِس َما حُيِْسـنُوَنُه***َفَيا الئِِمي َدْعنِي ُأَغاِل بِِقيَمتِي

والهاء المكسورة هي الوصل فـي قول حكيم النَّْهَشلّي: 
ُكلُّ اْمـِرىٍء ُمَصبَّـٌح يِف َأْهلِـِه
اِك َنْعلِِه َوامْلَْوُت َأْدَنى ِمـْن ِشَ

الثالث: اْلُخُرْوج

وهو حرف َمدٍّ َينشُأ عن إشباع حركة هاء الوصل ، ويكون اْلُخُروج باأللف 
إذا كانت حركة اهلاء فتحًة ، مثل: )َأْبَواهَبَا( يف قول الشاعر: 

ُه ٍء ِضدُّ ــا***َيْميِش اْلَفِقرُي َوُكلُّ يَشْ َوالنَّــاُس ُتْغلـِـُق ُدوَنــُه َأْبَواهَبَ

ويكون اْلُخُروج بالواو إذا كانت حركة اهلاء ضمًة ، مثل )حُيِْسنُوَنُو( يف قول 
ابن طباطبا العلوّي السابق . 

ويكون اْلُخُروج بالياء إذا كانت حركة اهلاء كرسًة ، مثل )َأْهلِِهي، وَنْعلِِهي( 
يف قول حكيم النَّْهَشيّل السابق . 
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الرابع: الرِّْدف

وهو حرف العلة الذي يقع قبل الروي مباشة . 
فاأللف التي قبل الالم هي الردف يف قول أيب العتاهية: 

ــاَدًة ــُة ُمنَْق الَف ــُه اخْلِ ـــا***َأَتْت ُر َأْذَياهَلَ ــــرِّ إَِلْيـــِه ُتَ

والواو التي قبل الالم هي الردف يف قول كعب بن زهري: 
ـــاَء حَمُْمـــوُل***ُكلُّ اْبِن ُأْنَثى َوإِْن َطاَلْت َسـالَمُتُه ـــٍة َحْدَب ـــا َعـــىَل آَل َيْوًم

والياء التي قبل امليم هي الردف يف قول الشاعر: 
ــُه ــْأيِتَ ِمْثَل ــٍق َوَت ــْن ُخُل ــَه َع ــُم***ال َتنْ ــَت َعظِي ــَك إَذا َفَعْل ــاٌر َعَلْي َع

الخامس: التَّْأِسْيس

ّي حرٌف متحرٌك، مثل قول  ِوِ الرَّ بينه وبني  يفصُل  الذي  األلِف  وهو حرُف 
املتنبي: 

َوَتــْأيِت َعــىَل َقــْدِر اْلكَِراِم امْلَــَكاِرُم***َعىَل َقْدِر َأْهـِل اْلَعْزِم َتْأيِت اْلَعَزائُِم
ِغرِي ِصَغاُرَها َوَتْصُغُر يِف َعـنْيِ اْلَعظِيِم اْلَعَظائُِم***َوَتْعُظـُم يِف َعنْيِ الصَّ

ِخْيل السادس: الدَّ

ِوّي، ومثاله: الراء  وهو احلرُف املتحرُك الذي يفصل بني ألف التَّْأِسْيس والرَّ
واهلمزة املكسورتان يف َبْيَتي املتنبي السابقني، والتاء والنون املكسورتان يف قول 

الشاعر: 
َصِديَقَك َلْ َتْلَق الَِّذي ال ُتَعاتُِبْه***إَذا ُكنْـَت يِف ُكلِّ األُُموِر ُمَعاتًِبا
ُه ــْه***َفِعْش َواِحًدا َأْو ِصْل أَخاَك َفإنَّ ــارًة وجُمَانُِب ــٍب َت ــاِرُف َذْن ُمَق
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ِخْيل يف البيت األّول هو التاء املتحركة التي َفَصَلت بني ألف التَّْأِسْيس  فالدَّ
ِخْيل يف البيت الّثاين هو النون املتحركة التي َفَصَلت بني  ِوّي، وهو الباء، والدَّ والرَّ

ِوّي، وهو الباء.  ألف التَّْأِسْيس والرَّ
انتبه:

ُوِجَد  القافية  يف  التَّْأِسْيس  ُوِجَد  فإذا  متالزمان،  حرفان  ِخْيل  والدَّ التَّْأِسْيس   
ِخْيل. ِخْيل، وإذا ل يوجد التَّْأِسْيس ل يوجد الدَّ الدَّ

