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INTRODUCTION

ARA421 ARABIC PROSODY is a 2-credit unit course. It is a 400-level course available to

Degree students. The course is also suitable for anyone who is interested in the study of

Arabic language.

WHAT YOUWILL LEARN IN THIS COURSE

The course consists of 16 units discussed under 3 modules which involve topics on: (1)

Knowledge of prosody: the definition, founder, beginning and the benefits

(2) Differentiating between terminologies: poem, prose, free poem and construct.
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(3) Study of poetic lines prosaically: definition of poetic lines, nicknames of poetic lines,
nickname of parts of poetic lines in terms of absence of changes.

(4) A-tafi’ilah: the definition, numbers of Tafai’il, its types and its parts.

(5) Prosaic changes: definition of Zihaf, definition of Illah, comparing between Zihaf and

Illah, most important changes that follow prosaic Tafai’il (6) Prosaic writing: letters that can

be increased during prosaic writing, letters that can be omitted. (7) Buhur and its Tafi’ilat:

Buhur, cutting the poems, its benefits, how to do it, the steps. (8) The Buhur of Poems: Bahar

Taweel, Bahar Madid, Bahar Baseet, Bahar wafer (9) The Buhur of Poems: Bahar Kamil,

Bahar Hazj, Bahar Rajz Bahar Ramlu, Bahar Sareeu’(10) The Buhur of Poems: Bahar

munsharih, Bahr khafif Bahr mudari’ Bahr muqtad, Bahr mujtath, Bahr Mutqarib, Bahr

Mutadarik.

(11) The knowledge of rhymes: introduction to rhyme literarily and technically, the
limitations, the forms and the benefits of studying this course and the importance of rhyme
(12) Rhyme letter: Rawiyy, Wasl, Khuruj, Radif, Ta’sis, Dahkeel and other issue concerning
rhyme letters. (13) Harakat of Rhyme letters: types of rhyme in terms of freedom and
limitations. (14) Names of rhymes in termsof harakat between two sukoon letters: faults in
rhymes according to Muwallideen, faults that cannot be pardoned for Muwallidieen.

(15) Poetic necessity: necessity for increment, necessity for reduction and necessity of
expression.

(16) Innovations of Muwllideen in poetic measures and rhymes: Struggle to escape from
limitations of prosaic measures and rhymes in the name of free poem, mixed poem,
musammat mukhammas.

All the above-mentioned topics treated in this course material are aimed at giving you a solid
foundation in Arabic prosody, in such a way that you can render excellent criticism or
analysis of any poetic text that comes your way, by appreciating or depreciating the work. In
Addison, you can become a good poetic writer after studying this course material intensively
and comprehensively.

COURSE AIMS

The overall aim of ARA421 is to help you to learn Arabic Prosody by introducing you
to different topics on the course, and basic rules which helps you to know the technics
involved in constructing Arabic poems, criticizing and analyzing poetic works.

The specific aim of this course is to make you peruse through the topics which are
carefully selected based on the curriculum of 400-level, in order to improve your
poetic ability and enhance your writing proficiencies. This will be achieved by:

 Exposing you to Knowledge of prosody.
 Exposing you to Differences between terminologies.
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 Exposing you to the Study of poetic lines prosaically.
 Exposing you to prosaic A-tafi’ilah.
 Introducing you to prosaic changes.
 Introducing you to prosaic writing.
 Introducing you to Buhur and its Tafi’ilat.
 Introducing you to The Buhur of Poems.(1)
 Introducing you to The Buhur of Poems (2).
 Helping you to The Buhur of Poems (3).
 Helping you to understand the knowledge of rhymes.
 Providing you with Rhyme letter.
 Providing you with Harakat of Rhyme letters.
 Providing you with names of rhymes in termsof harakat between two sukoon

letters
 Familiarizing you to poetic necessity.
 Lastly, bringing to you the innovations of Muwllideen in poetic measures and

rhymes

COURSE OBJECTIVES

To achieve the aims set out above there are overall set objectives. In
addition, each unit also has specific objectives. The unit objectives are always
included at its beginning. You will read them before you start working through
the unit. You may want to refer to them during your study of the unit to check
your progress. You should always look at the unit objectives after completing a
unit. This way you can confirm whether you have done what was required of you
by the unit.

Stated below are the wider objectives of this course as a whole. By meeting
these objectives, you should have achieved the aims of the course as a whole.

On successful completion of the course, you should be able to:

 Mention the definition, founder, beginning and benefits of prosody.
 Correct use of the terminologies of prosody.
 Mention the technical names of lines and parts of lines of prosody.
 Point out the number, types, parts and definition of Tafi’ilah.
 Point out the prosaic changes
 Point out the letters that could be increased or omitted during prosaic writing.
 Mention ways and steps of cutting Arabic poems into smaller components.

 Master the prosaic meters.

 To get exposed to the definition, limitation, forms, benefits and the

significance of studying rhymes.

 To get exposed to rhyme letters and their Harakat,
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 Master names of rhymes, forgivable and unforgivable faults according to

Muwallideen.

 Explain what is meant by prosaic neccessity.

 Give summary of the inventions of Muwallideen.

 Explain what is meant by Musammat and Mukhammas.

WORKING THROUGH THIS COURSE

To complete this course, you are required to read the study units, read

recommended books and read other materials provided by the National Open

University of Nigeria (NOUN). Each unit contains self- assessment exercises, and at

points in the course, you will be required to submit assignments for assessment

purposes. At the end of this course, there is a final examination. You will find below

list of all the components of the course and what you have to do.

COURSE MATERIALS

Major components of the course are:

1 Course Guide

2 Study Units

3 Textbooks

4 Assignment File

5 Presentation Schedule

You must obtain a copy of the materials provided by the NOUN. You may contact
your tutor if you have problems in obtaining the text-books.

SET TEXTBOOKS

والقافية العروض موسوعة هي: العمل هدا في المأللف اعتمد التي الكتب أهم
إليه الرجوع ويرجى إليه، تعود المقرر هذا في المعلومات فمعظم الواصل، لسعد

من ولمزيد القرى. أم جامعة العروض، علم مقرر الكتاب: ثم الحاجة، عند
الواصل. لسعد والقافية العروض موسوعة من التالية المصادر راجع المعلومات

والقافية: العروضض الخليل علمي إلى سبيل أهدى .1
ه. ١٤١٧ . المكرمة مكة التجارية، المكتبة . مصطفى محمود الستاذ المرحوم
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والقافية: العروض علمي في الوافية الخلصة .2
ه. ١٣٩٧ . عباس سليمان الستاذحامد

الحلي: الدين صفي ديوان .3
ه. ١٤٠٣ . بيروت ، والنشر للطباعة بيروت دار

والمثال: الحكم في الحلل السحر .4
بيروت. ، العلمية الكتب دار الهاشمي أحمد السيد

والقوافي: العروض في الشافي .5
م. ١٩٩٣ . بيروت ، العربي الفكر دار . مناع صالح هاشم

القافية: وعلم الواضح العروض .6
ه. ١٤١٥ . بيروت ، اسسلمية البشائر دار الهاشمي. علي محمد الدكتور تأليف

والقافية: العروض .7
١٤١٠ اسسلمية سعود بن محمد اسمام جامعة مطابع سالم، ا عبد أمين الدكتور

ه
والقافية: العروض .8

، السعودية والتوزيع للنشر الندلس دار . الطاووسي إبراهيم محمد الدكتور
ه. ١٤١٧ . حائل

التطبيقي: العروض علم .9
ه. ١٤٠٧ . بيروت ، النفائس دار السعد. عمر الدكتور ، معروف نايف الدكتور

والقافية: العروض علم .10
ه. ١٤٠٧ . بيروت ، العربية النهضة دار . عتيق العزيز عبد الدكتور

والقوافي: العروض علم في الكافي . 11
١٤١٧ . الرياض البيان، أضواء مطابع الشاويش، محمود محمد بن غالب الدكتور

ه
الشعر: وفنون والقافية العروض علم في المفصل المعجم . 12

(١٢٨) ه. ١٤١١ . بيروت ، العلمية الكتب دار . يعقوب بديع إميل الدكتور
الشعر: للئ معجم . 13

م. ١٩٩٦ . بيروت ، صادر دار . يعقوب إميل الدكتور
والقافية: العروض مصطلحات معجم . 14

ه. ١٤١١ . عمان ، البشير دار . أبوسويلم د.أنور / الشوابكة علي د.محمد
الشعر: وفنون والقافية العروض في المفصل . 15

ه. ١٤٠٧ . دمشق ، الرشيد دار . حقي عدنان
العرب: شعر صناعة في الذهب ميزان . 16

ه. ١٣٧٠ . القاهرة ، حجازي مطبعة . الهاشمي أحمد السيد المرحوم
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والقوافي: العروض في الكافي الميسر . 17
ه ١٤١٥ . عمان ، والتوزيع للنشر الثقافة دار مكتبة . العلي طحيمر حسين فيصل

.SELF ASSESSMENT EXERCISES (SAEs)
Each unit contains a number of self-tests. In general, these self- tests examine

you on the material just covered or require you to apply them in some ways and

thereby, help you to evaluate your progress and performance in your assignments. The

exercises will assist you in achieving the stated learning objectives of the individual

units and of the course.

TUTOR – MARKED ASSIGNMENTS (TMAs)

This Course contains a number of tutor-marked assignments you need to

submit. The best three (i.e., the highest three of the five marks) will be counted. They

will constitute 30 %, of your total course mark.

You should be able to complete your assignments from the information and

materials containing in your set textbooks, reading and study units. However, you are

advised to use other references to broaden your view point and provide a deeper

understanding of the subject.

When you have completed each assignment, send it together with Tutor-

Marked Assignment (TMA) form to your tutor. Make sure that each assignment

reaches your tutor on or before the deadline given in the assignment file. If, however,

you cannot complete your work in time, contact your tutor before the assignment is

done to discuss the possibility of an examination.

FINAL ASSESSMENT

There are two types of assessments in the course. First are the Tutor-Marked

Assignments while the second are the written examinations. In tackling the

assignment, you are expected to apply information and knowledge acquired during

this course. The assignments must be submitted to your tutor for formal assessment in

accordance with the deadlines stated in the assignment file. The work you submit to

your tutor for assessment will count for 30% of your total course mark.
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At the end of the course, you will need to sit for a final two-hour examination.

This will also count for 70 % of your course mark.

FINAL EXAMINATION AND GRADING

The final examination of ARA132 will be of two hours' duration and 70% have

a value of the total course grade. The examination will consist of questions which

reflect the type of self-testing, practice exercise and tutor-marked problems you have

come across. All areas of the course will be assessed.

You are advised to revise the entire course after studying the last unit before

you sit for the examination. You will find it useful to review your tutor- marked

assignments and the comments of your tutor on them before the final examination.

COURSE MARKING SCHEME

This table shows how the actual course marking is broken down.

Assessment Marks

Tutor – Marked Assignment Best three marks out of five count @

10% each = 30% marks

Final Examination 70% of overall course marks

Total 100% of course marks

Table 1: Course Marking Scheme

PRESENTATION SCHEDULE/ COURSE OVERVIEW

The presentation Schedule given below gives you the important dates for the

completion of tutor-marked assignments and attending tutorials. Remember, you are

required to submit all your assignments in good time. You should guard against being
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late in submitting your work.

Units Title of work Weeks
activity

Assessment

(End of unit)

1 العروض علم 1 Assignment 1

2 المصطلحات بين التفريق 2 Assignment 2

3 عروضيا الشعري البيت دراسة 3 Assignment 3

4 التفعيلة 4 Assignment 4

5 العروضية التغييرات 5 Assignment 5

6 العروضية الكتابة 6 Assignment 6

7 وتفعيلتها البحور 7 Assignment 7

8 الشعرية1 البحور 8 Assignment 8

9 الشعرية2 البحور 9 Assignment 9

10 الشعرية3 البحور 10 Assignment 10

11 القافية علم 11 Assignment 11

12 القافية حروف 12 Assignment 12

13 وأنواعها القافية حروف حركات 13 Assignment 13

14 بين ما حركات حيث من القافية أسماء
ساكنيها

14 Assignment 14

15 الشعرية الضرورة 15 Assignment 15

16 الشعر أوزان في المولدين أحدثه ما 16 Assignment16
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وقوافيهه

HOW TO GET MOST FROM THIS COURSE

In distance learning the study units replace the university lecturer. This is one

of the great advantages of distance learning; you can read and work through specially

designed study materials at your own pace, and at a time and place that suit you best.

Think of it as reading the lecture instead of listening to lecturer. In the same way that a

lecturer might set you some reading to do, your study units provide exercises for you

to do at appropriate points. Each of the study units follows a common format. The first

item is an introduction to the subject matter of the unit and how a particular unit is

integrated with the other units and the course as a whole. Next is a set of learning

objectives. These objectives let you know what you should be able to do. When you

have finished the units, you must go back and check whether you have achieved the

objectives. If you make a habit of doing this, you will scientifically improve your

chances of passing the course.

The main body of the units guides you through the required reading from other

sources.

Reading Section

Remember that your tutor's job is to help you. When you need help, don't

hesitate to call and ask your tutor to provide it.

1 Read this course guide thoroughly.

2 Organize a study schedule. Refer to the ‘course overview’ for more details.

Note the time you are expected to spend on each unit and how the assignments

relate to the units. Whatever method you choose to use, you should decide on

and write in your own dates for working on each unit.

3 Once you have created your own study schedule, do everything you can to stick

to it. The major reason that students fail is that they get behind with their
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course work. If you get into difficulties with your schedule, please let your

tutor know before it is too late for help.

4 Turn on unit 1 and read the introduction and the objectives for the unit.

5 Assemble the study materials. Information about what you need for the unit is

given in the "Overview” at the beginning of each unit. You will almost always

need both the study unit you are working on and one of your set books on your

desk at the same time.

6 Work through the unit itself has been arranged to provide a sequence for you to

follow. As you work through the unit you will be instructed to read sections

from your set books or other articles. Use the unit to guide your reading.

7 Review the objectives for each study unit to confirm that you have achieved

them. If you are not sure about any of the objectives, review the study material

or consult your tutor.

8 When you are confident that you have achieved a unit's objectives, you can

then start on the next unit. Proceed unit by unit through the course and try to

face your study so that you keep yourself on schedule.

9 When you have submitted an assignment to your tutor for marking, do not wait

for its return before starting on the next unit. Keep to your schedule. When the

assignment is returned, pay particular attention to your tutor's comments, both

on the tutor-marked assignment from and also on what is written on the

assignment. Consult your tutor as soon as possible if you have any questions or

problems.

10 After completing the last unit, review the course and prepare yourself for the

final examination. Check that you have achieved the unit objectives (listed at

the beginning of each unit) and the course objectives (listed in this course

guide).

TUTORS AND TUTORIALS

There are 8 hours of tutorials provided in support of this course. You will be

notified of the dates, times and location of these tutorials, together with the name and

phone number of your tutor, as soon as you are allocated a tutorial group.
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Your tutor will mark and comment on your assignments, keep a close watch on

your progress and on any difficulties you might encounter. He will also provide

assistance to you during the course. You must mail your tutor – marked assignments

to your tutor well before the due date (at least two working days are required). They

will be marked by your tutors and returned to you as soon as possible.

Do not hesitate to contact your tutor by telephone, e–mail, or discuss with him

if you need help. The following might be circumstances in which you would find help

necessary.

CONTACT YOUR TUTOR IF:

 You do not understand any part of the study units or the assigned readings.

 You have difficulty with the assessment exercises.

 You have a question or problems with an assignment, with your tutor's

comments on an assignment or with the grading of an assignment.

You should try your best to attend the tutorials. This is the only chance to have

face to face contact with your tutor and to ask questions which are answered

instantly. You can raise any problem encountered in the course of your study. To

gain the maximum benefit from course tutorials, prepare a questions list before

attending them. You will learn a lot from participating in discussion actively.

SUMMARY

ARA421 introduces you to administrative correspondence, types of

correspondences in any given administration and the processes involved in writing a

corresponding letter. In the same vein, it introduces you to different kinds of official

and unofficial letters, ways of writing them and important hints that will help you

carry along with your affairs in any establishment. Upon completing this course, you

will be able to identify the different forms of correspondences in an administration

such as Memorandum of Understanding or Memorandum of Action, Reports, Minutes,

Letter for delegation of duty, and different kinds of official letters such applications,

contract letters, business letters, letter of litigation, and unofficial letters such as all

types of personal letters.
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MODULE 1 ومصطلحاته العروض علم

Unit 1: العروض علم

Unit 2: المصطلحات بين التفريق

Unit3: عروضيا الشعري البيت دراسة

Unit 4: التفعيلة

Unit 5: العروضية التغييرات

Unit 6: العروضية الكتابة
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Unit 1: العروض علم
1.1. Introduction
1.2. Objectives
1.3. Main Content

1 .3.1 العروض علم تعريف
1.3.2 واضعه
1.3.3 نشأته
1.3.4 فائدته

1.4. Self-Assessment Tests
1.5. Conclusion.
1.6. Summary.
1.7. Tutor Marked Assessment.
1.8. References/Further Reading.
1.9.Possible Answers to Self-Assessments Exercises (SAEs)
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Unit 1:

1.1. Introduction

لهذا ممارسته أساسية،قبل و ضررورية مقددمات إلى العروض لعلم الددارس يحتاج
العروضية الكتابة ومعرفة العروض، علم تعريف هي: المقددمات وهذه العلم،
تقطيع طريقة ودراسة العروضية، المصطلحات ومعرفة العروضي، والترميز

البيات.
1.2. Objectives

ولم معناها، العروض؛ بكلمة المراد شرح الطالب يستطيع الدرس نهاية في -1
بها. العلم هذا ي سمد

بين ومنزلته العروض، علم واضع ذكر الطالب يستطيع الدرس نهاية في -2
العربية. علماء

العروض. لواضع كتب بعض ذكر الطالب يستطيع الدرس نهاية في -3
بن الخليل إليها توصل التي البحور عدد ذكر الطالب يستطيع الدرس نهاية في -4

بحرا. عليها د زا الذي واسم بالستقراء، الفراهيدي أحمد
العروض. علم دراسة فوائد ذكر الطالب يستطيع الدرس نهاية في -5

1.3. Main Content

1.3.1 العروض علم تعريف

الميزان على تدل التي القواعد تعني ، مؤنثة كلمة ، ففعول وزن على : العروض
علماء اختلف وقد فاسدها. من العربي الشعر أوزان صحيح به يعرف الذي الدقيق
أقوال: خمسة على بها العلم هذا تسمية وسبب ، (العروض) كلمة معنى في العربية
وإلى . ميزانه على ويقاس يعرض الشعر لن ؛ العرض من مشتقة هي : قيل -1
من العربية اللغة في ماجاء القولف هذا ز ويعزدز . الجوهري اسمام ذهب الرأي هذا

نظيرها. أي: هذه، عروض المسألة هذه : قولهم
لنه تبركا؛ (العروض)، أسمائها من التي (مكة)، بها أراد الخليل إن : وقيل -2

فيها العلم هذا وضع
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النظم. إلى طرق والبحور ، الجبل في الطريق العروض معاني إن : وقيل -3
من ناحية الشعر لن ؛ الناحية بمعنى العروض من مستعارة إنها : وقيل -4

. وآدابها العربية العلوم نواحي
الذي البيت صدر من الخير الجزء من بها توسع جاءت التسمية إن : وقيل -5

(عروضا). يسمى
من فيها يجوز وما وفاسدها، الشدعر أوزان صحيح بها ييعرف صناعة وقيل:

وعلل. زحافات
بها العلم هذا تسمية وسبب وض)، العفري كلمة( معنى في اللغة علماء اختلف وقد
ييعرضي الشعر لن ض؛ العفرر من مشتقة الكلمة هذه أند ها أصحد أقوال، عدة على

لم وما شعرا كان الميزان قبله فما بواسطته، ويقيدم يوزن أي انه، ميز على ويقاس
نثرا. كان يقبله

1.3.2 واضعه

البصري هيدي الفرا أحمد بن الخليل ابتكرها التي العلوم من العروض علم
، هـ 100 سنة البصرة في ولد هيدي، والفرا الرحمن، عبد أبو وكنيته الزدي،

عظماء أكبر من والخليل الرشيد، خلفة أوائل في أو175هـ هـ 174 سنة وتوفي
معجمه فألف ، لغتنا صون في فككر من أول فهو ؛ العباقرة علمائها وأجل أمتنا
باختراع ألفاظها لضبط سارع من أول وهو ، يقال كما (العين) بكتاب ى المسمد

:كتاب منها نفيسة، كتب له ، عروضيد لغويد نحويد وهو . والشكل النقط
ما ومعظم والشكل، النقط وكتاب اسيقاع، وكتاب النغم، وكتاب العفروض،

بألفاظه. عنه منقول سيبويه تلميذه جمعه الذي الكتاب) في(
1.3.3 نشأته

الذين العرب أشعار من أحمد بن الخليل استنبطه المنشأ، عربيد علم العروض
أي عليه، طبعوا وما لسلئقهم وفققا مضبوطة أوزان على الشعر ينظمون كانوا

لهم تكن لم وإن تباينها، على وبحوره العربي الشعر ن بأوزا علم على كانوا أندهم
هذا وضع إلى الخليل اهتدى وقد بعد، فيما لها الخليل وضعها التي بالسماء معرفة
ينشد كان الذي الشدعر مع ذلك لتقارب واسيقاع، النغام بعلم لمعرفته نظرا العلم
وضع إلى دعاه ا ممد - زالت ول - العرب حياة في خاصدة أهميدة له وكان ويرددد،

ب. والضرا الخلل من ووقايته ضبطه إلى يهدف الذي العلم هذا
1.3.4 فائدته

وآدابها ، بالعربية صلة له لمن عنها غنى ل بالغة أهمية ودراسته العروض لعلم
فوائده: ومن
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. الشعر قول في والنحراف ف الخطأ وتجنيبها ، وتهذيبها ، الشاعر موهبة صقل -1
يجوز ما أو ، فيه دخوله يجوز ل الذي التغييرز من شعره على الشعر قائل أمني -2

آخر. دون موطن في وقوعه
بشعر ليسا الشريف النبوي والحديث ، الكريم القرآن أن معرفة من التأكد -3
. التزاما اسيقاعية وحدته فيه اطردت ما : الشعر إذ ؛ تقليد ل دراسة معرفةف
نظام على منهما ورد أنما يدرك وبذا . عربي بوزن قصدا موزون :كلم أي

رشيق: ابن يقول ؛ قصده لعدم ؛ شعرا بكونه عليه يحكم ل وزنا الشعر
.(( نا متزز كلما كان وإن ، شعرا يعد ل فلذلك ، نواه ول الشعر به يقصد لم ((لنه
الصائب الحكم مالك هو العروض فدارس ؛ للنقد الدقيق المعيار من التمكين -4

سمات بعض يحمل قد الذي النثر و الشعر بين الفطن المميز وهو الشعري للتقويم
الشعر.