* * *
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تطبيق

س: قال أبو العالء املعري: 
ـَجُب إاِلَّ ِمْن َراغٍب يِف اْزِدَياِد***َتَعــٌب كلُّهــا احَليــاُة َوَمــا أْعـــ 
ــالِد***إنَّ ُحْزًنا يِف ساعِة امَلْوِت َأْضَعا ــاَعِة املِيـ ُف ُسوٍر يِف َسـ
لِلنََّفـــاِد***ُخلـِـَق النَّــاُس لِلبقــاِء َفَضلَّْت حَيَْســـُبوَنُْم  ـــٌة  ُأمَّ
ــاَم ــْن َداِر َأْع ــون ِم ــاَم ُينَْقل ــاِد***إِنَّ ــْقوٍة َأو َرَشـ ٍل إىَِل َدار ِشـ

د الصورة التي جاءت عليها قافية األبيات ، وَسمِّ أحرف القافية. َحدِّ
ج:

صورة القافية: بعض كلمة، وهي: )َياِدي، الِدي، َفاِدي، َشاِدي ـ /5/5).
التي قبل الدال  دف، وهو األلف  وّي، وهو الدال، والرِّ الرَّ القافية:  وأحرف 

وّي.  مباشة، والوصل، وهو حرف الياء الناشئ عن إشباع كرسة الرَّ

* * *
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أسئلة

من أحرف القافية: )الروي ، والوصل ، واخلروج ، والردف(. ما املراد 1 1س
هبا؟ مثِّل ملا تذكر.

ح ذلك 1 2س ما التأسيس؟ وبَِم ُيسمي احلرف الواقع بينه وبني الروي؟ َوضِّ
بمثاٍل. 

* * *



 X119 القطوف الدانية في العروض والقافية

حركات أحرف القافية

أهداف الدرس
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا عىل أن: 

يحدد حركات حروف القافية. ـ 1
يميز بين الحذو والنفاذ والرس.ـ 2
يميز بين الرس والتوجيه واإلشباع.ـ 3
يستخرج حروف القافية وحركاتها في األبيات. ـ 4
يحرص على دراسة حركات حروف القافية. ـ 5

، وهي: هذه احلركات ستٌّ

ِوّي املطلق. ومثاله كرسة الالم يف قول عنتة: ـ 1 اْلَمْجَرى، وهو: حركة الرَّ
ـــٍة ـــاِة بِِذلَّ ـــاَء اْلَحَي ـــِقنِي َم َبْل َفاْسِقنِي بِاْلِعزِّ َكْأَس اْلَحنَْظِل***الَ َتْس
ــِم ــِزِل***َمـــاُء اْلَحَيـــاِة بِِذلَّـــٍة َكَجَهنَـّ ــُب َمنْ ــزِّ َأْطَي ــُم بِاْلِع َوَجَهنَّ

ُأَميَّة بن َأيب ـ 2 النفاذ ، وهو: حركة هاء اْلَوْصل. ومثاله فتحة اهلاء يف قول 
لت:  الصَّ

اتِِه ُيَوافُِقَها***ُيوِشُك َمْن َفرَّ ِمْن َمنِيَّتِِه يِف َبْعِض ِغرَّ
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وكرسُتا يف قول الشاعر: 
َفَشـاِوْر َحكِيـاًم َوالَ َتْعِصِه***وإْن َباُب َأْمٍر َعَلْيَك اْلَتَوى

يف ـ 3 العني  كرسة  ومثاله  ْدف،  الرِّ قبل  الذي  احلرف  حركة  وهو:  اْلَحْذو، 
قول الشاعر:

َع َماٍل َعاَدَة َجْ ــِعيُد***َوَلْسُت َأَرى السَّ َوَلكـِـنَّ التَِّقــيَّ ُهَو السَّ

    وفتحة الكاف يف قول أمحد شوقي: 
ــا***َومــا اْســَتْعَص َعــىل َقــوٍم َمنــاٌل ــم ِرَكاَب ــَداُم كاَن هَلُ إِذا اإِلْق

ّس، وهو: فتحة احلرف الذي قبل ألف التَّْأِسْيس ، ومثاله فتحة الواو ـ 4 الرَّ
يف قول الشاعر: 