له من إل يعيها ل عروضية مصطلحات من الشعري التراث في يرد ما معرفية -5
. ومقاييسه بالعروض إلمام

في أثر ولذلك ، النغم وتآلف ، الوزن اتدساق من الشعر به يتسم ما على الوقوف -6
وتهذيبه. الفني الذوق غرس

عدم بسبب الممكنة الخطاء وتوقدزي ، سليمة قراءةق الشعر قراءة من 7-التمكين
العلم. بهذا اسلمام

بها يمكن التي القواعد من ا نظفامق يضع فهو للغة، كالندحو للشعر العروض -8
الشعار. من والمنكسر المستقيم تمييز

1.4. Self-Assessment Tests

، ؟ العروض بكلمة المراد ما -1
؟ معناها وما -2

؟ بها العلم هذا تسمية وماسبب -3
1.5. Conclusion

فهي لها. تعاريفهم في يختلفون الشعراء جعل مما كثيرة معاني لها العروض كلمة
المكرمة مكة وتعني ميزانه، علي ويقاس يعرض الشعر لن العرض من مشتقة
من ناحية الشعر لن والناحية، الجبل، في والطريق العروض، أسمائها من لن

يسمدى الذي البيت صدر من الخير والجزء وآدابها، العربية العلوم نواحي
لن العرض من مشتقة العروض أند على منهم كثير رأي استقرد وقد عروضا.

كان إذا للشعر مرادفة تكون أن يجب العروض كلمة أن رأيي وفي يعرض. الشعر
المضاف. عنه ويغني إليه المضاف يحذف وقد الشعر، عرض بها المراد
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1.6. Summary

ومعرفة العروض، علم تعريف إن وقلنا العروض علم بتعريف الوحدة هذه بدأنا
العروضية، المصطلحات ومعرفة العروضي، والترميز العروضية الكتابة

إليها. الدارس يحتاج التي الساسية المقدمات من البيات تقطيع طريقة ودراسة
عربيد علم أقوال.فالعروض خمسة على العروض لعلم العلماء تعريفات وقددمنا
الشعر ينظمون كانوا الذين العرب أشعار من أحمد بن الخليل استنبطه المنشأ،
موهبة صقل فوائده ومن عليه. طبعوا وما لسلئقهم وفققا مضبوطة ن أوزا على

الكريم القرآن أن معرفة من والتأكد التغيير، من شعره على الشاعر وأمن الشاعر،
، للنقد، الدقيق المعيار من والتمكين بشعر، ليسا الشريف النبوي والحديث

العروض وأن النغم، وتالدف الوزن اتساق من الشعر به يتسم ما على والوقوف
للغة. كالندحو للشعر

1.7. Tutor Marked Assessment

، ؟ العربية علماء بين منرلته وما ، ؟ العروض علم واضع من -1
الفراهيدي. أحمد بن الخليل كتب من ثلثة اذكر -2

؟. بحرا عليها د زا الذي من -3
العروض. علم دراسة فوائد من أربعا اذكر -4

1.8. References/Further Reading

والقافية: العروضض الخليل علمي إلى سبيل .أهدى 1
ه. ١٤١٧ . المكرمة مكة التجارية، المكتبة . مصطفى محمود الستاذ المرحوم

والقافية: العروض علمي في الوافية .الخلصة 2
ه. ١٣٩٧ . عباس سليمان حامد الستاذ

الحلي: الدين صفي .ديوان 3
ه. ١٤٠٣ . بيروت ، والنشر للطباعة بيروت دار

والمثال: الحكم في الحلل .السحر 4
بيروت. ، العلمية الكتب دار الهاشمي أحمد السيد

والقوافي: العروض في .الشافي 5
م. ١٩٩٣ . بيروت ، العربي الفكر دار . مناع صالح هاشم

القافية: وعلم الواضح .العروض 6
ه. ١٤١٥ . بيروت ، اسسلمية البشائر دار الهاشمي. علي محمد الدكتور تأليف
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والقافية: .العروض 7
. اسسلمية سعود بن محمد اسمام جامعة مطابع . سالم ا عبد أمين الدكتور

ه. ١٤١٠
والقافية: .العروض 8

، السعودية والتوزيع للنشر الندلس دار . الطاووسي إبراهيم محمد الدكتور
ه. ١٤١٧ . حائل

التطبيقي: العروض .علم 9
ه. ١٤٠٧ . بيروت ، النفائس دار السعد. عمر الدكتور ، معروف نايف الدكتور

والقافية: العروض علم . 10
ه. ١٤٠٧ . بيروت ، العربية النهضة دار . عتيق العزيز عبد الدكتور

والقوافي: العروض علم في الكافي . 11
. الرياض ، البيان أضواء مطابع . الشاويش محمود محمد بن غالب الدكتور

ه ١٤١٧
الشعر: وفنون والقافية العروض علم في المفصل المعجم . 12

ه ١٤١١ . بيروت ، العلمية الكتب دار . يعقوب بديع إميل الدكتور

غرب في والجامعات المعاهد لطلب والقافية العروض في يانعة أثمار . 13
إفريقيا:

2005م. نيجيريا كنو، العربية، للطباعات المندبي إبراهيم، سركي الدكتور

1.9. Possible Answers to Self-Assessments Exercises (SAEs)

؟ العروض بكلمة المراد ما -1
؟ معناها وما -2

؟ بها العلم هذا تسمية وماسبب -3

الجواب:

الميزان على تدل التي القواعد تعني ، مؤنثة كلمة ، ففعول وزن على : العروض
علماء اختلف وقد فاسدها. من العربي الشعر أوزان صحيح به يعرف الذي الدقيق
أقوال: خمسة على بها العلم هذا تسمية وسبب ، (العروض) كلمة معنى في العربية
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وإلى . ميزانه على ويقاس يعرض الشعر لن ؛ العرض من مشتقة هي : قيل -1
من العربية اللغة في ماجاء القولف هذا ز ويعزدز . الجوهري اسمام ذهب الرأي هذا

نظيرها. أي: هذه، عروض المسألة هذه : قولهم
لنه تبركا؛ (العروض)، أسمائها من التي (مكة)، بها أراد الخليل إن : وقيل -2

فيها العلم هذا وضع
النظم. إلى طرق والبحور ، الجبل في الطريق العروض معاني إن : وقيل -3
من ناحية الشعر لن ؛ الناحية بمعنى العروض من مستعارة إنها : وقيل -4

. وآدابها العربية العلوم نواحي
الذي البيت صدر من الخير الجزء من بها توسع جاءت التسمية إن : وقيل -5

(عروضا). يسمى
من فيها يجوز وما وفاسدها، الشدعر أوزان صحيح بها ييعرف صناعة وقيل:

وعلل. زحافات
بها العلم هذا تسمية وسبب وض)، العفري كلمة( معنى في اللغة علماء اختلف وقد
ييعرضي الشعر لن ض؛ العفرر من مشتقة الكلمة هذه أند ها أصحد أقوال، عدة على

لم وما شعرا كان الميزان قبله فما بواسطته، ويقيدم يوزن أي انه، ميز على ويقاس
نثرا. كان يقبله

Unit 2: المصطلحات بين التفريق
2.1. Introduction
2.2. Objectives
2.3. Main Content

2 .3.1 الشعر
2.3.2 النثر
2 .3.3 المنثور الشعر
2.3.4 النظم

4. Self-Assessment Tests
5. Conclusion.
6. Summary.
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7. Tutor Marked Assessment.
8. References/Further Reading.
2.9. Possible Answers to Self-Assessments Exercises (SAEs)

Unit 2: المصطلحات بين التفريق

2.1. Introduction

بينها؛ الفرق تدرك أن الطالب أيها بك يحسن المصطلحات من مجموعة هناك
يلي: ما المصطلحات تلك ومن تدرسه الذي العلم تمس لنها

2.2. Objectives

%100 بصحة صحيحا تعريفا الشعر تعريف الطالب يستطيع الدرس نهاية في .1
صحيحا تمييزا والنثر الشعر بين التمييز الطالب يستطيع الدرس نهاية في .2

%90 بصحة
صحيحا بيانا المنثور بالشعر المراد بيان الطالب يستطيع الدرس نهاية في .3

%90 بصحة
%100 بصحة صحيحا تعريفا النظم تعريف الطالب يستطيع الدرس نهاية في .4
2.3. Main Content

2.3.1 الشعر

والوصاف، الستعارة على المبني البليغ الكلم هو "الشعر : خلدون ابن قال
غرضه في منها جزء كل مستقل والروي، الوزن في متفقة بأجزاء المفصل

يعد ومما به. المخصوصة العرب أساليب على الجاري وبعده، قبله عما ومقصده
الحمداني: فراس أبي قول الشعر من
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أمر ول عليك نهي للهوى أما الصبر شيمتيك الدكمعز عصيك أراك
سرد له ييذاع ل ثلي مز ولكن لوععة وعندي مشتاقق أنا بلى

الكبر خلئقه من دمعقا وأفذللرتي الهوى يدف بسطت أضوانير الليل إذا
2.3.2 النثر

من السليقة على يجري الذي الكلم فهو النثر أما . وشعر نثر : نوعان الجيد الكلم
بقي إذا نثرا يبقى ثم الكلم والتكلف والموازنية السدجع يدخل وقد ، وزن التزام غير

الوزن. من مجردا
وضرورة ، تقييده وعدم ، تناوله لقرب الوجود في الكلم أنواع أسبق والنثر

إن ومرسفل ، قافية أكثر أو فقرتين كل في م التيزز إن مسجع : نوعان وهو . استعماله
، السليقة لقوة ؛ ون لرحي مف غيرف بقا معرف به ينطقون العرب كان وقد . ذلك غير كان

بالعاجم. الختلط وقلة ، الوراثة وفعل
2.3.3 المنثور الشعر

مختلفة -تسميات النثر قصيدة أو ر رك المحف أو المنطلق أو الطكلرق أو المنثور، الشعر
الموسيقي واسيقاع ، الخيالية الصور في الشعر مع تشترك النثرية الكتابة من لنوع

والوحدات. ، والقافية ، الوزن أنظمة في عنه وتختلف ، حينا
والكلمة الداخلي، اسيقاع تعتمد وإنما ؛ أوقافية بوزن لتتقيد التي الكتابة هو : وقيل

البناء، محكمة قصيرة، الجمل تكون ما وغالبا . الشعرية والصورة ، الموحية
الخيال. مكثفة

جبران اعتمد عندما القرن هذا من الول الربع في النوع هذا بداية كانت وقد
وخيال ، شعرية بعاطفة يتميز أنه إل ، أسلوبا الفني النثر يجعل أدبيا فنا والريحاني

مجنح.
2.3.4 النظم
ومعظم ، صورة أو خيال أو عاطفة أو شعور دون المقفى الموزون الكلم هو

، والخيال ، المضمون حيث من الجودة في الشعر مرتبة دون النظم يجعل النقاد
يطفح ، عادة ، فالشعر . الوزن دون ، الشعر عناصر من وغيرها والعاطفة

بطريقة فركب النظم أما . مشاعرنا في فيؤثر ، الصادقة والعاطفة الحي، بالشعور
، السلك في العقد حبات كانتظام واسيقاع ، الوزن على المحافظة إل بها يقصد ل

حياة. أو روح فيه يكون أن دون
. الدبي الذوق إلى الولى بالدرجة يعود النظم و الشعر بين التفريق في والمقياس

الجميل. الشعر مطالعة بكثرة يتربى الذوق وهذا
التمييز يمكننا فإنه ، النظم و الشعر بين فاصلة دقيقة حدود ثمة يكن لم وإن ، هذا
يفرقون الذين عند شعرا ل نظما يعد فمما ، الحيان من كثير في بسهولة بينهما
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و النحطاط، عصر شعراء من وكثير ، والنحاة الفقهاء نظمه ما المصطلحين بين
:( الرجز من ) البيتان هذان النظم ومن التعليمي. الشعر أيضا منه يعد مما

صرفيه نحويةق أجادها ألفيه مالك ابن نظم قد
للفتية حفظها فيه سهلت الهمزة في إثره تبعت وقد

2.4. Self-Assessment Tests

النثر. ف عردز -1
الشعر. ف عردز -2

المنثور. الشعر ف عرد -3
النظم. ف عرد -4

2.5. Conclusion.

المعاني مختلفة أدبيدة لعمال مسميات والنظم المنثور والشعر والشعر النثر
يعطي أن يستطيع حتى مبدئيا بها اسلمام العروض طالب على يجب و والتعاريف.

المعالجة. أثناء حقده قسم كلد

2.6. Summary.

الشعر و مقفى، غير كلم النثر بينما عاطفيد تأثير ذات مقفداة منظومة الشعر إذن،
لنوع مختلفة -تسميات النثر قصيدة أو ر رك المحف أو المنطلق أو الطكلرق أو المنثور،

حينا الموسيقي واسيقاع ، الخيالية الصور في الشعر مع تشترك النثرية الكتابة من
والوحدات. ، والقافية ، الوزن أنظمة في عنه وتختلف ،

عاطفي. تأثير بدون مقفداة منظومة النظم

2.7. Tutor Marked Assessment.

الشعر بين التفريق في المقياس وما ، ؟ الشعر تعريف في خلدون ابن قال ماذا -1
؟. والنظم

؟. ذلك علة وما ؟ النثر أم الشعر الوجود في السابق وما ، ؟ النثر ما -2
المنثور. والشعر ، الشعر بين الفرق اذكر -3

بيتين. في له مثال اذكر ؟ نظما كلمهم يعد الذين ومن ، ؟ النظم تعريف ما -4
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2.8. References/Further Reading.

والقافية: العروضض الخليل علمي إلى سبيل .أهدى
ه. ١٤١٧ . المكرمة مكة التجارية، المكتبة . مصطفى محمود الستاذ المرحوم
. عباس سليمان حامد الستاذ والقافية: العروض علمي في الوافية .الخلصة 2

ه. ١٣٩٧
ه. ١٤٠٣ . بيروت ، والنشر للطباعة بيروت دار الحلي: الدين صفي .ديوان 3
، العلمية الكتب دار الهاشمي أحمد السيد والمثال: الحكم في الحلل .السحر 4

بيروت.
، العربي الفكر دار . مناع صالح هاشم والقوافي: العروض في .الشافي 5

م. ١٩٩٣ . بيروت
القافية: وعلم الواضح .العروض 6

ه. ١٤١٥ . بيروت ، اسسلمية البشائر دار الهاشمي. علي محمد الدكتور تأليف
والقافية: .العروض 7

. اسسلمية سعود بن محمد اسمام جامعة مطابع . سالم ا عبد أمين الدكتور
ه. ١٤١٠

والقافية: .العروض 8
، السعودية والتوزيع للنشر الندلس دار . الطاووسي إبراهيم محمد الدكتور

ه. ١٤١٧ . حائل
التطبيقي: العروض .علم 9

ه. ١٤٠٧ . بيروت ، النفائس دار السعد. عمر الدكتور ، معروف نايف الدكتور
والقافية: العروض علم . 10

ه. ١٤٠٧ . بيروت ، العربية النهضة دار . عتيق العزيز عبد الدكتور
والقوافي: العروض علم في الكافي . 11

. الرياض ، البيان أضواء مطابع . الشاويش محمود محمد بن غالب الدكتور
ه ١٤١٧

الشعر: وفنون والقافية العروض علم في المفصل المعجم . 12
ه ١٤١١ . بيروت ، العلمية الكتب دار . يعقوب بديع إميل الدكتور

غرب في والجامعات المعاهد لطلب والقافية العروض في يانعة أثمار . 13
إفريقيا:

2005م. نيجيريا كنو، العربية، للطباعات المندبي إبراهيم، سركي الدكتور
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2.9. Possible Answers to Self-Assessments Exercises (SAEs)

النثر. ف عردز -1
الشعر. ف عردز -2

المنثور. الشعر ف عرد -3
النظم. ف عرد -4

الجواب:

يدخل وقد ، وزن التزام غير من السليقة على يجري الذي الكلم هو النثر -1
الوزن. من مجردا بقي إذا نثرا يبقى ثم الكلم والتكلف والموازنية السدجع

والوصاف، الستعارة على المبني البليغ الكلم هو "الشعر : خلدون ابن قال -2
غرضه في منها جزء كل مستقل والروي، الوزن في متفقة بأجزاء المفصل

به. المخصوصة العرب أساليب على الجاري وبعده، قبله عما ومقصده

-تسميات النثر قصيدة أو ر رك المحف أو المنطلق أو الطكلرق أو المنثور، الشعر -3
واسيقاع ، الخيالية الصور في الشعر مع تشترك النثرية الكتابة من لنوع مختلفة

والوحدات. ، والقافية ، الوزن أنظمة في عنه وتختلف ، حينا الموسيقي
والكلمة الداخلي، اسيقاع تعتمد وإنما ؛ أوقافية بوزن لتتقيد التي الكتابة هو : وقيل

البناء، محكمة قصيرة، الجمل تكون ما وغالبا . الشعرية والصورة ، الموحية
الخيال. مكثفة

ومعظم ، صورة أو خيال أو عاطفة أو شعور دون المقفى الموزون الكلم هو -4
، والخيال ، المضمون حيث من الجودة في الشعر مرتبة دون النظم يجعل النقاد

الوزن. دون ، الشعر عناصر من وغيرها والعاطفة
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Unit 3 : عروضيا الشعري البيت دراسة
3.1. Introduction عرري الشدز البيت تعريف
3.2. Objectives
3.3. Main Content

3.3.1 البيات ألقاب
3.3.1.1 العدد حيث من
3.3.1.2 الجزاء حيث من
3.3.1.3 البيت أجزاء تسمية حيث من
3.3.1.4 البيت شطري تسمية حيث من

3.3.2 البيت أجزاء ألقاب
3.3.2.1 التغيير حيث من

أ - البتداء
ب العتماد-
ج - الفصل
د - الغاية
ه - المزاحف

3.3.2.2 التغيير وقوع عدم حيث من
أ - السالم
ب - الصحيح
ج - ى المعرك
د - الموفور

3.4. Self-Assessment Tests
3.5. Conclusion.
3.6. Summary.
3.7. Tutor Marked Assessment.
3.8. References/Further Reading.
3.9. Possible Answers to Self-Assessments Exercises (SAEs)

3.1. Introduction ععري الشلض البيت تعريف
والوصاف، الستعارة على المبني البليغ الكلم هو "الشعر : خلدون ابن قال
غرضه في منها جزء كل مستقل والروي، الوزن في متفقة بأجزاء المفصل

به. المخصوصة العرب أساليب على الجاري وبعده، قبله عما ومقصده
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3.2. Objectives
مختلفة. حيثيات من البيات ألقاب ذكر الطالب يستطيع الدرس نهاية في .1

البيات. أجزاء ألقاب يعدد أن الطالب يستطيع الدرس نهاية في .2
الشعريد البيت ف يعرد أن الطالب يستطيع الدرس نهاية في .3

3.3. Main Content
3.3.1 البيات ألقاب

3.3.1.1 العدد حيث من
وحيدا. مفردا الشاعر ينظمه الذي الواحد الشعر بيت هو : -اليتيم أ

الشاعر. ينظمهما البيتان هي : -النتففة ب
الشعر. أبيات من ستة إلى اثنين على زاد ما هي : -القطعة ج

فأكثر. أبيات سبعة من تتكون الشعرية البيات من مجموعة هي : -القصيدة د
3.3.1.2 الجزاء حيث من

أصابها وإن ، دائرته في هي كما تفعيلته جميع استوفى بيت هوكل : التام أ.
الشاعر: كقول وذلك أوعلة. زحاف

على يمشي قطط بدرا أر ولمر ماشيا الرض على بدرا بها رأيت
الرضز

أربع. شطر كل في ثمان وتفاعيله الطويل البحر من فهو
: من كل في واجب وهذا وضربه عروضه حذفت بيت هوكل : -المجزوء ب
البسيط من كل في وجائز ، والمجتثد والمقتضب والهزج والمضارع المديد

: من كل في وممتنع والمتقارب. والمتدارك والرجز والخفيف والكامل والوافر
المجزوء: الوافر من الشاعر كقول والسريع. والمنسرح الطويل

الملز في الفوز ي دز وقفصر العمل في الجد ابن أنا
العروض فيه وتكون ، أومصراعه شطره حذف الذي هوالبيت : -المشطور ج

الرجز: من الشاعر كقول والسريع. الرجز في ويكون الضرب هي
الكمامز في كالورد تحيدة
الجسامز في دحة الصز من أزهى

الرجز من كل في ويقع ثلثه قي وب ثلثاه ذهب الذي هوالبيت : -المنهوك د
الرجز: منهوك من نوفل بن ورقة قول ومنه والمنسرح.

ذعر جف فيها ياليتني
وأفضعر فيها أخبط

كلمة في مشتركتين الولى والتفعيلة عروضه تكون الذي البيت هو : ر المدوو - ه
يسميه والبعض ، واحدة
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بين (م) بحرف النوع لهذا يرمز ما وغالبا . أوالمتكصل ج أوالمـيدمف ل المـيداخف
الشاعر: كقول أومتصل. ر مدوك أنه على ليدلد الشطرين

الذكلولز بالظهرز ـــــمز الضيـر لباغي ظهري وما
ضربه عن عروضه اختلفت الذي الشعر من هوالبيت : أوالمصمت المرسل - و

الرمة: ذي كقول القافية. في
قليلي الكرامف إنك لها: فقلتي عديدينا قليل أنكا تيعيدزرنا

والضرب والعروض ، مجزوءا يكون عندما البسيط من هوضرب : المُـخلوع ز-
الشاعر: قول ومنه .( (متفرعلر لين مستفرعز فتصبح مقطوعان مخبونان
جفانير إذا أبالي فل بابه عن كنت من

ول ، أونقصان دة زيا في بضربه عروضه أيلحقت الذي البيت هو : المصرع ح-
إما مبتدئ صاحبه أن على ليدلد وذلك الول؛ البيت في يكون ما وغالبا . يلتزم

الشاعر: قول الزيادة فمن أوقصيدة. قصةق
الخالير العصرز في كان من نر مف يفعز وهل البالير الطلل أيها ا صباحق م عز أل

عر: الشا قول النقص ومن
عسيبي أقامف ما مقيمع وإندير تنوبي الخطوبف إن أفجارتفنا

دون والروي الوزن في ضربه عروضه وافقت الذي البيت هو : المُـقَفوى ط-
العروض في تغيير إلى لجوء

الشاعر: قول أمثلته ومن
واللكعبز الجدد بين الحدد هز حددز في الكتبز من أفنباءق أصدق السيف

3.3.1.3 البيت أجزاء تسمية حيث من
والضرب. العروض عدا ما الشعري البيت في جزء :هوكل -الحشو أ

. الصدر) أو ، الول (المصراع الول الشطر في تفعيلة آخر : -العروض ب
سميت وقد . العلم) هذا هواسم الذي الخر معناها إلى (إضافة أعاريض وجمعها
الخيمة. وسط في تقع التي بالعارضة تشبيها ، البيت وسط في تقع لنها ؛ عروضا
. ( العجز أو ، الثاني (المصراع الثاني الشطر في تفعيلة هوآخر : -الضرب ج

من الول البيت لن ضربا وسمي . وأضراب وضروب أضرب : وجمعه
أواخر فصارت ، عليه القصيدة سائر كان الضرب من نوع على بني إذا القصيدة

أمثال. أي : أضراب : قولهم من أخذ كأنه ، ضربا فسمي متماثلة القصيدة
الشاعر: قال الشعري. البيت أجزاء لنا يوضح ، التالي البياني والرسم

نيلوا إذا مجازيعا وليسوا قوما رماحهم نالت إذا يفرحون ل
عروضيا: كتابته

نيلو إذا زيعن مجا سو ولي قومن حهمو رما نالت إذا ن ليفرحو
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o/o/ o//o/o/ o//o/ o//o/o/ o/// o//o/o/ o/// o//o/o/
لر ففاعز لين مستفرعز لين ففاعز لين مستفرعز لين ففعز لين مستفرعز لين ففعز لين مستفرعز
الحـــــــــــــشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

العروض
الحشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الضرب ـــــــــو
3.3.1.4 البيت شطري تسمية حيث من

من يتألف الشعر من بيت كل إن إذ ؛ الشعري البيت طرفي هوأحد : -الشطر أ
وشطور. أشطر جمعه . شطرين

بمصراعي تشبيه ذلك اشتقاق إن : قيل ، البيت هونصف : -المصراع ب
مصاريع. جمعه . الباب

مقدم (والصدر:أعلى البيت. من الول أوالمصراع الول :هوالشطر -الصدر ج
وأوله). شيء كل

مؤخر : (والعجز نفسه. البيت من الثاني أوالمصراع الثاني هوالشطر : -العجز د
الشيء)

زهير: بن كعب قال هذا. لنا يوضح ، التالي البياني والرسم
قط خاب ما مجـــــــــــالســــــه في واجلس العلم ــــــــــــــــــــــــم تعلـد

العلما جالس لبيب
العلما جالس لبيب قط خاب ما الول المصراع أو الول الشطر أو الصدر

3 .3.2 البيت أجزاء ألقاب
3.3.2.1 التغيير حيث من

من شيء في تكون ل بعلة البيت أول في يعتل جزء لكل هواسم : -البتداء أ
.كالخرم الحشو

من شطر أول في المجموع الوتد أول حذف على العام بالمعنى يطلق اسم )
والمتقارب الطويل في يكون ما وغالبا . خاصة البيت أول يأتي لنه ( البيت

سبيله كان مصرعا البيت كان فإن الثاني النصف .أما والمضارع والهزج والوافر
أول في الخرم يجيز بعضهم فإن مصرع غير كان وإن ، الول النصف أول

الشاعر: قول الطويل البحر في الخرم أمثلة ومن الثاني. النصف
الرمشيبز قفبلف عهدها إزلفى خضبتها إزنر تي لـزمك لي عفنر يرجز هلر

ابها خضي
.( ليني (ففعيور ب يبدأ أن الطويل البحر في والصل ،( (عيوليني تساوي ير) (هلر فقوله
أوبعدها. ، قبلها الوتد على اعتمادا تزاحف التي للسباب هواسم : -العتماد ب
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الشاعر: قول الطويل في أمثلته ومن
بلبيبز نصحه مؤتت كلط وما نصحه بمؤتيك لب ذي كلط وما

ي مففاعز لي فعيو مفاعيلن فعولن مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن

سائر العروض خالفت إذا أي . الضرب في كالغاية العروض في هي : -الفصل ج
التغيير ذلك يدخلها لم وإذا . فصل سمي لزمة أوزيادة بنقصان البيت أجزاء
البسيط في العروض (فاعلن=فعلن) إلى بالنسبة هوالحال كما صحيحة سميت

ليلزم. فإنه الحشو في ولووقع . يلزم وبه ، الخبن دخلها حيث
سائر الضرب خالف إذا أي . العروض في كالفصل الضرب في هي : -الغاية د
= فاعلن في) هوالحال كما . غاية سميت لزمة أوزيادة بنقصان البيت أجزاء

الخبن أن حين في . يلزم وبه الخبن دخله حيث ، البسيط من الول (الضرب فعلن
يلزم. ل الحشو دخل إذا

الشاعر: قول ومنه الزحاف. دخله جزء كل : -المزاحف ه
ســــــــــــني احي يـــــــــــــــــــمق ميضز ــنك ــــــــــــــــــــــــــــــبـف لييعجز

ــــــــنز الكففـف ـــــــودفةي جف دففزيــــــــــــنقا وقي ــــــــــري يـف وهفـــــــلر بززتــــــــــــــه
بززر ـــــــني سر نرحي ــــــمف يــــــــــ ميضز ــــــــــنف ــــرنـــــــ ـــــبـف لييعرجز

ـــ لــر ـــــــودفةي جف ــــــنفن دففزيــــــ قي و ــــــــــري يـف وهفـــــــلر زتــــــــــــــهي
كفففـــــــــنزير

o/// o//o/o/ o/// o//o// o/// o//o/o/ o/// o//o/o/
لينر تففرعز سر مي لينر ففعز لينر تففرعز مي لينر ففعز لينر تففرعز سر مي لينر ففعز لينر تففرعز سر مي

لينر ففعز
مزاحف فصل مزاخف

غاية
3.3.2.2 التغيير وقوع عدم حيث من

الزحاف. من سلم جزء كل هو السالم أ-
وهوالحذف النتقاص من سلما إذا والضرب هوالعروض الصحيح ب-

الشاعر: قول مثالهما اللزم.
شفمـــائلي علمـــــتز وكمـــا نــدقى عــن ر أيقصدز فـــما صـــحوتي وإذا

مــــي وتكرط
شفمـــائزلزي ــتز ـ ـــاعفلزمر كفمف وف ـدنر نـف عفــنر ري صز ـ أيقصر فـــما تي صـحور وإذا

ــــير مز ري وتكرر
لين تفففاعز مي لين تفففاعز مي لين تفففاعز مي لين تفففاعز مي لين تفففاعز مي لين تفففاعز مي

صحيحة سالم سالم صحيحة سالم سالم
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، ( والترفيل والتسبيغ (كالتذييل زيادة تدخله أن جاز ضرب هوكل : ى اـلمعرو - ج
هذه من وسلم

الشاعر: قول مثاله أوالزيادة. العلل
مي حف يفرر لف نر مف اي مي حف يفرر لف عفاقفترنزي لق بفاطز أفهفكفذفا

و مي حف يفرر لف نر مف لهي لرــــــ مي حف يفرر لف عفاقفترنزي لفن بفاطز أفهفكفذفا
لينر تففرعز سر مي لينر ففاعز لينر تففرعز سر مي لينر تففرعز سر مي لين ففاعز لين نرففعز مي
ى عفرك مي

الطويل في هوالحال كما منه وسلم الخرم يدخله أن جاز جزء هوكل : الموفور - د
الشاعر: قول الطويل فمن والمضارع. والهزج والمتقارب والوافر

ري الذدكر وف يثي ادز الفحف الز المف نف مز ويفبرقفى ورائحع غفادت الف المف إزنك ز يد أفماوز
ذر وف ثي ادزي أفحف لرــ الز مف لر نف مز ويفبرقفى ن ورائحي نر غفادز لف ا مف لرـــ إزنرنف يز يرـ أفماوز

ــري كر ذز
ففعيولينر ـــلينر مــــفففاعز ففعيولينر لينر ففاعز مف نر ففعيولـي ـــلينر مــــفففاعز ففعيولين

ـــلينر مــــفففاعز
موفور

4. Self-Assessment Tests
أجزاء تسمية حيث ومن الجزاء حيث ومن العدد حيث من البيات ألقاب 1.ايذكر

مختلفة. البيت
البيات. أجزاء ألقاب عيدد .2

الشعريد للبيت صحيحا تعريفا م قددز .3
3.5. Conclusion.
على دلدت إن المذكورة الحيثيات من وألقابها الشعرية للبيات يات المسمك كثرة إنك
في بهما وانشغالهم معا، والعروض بالشعر العرب اهتمام على تدلط فإنما شيء

عظم على تدلد يات المسمك كثرة أند قبل من العرب قالت وقد حياتهم. شؤون
ى. المسمك

3.6. Summary.
ومن البيات ألقاب ذكر في ت واستمرد الشعري, البيت بتعريف الوحدة هذه ابتدأت
انتهت ثم البيت، وشطري البيت أجزاء تسمية حسث ومن والجزاء، العدد حيث

لتلكم ضيرب وقد التغيير. وقوع وعدم التغيير حيث من البيت ألقاب ذكر إلى
المعاني. وشرح الغموض لتنوضيح أمثلة اللقاب

3.7. Tutor Marked Assessment.
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؟ السم بهذا سمي ولم الشعري، البيت ما .1
لها. موضحا اذكرها . أقسام أربعة إلى العدد حيث من الشعري البيت ينقسم .2
المدور). ، المجزوء ، التام ) : التية البيت بمصطلحات المقصود اذكر .3
يحسن ومتى ؟، التصريع التزام وماحكم ؟، المصرع بالبيت المقصود ما .4

لنوعيه. مثل ؟، التصريع
من الخيرة التفعيلة تسمى وبم ؟، الول الشطر من الخيرة التفعيلة ى تسمد بم .5

؟. التفعيلت من ماعداهما يسمى وبم ؟، الثاني الشطر
المزاحف) ، الغاية ، العتماد ، (البتداء التية: المصطلحات عرف .6

؟ مايلي ى يسمد بم .7
( الزحاف من سلم ) تفعيلة ( جزء (كل أ.

( اللزم النتقاص من سلم إذا (العروض ب.
( منها وسلم ، زيادة تدخله أن جاز ضرب (كل ج.

منه). وسلم الخرم يدخله أن جاز جزء (كل د.

3.8. References/Further Reading.

والقافية: العروضض الخليل علمي إلى سبيل أهدى .1
ه. ١٤١٧ . المكرمة مكة التجارية، المكتبة . مصطفى محمود الستاذ المرحوم
. عباس سليمان حامد الستاذ والقافية: العروض علمي في الوافية .الخلصة 2

ه. ١٣٩٧
ه. ١٤٠٣ . بيروت ، والنشر للطباعة بيروت دار الحلي: الدين صفي .ديوان 3
، العلمية الكتب دار الهاشمي أحمد السيد والمثال: الحكم في الحلل .السحر 4

بيروت.
، العربي الفكر دار . مناع صالح هاشم والقوافي: العروض في .الشافي 5

م. ١٩٩٣ . بيروت
القافية: وعلم الواضح .العروض 6

ه. ١٤١٥ . بيروت ، اسسلمية البشائر دار الهاشمي. علي محمد الدكتور تأليف
والقافية: .العروض 7

. اسسلمية سعود بن محمد اسمام جامعة مطابع . سالم ا عبد أمين الدكتور
ه. ١٤١٠

والقافية: .العروض 8
، السعودية والتوزيع للنشر الندلس دار . الطاووسي إبراهيم محمد الدكتور

ه. ١٤١٧ . حائل
التطبيقي: العروض .علم 9
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ه. ١٤٠٧ . بيروت ، النفائس دار السعد. عمر الدكتور ، معروف نايف الدكتور
، العربية النهضة دار . عتيق العزيز عبد الدكتور والقافية: العروض علم . 10

ه ١٤٠٧ . بيروت
والقوافي: العروض علم في الكافي . 11

. الرياض ، البيان أضواء مطابع . الشاويش محمود محمد بن غالب الدكتور
ه ١٤١٧

الشعر: وفنون والقافية العروض علم في المفصل المعجم . 12
ه ١٤١١ . بيروت ، العلمية الكتب دار . يعقوب بديع إميل الدكتور

غرب في والجامعات المعاهد لطلب والقافية العروض في يانعة أثمار . 13
إفريقيا:

2005م. نيجيريا كنو، العربية، للطباعات المندبي إبراهيم، سركي الدكتور
3.9. Possible Answers to Self-Assessments Exercises (SAEs)
أجزاء تسمية حيث ومن الجزاء حيث ومن العدد حيث من البيات ألقاب ايذكر -1

مختلفة. البيت
الجواب:

والقصيدة. والقطعة النتففة و اليتيم :هي العدد حيث من البيات ألقاب -1
أوالمصمت والمرسل ر والمدوك والمنهوك المشطور و المجزوء و التام -2

والمـيقففكى والمصرع والمـيخلكع
والعروض الحشو وهي: البيت أجزاء تسمية حيث من البيات ألقاب -3

والضرب.

Unit 4: التفعيلة
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4.1. Introduction
4.2. Objectives
4.3. Main Content

4.3.1 تعريفها
4 .3.2 التفاعيل عدد
4.3.3 أنواعها
4 .3.4 أجزاؤها

4.4. Self-Assessment Tests
4.5. Conclusion.
4.6. Summary.
4.7. Tutor Marked Assessment.
4.8. References/Further Reading.
4.9. Possible Answers to Self-Assessments Exercises (SAEs)

4.1.Introduction
من الشعرية البيات وألقاب الشعري البيت تعريف الثالثة الوحدة في درست

وعددها تعريفها التفعيلة: ستدرس الوحدة، هذه وفي مختلفة. حيثيات
وأجزاؤها. وأنواعها

4.2. Objectives
بصحة صحيحا تعريفا التفعيلة ف يعرد أن الطالب يستطيع الدرس نهاية في .1

%100
%80 بقدر التفاعيل عدد يذكر أن الطالب يستطيع الدرس نهاية في .2



35

%60 بقدر التفاعيل أنواع بين يميدز أن الطالب يستطيع الدرس نهاية في .3
بقدر التفاعيل أجزاء معاني وشرح ذكر الطالب يستطيع الدرس نهاية في .4

%50
4.3. Main Content

4.3.1 تعريفها
مجموعات، من يتكون أنه لنا يتضح (صوتيا) موسيقيا الشعري الوزن تحليل لدى
تسمية على اصطيلزحف وقد ، والسكنات الحركات من عدد من تتركب مجموعة كل

تتركب التفاعيل هذه و .( (ففعلف كلمة من اشتقوها لنهم ؛ (تفاعيل) المجموعات هذه
وسميت سيوفنا) (لمعت عبارة تجمعها التقطيع أحرف تسمى أحرف عشرة من

الحرف تلك بواسطة قطعوه بيت تقطيع أرادوا إذا لنهم ؛ بذلك
4 .3.2 التفاعيل عدد

سباعية وثمان ، لن وففارعز ففعيولن، : هما خماسيتان :اثنتان عشر العروضية التفاعيل
لين، مستفرعز لين، متففارعز ففارعلتن، لين، مستفرعز لتن، ففارعز مففارعلفتن، مففارعيلين، : وهي

مفرعيولت..
4.3.3 أنواعها

تفعيلة كل وهي ، أربع فالصول ، وفروع أصول : قسمين إلى التفاعيل تنقسم
عل ففار ، لفتين ففارعز مف ، يلين مففارعز ، ففعولين وهي: ، أومفروقا كان مجموعا بوتد بدئت

تن.
، لين ففارعز وهي: ، أوثقيل كان خفيفا بسبب بدئت تفعيلة كل وهي ، ستد والفروع

لين. مستفرعز ، مفرعولت ، لين متففارعز لتين، ففارعز ، لين مستفرعز
+تن) (ففار خفيفين سببين من تتألف الولى أن ( لتن و(ففارعز ( ففارعلتين ) بين والفرق
فسببين (ففارعز) مفروق وتد من تتألف الثانية أن حين في (عل)، مجموع وتد بينهما

.( تن + ل ) خفيفين
(ميس خفيفين سببين من تتألف الولى أن ( لين )و(مستفرعز لين (مستفرعز بين والفرق

تف) + (مس خفيفين سببين من تتألف الثانية وأن ، ( مفروق(تفرعز وتد بينهما +لين)
هي التي فالفاء ، آخر فرقا يستتبع الفرق وهذا . ( عيلن ) مجموع وتد بعدهما

كما الطكي يدخلها أن جاز ولذلك سبب ثاني تعد مثل لين) (مستفرعز في الرابع الحرف
لين) (مستفرعز في مفروق وتد وسطف تعد أو تعتبر لكنها ، ( لين (مستعز فتصبح سيأتي،

خاص والزحاف ، زحاف الطي لن ؛ طيها ليجوز ولذلك ، سبب لثاني
ا. شاء إن بيانه سيأتي كما الوتاد وليدخل بالسباب

4 .3.4 أجزاؤها
: نوعان وهو ، حرفين من يتألف صوتي مقطع السبب (1)
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،(٥/ بالرمز( له ويرمز ، فساكن متحرك : حرفين من ويتألف : خفيف -سبب أ
مثل. لين) تفرعز سر (مي من ( تف ، و(مس ، ا مف ، نر مز ، :هفلر نحو

، لفك : نحو (//) بالرمز له ويرمز ، متحركين حرفين من ويتألف : ثقيل -سبب ب
مثل. ( لين تفففاعز (مي من ( تف و(مي ، بزك

: نوعان وهو ، أحرف ثلثة من يتألف صوتي مقطع والوتد (2)
نعم : ،نحو (٥// ) بالرمز له ويرمز فساكن متحركين اجتماع وهو مجموع: -وتد أ

من لين وعز ، علفى ،
مثل. ( لين (متففاعز

، (/٥/ ) بالرمز له ويرمز ، ساكن بينهما متحركين اجتماع وهو : مفروق -وتد ب
مثل. لتزن) (ففارعز من و(ففارعز) قفامف ، ( يثي حف ، لفيت : نحو

: نوعان وهي ، أوخمسة أحرف أربعة من يتألف صوتي مقطع والفاصلة (3)
/// بالرمز( لها ويرمز ، فساكن متحركات ثلثة اجتماع وهي : صغرى -فاصلة أ

لفتين) عز ) ونحو ، ( لينر تفففاعز (مي من تفففا) (مي ،ونحو بفا رف ضف ، جبلع : نحو ،(٥
مثل. ( لفتين من(مففاعز

بالرمز لها ويرمز ، فساكن متحركات أربعة اجتماع وهي : كبرى -فاصلة ب
جمعت وقد ( لين تففرعز سر (مي من ( لينر تفعز (مي ونحو ، كفةع سفمف ، لفكيمر عفمف : نحو ، (٥//// )

العبارة هذه في المصطلحات هذه
.( سمكفةق جبلت ظفهرز علفى أفر لفم ) :

كفةق سفمف جبلت رز ظفهر عفلفى أفر لفم
o//// o/// /o/ o// / / o /

فاصلة صغرى فاصلة مفروق وتد مجموع وتد ثقيل سبب خفيف سبب
كبرى

مقاطعها إلى التفاعيل تحليل جدول
مقاطعهامقاطعهاصورتهاالتفعيلةم

فعو=//o/o//oفعولن1.

مجموع وتد

o/ لن=

خفيف سبب
فا=/o//o/oفاعلن2.