ًة َزاَيا ِمْن ُوُجوِه الَفَوائِِد***إَذا َكاَن َغــرْيُ اللــِه لِْلَمــْرِء ُعــدَّ َأَتْتـُه الرَّ

السابق، ـ 5 البيت  يف  اهلمزة  كرسة  ومثاله:  ِخْيل.  الدَّ حركة  وهو:  اإلشباع، 
وضمة امليم يف قول الشاعر: 

ــاُمُح***َوُكْن َرُجاًل َسْهَل اْلَخلِيَقِة يِف اْلَوَرى ــوُه التََّس ــيَمُتُه إْن أْغَضُب َوِش

ِوّي املقيد ، ومثاله كرسة امليم ـ 6 التوجيه، وهو: حركة احلرف الذي قبل الرَّ
يف قول الشاعر: 

َقنِـــْع إْن  ُحـــرٌّ  ـــْع***َاْلَعْبـــُد  ـــٌد إْن َطِم ـــرُّ َعْب َواْلُح

* * *
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تطبيق

س: قال املتنبي: 
ــرٍّ َصالــٍح بِــأٍخ ــوُد***اْلَعْبــُد َلْيــَس حِلُ ــرِّ َمْوُل ــاِب اْلُح ــُه يِف ثِي ــْو َأنَّ َل
إنَّ الَعبِيــَد ألَْنَجــاٌس َمناكِيــُد***ال َتْشــَتِ اْلَعْبــَد إالَّ واْلَعَصا َمَعُه
ُيـِيُء يِب فيه َكْلـٌب َوْهَو حَمُْموُد***َما ُكنُْت َأْحَسُبنِي َأْبَقى إىَِل َزَمٍن

د قافية هذه األبيات، وَسمِّ أحرَفها، واذكر أسامء حركاتا. حدِّ
ج:

الردفالوصلالروّيصورتاالقافية

ُلوُدو
كِيُدو 
ُموُدو

بعض 
كلمة

الدال املضمومة، 
ى  وضمتها ُتَسمَّ

)امْلَْجَرى(.

الواو الناشئة 
عن إشباع 
ضمة الدال.

الواو والياء اللتان قبل الدال 
مباشة، وضمة ما قبل الواو، 
يان  وكرسة ما قبل الياء ُتَسمَّ

)احلذو(.

* * *

أسئلة

ّس، والنفاذ(. ما املراد هبا 1 1س  من حركات أحرف القافية: )التوجيه، والرَّ
مع التمثيل؟

حه بمثاٍل. 1 2س  ما اإلشباع؟ َوضِّ
 ما امْلَْجَرى؟ َمثِّْل له بمثاٍل.1 3س

* * *
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أمساء القافية
للقافية من حيث احلركات التي تقع بني ساكنيها خسُة أسامء:

اْلُمَتَكاِوس ، وهي: كلُّ قافيٍة َفَصَل بين ساكنيها أربعُة أحرٍف  األّول: قافية 
متحركات )/5////5( ، مثل قول الراجز: 

ِضيــِض َقَدُمْه َزلَّْت بِــِه إىَِل احْلَ
فالقافية يف البيت هي )ِضيِض َقَدُمْه ـ /5////5( ، وقد َفَصَل بني ساكنيها 

أربعُة أحرٍف متحركات.
أحرٍف  ثالثُة  ساكنيها  بين  َفَصَل  قافيٍة  كلُّ  وهي:  اْلُمَتَراكِب،  قافية  الّثاني: 

متحركات )/5///5( ، مثل قول الشاعر: 
ُفُن***َمــا ُكلُّ َمــا َيَتَمنَّــى امْلَــْرُء ُيْدِرُكُه َياُح باَِم ال َتْشـَتِهي السُّ َتْأيِت الرِّ

فالقافية يف البيت هي )ِهْسُسُفنُوـ /5///5(، وقد َفَصَل بني ساكنيها ثالثُة 
أحرٍف متحركات.

الثالث: قافية اْلُمَتَداِرك، وهي: كلُّ قافيٍة َفَصَل بين ساكنيها حرفان متحركان 
 1 )/5//5(، مثل قول جرير يمدح ُعَمَر بن عبد العزيز 

ــًدا ــيَّ حُمَمَّ ــَث النَّبِ ــِذي َبَع الَفَة يِف اإِلَمــاِم اْلَعاِدِل***إِنَّ الَّ َجَعــَل اخْلِ
فالقافية هي )َعاِدِل ـ/5//5) وقد َفَصَل بني ساكنيها حرفان متحركان.