خفيف سبب

o//=علن

مجموع وتد
//o/o/o//oمفاعيلن3. = مفا

مجموع وتد

o/ = عي

خفيف سبب

o/ = لن

خفيف سبب
//o///o//oمفاعلتن4. = مفا

مجموع وتد
o/// علتن=
صغرى فاصلة

صغرى///o//oمتفاعلن5. =فاصلة علن=//oمتفا
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مجموع وتد
/o/o/o/o/مفعولت6. = مف

خفيف سبب

o/ = عو

خفيف سبب

/o/ لت=

مفروق وتد
للن7. /o//o/o/oمستففعع مس=

خفيف سبب

o/ = تفف

خفيف سبب

o// للن= عع

مجموع وتد
للنف8. تتففِع سف /oمل /o/ o/o/ = ملسف

خفيف سبب

/o/ تتففِع=

مفروق وتد

o/ = للنف

خفيف سبب
/o/o/o/oفاعلتن9. = فا

خفيف سبب

o// عل=

مجموع وتد

o/ تن=

خفيف سبب
لتن10. /oفاع o/ /o//o/ = فاع

مفروق وتد

o/ ل=

خفيف سبب

o/ تن=

خفيف سبب

4.4. Self-Assessment Tests
صحيحا تعريفا التفعيلة ف عرد .1

جميعا التفاعيل عدد اذكر .2
لن) (مستفع و و(مستفعلن) ( لتن و(ففارعز ( ففارعلتين بين( ميدزز .3

معانيها شرح مع التفاعيل أجزاء اذكر .4

4.5. Conclusion.
في الطالب أيها يساعدك مما فإند بينها، الفروق ومعرفة التفاعيل عدد حفظ فبعد
كل رموز ومعرفة مقاطعها إلى التفاعيل تخليل إمكانية هو العروض علم دراسة

سقمه. من صحته لمعرفة شعري بيت أي تحليل من لتتمكن مقطع،
4.6. Summary.
وفروع. أصول إلى فقسمناها جمعيا، عشرة وهي التفاعيل عدد ذكرنا التفعيلة، تعريف بعد

(ففارعز و ( ففارعلتن ) بين الفرق وضدحنا ثم . ستد الفروع وعدد أربعة الصول فعدد
الوحدة فعقبنا وفواصل. وأوتاد أسباب وهي التفاعيل أجزاء ذكر ذلك إلى لتن)وأضفنا

المقاطع. إلى التفاعيل تحليل بجدول
4.7. Tutor Marked Assessment

؟. االسم بهذ سميت ولم ، ؟ تتركب ومم ، ؟ بالتفعيلة المقصود ما .1
اذكرها. ، ؟ التفاعيل ماعدد .2

تفاعيل معددا ، بينهما الفرق اذكر . وفروع أصول قسمين إلى التفاعيل تنقسم .3
قسم. كل
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؟. ( لتن (ففارعز و ( ففارعلتن ) : التفعيلتين بين الفرق ما .4

لماتقول. مثل ، ؟ مقاطعها حيث من تفعيلة كل تتألف مم .5
تفعيلة: بأجزاء لها التمثيل مع التية العروضية المصطلحات عرف .6

.( الصغرى الفاصلة ، المفروق الوتد ، المجموع الوتد ، الخفيف السبب )
لين) مستفرعز لن متففارعز ، ففارعلين ) مقاطعها: إلى التية التفاعيل 7.حلل

4.8. References/Further Reading.
والقافية: العروضض الخليل علمي إلى سبيل أهدى .1

ه. ١٤١٧ . المكرمة مكة التجارية، المكتبة . مصطفى محمود الستاذ المرحوم
. عباس سليمان حامد الستاذ والقافية: العروض علمي في الوافية .الخلصة 2

ه. ١٣٩٧
ه. ١٤٠٣ . بيروت ، والنشر للطباعة بيروت دار الحلي: الدين صفي .ديوان 3
، العلمية الكتب دار الهاشمي أحمد السيد والمثال: الحكم في الحلل .السحر 4

بيروت.
، العربي الفكر دار . مناع صالح هاشم والقوافي: العروض في .الشافي 5

م. ١٩٩٣ . بيروت
القافية: وعلم الواضح .العروض 6

ه. ١٤١٥ . بيروت ، اسسلمية البشائر دار الهاشمي. علي محمد الدكتور تأليف
والقافية: .العروض 7

. اسسلمية سعود بن محمد اسمام جامعة مطابع . سالم ا عبد أمين الدكتور
ه. ١٤١٠

والقافية: .العروض 8
، السعودية والتوزيع للنشر الندلس دار . الطاووسي إبراهيم محمد الدكتور

ه. ١٤١٧ . حائل
التطبيقي: العروض .علم 9

ه. ١٤٠٧ . بيروت ، النفائس دار السعد. عمر الدكتور ، معروف نايف الدكتور
، العربية النهضة دار . عتيق العزيز عبد الدكتور والقافية: العروض علم . 10

ه ١٤٠٧ . بيروت
والقوافي: العروض علم في الكافي . 11

. الرياض ، البيان أضواء مطابع . الشاويش محمود محمد بن غالب الدكتور
ه ١٤١٧

الشعر: وفنون والقافية العروض علم في المفصل المعجم . 12
ه. ١٤١١ . بيروت ، العلمية الكتب دار . يعقوب بديع إميل الدكتور
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غرب في والجامعات المعاهد لطلب والقافية العروض في يانعة أثمار . 13
إفريقيا:

2005م نيجيريا كنو، العربية، للطباعات المندبي إبراهيم، سركي الدكتور
4.9. Possible Answers to Self-Assessments Exercises (SAEs)

جميعا التفاعيل عدد اذكر .1
الجزاب:

سباعية وثمان ، لن وففارعز ففعيولن، : هما خماسيتان :اثنتان عشر العروضية التفاعيل
لين، مستفرعز لين، متففارعز ففارعلتن، لين، مستفرعز لتن، ففارعز مففارعلفتن، مففارعيلين، : وهي

مفرعيولت..
لن) (مستفع و و(مستفعلن) ( لتن و(ففارعز ( ففارعلتين بين( ميدزز .2

الجواب:
+تن) (ففار خفيفين سببين من تتألف الولى أن ( لتن و(ففارعز ( ففارعلتين ) بين والفرق
فسببين (ففارعز) مفروق وتد من تتألف الثانية أن حين في (عل)، مجموع وتد بينهما

.( تن + ل ) خفيفين
ميس خفيفين( سببين من تتألف الولى أن ( لين )و(مستفرعز لين (مستفرعز بين والفرق

تف) + (مس خفيفين سببين من تتألف الثانية وأن ، ( مفروق(تفرعز وتد بينهما +لين)
هي التي فالفاء ، آخر فرقا يستتبع الفرق وهذا . ( عيلن ) مجموع وتد بعدهما

كما الطكي يدخلها أن جاز ولذلك سبب ثاني تعد مثل لين) (مستفرعز في الرابع الحرف
لين) (مستفرعز في مفروق وتد وسطف تعد أو تعتبر لكنها ، ( لين (مستعز فتصبح سيأتي،

خاص والزحاف ، زحاف الطي لن ؛ طيها ليجوز ولذلك ، سبب لثاني
ا. شاء إن بيانه سيأتي كما الوتاد وليدخل بالسباب
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Unit 5: العروضية التغييرات
5.1. Introduction
5.2. Objectives
5.3. Main Content

5.3.1 الزحاف تعريف
5.3.1.1 أنواعه
5.3.1.2 الزحاف متعلقات

5 .3.2 العلدة تعريف
5 .3.2.1 أنواعها
5.3.2 الزحاف مجرى الجارية العلل

5.3.3 والعلة الزحاف بين مقارنة
5 .3.4 العروضية التفاعيل تلحق التي التغييرات أهمد

5.4. Self-Assessment Tests
5.5. Conclusion.
5.6. Summary.
5.7. Tutor Marked Assessment.
5.8. References/Further Reading.
5.9. Possible Answers to Self-Assessments Exercises (SAEs)
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5.1. Introduction

في تغيير يدخلها فقد ؛ السابقة بصورتها تؤدى أن ضروريا ليس الشعر تفعيلت
أوحذف ، أوزيادته ، ساكن أوحذف ، أوحذفه ، متحرك كتسكين حروفها أو هيئتها

(بالزحاف العروض علماء عند يسمدى ما وهذا . أوزيادته ، حرف من أكثر
بي ييكسز وربما لزم. هو ما ومنها ، جائز هو ما منها التغييرات وهذه . والعلة)

بصورتها التفعيلة أداء من ليتحقق اسيقاع في حسنا الصوتيةف المقاطع التغيير ذلك
التلوين في حريةق الشاعر تمنح العشرز التفاعيل في التغييرات هذه أن كما ، الصلية
– التغييرات وهذه ، واللغوية النفسية وحالته ، موضوعه مع يتناسب بما اسيقاعي

في البحور وأضرب أعاريض في الفني التعدد في الرئيس السبب هي – أيضا
فسحةق ذلك في أن ولشك . أوتزيد نوعا وستين ثلثة بلغت حتى ، العربي الشعر
أيها وستدرس المؤثر. النغمي بالشكل تجاربم صوغ من لهم وتمكينا ، للشعراء

العلة إلى إضافة ومتعلقاته وأنواعه الزحاف تعريف الوحدة هذه في الطالب
والعلة. الزحاف بين مقارنة دراسة الوحدة هذه في ستجد كما وأنواعها

5.2. Objectives

والعلة. للزحاف شامل تعريف تقديم الطالب يستطيع الدرس نهاية في .1
والعلة. الزحاف أنواع ذكر الطالب يستطيع الدرس نهاية في .2
والعلة. الزحاف بين يميدز أن الطالب يستطيع الدرس نهاية في .3

5.3. Main Content
5.3.1 الزحاف تعريف

والضرب العروض يدخل ، السباب بثواني مختص تغيير : الصطلح في
، العلة مجرى جرى إذا إل القصيدة بقية في تكراره يلزم لم حل إذا ، والحشو

، أوحذفه ، المتحرك تسكين في ينحصر والزحاف البسيط. وخبن الطويل كقبض
الساكن. أوحذف

5.3 .1 . 1 أنواعه

نوعان: الزحاف
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وهو فقط. واحد تغيير سوى التفعيلة ليصيب عندما وذلك ، بسيط) مفرد( .1
التي: الجدول يوضحها أنواع ثمانية

الزحافم التفاعيلتعريفهاسم من يدخله دخولهما بعد التفعيلة دخولهصورة بعد وزنها
ضمارر1 المتحركاسز الثاني لينرتسكين تفففاعز لينرمي ترففاعز /o//o/oمي

بن2 الساكنالخف الثاني حذف

لينر تففرعز سر لينرمي ترفقعز /o///oمي

لينر تففرعز سر لينرمي تففرعز //o//oمي

لين لينرففاعز ///oففعز

تين لف تينرففاعز لف ///o/oففعز

تي فرعيولف تيمف عيولف //o/o/مف

المتحركالوقرص3 الثاني لينرحذف تفففاعز لينرمي ففاعز //o//oمي

الساكنالطكيط4 الرابع ْنحذف ُل ِع
ْن َت ْن ْنُم ُل ِع

َت ْن /o///oُم

تي فرعيولف تيمف فرعيلف /o//o/مف

المتحركالرعفصب5 الخامس لفتينرتسكين ففاعف ففاعفلرتينرمي //o/o/oمي

المتحركالرعفقرل6 الخامس لفتينرحذف ففاعف ففاعفتينرمي //o//oمي

7
الساكنالرقفبرض الخامس حذف

//o/ففعيوليففعيولينر

يلينر ففاعز لينرمف ففاعز //o//oمف

8
الركففط

الساكن السابع حذف
تينر لف تيففارعز لف /o//o/ففارعز

تينر لف تيففارعز لف /o/ففارعز /o/

يلينر ففاعز يليمف ففاعز /o/مف o//

لينر تففرعز سر ليمي تففرعز سر /o/o//مي

وهو تغييران. أي اثنان زحافان التفعيلة يصيب عندما وذلك ، (مركب) مزدوج .2
أنواع أربعة

التي: الجدول يوضحها
الزحافم اسم

تعريفه
من يدخله ما

التفاعيل
التفعيلة صورة

دخوله بعد
دخوله بعد وزنها

برل1 الساكنينالخف والرابع الثاني حذف
الطديد الخبن+

لينر تففرعز سر لينرمي تفعز ////oمي
تي فرعيولف تيمف عيلف ///o/مف

ل2 زر الرابعالرخف وحذف المتحرك الثاني تسكين
الساكن.

الطديد + اسضمار

لينر تفففاعز لينرمي ترففعز /o///oمي

الساكنينالشككرل3 والسابع الثاني حذف
الكففط + الخبن

تينر لف تيففاعز لف ///o/ففعز

وحذفالنكقرص4 ك المتحرد الخامس تسكين
الساكن السابع
الكفد + العفصب

لينر تففرعز سر ليمي تففرعز //o//مي

لفتين ففاعف ففاعفلتيمي //o/o/مي

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

أحدهما ، خفيفان سببان واحدة تفعيلة في يتجاور أن هي الحرفين: بين المراقبة .1
الزحاف يصيبهما أل فحكمهما ؛ يسلم أن يجب والخر الزحاف، يلحقه أن يجب

معا. يسلما وأل ، معا
والنون الياء بين مراقبة فهناك ؛ المضارع البحر في ( يلينر مففارعز ) على يجري وهذا
( تي مفرعيولف ) على جارت نفسه الحكم وهذا . الخر ويبقى أحدهما يحذف أن بد فل ؛

المقتضب. البحر في
متجاورتين تفعيلتين أو واحدة تفعيلة في يتجاور أن هي الحرفين: بين المعاقبة .2

؛ يسلم أن يجب والخر ، الزحاف يلحقه أن يجوز أحدهما ، خفيفان سببان
معا. يسلما أن ويصح ، معا الزحاف يصيبهما أل فحكمهما

، الطويل من يلين) (مففارعز في : أبحر خمسة في تكون واحدة تفعيلة في والمعاقبة
بعد والوافر ، والهزج

( لينر (متففارعز إضمار بعد والكامل المنسرح من ( لينر (مستفرعز وفي . (مففارعلفتن) عصب
في والمعاقبة ،

صور: ثلث ولها ، والمجتثد والخفيف والرمل المديد في تكون تفعيلتين
المزاحفة التفعيلة فتسمى ؛ قبلها التي التفعيلة لتسلم التفعيلة أول يزاحف -أن أ

صدرا) )
المزاحفة التفعيلة فتسمى ؛ بعدها التي التفعيلة لتسلم التفعيلة آخر يزاحف أن - ب

.( عجزا )
فتسمى ؛ بعدها والتي قبلها التي التفعيلة لتسلم وآخرها التفعيلة أول يزاحف -أن ج

المزاحفة التفعيلة
والرمل المديد هي بحور أربعة في تجري الثلث بصورها ،والمعاقبة ( (الطرفين

. والمجتثد والخفيف
يجوز ، خفيفان سببان واحدة تفعيلة في يتجاور أن :هي الحرفين بين المكانفة .3

وتجري . الخر ويسلم أحدهما أويزاحف ، معا أويسلما معا يزاحفا أن فيهما
من الولى والتفعيلة ، والبسيط والسريع الرجز من لين) (مستفرعز في المكانفة

المنسرح.

5 .3.2 العللة تعريف

والسبب. المرض : لغة العلة
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، الضرب أو العروض من والوتاد السباب على يطرأ تغيير : الصطلح وفي
جميع في مت الرتزز القصيدة من بيت أول في وردت إذا أنها بمعنى ، لزمت حلت إذا

البحرالخفيف. في كالتشعيث ، الزحاف مجرى جرت إذا إل ، أبياتها
5 .3.2.1 أنواعها

نوعان: العلل
حرف بزيادة وتكون ، المجزوء الضرب غير لتدخل وهي : بالزيادة علل .1

التي: الجدول يوضحها علل ثلث وهي ، التفعيلة آخر في أوحرفين
العلةم تدخلهتعريفهااسم ما

التفاعيل من
صورة

بعد التفعيلة
دخولها

بعد وزنها
دخولها

علىالتكرفزيل1 خفيف سبب زيادة
مجموع وتد آخره ما

لينر تفففاعز مي
لينر ففاعز

تيني لينر تفففارعز مي
تينر لينر ففاعز

o/o//o///
o/o//o/

التذريزيل2
(اسذالة)

على ساكن حرف زيادة
مجموع وتد آخره ما

لينر متففاعز
لينر ففاعز

لينر تفرعز سر مي

نر لينر تفففاعز مي
نر لينر ففاعز
نر لينر تففرعز سر مي

oo//o///

oo//o/
o

o//o/o/
التسبزيغ3

(اسسباغ)
على ساكن حرف زيادة
خفيف سبب آخره ما

تينر لف نرففاعز تينر لف /oo/o//oففارعز

، السواء على والوافي المجزوء والضرب العروض تدخل وهي بالنقص: علل .2
ليرد وأحيانا ، أحدهما أو والضرب العروض من أوأكثر حرف بنقصان وتكون

الوافر. البحر في كما النقصان بهذا إل البحر
التي: الجدول يوضحها أنواع تسعية النقص وعلل

اسمم
العلة

تدخلهتعريفها ما
التفاعيل من

صورة
بعد التفعيلة

دخولها

بعد وزنها
دخولها

ذرف1 منالحف الخفيف السبب ذهاب
التفعيلة آخر

ففعيولينر
يلينر ففاعز مف
تينر لف ففاعز

ففعيو
ير مففاعز
ل ففاعز

o//
o/o//
o//o/
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الوتدالقفطرع2 ساكن حذف
المجموع

ما وتسكين التفعيلة آخر
قبله

لينر ففارعز
لينر متففارعز
لينر تففرعز سر مي

لر ففارعز
لر تفففارعز مي
لر تففرعز سر مي

o/o/
o/o///
o/o/o/

منالربفترر3 الخفيف السبب ذهاب
حذف ثم ، التفعيلة آخر
المجموع الوتد ساكن

قبله ما وتسكين
القطع + الحذف

ففعيولينر
تينر لف ففارعز

ففعر
لر ففارعز

o/
o/o/

ر4 السببالرقفصر ساكن حذف
التفعيلة آخر الخفيف

وتسكين
قبله ما الرقفصر ٤

ففعفولينر
تينر لف ففارعز
لينر تففرعز سر مي

ففعيولر
ت لف ففارعز
لر تففرعز سر مي

oo//
oo//o/
o/o/o/

منالرقفطرف5 الخفيف السبب حذف
تسكين مع التفعيلة، آخر

المتحرك الخامس
الرعفصب + الحذف

لفتينر ففارعف ففارعفلرمي //o/oمي

آخرالرحذفذ6 المجموع الوتد حذف
التفعيلة

لينر تفففاعز تفففارمي ///oمي

لرمي7 آخرالصك المفروق الوتد حذف
التفعيلة

فرعيولتي فرعيومف /o/oمف

المتحركالركفشف8 السابع تيحذف فرعيولمفرعيولف /o/o/oمف
قرف9 المتحركالروف السابع فرعيولتيإسكان لترمف /oo/o/oمفرعيور

5.3.2.2 الزحاف مجرى الجارية العلل
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عرض فإذا ، التزامه عدم في الزحاف مجرى يجري العلل من نوع وهناك
أربع العلل وهذه ، الصل إلى والعود تركه جاز بل التزامه عليه يجب لم للشاعر

يلي: فيما نوضحها
في ( لتينر (ففارعز يدخل عندما وذلك ، المجموع الوتد أول حذف وهو : يث 1.التشعز

الخفيف: من الشاعر ،كقول والمجتث الخفيف ضرب
الفحياءز ميت الرميت إزنما بزميت ففاستراح مات من لفيس
الرجاءز قفليلف بالطه كاسفقا كفئيبا يعيش من الرميت إزنما

يلتزمه ولم التشعيث، دخلها وقد ( o/o/o/) (ففارلتن)= وزن على (أفحيائي) فقوله:
البيت. ضرب في

(o/o//o/ ) = ارئزي) جف رف رر (لف الثاني
في ( (ففعيولين في وذلك ، التفعيلة آخر من الخفيف السبب ذهاب وهو : الرحذرف .2

المتقارب: من الشاعر كقول بحرالمتقارب من الولى العروض
الرففل أفهلز أفنسابف س ييدرد السكوادز أهلز من نفبفطفيق بزها

ى الدطجف بفدرري أفنت : لفه لي يقا فيهي نزصر هي ففري شر مز دي وف وأفسر
في يلتزمه ولم ، الرحذرف دخلها وقد ( ٥ // ) (ففعيو)= وزن على (يفهو) فقوله:

الول. البيت عروض
بعض في عجزه أول أو ، البيت صدر أول في أكثر أو حرف زيادة الخزم: .3

عنه: ا رضي علي اسمام قول ومنه : نفرة من ليخلو وهو ، البحور
لقزيكفا وتف الرمف ففإزنك وتز لرمف لز ك يمف يفازز حف ديدر ايشر

ديدر). (ايشر كلمة زاد حيث
شطر أول في المجموع الوتد أول حذف على العام بالمعنى يطلق اسم : الخرم .4
لفتينر ففاعف مي ففعيولين، : وهي مجموع بوتد المبدوءة الثلث التفاعيل وموقعه ، البيت من
فأسماؤه اسم؛ حالة كل في وله غيره، مع أويجتمع ، وحده يدخلها وقد ، يلينر ففاعز مف ،

هذا ونوع وزحافها ، سلمتها حيث من واختلفها ، التفعيلة حسب تختلف
: الزحاف

صورتان:(1) معها وله : ففعيولينر
فيسمى ،( عيولينر ) : ففعيولين) فتصير( المجموع) الوتد أول (حذف وحده يدخل قد أ-

والمتقارب. ، الطويل ويدخل الثكلرم،
( الساكن الخامس وحذف ، المجموع الوتد أول (حذف الرقفبض مع يجتمع -قد ب

والمتقارب. ، الطويل البحر ويدخل الثكرمف، فيسمى ، ( :(عيولي ففعيولينر فتصير
: صور ثلث معها وله : يلينر ففارعز مف (2)

، ( يلينر (ففارعز : ( يلين ففارعز (مف فتصير المجموع) الوتد أول (حذف وحده يدخل -قد أ
والمضارع. ، الهزج بحر ويدخل ، م رف الرخف فيسمى
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( الساكن الخامس وحذف ، المجموع الوتد أول (حذف الرقفبض مع يجتمع -قد ب
والمضارع. ، الهزج بحر ويدخل الشكتر، فيسمى ، ( لينر ففارعز ):( يلينر ففارعز (مف فتصير
( الساكن السابع وحذف ، لمجموع الوتد أول (حذف الركفف مع يجتمع -قد ج

،والمضارع الهزج بحري ويدخل الرخرب، فيسمى ، ( يلي (ففارعز :( يلينر ففارعز (مف فتصير
: صور أربع معها وله : لفتينر ففارعف مي (3)

، ( لفتينر (ففارعف : ( لفتين ففارعف (مي فتصير المجموع) الوتد أول (حذف وحده يدخل -قد أ
الوافر. البحر ويدخل ، ب الرعفصر فيسمى

المتحرك) الخامس ،وإسكان المجموع الوتد أول الرعصب(حذف مع يجتمع -قد ب
البحرالوافر. ويدخل الرقفصم، فيسمى ،( (ففارعلرتين ففارعلفتين): (مي فتصير

المتحرك، الخامس ،وإسكان المجموع الوتد أول النقص(حذف مع يجتمع -قد ج
ويدخل ، الرعقرص فيسمى ، ( ففارعفلرتي ) : لفتين) ففارعف (مي فتصير ( الساكن السابع وحذف

البحرالوافر.
( المتحرك الخامس وحذف ، المجموع الوتد أول (حذف الرعقرل مع يجتمع -قد د

فتصير
(الرخرم) دخله البحرالوافر.فما ويدخل ، الرجمم فيسمى ، ( ففارعفتينر ) : ( ففارعلفتين (مي

الطويل البحر في الخرم أمثلة ومن موفورا. يسمى يدخله لم وما ، مخروما يسمى
الكبر: المرقدزش قول

ابيها ضف خز يبز شز الرمف قفبلف هفا دز عفهر إزلفى ا برتيهف ضف خف إزنر تزي لزمك لزي عفنر جز يفرر هفلر
أن الطويل البحر في والصل ،(o/o/ ) = (عيولين) ي و تسا ( ير هلر ) فقوله:

. خرم البيت في كان ما ... ) قال):وهل ولو ) (o/o//) = / (ففعيولين) ب يبدأ
الحطيئة: قول الوافر البحر في الخرم أمثلة ومن

الشتاءي مي بيتهز ارف جف نكبف تفجف قفومت بزدفارز الشتاءي لف نفزف إن
يبدأ أن الوافر البحر في والصل ،(o///o/) لفتين) عف ففار ) تساوي ( ْر نزلف (إزنر فقوله

. خرم البيت في كان ما ( ... (وإزنر ولوقال): )(o///o//) (مففارعلفتن) ب
الشاعر: قول المضارع البحر في الخرم أمثلة ومن

ثفناء علفى ثفناءق ى لسفلرمر ي أيهدز سوف
يبدأ أن المضارع البحر في والصل (o//o/)=( لينر ففارعز ) تساوي ( أه فقوله:(سوف

البيت في كان ما (… وسوف أو قال(:فسوف ولو (o/o/o//) ( يلين ففارعز مف ) بـ
خرم.