الرابع: قافية اْلُمَتَواتِر، وهو: كلُّ قافيٍة َفَصَل بين ساكنيها حرٌف واحٌد متحرك 
)/5/5(، مثل قول الشاعر: 

ــَك ال َتْدِري ْد ِمــَن التَّْقَوى َفإِنَّ إَذا َجنَّ َلْيٌل َهْل َتِعيُش إىَِل اْلَفْجِر***َتَزوَّ
فالقافية يف البيت هي )َفْجِري ـ/5/5(، وقد َفَصَل بني ساكنيها حرٌف واحٌد 

متحرك .
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الخامس: قافية اْلُمَتَراِدف، وهي: كلُّ قافيٍة التقى حرفاها الساكنان )/55(، 
مثل قول النابغة الذبياني: 

ــُه ــٌن َوْجُه ــالٌم َحَس ــَذا ُغ يـُع التَّاَمْم***َه ُمْسـَتْقبُِل اْلَخْيِر َسِ

الساكنان، ومها: األلف  فيها احلرفان  التقى  )َماْم ـ/55(، وقد  فالقافية هي 
وامليم.

* * *
أسئلة

اِدف(، و)قافية امْلَُتَكاِوس( .1 1س بنيِّ ـ مع التمثيل ـ املراد بـ )قافية امْلَُتَ
حهام باملثال.1 2س اكِب؟ وما قافية امْلَُتَواتِر؟ َوضِّ ما قافية امْلَُتَ
قال عروة بن الورد يمدح الغني ويذم الفقري:1 3س

ُهُم اْلَفِقرُي***َذِرينِـي لِْلِغنَى َأْسـَعى، َفإيِنِّ َرَأْيُت النَّاَس َشُّ
وإِْن َكاَنــا َلــُه َنَســٌب وِخرُي***وَأْحَقُرُهْم، وَأْهَوُنُْم َعَلْيِهْم
ــُب وَتْزَدِريِه ــُدُه اْلَقِري ــرُي***ُيَباِع ِغ ــُرُه الصَّ ــُه وَينَْه َحلِيَلُت
َيــَكاُد ُفــَؤاُد َصاِحبِــِه َيطرُِي***وَتْلَقى َذا اْلِغنَى َوَلُه َجالٌل

ْنــُب َجــمٌّ ــْن لِْلَغنِــي َربٌّ َغُفوُر***َقلِيــٌل َذْنُبــُه والذَّ َوَلكِ

 1 وقال جرير يمدح عمر بن عبد العزيز 
ــَدًرا ــُه َق ــْت َل ــَة إِْذ َكاَن الَف ــاَل اخْلِ ــُه ُموَســى َعــىَل َقَدِر***َن َكــاَم َأَتــى َربَّ
َحاَجَتَها ْيَت  َقضَّ َقْد  األََراِمُل  َكِر***َهِذي  فَمْن حَلاَجـِة َهَذا األَْرَمـِل الذَّ
ــا ــا ال ُيَفاِرُقنَ ــَت َحيًّ ــا ُدْم ــرْيُ َم اِت ِمْن ُعَمِر***اخْلَ ُبوِرْكَت َيا ُعَمَر اخَلرْيَ

َسمِّ القافية يف األبيات السابقة من حيث عدد احلركات بني ساكنيها.
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الضرورة الشعرية

أهداف الدرس
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا عىل أن: 

يحدد المقصود بالضرورة الشعرية. ـ 1
يحدد أنواع الضرورات الشعرية. ـ 2
يستخرج بيًتا به ضرورة شعرية بالزيادة. ـ 3
يستخرج بيًتا به ضرورة شعرية بالحذف. ـ 4
يستخرج بيًتا به ضرورة شعرية بالتغيير. ـ 5
يحدد صور الضرورة الشعرية بالحذف. ـ 6
يميز بين صور الضرورة الشعرية بالتغيير. ـ 7
يستشعر ضرورة دراسة الضرورة الشعرية.  ـ 8
يقبل على دراسة العروض والقافية.ـ 9

الكالم  يف  وقوعه  جيوز  ال  مما  شعره  يف  للشاعر  َوَقَع  ما  الشعرية:  الرضورة 
املنثور.