الشاعر: قول الهزج بحر في الخرم أمثلة ومن
رضيناه ما أميرا و عمرت أبو كان لو
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يبدأ أن الهزج بحر في والصل ،(/o/o/) = ( يلي ففارعز ) تساوي ( كفانف لفو فقوله(
نادرا جاء وقد . خرم البيت في كان لما ( ... ولفو أو (ففلفو قال ولو (مففارعييلن) بـ

المتقارب: البحر في القيس امرئ قول ومنه العجز أول في
رر أيخف من ما مآقيهز شقكت ةع بفدررف ةع دررف حف لفها وعينع

يبدأ أن المتقارب البحر في والصل (o/o/) = ( تساوي(عيولين ( (شقرقفت فقوله:
خرم. البيت في كان لما ( ... وشقكت قال:( ولو (o/o//) ( (ففعيولينر بـ شطره

وقد ، القصائد مطالع في الفاء أو ، كالواو ، العطف حرف للخرم يحذف ما وأكثر
الجدول: هذا في سبق لما ملخصا وإليك . الولى العصور بعد الشعراء تحاشاه

يدخلها معالتفعيلةالتي ىالخرم تركيب
غيره

به ى يسمد بعدما التفعيلة صورة
دخوله

ــــــــــففعيولينر م رر عيولينرالثكلمالخف
القدبرض م رر عيوليالثكرمالخف

يلينر ففاعز مف
ـــــــــــ م رر رمالخف يلينرالخف ففاعز
القدبرض م رر لينرالشكترالخف ففاعز
الكفط م رر ربالخف يليالخد ففاعز

لفتينر ففاعف مي
ـــــــــــ م رر لفتينرالعفضبالخف ففاعف
العصب م رر مالخف لرتينرالقصر ففاعف
النقص م رر ففاعفلتيالعقرصالخف
العقل م رر مالخف مف ففاعفتينرالجف

5 . 3.3 والعلة الزحاف بين مقارنة

هي: أمور ثلثة في والعلة الزحاف يتفق
على (الدخول 3 ( والضرب العاريض على (الدخول 2 ( الحذف (مطلق 1

هي: أمور أربعة في ويختلفان ( السباب ثواني
. والنقص بالزيادة فتكون العلة أما ، بالنقص إل ليكون الزحاف أن .1

. والوتاد السباب فتدخل العلة أما ، السباب بثواني يختص الزحاف أن .2
إل تدخل فل العلة أما ، والضرب ، والعروض ، الحشو يدخل الزحاف أن .3

. والضرب العروض
مجرى جاريا (زحافا سمي لزم وإذا ، غالبا ليلزم عرض إذا الزحاف أن .4
جارية (علةق سميت تلزم لم وإذا ، غالبا لزمت عرضت فإذا العلة أما ، ( العلة

.( الزحاف مجرى
5 .3.4 العروضية التفاعيل تلحق التي التغييرات أهمد



49

لينر ففاعز .2 ففعيولينر .1
إليه تصير ما التغيير نوع إليه تصير ما التغيير نوع

( نر لف (ففاعز نر لينر ففاعز التذييل 1 ففعر البفترر 1
( تينر لف (ففاعز تينر لينر ففاعز الترفيل 2 فدعيو الحذرف 2

ففالينر التشعيث 3 عيولينر رم الخف 3
لينر ففعز الخبرن 4 ففعيولي القفبض 4
لر ففاعز ع القطر 5 ففعيولر ر القصر 5

لفتينر ففاعف مي .4 يلينر ففاعز مف .3
لرتينر ففاعف مي ب العصر 1 ي ففاعز مف الحذف 1

ففاعفتينر مي العقرل 2 يلينر ففاعز الخرم 2

ففاعفلر مي القطرف 3 لينر ففاعز مف القبض 3

ففاعفلرتي مي القبرض 4 يلي ففاعز مف الكفد 4

لينر تففرعز سر مي ، لينر تففرعز سر مي .6 لينر تفففاعز مي .5
لينر تففرعز سر مي

( نر لف تففرعز سر (مي نر
التذييل 1 لينر ترففاعز مي اسضمار 1

لينر تفعز مي الخبرل 2 لف تفففاعز (مي نر لينر تففاعز مي
( نر

التذييل 2

لينر تففرعز مي ، لينر تففرعز مي برن الخف 3 تينر لينر تفففاعز مي
( تينر لف تفففاعز (مي

الترفيل 3

لي تففرعز مي الشككرل 4 ترففا مي الحذفذ 4
لينر تفعز سر مي الطديد 5 لينر ترففعز مي ل زر الخف 5
ل تففرعز سر مي القصر 6 لي تفففاعز مي القطع 6
لر تففرعز سر مي القطع 7 لينر ففاعز مي الوقص 7
لي تففرعز سر مي الكفد 8 8

تي فرعيولف مف .8 تينر لف 7.ففاعز
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تي عيلف مف الخبرل 1 لر ففاعز البترر 1
تي عيولف مف الخبرن 2 تفار لف (ففاعز نر تينر لف ففاعز

( نر
التسبيغ 2

فرعيو مف الصلرم 3 تينر ففالف التشعيث 3
تي فرعيلف مف الطيد 4 لف ففاعز الحذف 4
فرعيولف مف الكسرف 5 تينر لف ففعز الخبن 5

تر ترعيولف مف الوقرف 6 ت لف ففعز الشكل 6
7 ت لف ففاعز القصر 7
8 تي لف ففاعز الكفد 8

5.4. Self-Assessment Tests

والعلة. للزحاف شامل تعريفا قدكم .1
والعلة. الزحاف أنواع اذكر .2
والعلة. الزحاف بين ميدزز .3

5. Conclusion.

الحالة إلى أسبابها ترجع الشعرية للتفعيلت الحاصلة العروضية فالتغييرات إذن،
له يتيح مما الشاعر، يتناوله الذي الموضوع إلى وكذلك للشاعر، واللغوية النفسية
نفوس في مؤثرة موسيقة نغمات ذات شعرية حلدة في تجاربه صياغة في الحرية

والمستمعين اء القرد

5.6. Summary.

الزحاف قسمان: وهو السباب بثواني مختصق تغيير بأنده الزحاف تعريف في ذكر
والعقل والعصب والطيد والوقص والخبن اسضمار هي ثمانية أنواع له المفرد

والنقص. والشكل والخزل الخبل وهي أربعة المزدوج والزحاف . والكفد والقبض
بين والمكاتفة الحرفين بين والمعاقبة الحرفين بين المراقبة الزحاف متعلدقات ومن
يطرأ بـتغيير واصطلحا والعلدة، بالمرض لغة فناها فعرد العلة إلى أتينا ثم الحرفين.
نوعان: وهي لزمت حلت إذا ، الضرب أو العروض من والوتاد السباب على
في الزحاف مجرى يجري العلل من نوع وهناك بالنقصان. والعلل بالزيادة العلل
إلى والعود تركه جاز بل التزامه عليه يجب لم للشاعر عرض فإذا ، التزامه عدم

ويتفق والخرم. والخزم والحذف التشعيث وهي: أربع العلل وهذه ، الصل
هي: أمور ثلثة في والعلة الزحاف
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على (الدخول 3 ( والضرب العاريض على (الدخول 2 ( الحذف (مطلق 1
هي: أمور أربعة في ويختلفان ( السباب ثواني

. والنقص بالزيادة فتكون العلة أما ، بالنقص إل ليكون الزحاف أن .1
. والوتاد السباب فتدخل العلة أما ، السباب بثواني يختص الزحاف أن .2
إل تدخل فل العلة أما ، والضرب ، والعروض ، الحشو يدخل الزحاف أن .3

. والضرب العروض
مجرى جاريا (زحافا سمي لزم وإذا ، غالبا ليلزم عرض إذا الزحاف أن .4
جارية (علةق سميت تلزم لم وإذا ، غالبا لزمت عرضت فإذا العلة أما ، ( العلة

.( الزحاف مجرى
5.7. Tutor Marked Assessment.

وبم ، ؟ التغييرات هذه ومانوع ، ؟ العروضية التفعيلت الشعراء استعمل كيف .1
هذه تسمى

؟. فائدا وما ، ؟ التغييرات
بسبب تجري التي التغييرات أنواع وما ، ؟ واصطلحا لغة الزحاف ما .2

؟. الزحاف
له. ممثل منهما كل عرف ثم ، اذكرهما . نوعان الزحاف .3

بمثالين. منهما لكل مثل ، ؟ والمركب المفرد الزحاف بين الفرق ما .4
مع لها مثل ، ؟ تحدث بحر أي وفي ، ؟ العروضيين اصطلح في المراقبة ما .5

المثال. توضيح
5.8. References/Further Reading.

الشعر: للئ معجم .1
م. ١٩٩٦ . بيروت ، صادر دار . يعقوب إميل الدكتور

والقافية: العروض مصطلحات معجم . 2
ه. ١٤١١ . عمان ، البشير دار . أبوسويلم د.أنور / الشوابكة علي د.محمد

الشعر: وفنون والقافية العروض في المفصل . 3
ه. ١٤٠٧ . دمشق ، الرشيد دار . حقي عدنان
العرب: شعر صناعة في الذهب ميزان . 4

ه. ١٣٧٠ . القاهرة ، حجازي مطبعة . الهاشمي أحمد السيد المرحوم
والقوافي: العروض في الكافي الميسر . 5

١٤١٥ . عمان ، والتوزيع للنشر الثقافة دار مكتبة . العلي طحيمر حسين فيصل
ه.
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غرب في والجامعات المعاهد لطلب والقافية العروض في يانعة .أثمار 6
إفريقيا:

2005م. نيجيريا كنو، العربية، للطباعات المندبي إبراهيم، سركي الدكتور

5.9. Possible Answers to Self-Assessments Exercises (SAEs)
والعلة. للزحاف شامل تعريفا قدكم .1

العروض يدخل ، السباب بثواني مختص تغيير : الصطلح في الزحاف
مجرى جرى إذا إل القصيدة بقية في تكراره يلزم لم حل إذا ، والحشو والضرب
، المتحرك تسكين في ينحصر والزحاف البسيط. وخبن الطويل كقبض ، العلة

الساكن. أوحذف ، أوحذفه
والسبب. المرض : لغة العلة

، الضرب أو العروض من والوتاد السباب على يطرأ تغيير : الصطلح وفي
جميع في مت الرتزز القصيدة من بيت أول في وردت إذا أنها بمعنى ، لزمت حلت إذا

البحرالخفيف. في كالتشعيث ، الزحاف مجرى جرت إذا إل ، أبياتها

.
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Unit 6: العروضية الكتابة
6.1. Introduction
6.2. Objectives
6.3. Main Content

6 .3.1 العروضية الكتابة عند تزاد التي الحرف
6.3.2 تحذف التي الحرف

6.4. Self-Assessment Tests
6.5. Conclusion.
6.6. Summary.
6.7. Tutor Marked Assessment.
6.8. References/Further Reading.
6.9. Possible Answers to Self-Assessments Exercises (SAEs)

6.1. Introduction
اسملء قواعد حسب على تقوم التي اسملئية الكتابة عن العروضية الكتابة تختلف
اللفظ مبدأ على العروضية الكتابة تقوم حيث ، الطالب أيها علمت المعروفةكمات

هما: أساسيين مبدأين على تقوم العروضية الكتابة أن أي ، الخط لمبدأ
(هذا) عروضيا تكتب ،( هذا ) مثل: ، مكتوبا يكن لم ولو يكتب به ماينطق كل .1

تكتب (فهموا) مثل: ، إملئيا مكتوبا كان ولو ليكتب به ينطق ل ما كل .2
،( فهمو ) عروضيا
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بعض زيادة من القاعدة هذه على يترتب عما العزيز الطالب أيها ستدرس و
العروضية. الكتابة عند أوحذفها الحروف

6.2. Objectives
الكتابة عند تزاد التي الحروف تلخيص الطالب يستطيع الدرس نهاية في .1

العروضية.
الكتابة عند تيحذف التي الحروف ذكر الطالب يستطيع الدرس نهاية في .2

العروضية.
6.3. Main Content

6.3.1 العروضية الكتابة عند تزاد التي الحرف
تكتب ، ( علمت ، ا علمق ، (علرمع : مثل ، ساكنة نونا يكتب صوره بجميع : التنوين .1

.( ن علرمز ، ن علرمف ، ن (علرمي : هكذا عروضيا
يكتب ، ( م ففهك ، مرك ) : مثل ، فمتحرك ساكن : بحرفين يكتب : المشدد الحرف .2

المقيد الروي آخر المشدد الحرف وقع وإذا ، م هف ففهر ، رف :مرر هكذا عروضيا
إذا ( استمردر ) مثل ، والقافية العروض علماء عند ساكنا واحدا حرفا عيدك ( (الساكن

استمرر : هكذا عروضيا تكتب ، الثاني الشطر نهاية وقع
جمع ضمير ويشبع،بخلف ييفكد الول الشطر آخر في المشدد الحرف : ملحظة

الغائب(هن) المؤنث
تكتب ،( داود ، (طاوس : مثل ، السماء بعض في الواو حرف زيادة .3

. طفاووس ، داوود : هكذا عروضيا
التية: المواضع في اللف زيادة .4

، ذلكما ، ذلك ، هذين ، هذان ، هذه ، (هذا : مثل ، اسشارة أسماء بعض -في أ
، ذالكما ، ذالك ، هاذين ، هاذان ، هاذه ، هاذا هكذا: عروضيا تكتب ، ذلكم)

... ذالكم.
، الله : هكذا عروضيا تكتب ،( إله ، الرحمن ، (ا الجللة لفظ في - ب

إله. ، افررحمان
لكنن. لكن، : هكذا عروضيا تكتب ، ( (لكن والمشددة ، المخففة ( (لكن -في ج

طاها. : هكذا عروضيا تكتب ، ( طه ) لفظ -في د
. ألئك : هكذا عروضيا تكتب ، أولئك .5

لحركة مجانس مد حرف اسشباع عن ينشأ بحيث الروي حرف حركة إشباع .6
تكتب ،( القمرز كتابا، ، الحكمي ) الشطر آخر يكون أن مثل ، الروي حرف

. ي القفمرز كتابا، الحكمو، : هكذا عروضيا
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على يترتب لم إن الجمع وميم ، المذكر للمفرد الغائب الضمير هاء حركة تشبع .7
تكتب ، بكم ، لكم ، به ، له : مثل ، ساكنين التقاء أو ، الشعري البيت كسر ذلك

لكمو،بكيمو. ، بهي ، لفهيو : هكذا عروضيا
جمع ونون ، المضارع الفعل في الرفع ونون ، المخاطبة أو المخاطب كاف .8
حركتها تشبع المؤنث أو للمذكر المخاطب أو التكلم ضمير وتاء ، السالم المذكر
، يسمعونف يسمعان، ، كلمكز ، كلمكف مثل: الشطرين، أحد اية إحداها وقعت إذا
، كلمكفار : هكذا عروضيا تكتب ، قمتز ، قمتي ، قيمتف مسلمين، ، مسلمونف تسمعين،
قمتي. قمتو، ، قيمتار ، ، مسلمينا مسلمونا، تسمعينا، يسمعونار، ، يسمعانير كلمكي،
تكتب ، قرآن ، آمن ، مثل ، ألف بعدها مفتوحة همزة تكتب الممدودة الهمزة .9

قرأفارن. ، أفارمن : هكذا عروضيا
6.3.2 تحذف التي الحرف
فيها هي التي الكلمة أكانت سواءع الكلم، درج في وقعت إذا الوصل همزة .1

تكتب واسمع، ، واثنانز ، وابنع واستماعع، وافهم، (فاستمع، : مثل قياسية، أم سماعية
في وقعت فإن . ن مي وسر وثرنان، ، وبرنينر ،وستماعين، وفرهم ففستمع، : هكذا عروضيا

تكتب ، اسمع ، اثنفانز ، ابرنع ، افهم،استماعع استمع، مثل: وخطا، لفظا ثبتت الكلم أول
. نر اسمي ، اثنان ، ابنينر ، استماعينر ، افرهم ، استمع : هكذا عروضيا

(أل) كانت فإن ، الكلم درج في وقعت إذا المعرفة ( (أفلر مع الوصل ألف .2
،تكتب فالعلم ، والكتاب مثل: ، ساكنة اللم وبقيت فقط الهمزة حذفت قمرية

الحرف وشدد اللف حذفت شمسية كانت وإن ولرعلرم. ، ولركتاب هكذا: عروضيا
س. شفمر وشر ، درق صز وصر : هكذا عروضيا تكتب ، والشمس ، والصدق ، بعدها الذي
، الجر لم أوبعد البتداء لم بعد وقعت إذا التعريف لم من الوصل ألف تحذف .3

، لرمز لرعز لز ، لرمي لفلرعز : هكذا عروضيا تكتب ، درقز لزلصدز ، دقي لفلصدز ، لرعلرمز لز ، لرمي لفلرعز : مثل
. دقز صز لزصر ، درق صز لفصر

إلى ذهبت ، و عمرع حضر : مثل ، والجر الرفع في ( عمرو ) واو تحذف .4
. نر عمرز إلى ذهبت ، نر عمري (حضر : هكذا عروضيا تكتب ، و عمرت

والحروف والفعال السماء أواخر من الساكنتين والياء والواو اللف تحذف .5
تكتب ، العدل قاضي فأنصفه القاضي إلى المظلوم أتى : مثل ، ساكن وليفها إذا

لم متحرك وليها فإن . لرعدل قاضز فأنصفه لرقاضي إلف لرمظلوم أتف : هكذا عروضيا
عروضيا تكتب ، فأنصفه عدل قاضي إلى مظلوم أتى : مثل ، منها شيء يحذف

فأنصفه. عدلزن قاضي إلى ن مظلومي أتى : هكذا
، الماضي الفعل في الجماعة واو بعد الفعال أواخر من الفارقة اللف تحذف .6
يرجعوا لن ، ارجعوا ، رجعوا : مثل ، والمجزوم المنصوب والمضارع ، والمر
يرجعو. لم ، يرجعو لن ، ارجعو ، رجعو : هكذا عروضيا تكتب ، يرجعوا ،لم
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. أولئك ، أولت ، أولو ، أنا ، مائة : من الزائدتين والواو ، اللف تحذف .7
: ساكن وليها إذا التية والسماء والحروف الدوات من الخيرة اللف تحذف .8

لما. ، كل ، عدا ، خل ، حاشا ، إذما ، ما ، إل ، كذا ، هذا ، لماذا ، إذا
6.4. Self-Assessment Tests

العروضية. الكتابة عند تزاد التي الحروف ص لخدز .1
العروضية. الكتابة عند تيحذف التي الحروف ايذكر .2

هذه على مايترتب اذكر ثم ، وضحهما . مبدأين على العروضية الكتابة تقوم .3
القاعدة.

6.5. Conclusion.
اسملئية الكتابة حسب على ينطق، مكتوب كلد وليس ييكتب، منطوق كلد ليس

مكتوب ل فقط، المنطوق كتابة على تنصد العروضية الكتابة قائدة ولكن العربية،
الكتابة. مهمل منطوق أو النطق مهمل

6.6. Summary.
الكتابة عن بائنا تختلف إنها فقلنا العروضية للكتابة بالتقديم الوحدة هذه بدأنا

المنطوق كتابة وهي العروضية الكتابة عليها تقوم التي القاعدة وذكرنا اسملئية،
الزيادة وحروف مكتوبا. كان ولو المنطوق غير كتابة وعدم مكتوبا يكن لم ولو به
اللف و السماء بعض في الزائدة والواو المشددد والحرف التنوين وهي: أربعة

الكتابة عند تحذف التي الحروف ذكرنا كما التاسعة، المواضع في الزائدة
العروضية.

6.7. Tutor Marked Assessment.
يلي: ما عروضيا يكتب كيف .1

الممدودة. -الهمزة ج . المشدد -الحرف ب . -التنوين أ
لهما. مثدل ، اللف فيهما تزاد موضعين اذكر .2

في وقعت إذا حكمها وما ، ؟ الكلم أول في وقت إذا الوصل همزة ماحكم .3
لذلك. مثدزل ؟، وصله

عروضيا: يلي ما اكتب .4
( أولئك ، مائة ، اسمعوا ، و عمرت ، ففاعلم ، تقدم ، داود )

اكتبها ثم التية الكلمات على أخرى مرة الجر ولم ، مرة البتداء لم أدخل .5
عروضية: كتابة

.( الليل ، الماء ، اللبن ، الشفاء ، العسل )
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عروضية: كتابة التي البيت اكتب .6
بأظلمز سفييبلفى إل لمع ولظا فوقها ا يد إل يد من وما

تغيرت التي الكلمات من مافيه بين ثم ، عروضية ة ب كتا التي البيت اكتب .7
قواعدها: مبينا ، كتابتها

الفرجز إلى أدناه المر وأضيق ا فرجق فانتظرر أمرع تضايق إذا

6.8. References/Further Reading.
الشعر: للئ معجم .1

م. ١٩٩٦ . بيروت ، صادر دار . يعقوب إميل الدكتور
والقافية: العروض مصطلحات معجم . 2

ه. ١٤١١ . عمان ، البشير دار . أبوسويلم د.أنور / الشوابكة علي د.محمد
الشعر: وفنون والقافية العروض في المفصل . 3

ه. ١٤٠٧ . دمشق ، الرشيد دار . حقي عدنان
العرب: شعر صناعة في الذهب ميزان . 4

ه. ١٣٧٠ . القاهرة ، حجازي مطبعة . الهاشمي أحمد السيد المرحوم
والقوافي: العروض في الكافي الميسر . 5

١٤١٥ . عمان ، والتوزيع للنشر الثقافة دار مكتبة . العلي طحيمر حسين فيصل
ه.

غرب في والجامعات المعاهد لطلب والقافية العروض في يانعة أثمار . 6
إفريقيا:

2005م. نيجيريا كنو، العربية، للطباعات المندبي إبراهيم، سركي الدكتور
6.9. Possible Answers to Self-Assessments Exercises (SAEs)

هما: أساسيين مبدأين على تقوم العروضية الكتابة
(هذا) عروضيا تكتب ،( هذا ) مثل: ، مكتوبا يكن لم ولو يكتب به ماينطق كل .1

تكتب (فهموا) مثل: ، إملئيا مكتوبا كان ولو ليكتب به ينطق ل ما كل .2
،( فهمو ) عروضيا

بعض زيادة من القاعدة هذه على يترتب عما العزيز الطالب أيها ستدرس و
العروضية. الكتابة عند أوحذفها الحروف
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MODULE 2 العربي الشعر بحور

Unit 1: وتفعيلتها البحور
Unit 2: (1) الشعرية البحور
Unit 3: (2) الشعرية البحور
Unit 4: (2) الشعرية البحور

1.1. Introduction
1.2. Objectives
1.3. Main Content

1 .3.1 البحور
1.3.2 الشعر تقطيع
1.3.3 فائدته
1.3. 4 طريقته
1.3.5 الخطوات

1.4. Self-Assessment Tests
1.5. Conclusion.
1.6. Summary.
1.7. Tutor Marked Assessment.
1.8. References/Further Reading.
1.9. Possible Answers to Self-Assessments Exercises (SAEs)

1.1. Introduction
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وهي الحياة، في وتجاربهم خبراتهم الشعراء فيها ينظم التي الوزان هي البحور
تقطيع الطالب أيها الوحدة هذه في وستتعلم مختلفة. شعرية موسيقية إيقاعات ذات

الشعري. التقطيع عملية في المتبعة والخطوات طريقته فائدته، الشعر،
1.2. Objectives

بصحة الشعرية للبحور صحيح تعريف تقديم الطالب يستطيع الدرس نهاية في .1
%100

%100 بقدر الشعر تقطيع فوائد ذكر الطالب يستطيع الدرس نهاية في .2
%70 بقدر الشعر تقطيع طريقة ذكر الطالب يستطيع الدرس نهاية في .3

الشعر تقطيع في المتدبعة الخطوات تلخيص الطالب يستطيع الدرس نهاية في .4
%70 بقدر العربي

1.3. Main Content

1.3.1 البحور

، العربي للشعر المختلفة الموسيقية اسيقاعات أو الشعرية الوزان هي البحور
كونه في منه ييغترف بما ليتناهى الذي البحر أشبفهف لنه ؛ السم بهذا البحر وسمي

الشعر. من يتناهى مال به يوزن
لها وطربت ، الذان ففترها فلز فأ ، الشعراء اعتمدها الشعرية الموسيقية اسيقاعات وهذه

أحمد بن الخليل جاء حتى . عدة قرون طوال الشعراء فاعتمدها ، النفوس
بحورا سماها قوالب في وسكبها الموسيقية صورها فاستخرج ، الزدي الفراهيدي

هذا. يومنا حتى به ييعرف زال ما ا خاصص اسما منها بحر كل وأعطى ،
اليوم المعروفة البحور لكل هي وزنا عشرف خمسةف الخليل استخرجها التي والبحور

الخفش. تلميذه وضعه الذي المتدارك بحر عدا ما
العربية في الكلمات كون من ينطلق بحوره وضع في الخليل انتهجه الذي والنهج
، كتابتها حسب ل بها النطق وفق تحسب وهذه ، فساكنات متحركات من مؤلفة
عرفنا كما بالعكس والعكس مكتوبا كان ولو الوزن في يسقط به ينطق ل ما فكل

العروضية. الكتابة في ذلك
عشر وهي تفاعيل سماها مجموعات في زمرا تجتمع والساكنات المتحركات وهذه

أقسام: ثلثة على تفعيلتها عدد في تختلف الشعرية والبحور . علمنا كما
، البسيط ، يل :الطكوز وهي شطر كل في تفعيلت أربع من مايتكون منها .1

. المتدارك ، المتقارب
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، الكامل ، الوافر ، :المديد وهي شطر كل في تفعيلت ثلث من يتكون ما منها .2
الخفيف. ، المنسرح ، السريع الرمل ، الرجز

المقتضب ، المضارع ، :الهزج وهي شطر كل في تفعيلتين من يتكون ما منها .3
. المجتثط ،

1.3.2 الشعر تقطيع

صحة لمعرفة ؛ تفعيلت من يقابلها بما الشعر بيت كلمات وزن هو الشعر تقطيع
بيت تفكيك فالتقطيع . الخطد دون اللدفظ التقطيع في ويراعى ، انكساره أو الوزن

. العروضية التفعيلت من يناسبه ما جزء كل تحت ووضع أجزاء إلى الشعر من
تفعيلة لكل إذ ؛ للتفعيلت الصوتي اسيقاع اتقان على يرتكز العروضي والتقطيع
( لتينر ففارعز ) فللتفعيلة ، إيقاعها ( ففعيولينر ) فللتفعيلة ، الخاص الموسيقي إيقاعها
التقطيع عليه سهل للتفعيلت الموسيقي اسيقاع الدارس أتقن ومتى ... إيقاعها

للبيت. العروضي
1.3.3 فائدته

البيت. إليه ينتمي الذي البحر نوع معرفة على الدارس إعانة .1
العربية. للوزان الوزن هذا مطابقة ومدى القصيدة وزن على التعرف .2

1.3.4 طريقته

تقطيع في المتبعة الخطوات هذه تتبع أن فعليك الشعر من بيت تقطيع أردت إذا
الصحيحة: اسجابة إلى تصل حتى التي البيت

أفطير1. يتي هوز قفد من إزلفى لفعلدزي هي نفاحف جف ييعيري من هلر القفطا بف رر أفسز

أطيرو2. يت هوز قفد من إزلفى لفعلرلي ناحهو جف يعيري من هلر لرقفطا بف رر أفسز
أفطيرو يت هوز قفد من إزلفى لفعلرلي هيو نفاحف جف يري ييعز من هلر ـقفطا لـر أسربف .3

o/o// /o// o/o/o// o/o// o//o// /o// o/o/o// o/o//
مففاعي ففعيولي يلينر ففاعز مف ففعيولينر لينر مففاعز ففعيولي يلينر مففاعز ففعيولينر .4

الطويل : بحره .5
مقبوضة تامة : عروضه .6
معتمد محذوف : ضربه .7

القبض والسابعة الثالثة التفعيلة دخل : حشوه .8

1. 3.5 الخطوات

الولى: الخطوة
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قراءة ثم ، للشكل ضبط من مافيه ملحظة مع ، اسجابة كراسة إلى البيت نقل
، لتنطق والتي تنطق التي الحروف خللها من ليتضح ؛ متأنية واعية قراءة البيت
. الساكنين للتقاء يحرك أو يحذف وما ، المنونة والكلمات ، المشددة والحروف
، تفاعيله نغمة خلل من البيت هذا بحر على القراءة هذه أثناء التعرف ومحاولة
وترديدها البحور ضوابط حفظي واضحة مساعدة البحر اكتشاف على يساعد ومما

بحر. لكل المفتاح تعدد فهي
الثانية: الخطوة

العروضية الكتابة بقواعد اسلمام يستلزم وهذا ، عروضية كتابة البيت كتابة
إلى الخطأ سريان عنه يتسبب الخطوة هذه في الخطأ ؛لن دقيقة دراسة ودراستها

اللحقة. الخطوات
الثالثة: الخطوة

الولى التفعيلت من تفعيلة موسيقا على منغمة ترديدها ثم البيت من قطعة أخذ
في التطابق تم فإذا ، التفعيلة هذه نغمة على ومطابقتها البحور، بها تبتدئ التي
هذه كانت البحور من لبحر الولى والتفعيلة الشاعر كلم بين الموسيقية النغمة
القطعة مع عملف مثلما معها والعمل أخرى قطعة اختيار ثم ، صحيحة الخطوة

كان ذلك تم فإذا . لتتداخل حتى القطع تلك بين فاصل وضع ملحظة مع السابقة
إكمال ثم . وزنه على البيت جاء الذي البحر ينكشف وبذلك ، صحيحا التقطيع

الطريقة. هذه على البيت

الرابعة: الخطوة
مضموما ) المتحرك الحرف تحت ييجعل بحيث ، قطعة كل تحت الرموز وضع

( مكسورا أو أومفتوحا كان
أولز أو المدد حرف أو الصحيح الساكن الحرف تحت وييجعل ، [ / ] الرمز .هذا

الرمز(٥) هذا المشدد حرففي
أنه وملحظة ، متحرك على ولييوقف بساكن يبتدفأ ل البيت أن ملحظة مع

ليلتقي أنه ملحظة ومع ، [ ///// ] هكذا متحركات خمسة البيت في ليتوالى
بالتحريك إما ذلك من التخلص من لبدد فإنه ذلك وقع وإذا ، البيت حشو في ساكنان

الحذف. أو
الخامسة: الخطوة

مع ، للبيت الموسيقية النغمة مع المتمشية ، قطعة لكل المناسبة التفعيلة اختيار
أو ( ففعيولينر ) التفعيلة مثل ، سليمة تأتي ل قد المختارة التفعيلة أن ملحظة

كانت إن أوعلة زحاف يعتريها أو حشوا كانت إن زحاف يعتريها قد بل ( يلينر ففارعز (مف
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وحفظها والعلل بالزحافات اسحاطة الطالب على يوجب وهذا . أوضربا عروضا
أمره. من حيرة في ليقع حتى وضبطها

السادسة: الخطوة
ليس البحر كان فإن ، السابقة الخطوات خلل من لك تبين أن بعد البحر اسم كتابة

أن يكفي فإنه فقط مجزوءا أو فقط تاما يستعمل كأن فقط، واحد استعمال إل له
من أكثر له كان .وإن المديد البحر من أو ، الطويل البحر من البيت هذا : يقال
الرجز بحر من البيت هذا : فيقال ، هنا استعماله نوع نبين أن وجب استعمال

وهكذا. المجزوء
السابعة: الخطوة

إن لزم أوزحاف علة من فيها ما وذكر استعمالها فيه موضحا البيت عروض ذكر
بالصحة وصفت لزم غير زحاف فيها وجد أو ذلك من شيء يوجد لم فإن ، وجدا

ذلك: ومثال
عروضه : قيل الرحذفذي العروض ودخل تاما وكان الكامل البحر من البيت كان -إذا أ

حذاء. تامة
صحيحة. تامة قيل: أوعلة زحاف التفعيلة يصب لم -إذا ب

مجرى جارية أوعلة ، العلة مجرى جار غير زحاف التفعيلة أصاب -إذا ج
لزوم. غير من اسضمار دخلها صحيحة تامة : قيل مثل، كاسضمار الزحاف

ومثله ، لزم غير زحاف لنه ؛ ذلك إلى ييشفر لم الحذذ مع مضمرة كانت -إن د
اسضمار دخلها يقال: أن يكفي بل ، اللزوم عدم في الزحاف مجرى الجارية العلة

لزوم. غير من
الثامنة: الخطوة

تمام معه يذكر ل أنه إل العروض مع عمل ما مثل معه ويعمل البيت ضرب ذكر
عند لذلك فلينتبه مؤنثة والعروض ، مذكر الضرب أن ملحظة مع ... جزء أو

عنهما. التعبير
التاسعة: الخطوة

ودخل ، مثل الخبن الولى التفعيلة دخل فيقال ، تغيير من الحشو مادخل ذكر
. سليم الحشو : قيل تغيير الحشو يصب لم فإن ، وهكذا العصب الخامسة التفعيلة

. بالصحة يوصفان والضرب والعروض ، بالسلمة توصف الحشو فتفاعيل
1.4. Self-Assessment Tests

الشعرية للبحور صحيحا تعريفا م قددز .1
العربي الشعر تقطيع فوائد اذكر .2

الشعر تقطيع طريقة اذكر .3
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العربي الشعر تقطيع في المتدبعة الخطوات ص لخدز .4
1.5. Conclusion.

ثمد الكراسة، أو السبورة على البيت ذلك بكتابة يبدأ الشعرية البيات من بيت تقطيع
شعرية أوزان إلى العروضي المكتوب ذلك تفكيك ثم عروضية، كتابة كتابته

مناسبة،ـ شعرية تفاعيل على الوزان تلك مطابقة ثم والوتاد، السباب في مفسدرة
البيت. بحر إلى ييهتدى التفاعيل تلك نغمات خلل ومن

1.6. Summary.

تتناهى أندها وهو السم بهذا تسميتها سبب ووضحنا الشعرية البحور تعريف قددمنا
إلى العرب مع الشعر وضع تتبعنا ثم مغترفاته، من البحر يتناهي ل كما بمقاييسها

تقطيع ذكرنا ثم الشعرية. البحور ابتدع الذي الفراهيدي أحمد بن خليل عصر
معه. التعامل في المتبعة والخطوات وطريقته وفوائده الشعر

1.7. Tutor Marked Assessment.

الفراهيدي أحمد بن خليل قبل الشعرية العروض من دراية على العرب كان هل .1
الزدي؟

شعر؟ بيت تقطيع أردت إذا العمل ما .2
العروضية؟ التفعيلت حسب البحور أنواع اذكر .3

1.8. References/Further Reading.

والقافية: العروضض الخليل علمي إلى سبيل أهدى .1
ه. ١٤١٧ . المكرمة مكة التجارية، المكتبة . مصطفى محمود الستاذ المرحوم
. عباس سليمان حامد الستاذ والقافية: العروض علمي في الوافية .الخلصة 2

ه. ١٣٩٧
ه. ١٤٠٣ . بيروت ، والنشر للطباعة بيروت دار الحلي: الدين صفي .ديوان 3
، العلمية الكتب دار الهاشمي أحمد السيد والمثال: الحكم في الحلل .السحر 4

بيروت.
، العربي الفكر دار . مناع صالح هاشم والقوافي: العروض في .الشافي 5

م. ١٩٩٣ . بيروت
القافية: وعلم الواضح .العروض 6

ه. ١٤١٥ . بيروت ، اسسلمية البشائر دار الهاشمي. علي محمد الدكتور تأليف



64

والقافية: .العروض 7
. اسسلمية سعود بن محمد اسمام جامعة مطابع . سالم ا عبد أمين الدكتور

ه. ١٤١٠
والقافية: .العروض 8

، السعودية والتوزيع للنشر الندلس دار . الطاووسي إبراهيم محمد الدكتور
ه. ١٤١٧ . حائل

التطبيقي: العروض .علم 9
ه. ١٤٠٧ . بيروت ، النفائس دار السعد. عمر الدكتور ، معروف نايف الدكتور
، العربية النهضة دار . عتيق العزيز عبد الدكتور والقافية: العروض علم . 10

ه ١٤٠٧ . بيروت
والقوافي: العروض علم في الكافي . 11

. الرياض ، البيان أضواء مطابع . الشاويش محمود محمد بن غالب الدكتور
ه ١٤١٧

الشعر: وفنون والقافية العروض علم في المفصل المعجم . 12
إميل. الدكتور بديع يعقوب . دار الكتب العلمية ، بيروت . ١٤١١ ه

غرب في والجامعات المعاهد لطلب والقافية العروض في يانعة أثمار . 13
إفريقيا:

2005م نيجيريا كنو، العربية، للطباعات المندبي إبراهيم، سركي الدكتور
1.9. Possible Answers to Self-Assessments Exercises (SAEs)

الشعرية للبحور صحيحا تعريفا م قددز .1
للشعر المختلفة الموسيقية اسيقاعات أو الشعرية الوزان هي البحور الجواب:

منه ييغترف بما ليتناهى الذي البحر أشبفهف لنه ؛ السم بهذا البحر وسمي ، العربي
الشعر من يتناهى مال به يوزن كونه في

العربي. الشعر تقطيع فوائد اذكر .2
الجواب:

العربي: الشعر تقطيع فوائد من
البيت. إليه ينتمي الذي البحر نوع معرفة على الدارس إعانة .1

العربية. للوزان الوزن هذا مطابقة ومدى القصيدة وزن على التعرف .2
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Unit 2: (1) الشعرية البحور
2.1. Introduction
2.2. Objectives
2.3. Main Content

2.3.1 الطويل البحر
2.3.2 المديد بحر
2.3.3 البسيط البحر
2.3.4 الوافر البحر
2.3.5 الكامل البحر

2.4. Self-Assessment Tests
2.5. Conclusion.
2.6. Summary.
2.7. Tutor Marked Assessment.
2.8. References/Further Reading.
2.9. Possible Answers to Self-Assessments Exercises (SAEs)

2.1. Introduction
وهي الحياة، في وتجاربهم خبراتهم الشعراء فيها ينظم التي الوزان هي البحور
تقطيع الطالب أيها الوحدة هذه في وستتعلم مختلفة. شعرية موسيقية إيقاعات ذات
يقدم و الشعري. التقطيع عملية في المتبعة والخطوات طريقته فائدته، الشعر،
والبحر المديد والبحر الطويل البحر من كلدت تعريف أيضا الدرس هذا في للطالب
والمثلة وتقطيعها وأوزانها تعريفها حيث من الكامل والبحر الوافر والبحر البسيط

والعلل. الزحافات من تعتريها وما عليها،
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2.2. Objectives

الشعرية للبحور صحيح تعريف تقديم الطالب يستطيع الدرس نهاية في .1
%100 بصحة المدروسة

%100 بقدر الشعر تقطيع فوائد ذكر الطالب يستطيع الدرس نهاية في .2
%70 بقدر الشعر تقطيع طريقة ذكر الطالب يستطيع الدرس نهاية في .3

الشعر تقطيع في المتدبعة الخطوات تلخيص الطالب يستطيع الدرس نهاية في .4
%70 بقدر العربي

في المدروسة الخمسة البحور أوزان ذكر الطالب يستطيع الدرس نهاية في .5
.%80 بصحة الوحدة

الوحدة هذه في بحر كل استخدام كيفية بيان الطالب يستطيع الدرس نهاية في .6
.%80 بصحة

2.3. Main Content

2.3.1 الطويل البحر

مال عليه ونظم العرب، أشعار في ورودها و دورانها يكثر التي البحور من هو:
ووصف الخبار، وتدوين الحوادث، وسرد والحماسة، الفخر قصائد من ييحصى
، مشطوراق ول مجزوءقا ل يستعمل فلم ا، تامص إل يستعمل ل البحر وهذا الحوال،

بالطدويل. تسميته سبب هو ذلك إند وقيل منهوكقا، ول

تفاعيله: أصل
التالي: النحو على تفعيلته وتنتظم الممتزجة، البحور من الطويل البحر

فعولن مفاعيلن فعولن ... مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن
مفاعيلن
جوازاته:

. :فعولي فتصبح :القبض، فعولن في :يجوز الزحافات
. :مفاعيلي فتصبح ، والكفد لن، :مفاعدز فتصبح القبض، : مفاعيلن في يجوز -

والقبض مقبوضة، إل تكون ل البحر هذا في :العروض والضلرب العروض علل
أو :مفاعيلن، ا صحيحق يكون فقد الضرب أما العلدة، مجرى جارت زحاف هنا

:مفاعي. محذوفقا أو :مفاعلن، ا مقبوضق
أمثلته:

اس: فرك أبي قول -1
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رع هر مي ي فرسز لف وف ... غفى الوف لدفى لت بعيزر بي صفحر ا ومف رتي أيسز
ري غفمر ربطهي لف وف

تقطيعه:
بهوغمرو ولرب هرن يمي سدز ولففر .... لدلوغي بعزلن صحبي وما أيسرت
مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولي ... مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولي

فهو الضرب ا أمد مقبوضة، البيت هذا في العروض أنك لنا يتدضح التدقطيع ومن
صحيح.