والرضورات كثرية، منها ما هو بالزيادة، ومنها ما هو بالنقص، ومنها ما هو 
بالتغيري.
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أواًل: من ضرورات الزيادة

، مثل قول الشاعر: ـ 1 تنوين املنادى املبنّي عىل الضمِّ
ـالُم***َســالُم اللــِه َيــا َمَطــٌر َعَلْيَهــا َوَلْيَس َعَلْيَك َيا َمَطُر السَّ

، لكنَّ الشاعر َزاَد  واألصل )يا َمَطُر(؛ ألنَّ )َمَطر( مناًدى مفرٌد مبنيٌّ عىل الضمِّ
التنويَن للرضورة.

مدُّ املقصور، مثل قول الشاعر: ـ 2
ــاَك َعنِّي ــاُء***َســُيْغنِينِي الَِّذي َأْغنَ ــُدوُم َوال ِغنَ ــٌر َي ــال َفْق َف

ُه اسم مقصور، لكنَّ الشاعر زاد املدَّ للرضورة. واألصل )وال ِغنَى(؛ ألنَّ
ثانًيا: من ضرورات النقص

َقرْص املمدود، مثل قول الراجز:ـ 1
َفْر ال ُبدَّ ِمْن َصنَْعا َوإِْن َطاَل السَّ
نَّـــى ُكلُّ َعـــْوٍد َوَدبِـــْر َوإِْن حَتَ

واألصل )َصنَْعاَء( هبمزة ممدودة، لكنَّ الشاعر َقرَصَ للرضورة.
ترك تنوين املنرصف، مثل قول الشاعر: ـ 2

ــٌس ــٌن َوال َحابِ ــا َكاَن ِحْص ــِع***َوَم ــْرَداَس يِف جَمَْمـ ــاِن ِمـ َيُفوَقـ

واألصل )ِمْرَداًسا( بالتنوين، لكنَّ الشاعر تركه للرضورة.
ثالًثا: من ضرورات التغيير

َقْطع مهزة الوصل، مثل قول الشاعر:ـ 1
ْهِر ِمنِّي وِمْن ُجِْل***َأالَ الَ َأَرى إِْثنَنْيِ َأْحَســَن ِشــيَمًة َعىَل َحَدَثاِن الدَّ

( هبمزة وصٍل، لكنَّ الشاعر َقَطَعها للرضورة. واألصل )اْثنَنْيِ
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َوْصل مهزة القطع، مثل قول الشاعر: ـ 2
رُي امِّ َعاِمِر***َوَمْن َيْصنَُع اْلَمْعُروَف يِف َغرْيِ َأْهلِِه ُيالِقي الَِّذي الَقـى جُمِ

( هبمزة َقْطٍع، لكنَّ الشاعر َوَصَلها للرضورة. واألصل )ُأمِّ
فكُّ احلرف املدغم يف غريه، مثل قول الشاعر: ـ 3

األَْجَلــِل اْلَعــيِلِّ  للــِه  َاْلَواِسِع اْلَفْضِل اْلَوُهوِب اْلُمْجِزِل***َاْلَحْمــُد 

ُه للرضورة. واألصل )األَجّل( باإلدغام ، لكنَّ الشاعر َفكَّ

* * *
أسئلة

ما الرضورة الشعرية؟ مثل هلا بثالثة أمثلة خمتلفة. 1 1س
 َبنيِّ الرضورة الشعرية املوجودة فيام يأيت:1 2س

قول حاتم الطائّي: ـ 1
ــا َهاُتنَـ ــاُت امَّ ــوُه َأيِب َواألُْمَهـ ي***َأُبـ َفَأْنِعْم فِداَك اْلَيْوَم َخاِل َوَمْعَشِ

وقول الراجز:ـ 2
إْن َلْ ُأَقاتِْل َفاْلبُِسويِن ُبْرُقَعا
ــاٍت يِف اْلَيَدْيِن َأْرَبَعا َوَفَتَخ

* * *
ويف اخلتام: احلمد هلل عىل نعمة التامم، وجزى اهلل خرًيا فضيلَة اإلمام، 
وصىلَّ اهلل وَسلَّم عىل خري األنام وآله صالًة وسالًما ال حُيَْص َعَدُدمها، 

وال َينقطع َمَدُدمها إىل يوم الدين.آمني.
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