الشداعر: قال -2
تفدزي أفهر بكف ي الكذز مي للنكجر إزندكف و ... ي أفقتفدز بكف ي الكذز ولفى لفلرمف إزنككف و

تقطيعه:
ي تفدز فهر أ كف يبز لفذز لر مف نفجر كفلفنر وإنن ... ي فقتفدز أ كف يبز لفذدز ولفلر لفلرمف كف وإنن
مفاعلن فعول مفاعلين فعول مفاعل..... فعول مفاعيلن فعول

الضدرب. وكذلك مقبوضة، البيت في العروض أند ويلحظ
الشداعر: -قال 3

. وشبابي رقكة لفتها شمز ....وإنر كلدهي قلبيف الحسناءي تملكي ول
فيه: والضدرب العروض نوع وبيان تقطيعه،

و قفتن رقر ملترها شفـ وإنر ... كلرلفهيو يف قلربز ءي لكلرحسنا ولتمـ
بيو بفا شف

فعول مفاعيلن فعول مفاعلن فعولي مفاعيلن فعولن
مفاعل

الضرب: وكذلك السابق:مقبوضة البيت في العروض
2.3.2 المديد بحر

ديد والمف يل الطكوز : وهي مستعملة أبحر ثلثة تضم التي ختلف المي دائرة من هو
،و أوالوسيم والممتد ، الوسيط أو المستطيل هما: مهملين وبحرين ، يط والربسز

( لين ففارعز و( ،( ففعيولين خماسية( بين أجزائها لختلف السم بهذا الدائرة هذه سميت
.( لين و(مستفرعز ، ( يلين مففارعز ) سباعية و ،

العروضية: الدائرة بحسب المديد البحر وزن
لين ففارعز لتين ففارعز لين ففارعز ففارعلتن لين ففارعز لتين ففارعز لين ففارعز لتين ففارعز

المديد: البحر استعمال
مشطورا. مجيئه وندر ، وجوبا مجزوءا ديد المف البحر يستعمل

المديد: البحر ضابط
لتي ففارعز لين ففارعز لتين ففارعز صفاتع عندي الشعر لمديد

السم: بهذا المديد البحر تسمية سبب
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أول في أحدهما فصار ، السباعية أجزائه في امتددت السباب ؛لن مديدا ي سمدز
مديدا. ي سمد أجزائه في السباب امتدت فلما آخره. في والخر ، الجزء

التمثيل: مع وأضربه المديد البحر أعاريض
أضرب: وسبعة أعاريض أربع للمديد

والكف ، الرخبن العروض هذه في ويجوز ) صحيحة مجزوءة الولى عروضه .1
حركة على لنقف حتى والشكل الكف فيه ويمتنع ) مثرليها ضرب ولها ( والشكل ،

مثل: ( قصيرة
غفاصا الدرك طفلفب من وكفذفا إلفيه يفدرأكبر زك الرعز يحبك من

غفاصا رف ديرر در طفلفبف من وكفذفا ي إزلفيهز أكبر يفدر زف زر عز لـر بربف ييحز من
o∕o∕∕o∕ o∕∕∕ o∕o∕∕∕ o∕o∕∕o∕ o∕∕o∕ ∕∕o∕o ∕

تين لف ففارعز لين ففعز لتين ففعز تين لف ففارعز لين ففارعز لتين ففارعز
صحيح مخبونة مخبونة صحيحة سالمة سالمة

: أضرب ثلثة ولها محذوفة مجزوءة الثانية 2.عروضه
مثل: : ( الضرب هذا في الرخبن ويمتنع ) أ-مثرلها

بفا الرغفالز الرقفدفرف ي أفعرصز كفيفف غفالبع قفدفرع لزير ى ففالرهوف
ـ ـغفالز قفدرلـر لـر أفعصز كفيف بينر غفالز نر قفدفري لي ففلرهوى

٥//٥/ ٥/// ٥/ ٥//٥/ ٥//٥/ ٥/// ٥/ ٥//٥/
لف ففارعز لين ففعز لتين ففارعز لر ففارعز لين ففعز لتين ففارعز

محذوف مخبونة سالمة محذو مخبونة سالمة
:مثل: ب-مقصور

للزوارلر صائرع عيشت كيلط عيشه امرأق ليغرنك
ارلر وف زف لززر نر صائري ن عفيشز كيلرـلي عفيشيهو أفنر رف مر نف نـر رف يفغيرر لف

oo∕∕o∕ o∕∕o∕ o∕o∕∕o∕ o∕∕o∕ o∕∕o∕ o∕o∕∕o∕
تي لف ففارعز لين ففارعز تين لف ففارعز لر ففارعز لين ففارعز تين لف ففارعز
مقصور سالمة سالمة محذو سالمة سالمة

مثل : ( الثالثة بالعروض لتلتبس حتى ؛ العروض هذه في الرخبن ويمتنع ) ج-أبتر
بزالرهفولز يفأرتزيكف ا بكمف ري يبة رز ذيو الدكهفرز فف رر صف إزنك

ولزي ـهف بزلـر تزيكف يفأر ار بربفمف ري يربفتزن رز ذيو دفهرز در فف رر صف نف نـر إز
o∕o∕ o∕∕o∕ o∕o∕∕o∕ ∕o∕o o∕∕o∕ o∕∕o∕ ∕o∕

لر ففارعز لين ففارعز لتين ففارعز لر ففارعز لين ففارعز لتين ففارعز
أبتر سالمة سالمة مخب محذوفة سالمة سالمة

: ضربان ولها مخبونة محذوفة مجزوءة .3
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مثل: : أ-مثرلها
هي مي أفتكهز لفسرتي عقرلزي إزنك هي فدزهف سف مي يفا عقرلزي لدز خف
هي مي ـتفهز أفتـر لفسرتي عقرلي إزنرنف هيو فزهف سففـر مي يفا عقرلزير خلرلز

o∕∕∕ o∕∕o∕ o∕o∕∕o∕ o∕∕∕ o∕∕o∕ o∕o∕∕o∕
لر ففعز لن ففارعز ففارعلتن لر ففعز ففارعلن لتن ففارعز

مخبون محذوف سالمة سالمة مخبونة محذوفة سالمة سالمة
2.3.3 البسيط البحر

الطويل كالبحر ويستوعب العربي، الشعر في رانها دو كثر التي البحور من وهو
الغراض من ا كثيرق

أصحاب معظم جرى لذلك منه، وجزالة رقدة أكثر أنده إل المختلفة، والمعاني
كعب قصيدة ذلك ومن البحر، هذا استعمال على الدينيدة والناشيد النبوية، المدائح

ا. ومجزوءق ا تامص البحر هذا يستعمل سعاد)، بانت زهير( بن
تفاعيله: أصل

على منتظمة تفعيلت، ثمانية من أصل ن ويتكود الممتزجة، البحور من البسيط
التالي: النحو

مستفعلن فاعلن مستفعلن ... فاعلن مستفعلن فاعلن مستفعلن
فاعلن

جوازاته:
مستحسن، كثير وهو :متفعلن، فتصير :الخبن، مستفعلن في يجوز : الزحافات-

مستحسن. وغير قليل وهو :مستعلن، فتصير والطي،
ومستحسن. فيها، كثير وهو :فعلن، فتصير :الخبن، فاعلن في -ويجوز

: فتصبح التدام في ( فاعلن ) على القطع دخول يجوز والضرب: العروض علل
ويدخلها ، لر :مستفعز فتصبح المجزوء في ( و(مستفعلن ، فاعلر

فتصبح: فاعلن، )على الخبن دخول( ويجوز :مستفعلن، )فتصبح التدذييل ا( أيضق
العلدة. مجرى جارت زحاف حينئذت وهو لن، فعز

أمثلته:
الشاعر: قال

ري تفبتفدز المرز أفيك كف لزنفسز نظيرر ا ... عدفاوتفهي ي المـيبدز المـفلزكي ا يدهف أ يا
تقطيعه:

تفبر ر مر يلر أير كف سز ف ن ل أنظر ... و تفهي و ا دف عف ي بدز مي لر لزكي مف لر يهف ي ياأ
تدرو

فعلن مستفعلن فعلن ...مستفعلن فعلن مستفعلن فعلن مستفعلن
الضدرب. وكذلك مخرون، عروضه ، تامل البحر أند هنا ويلحظ
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الخنساء: قالت .2
ناري هز رأسز في عفلفمع فنفهي كفأ ... بهز ةي ا دف الهي تفمد لتفأ ا رق خر صف وإنك

تقطيعه:
نارو رأسهي في علمنر كأنرنفهو ... بهي ةي دفا لهي مي تفمر لتأر رنر ْر ص وإنرنف

فاعلر متفعلن فعلن متفعلن ... فعلن متفعلن فاعلن لين تففرعز مي
مقطوع. وضربه مخرون، وعروضه تامل البحر أند ويلحظ

الشاعر: قال .3
مز تفعرجز سر مي رست دفا لزقت لو خر مي ... عففا ربعت عفلى قيوفي وي اذفا مف

تقطيعه:
مستعجمي دارسن ولقن مخل .... عفا ربعنر على وقوفي ماذا

مستفعلن فاعلن مستفعلن .... مستفعلن فاعلن مستفعلن
صحلح. وضربه صحلحو، عروضه مجلوء، البحر أن ويلحظ

الشداعر: قال .4
يينالر لف ا مف بقا لز طفا تفكينر لف وف ... لزفت خر مي نر مز لةق وصر سر تفلتفمز لف

تقطيعه:
نالر يي الف مف طالبن تكن ول .... فنر لدز ْر مي نر مز وصلتن تلتمس ل

فاعلن......... مستفعلن ......... فاعلن مستفعلن
:وضربه: عروضه البحر أند يلحظ

الشداعر: قال .5
ي الواحز يز حر كفوف ا قزففارق تر حف أفضر ... لز أفطرلف نر مز الشكوقف هفيكجف ا مف

تقطيعه:
ي ز واحد ل ي كوحر رن قفا أضحت لدزي لف أفطر منر وق ْف ييجشر ه ما

فاعلن....... مستفعلن ....... فاعلن مستفعلن
:ضربه: :عروضه السابق البيت في البحر

2.3.4 الوافر البحر

بذلك وسمي العربي، الشعر في استعمالها يكثر التي البحور من الوافر البحر
بن عمرو معلدقة ومنه والفخر، والوصف، الرثاء، لنظم ويصلح حركاته، لتوافر

ا. ومجزوءق ا تامص يستعمل البحر وهذا صخر، أخيها رثاء في الخنساء وسينية كلثوم،
تفعيلته: أصل
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واحدة تفعيلة من ن يتكود حيث افية، الصد البحور من الوافر البحر
المجزوء. في ات مرد وأربعة التدام، في ات مرد ستد رة )مكرد :مفاعلتن هي(

جوازاته:
زحافات تختصد وبالتالي البحر، هذا غير في ( مفاعلفتن ) توجد :ل الزحافات

البحور من سواه دون به، ك المتحرد الخامس
ومستحسن. فيها، كثير وهو :مفاعلرتن، فتصبح (العصب) فيها يجوز -

مستقبح. قليل ولكنده :مفاعتن، فتصبح (العقرل) فيها -ويجوز
، الكفد مع العصب اجتماع وهو الندقص) :) المزدوج حاف الزد من -ويدخلها

قبيح وهو ، :مفاعلرتي فتصبح
علدة )وهي القطرف دخول( ضربه و عروضه في :يجوز والضلرب العروض علل
عروضه في العصب دخول ويجوز ، :مترفاعلر فتصبح البحور، من غيره تدخل ل

أمثلته: العلدة. مجرى جاريقا زحافقا حينئذت فيكون وضربه،
رس: فا أبو قال .1

إدزلربي واليامي عفليك أفنتف و ... وعفتربي غفضفبع كيلهي اني زمف
وتقطيعه:

بو ل إ مي يا ي لر وف يف لير عف وأنتف .... وعتبو بنر ضف غف و لهي لر كي ني ا زمف
مفاعلر مفاعلتن مفاعلتن ... مفاعلر مفاعلتن مفاعلتن

وف. مقطي ا أيضق والضدرب مقطوفة، عروضه تامد، فيه البحر
يزيد: بن الوليد قول .2

نفسفبي ثرلدزهدز مز دفاقفةي صف ... أفدفبي ندفهي عز لزي ْ أف
وتقطيعه:

نفسفبيو ي لـزهز ثر مز دفاقفةي صف ...... أفدفبيو دفهيو ن عز لزي أفخنر
مفاعلتن مفاعلتن .... مفاعلتن مفاعلتن

صحيح. وضربه صحيحة، عروضه مجزوء، البحر
الشاعر: قال .3

الحب من كبدي فوا ... قلبي تيمت قفيكة ري
تقطيعه:

بي ب لحي نف مز ي بدز واكف ف بي ل ق تر يمف تفير يةي ي رق
مفاعلرتن مفاعلتن مفاعلرتن مفاعلتن

:وضربه: عروضه السدابق البيت في البحر

2.3.5 الكامل البحر
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ا تامص ويستعمل ، العربيد الشعر في رانها دو يكثر التي البحور من الكامل البحر
ن يتكود ، صافت بحر أنده حيث حركة، ثلثين من يتألدف الوافر مثل وهو ا، ومجزوءق

النحوالتالي: على ات، مرد ستد رة )مكرد متفاعلن ) هي: واحدة تفعيلة من
متفاعلن متفاعلن متفاعلن ... متفاعلن متفاعلن متفاعلن

جوازاته:
زحافات تختصد وبالتالي البحر، هذا غير في ( متففاعلن ) توجد ل : الزحافات

البحور. من سواه دون به، ك المتحرد الثاني
فيها. مستحسن كثير وهو :مترفاعلن، فتصبح متففاعلن في (اسضمار) يجوز -

قليل. لكنده جائز وهو لن، فاعز :مي فتصبح ، (الوقص) يدخلها -
، الطيد مع اسضمار اجتماع وهو المزدوج، الزحاف من (الخزل) يدخلها -

بهذا خاصدة حافات الزد هذه وجميع فيها، قبيح جوازه على وهو ، لنر :مترفعز فتصبح
سواه. في تكون ول البحر،

:متفففا، فتصبح ( ذذ الحف العلل( من التدام البحر في يجوز : والضلرب العروض علل
، لنر :متفاعز فتصبح ( التدذييل يجوز( المجزوء وفي ، لر :متففاعز فتصبح ( و(القطع

. لتينر تففاعز :مي فتصبح و(التدرفيل)،
أمثلته:

الشاعر: قال .1
بي غفرد مي اءز السكمف أفقز في والبدرري ... تفصفوبي مي ى جف والد لةف جر بدز نر سز أفحر

تقطيعه:
مغرر ءز ا مف سف سر فقز أي في ر لبدر و ... بو و و تفصف مي ى جف دي ودر تف ل جر بدز سن أحر

ربو
متففاعلن متففاعلن مترفاعلن ... متففاعلن متففاعلن متفاعلن

صحيح. وضربه صحيحة، عروضه تامد، البحر
الحنف: ابن قال .2

؟ تيعفاري لبكفاءز عفينقا يتف أ رف أ بها ي تبكز عفينهي يركف ييعز ذفا نر مف
تقطيعه:

تعارو ء للبكا نن عي رأيت أ .... بها تبكي ركعينهو يعي ذا نر مف
متفاعلر مترفاعلن متففاعلن .... متفاعلن متففاعلن مترفاعلن

مقطوع. وضربه مضمرة، عروضه تام، البحر
الحطيئة: قال .3

بالعيذررز قط أفحف الولزيدف أنك ... ربكهي يفلقى يومف طفيئةي الحي دف شفهز
تقطيعه:

عذري بلر ققي دأح لدزي لو ننف أ .... بهو ب ر قى يلر يوم ئة لرحطي شهد
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مترفا تفاعلن م مترفاعلن .... لن مترفاعدز تففاعلن مي متفاعلن
مضمر. أحذد وضربه مضمرة، عروضه تام، البحر

اس: فرد أبو قال .4
ذفهابر إلى النام كيلد ... ي عز زف تفجر لف بنيكتي أف

تقطيعه:
ابر ذهف إلى م نا لر للي ك تجزعي ل ييتي أبن

متفاعلنر مترفاعلن مترفاعلن متفاعلن
:وضربه: عروضه البحر
الوليد: بن عقبة قال .5

! هفاتز : تفقولي سفألتف إزذفا و ... لف : تفقولي سيئلرتف فإذا
تقطيعه:

هاتي تتقول سأل وإذا تتقولل سئل فإذا
متفاعلتن متفاعلن متففاعلن متفاعلن

: :وضربه عروضه البحر

2.4. Self-Assessment Tests

وضربها: عروضها نوع وبيدزنر زنرها الطويل، البحر من التية البيات .1

يقز دز صف ثزيفابز في ت عفديود عفنر لهي ... تفكفشكففتر لبيب الدنيا نف تفحف امر إزذا *
لز لرجي جي ةز بزدفارف يومي ا يكمف سز لف وف ... لزحت ا صف نهينك مز لكف يومت بك ري أل *
. قترلي هي ري وآخز سيقرمع لهي أفود و ... نفا عف تيهي راحف بط لحي فا يقا لز ا خف شر عز وف *

العروض ونوع البحر، نوع وبيدزن الوافر البحر من التية البيات زنز .2
والضرب:

سز شمر غيروبز لزكيلدز هي وأذكيري ... ا رق خر صف سز الشكمر طيليوعي رنزي يذفكدز *
وا عفمي زف ا كفمف لوا رحف إذفا ... لي لفمف ا دكدي يتفجف غدقا *

التي: البيت وزن واذكير ع قطدز -3
بالعيذررز قط أفحف الولزيدف أنك ... ربكهي يفلقى يومف طفيئةي الحي دف شفهز

2.5. Conclusion.

وتدوين الحوادث، وسرد والحماسة، الفخر قصائد عليه تينظدم الكامل البحر
ول ، ا ومجزوءق ا تامص إل يستعمل ل البحر وهذا الحوال، ووصف الخبار،
أبحر ثلثة تضم التي ختلف المي دائرة من هو المديد وبحر منهوكقا، يستعمل
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أو المستطيل هما: مهملين وبحرين ، يط والربسز ديد والمف يل الطكوز : وهي مستعملة
من ا كثيرق الطويل كالبحر يستوعب البسيط والبحر أوالوسيم، والممتد ، الوسيط
معظم جرى لذلك منه، وجزالة رقدة أكثر أنده إل المختلفة، والمعاني الغراض

الوافر والبحر البحر، هذا استعمال على الدينيدة والناشيد النبوية، المدائح أصحاب
والفخر. والوصف، الرثاء، لنظم يصلح

2.6. Summary.

وهي: أبحر خمسة تضمد الوحدة هذه
التالي: النحو على تفعيلته وتنتظم ، الطويل البحر .1

فعولن مفاعيلن فعولن ... مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن
مفاعيلن

العروضية: الدائرة بحسب المديد البحر وزن المديد، 2.البحر
لين ففارعز لتين ففارعز لين ففارعز ففارعلتن لين ففارعز لتين ففارعز لين ففارعز لتين ففارعز
التالي: النحو على منتظمة تفعيلت، ثمانية من أصل ن ويتكود ، البسيط: البحر .3
مستفعلن فاعلن مستفعلن ... فاعلن مستفعلن فاعلن مستفعلن

فاعلن
واحدة تفعيلة من ن يتكود حيث افية، الصد البحور من الوافر البحر الوافر: البحر .4

المجزوء. في ات مرد وأربعة التدام، في ات مرد ستد رة )مكرد :مفاعلتن هي(
، صافت بحر أنده حيث حركة، ثلثين من يتألدف الوافر مثل وهو الكامل: البحر .5
التالي: النحو على ات، مرد ستد رة مكرد ( متفاعلن ) هي: واحدة تفعيلة من ن يتكود
متفاعلن متفاعلن متفاعلن ... متفاعلن متفاعلن متفاعلن

2.7. Tutor Marked Assessment.

العروض ونوع البحر، نوع وبيدزن البسيط، البحر من التالية البيات زنز .1
والضرب:

ولي كرحي مف ز فد الطكرر يضي غفضز أفغفنط إلك ... ليوا حف رف إذر البيندز غدفاةف سيعادي وما أ.
. زائلي كيلهي قريبت عفنر ... أفندهي إلق العيشف يفبف أطر ما ب.

وضربه: عروضه ونوع نوعه، وبيدزن الكامل البحر من التية البيات زنز .2
الدكمي. وانبهز جف عفلى ييراقف تكى حف ... الذفى نف مز الرفيعي الشكرفي لمي يسر لف المتنبدي: قال أ.

لفهر أفمف ركت در بمي ليسف رءي لمف وا ... لق أفمف فيكيمي لي آمف كينتي در الشاعر: قال ب.
2.8. References/Further Reading.

والقافية: العروضض الخليل علمي إلى سبيل أهدى .1
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ه. ١٤١٧ . المكرمة مكة التجارية، المكتبة . مصطفى محمود الستاذ المرحوم
. عباس سليمان حامد الستاذ والقافية: العروض علمي في الوافية .الخلصة 2

ه. ١٣٩٧
ه. ١٤٠٣ . بيروت ، والنشر للطباعة بيروت دار الحلي: الدين صفي .ديوان 3
، العلمية الكتب دار الهاشمي أحمد السيد والمثال: الحكم في الحلل .السحر 4

بيروت.
، العربي الفكر دار . مناع صالح هاشم والقوافي: العروض في .الشافي 5

م. ١٩٩٣ . بيروت
القافية: وعلم الواضح .العروض 6

ه. ١٤١٥ . بيروت ، اسسلمية البشائر دار الهاشمي. علي محمد الدكتور تأليف
والقافية: .العروض 7

. اسسلمية سعود بن محمد اسمام جامعة مطابع . سالم ا عبد أمين الدكتور
ه. ١٤١٠

والقافية: .العروض 8
، السعودية والتوزيع للنشر الندلس دار . الطاووسي إبراهيم محمد الدكتور

ه. ١٤١٧ . حائل
التطبيقي: العروض .علم 9

ه. ١٤٠٧ . بيروت ، النفائس دار السعد. عمر الدكتور ، معروف نايف الدكتور
، العربية النهضة دار . عتيق العزيز عبد الدكتور والقافية: العروض علم . 10

ه ١٤٠٧ . بيروت
والقوافي: العروض علم في الكافي . 11

. الرياض ، البيان أضواء مطابع . الشاويش محمود محمد بن غالب الدكتور
ه ١٤١٧

الشعر: وفنون والقافية العروض علم في المفصل المعجم . 12
إميل. الدكتور بديع يعقوب . دار الكتب العلمية ، بيروت . ١٤١١ ه

غرب في والجامعات المعاهد لطلب والقافية العروض في يانعة أثمار . 13
إفريقيا:

2005م نيجيريا كنو، العربية، للطباعات المندبي إبراهيم، سركي الدكتور

2.9. Possible Answers to Self-Assessments Exercises (SAEs)
التي: البيت وزن واذكير ع قطدز -1

بالعيذررز قط أفحف الولزيدف أنك ... ربكهي يفلقى يومف طفيئةي الحي دف شفهز
الجدواب:
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تقطيعه:
عذري بلر ققي دأح لدزي لو ننف أ .... بهو ب ر قى يلر يوم ئة لرحطي شهد

مترفا تفاعلن م مترفاعلن .... لن مترفاعدز تففاعلن مي متفاعلن
مضمر. أحذد وضربه مضمرة، عروضه تام، البحر
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Unit 3: (2) الشعرية البحور

3.1. Introduction
3.2. Objectives
3.3. Main Content

3.3.1 الهزج البحر
3.3.2 الرجز البحر
3.3.3 الرمل البحر
3.3.4 السريع البحر
3.3.5 المنسرح البحر

3.4. Self-Assessment Tests
3.5. Conclusion.
3.6. Summary.
3.7. Tutor Marked Assessment.
3.8. References/Further Reading
3.9. Possible Answers to Self-Assessments Exercises (SAEs)

3.1. Introduction

المديد والبحر الطويل البحر عن الثانية الوحدة في درست إندك اللبيب، الطالب أيها
وتقطيعها وأوزانها تعريفها حيث من الكامل والبحر الوافر والبحر البسيط والبحر
في ستدرس نفسه النمط وعلى والعلل، الزحافات من تعتريها وما عليها، والمثلة
لتحصل ذلك والمنسرح، والسريع والرمل والرجز الهزج البحر عن الوحدة هذه
الشعر على للحكم بها تتسلدح العربي، الشعر بحور عن صحيحة معرفة لديك

الناس. حياة بها تسعد ما الشعار من الجيد وقرض والسقيم، الصحيح
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3.2. Objectives

الخمسة البحور عن صحيحة تعاريف تقديم الطالب يستطيع الدرس نهاية في -1
الوحدة. هذه في المدروسة

هذه في المدروسة الخمسة البحور أوزان ذكر الطالب يستطيع الدرس نهاية في -2
الوحدة.

البحور من بحر كل استخدام كيفية بيان الطالب يستطيع الدرس نهاية في -3
الوحدة. هذه في المدروسة

3.3. Main Content

3.3.1 الهزج البحر

الهزج: البحر دائرة
والرمل والرجز الهزج هي: مستعملة أبحر ثلثة تضم التي ايلمجتلفب دائرة من هو

، الولى الدائرة من اجتلبت تفاعيلها لن ؛ السم بهذا الدائرة هذه يت وسمد ،
ففارعلتين) مستفرعلين، (مففارعيلين، : التالي النحو على سباعية وتفاعيلها

العروضية: الدائرة بحسب الهزج البحر وزن
مففارعيلين مففارعيلين مففارعيلين مففارعيلين مففارعيلين مففارعيلن

الهزج: البحر استعمال
وجوبا. مجزوءا يستعمل

الهزج: البحر ضابط
يرلي هز تسر الهزاجز علفى يلي مففارعز مففارعيلين

السم: بهذا الهزج البحر تسمية سبب
من لون والهزج . تغندي : أي ، به زجد العرب ؛لن السم بهذا البحر هذا ي سمدز
، وصداه تردده أي ، الصوت هزج يشبه لنه ؛ بذلك ي سمدز بل : وقيل ، الغاني

أوتاد. هي التي أجزائه أوائل يعقبان خفيفين سببين لوجود وذلك
التمثيل: مع وأضربه الهزج البحر أعاريض

ويمتنع الكف، فيها يجوز ) صحيحة مجزوءة واحدة عروض الهزج للبحر
ضربان: ولها ( القبض

مثل: والكف)، القبض فيه يمتنع ) أ-مثعلها

بالرعلرمز الرعلرياءز إزلفى ي أيمدز بنزير يا ففهبطوا
بلرعلرمي ءز لرعلريا إلف ي مز أيمر بنزي يا ففهبربيو
٥/٥/٥// ٥/٥/٥// ٥/٥/٥// ٥/٥/٥//

يلين مففارعز يلين مففارعز يلين مففارعز مففارعيلين
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صحيح سالمة صحيحة سالمة
مثل: : -محذوف ب

الذكليولز بزالظكهرز مز الضكي ي لزبفاغز ي رز ظفهر وما
ذفليولزي ذر بظرظفهرز مز ضضيـر لباغز ي ظفهرز وما
٥/٥// ٥/٥/٥// ٥/٥/٥// ٥/٥/٥//

مففارعي مففارعيلين مففارعيلين مففارعيلين
محذوف سالمة صحيحة سالمة

الهزج: البحر في والعلل الزحافات ملخص
وعلله: زحافاته

الهزج: حشو في -يجوز أ
وهو ( مففارعلين ) :( مففارعيلين ) به فتصبح ، ( الساكن الخامس حذف ) القبض (1)

الولى. في إل ليجوز ،وقيل: قبيح
وهو ، ( مففارعيلي ) :( مففارعيلين ) به فتصبح الساكن)، السابع (حذف الكف (2)

. حسن كثير
الولى: التفعيلة في -يجوز ب

. ففارعيلين) ) فتصبح السالمة ( يلين مففارعز من( الميم حذف وهو الخرم (1)
. ( ففارعيلي ) فتصبح المكفوفة ( مففارعيل ) من الميم حذف وهو الخرب (2)
( ففارعلين ) فتصبح المقبوضة ( مففارعلين ) من الميم حذف وهو الشتر (3)

اللزوم عدم في الزحاف مجرى جارية علة وهي الخرم من أنواع الثلثة وهذه
لثقلها يتحاشونها والشعراء

وضربه: عروضه أما
حركة على للوقوف تحاشيا ضربا الواقعة ( مففارعيلين ) في يمتنع : الكف (1)

والحشو. العروض في يسوغ لكنه ، قصيرة
في يمتنع كما ، فيهما لقبحه الصحيح وضربه عروضه في يمتنع القبض: (2)

قصيرة. حركة على للوقوف تحاشيا ( (مففارعي المحذوف ضربه
3.3.2 الرجز البحر

الرجز: البحر دائرة
الهزج. البحر دائرة انظر

العروضية: الدائرة بحسب الرجز البحر وزن
مستفرعلين مستفرعلين ستفرعلين مستفرعلين مستفرعلين

مستفرعل
الرجز: البحر استعمال
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ومنهوكا. ومجزوءا ومشطورا تاما الرجز بحر يستعمل
الرجز: البحر ضابط

مستفرلين مستفرعلين يسهيل بحر الرجازز أفبحرز في
مستفرعلي

السم: بهذا الرجز البحر تسمية سبب
من مأخوذ وهو لضطرابه : فقيل السم، بهذا البحر هذا تسمية سبب في اختلف
تفعيلة كل من حرفين حذف جواز اضطرابه وسبب ، فخذاها يرتعش التي الناقة
فهو ؛ والنهك والجزء والشطر ، والعلل بالزحافات إصابته وكثرة ، تفعيلته من

، حروفه وقلة أجزائه لتقارب : وقيل ، واحدة حال على يبقى فل تقلبا البحور أكثر
بالراجز شبيه بهذا فهو الجزاء الثلثة ذو المشطور منه الشائع لن : وقيل

قوائم. ثلثة على قائما وبقي يديه إحدى شدد ما وهو اسبل من
التمثيل: مع وأضربه الرجز البحر أعاريض
أضرب: وخمسة أعاريض أربع الرجز للبحر

: ضربان ولها صحيحة تامة الولى عروضه (1)
مثل: : -مثرلها أ

خيره ليومت ييرجى ل كفانف إزنر ه شرك عنا كفف من في لخير
خيرهو ليومن يرجى ل كفانف إزنر شررهو نا عنـر كففرف من في خير ل

٥/٥//٥/ ٥/٥//٥/ ٥/٥//٥/ ٥/٥//٥/ ٥/٥//٥/ ٥/٥//٥/
مستفرعلين مستفرعلين مستفرعلين مستفرعلين مستفرعلين مستفرعلين
صحيح سالمة سالمة صحيحة سالمة سالمة

مثل: : ( السريع البحر أنواع من بنوع يشتبه صرع إذا النوع وهذا ) -مقطوع ب
مجهود جاهد مني والرقفلرب سالم يح مسترز منها الرقفلرب
جاهدنر نزي منـر ولرقفلرب سالمن حن يـر مسترز ها منـر الرقفلرب

مجهودو
٥/٥/٥/ ٥/٥//٥/ ٥/٥//٥/ ٥/٥//٥/ ٥/٥//٥/ ٥/٥//٥/

مستفرعلر مستفرعلين مستفرعلين مستفرعلين مستفرعلين مستفرعلين
مقطوع سالمة سالمة صحيحة سالمة سالمة

: مثل ، مثرليها واحد ضرب ولها صحيحة مجزوءة (2)
أفتدقير عظيمت أفيك تقزير أفرر مكفان أفيك

أفترتقي من عظيـر أفيي أفرتقي نزن مكفا أفيي
٥/٥//٥/ ٥///٥/ ٥/٥//٥/ ٥///٥/
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مستفرعلين مستعلين مستفرعلين مستعلين
صحيح مطوية صحيحة مطوية

: مثل ، الضرب وهي مشطورة (3)
مبصره وامشي كفعب يا تعلكمي

مبصره شي ومـر كفعب يا تعلرلفمي
٥/٥//٥/ ٥/٥//٥/ ٥//٥//

مستفرعلين مستفرعلين متفرعلين
صحيح سالمة مخبونة
: مثل ، الضرب وهي صحيحة منهوكة (4)

جذفع فيها لفيتنزي يا
جذفع فيها لفيتنزي يا
٥/٥//٥/ ٥/٥//٥/
مستفرعلين مستفرعلين
صحيح سالمة

وأفضع فيها أفخبد
وأفضع ها فيـر أخبربي
٥///٥/ ٥//٥//
مستعلين متفرعلين
صحيح مخبونة

الرجز: البحر في والعلل الزحافات ملخص
( الساكن الرابع حذف ) والطي ، ( الساكن الثاني حذف ) الرخبن الرجز في يجوز
حشوه في تجوز الزحافات وهذه ، ( الساكنين والرابع الثاني حذف ) والخبل ،

المقطوع الضرب إل وضربه وعروضه
فإنه ( مستفرعلر ) قبله) ما وتسكين التفعيلة آخر المجموع الوتد ساكن حذف )

(مستفرعلين) وتصبح الرخبن. فيه ليجوز
الضرب ويصبح (متعلين) : وبالخبل ، ( (مستعلين : وبالطي ، (متفرعلين) : بالرخبن

( المقطوع(مستفرعلر
مخلعا. أو مكبول حينئذ ى ويسمد ( (متفرعلر : بالرخبن

بيت في جميعا تجتمع وقد ، الذوق عن نابية غير الرجز في سائغة الزحافات وهذه
القصيدة أبيات في القافية وحدة عن الشاعر يستغني وقد ، أونشوز ثقل دون واحد

شطريه. بين القافية وبوحدة بيت كل في بالتصريع الرجز من
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الضرب بين الجمع للشاعر يجوز وفيه ، المزدوج) ) الرجز من النوع هذا ى ويسمد
أرجوزة في كما واحدة قصيدة في ( المقطوع(مستفرعلر والضرب ( (مستفرعلين التام

المثال. ذات المسماة العتاهية أبي
3.3.3 الرمل البحر

الرمل: البحر دائرة
الهزج. البحر دائرة مثل أيضا هي

العروضية: الدائرة بحسب الرمل البحر وزن
ففارعلتن ففارعلتن ففارعلتن ففارعلتن ففارعلتن ففارعلتن

الرمل: البحر استعمال
ومجزوءا. تاما يستعمل
الرمل: البحر ضابط

تي ففارعل ففارعلتن ففارعلتن الثدزقفاتي يه يروز البحرز رمل
السم: بهذا الرمل البحر تسمية سبب

تتابع بسبب متأتية السرعة وهذه ، به النطق لسرعة ؛ السم بهذا البحر هذا سمي
( (ففارعلتن التفعيلة

بذلك سمي : وقيل ، العدو ودون المشي فوق وهي الهرولة اللغة في والرمل ، فيه
بعض. إلى بعضه لضم الحصير برملز لتشبيهه
التمثيل: مع وأضربه الرمل البحر أعاريض

أضرب: وستة عروضان الرمل لبحر
: أضرب ثلثة ولها محذوفة تامة الولى عروضه (1)

مثل: ، أ-صحيح

طفرفي ومن قفلربزي من كفيف للرهوى وقفلربزي طفرفي قفادنزي
ي حذفارز

في طفر ومن بزي قفلـر من كفيف للرهوى وقفلربزي في طفر قفادنزي
ي حذفارز

٥//٥/٥/ ٥//٥/٥/ ٥//٥/٥/ ٥//٥/ ٥//٥/٥/ ٥//٥/٥/
ففارعلتن ففارعلتن ففارعلتن ففارعل ففارعلتن ففارعلتن
صحيح سالمة سالمة محذوفة سالمة سالمة

مثل: ، -محذوف ب
حصلر قفد ما الرففتى أفصلي إزنمار أفبدا وففصلي أفصلي تيقلر ل
قفد ما لرففتى ــلي أفصـ إزننمار أفبدنر وففصلي ـلي أفصـ تيقلر ل

حصلر
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٥//٥/ ٥//٥/٥/ ٥//٥/٥/ ٥//٥/ ٥//٥/٥/ ٥//٥/٥/
ففارعل ففارعلتن ففارعلتن ففارعل ففارعلتن ففارعلتن

محذوف سالمة سالمة محذو سالمة سالمة
مثل: ، ج-مقصور

الرغمارم عرضز في يلرمع ساطعا لكبا خي بيرققا وعدك يكن ل
لرغمارم ضز عر في مع يلر ساطعن خلرلفبن برقفن ديك وعـر يكن ل

٥//٥٥/ ٥/٥/// ٥//٥/٥/ ٥//٥/ ٥/٥/// ٥ /٥//٥/
ففارعلت ففعلتن ففارعلتن ففارعل ففعلتن ففارعلتن
مقصور مخبونة سالمة محذو مخبونة سالمة

: أضرب ثلثة ولها صحيحة مجزوءة (2)
أ-صحيح:

يه ترتجز أفمرا جرد تتقيه أفمرت ربد
ي يهز ترتجز أفمرنر رف جرر ي تتتقيهز نر أفمرز ربربف
٥//٥/٥/ ٥//٥/٥/ ٥//٥/٥/ ٥//٥/٥/
ففارعلتن ففارعلتن ففارعلتن ففارعلتن
صحيح سالمة صحيحة سالمة

مثل: ، مسبغ ب-
يدميه كفاد علفيه رد الذك مشى لفو حتى لنف

يدميه كفاد ي رعلفيهز ر ذرذف مش لفو حترتفى لنف
٥//٥٥/٥/ ٥/٥/// ٥//٥/٥/ ٥/ ٥/ / ٥ /
ففارعلتننر ففعلتن ففارعلتن ففارعلتن

مسبغ مخبونة صحيحة سالمة
مثل: ، ج-محذوف

الرعملر وحي ري هي روحي حرق الركفشاف إزنكما
لرعملر حي و هيوري وحي ري نر ري رر حي في شفا ـ لركفشر إزنرنفمف

٥//٥/ ٥//٥/٥/ ٥//٥/٥/ ٥//٥/٥/
ففارعل ففارعلتن ففارعلتن ففارعلتن
محذوف سالمة صحيحة سالمة

الرمل: البحر في والعلل الزحافات ملخص
الرمل: البحر حشو في يجوز

به فتصبح الوقوع كثير وهو الساكن، الثاني حذف الرخبن (1)
(ففعلتن) :( ففارعلتن )

ت) ففارعل ) :( ففارعلتن ) به فتصبح ، ( الساكن السابع (حذف الركفف (2)
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، ( ففعلت ) : ففارعلتن) ) به فتصبح ، الساكنين) والسابع الثاني حذف الشكرل( (3)
الرخبن دخل فإذا المعاقبة قاعدة وفق الزحافات هذه وتجري قبيح. زحاف وهو
من بعدها التي سلمت الركفف دخلها وإذا الركفف، من قبلها التي سلمت ، منه تفعيلة
من بعدها وما الركفف، من قبلها التي التفعيلة سلمت الشكرل دخلها وإذا ، الرخبن

الرخبن.
وأضربه: عروضاه أما

حركة على للوقوف تحاشيا ففارعلتن) ) السالم الضرب في والشكل الكف يمتنع
الرمل عروض في ويجوز ، جميعها ضروبها فجائزفي الخبن وأما . قصيرة

وشكل. ، وكفد ، خبن من حشوه في ماجاز
3.3.4 السريع البحر

السريع: البحر دائرة
، السريع : هي مستعملة أبحر ستة تضم التي الرمشتبزه دائرة من البحر هذا

، والخفيف ، والمنسرح
والمنسرد ، المتئد هي: مهملة أبحر وثلثة ، والمجتثد ، والمقتضب ، والمضارع
تفعيلة مثل تشتبه إذ ؛ تفاعيلها لشتباه السم بهذا الدائرة هذه يت وسمد . والمطرد ،

من الرغم على لتن) ففارعز ) ب ( ففارعلتن ) و ( لين (مستفرعز ب ( لين (مستفرعز
هي: سباعية وتفاعيلها ، فيها والوتاد السباب عدد اختلف
مفرعولت. مففارعيلين، لتن، ففارعز ففارعلتن، لين، مستفرعز ، لين مستفرعز

العروضية: الدائرة بحسب السريع البحر وزن

مفرعولت لين مستفرعز لين مستفرعز مفرعولت لين مستفرعز لين مستفرعز
السريع: البحر استعمال

ومشطورا. تاما السريع البحر يستعمل
السريع: البحر ضابط

مفرعل لين مستفرعز لين مستفرعز
لي سارحز لفه ما يع سرز بحر

السم: بهذا السريع البحر تسمية سبب
كثرة من متأتية السرعة وهذه ، به النطق لسرعة السم بهذا السريع البحر سمي

بها. النطق في الوتاد من أسرع والسباب فيه، الخفيفة السباب
التمثيل: مع وأضربه السريع البحر أعاريض
أضرب: وستة أعاريض ثلث السريع للبحر

أضربها وفي فيها يمتنع ) ثلثة وأضربها مكشوفة مطوية الولى العروض (1)
: الخبن) الثلثة
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مثل: ، -مثرليها أ

وبزالرباطلز بزالرحق ذفموه ه ذفمدز إزلفى الناس دعا ومن
باطلي وبزلـر حقرقز بزلـر وهي مي ذفمر ى هز مز ذفمر إزلفى نفاسف نـر دع من و
٥//٥/ ٥///٥/ ٥/٥//٥/ ٥//٥/ ٥///٥/ ٥//٥//
مفرعل لين مستعز مستفرعلين مفرعل لين مستعز لين متفرعز
مكشوفة مكشوف مطوي مطوية سالمة مطوية

مطوية مخبونة
موقوف: -مطوي ب

فونر الرجي نززالف يخشى ا تفيدزمق مي ي مز حف ففارر أفو السحرز فونف جي ي غيضدز
فرونر جي لر لف ا نززف شفىر يفخر ن تفييزمف مي ي مز حف ففرر أفو رز حر سرسز نف فيور جي ير ضز غيضر

٥٥// ٥/ ٥/٥//٥/ ٥//٥// ٥//٥/ ٥/٥//٥/ ٥// ٥/ ٥ /
لت مفرعز لين مستفرعز لين متفرعز مفرعل لين مستفرعز لين مستفرعز

موقوف مطوي سالمة خبرن مطوية سالمة سالمة
مثل: ، -أصلم ج

فعلي في أفجهفلي بعده من لفكنكنزي و قفولي في أفعقزلي
فزعرلزير في أفجهل بعدهي من كنرنفنزي ول قفولزي فزي قزلي أفعر
٥/٥/ ٥///٥/ ٥/٥//٥/ ٥//٥/ ٥/٥//٥/ ٥ /// ٥ /
مفرعيو لين مستعز لين مستفرعز مفرعل لين مستفرعز لين مستعز
أصلم مطوية سالمة مطوية سالمة مطوية

: ضربان ولها ، مكشوفة مخبولة الثانية العروض (2)
مثل: ، ( الكامل أنواع من بنوع يشتبه النوع وهذا ) -مثرلها أ

قفدم مكفارنف كفارنف ففمار حبلي صرمت مذر الرض علفي ضارقفت
قفدم نف مكفار كفارنف ففمار حبلي مفت صرف مذر ضي فرر لر يف علفيـر ضارقفت

٥ /// ٥ ///٥/ ٥//٥/ ٥ / ٥ /// ٥ //٥/٥/
٥/٥//٥/

معل لين مستعز لين مستفرعز معل لين مستفرعز لين مستفرعز
مكشوف مخبول مطوية سالمة مخبولة سالمة سالمة

مثل: ، -أصلم ب
مغرم هارئم قفلربزي بارلي مار لفهار ففقيلرتي تسلكيت قفارلفت

م غرف مي هارئمن بزي قفلر بارلي مار لفهار ت ففقيلـ ـلفيت تسلـر لفت قفار
٥/٥/ ٥/٥//٥/ ٥//٥/ ٥ / ٥ /// ٥ ///٥/ ٥/٥//٥/
مفرعو لين مستفرعز لين مستفرعز معل لين مستعز لين مستفرعز

أصلم سالمة سالمة مكشوفة مخبولة مطوية سالمة
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: الضرب نفسها وهي ( الخبن فيها يجوز ) موقوفة مشطورة (3)
الرخارلر ذفارت يدي في قفلربزي خلكيت

لرخارلر ذفارت يدي في بزي قفلر خلكيت
٥٥/٥/٥/ ٥/٥//٥/ ٥/٥//٥/
مفرعولت لين مسفرعز لين مستفرعز
مشطورة سالمة سالمة

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

وتصبح ، ( لين ففعز ) :( لين ففارعز ) به فتصبح ( الساكن الثاني حذف ) الرخبن (1)
حسن. وهو لين) لين):(متفرعز (مستفرعز

وهو ، ( لين مستعز ) :( لين (مستفرعز به فتصبح ( الساكن الرابع حذف ) الطكي (2)
. صالح

وهو (متعيلن) ( لين (مستفرعز به فتصبح ( الساكنين والرابع الثاني حذف ) الرخبل (3)
. قبيح

وأضربه: أعاريضه إلى بالنسبة أما
، الثلثة ضروبها في وكذلك ( مفرعل ) الولى عروضه في يمتنع الخبن فإن

الخبن__. ( مفرعولت ) الموقوفة المشطورة عروضه في ويجوز

3.3.5 المنسرح البحر

المنسرح: البحر دائرة
السريع. البحر دائرة انظر

العروضية: الدائرة بحسب المنسرح البحر وزن
لين مستفرعز مفرعولت لين مستفرعز لين مستفرعز مفرعولت لين مستفرعز

المنسرح: البحر استعمال
ومنهوكا. تاما المنسرح البحر يستعمل

المنسرح: البحر ضابط
لي مستعز مفرعولت لين مستفرعز الرمثفلي يضرب فيه ح منسرز

السم: بهذا المنسرح البحر تسمية سبب
: وقيل ، اللسان على لسهولته أي ، لنسراحه ؛ السم بهذا المنسرح بحر ي سمد
ذات لين) (مستفرعز مجيء من لمانع إذ ، بأمثاله يحصل ما لمفارقته أي لنسراحه
إل ضربه في لتأتي فإنها المنسرح في إل الضرب في سالمة المجموع الوتد

مطوية.
التمثيل: مع وأضربه المنسرح البحر أعاريض
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أضرب: وأربعة أعاريض ثلث المنسرح للبحر
: ضربان ولها صحيحة تامة الولى عروضه (1)

مثل: ، -مطوي أ
الرعرففار ه مصرز في ييفرشي للرخيرز ل مستعمز زارلف ل زيدت ابن إزنك

لرعرففار ه مصرز في شي يفـر للرخيرز مستعملفن زارلف ل دنر زيـر بن إزنرنف
٥///٥/ /٥/٥/٥/ ٥/٥//٥/ ٥/٥//٥/ /٥/٥/٥/ ٥/٥//٥/
لين مستعز مفرعولت لين مستفرعز لين مستفرعز مفرعولت لين مستفرعز

مطوي سالمة سالمة صحيحة سالمة سالمة
مثل: ، -مقطوع ب

مباراتي في يح رز يا لفك هلر عصففت كلكمار للريحز ييقول
باراتي ـ مي في يح رز يا لفك هلر عصففت مار كيلرلـف يحز رز للر ييقولي

٥/٥/٥/ /٥//٥/ ٥///٥/ ٥///٥/ /٥//٥/ ٥//٥//
مستفرعلر مفرعلت لين مستعز لين مستعز مفرعلت لين متفرعز
مقطوع مطوية مطوية مطوية مطوية مخبونة

: مثل ، الضرب وهي موقوفة منهوكة الثانية عروضه (2)
يب غفرز يفا أفحر حتكامف

يب غفرز يا أفحـ م حتا
٥//٥٥/ ٥/٥//٥/
مفرعلت لين مستفرعز
منهوكة سالمة
: مثل الضرب، وهي مكشوفة منهوكة الثالثة عروضه (3)
سعدا سعدت امدز ويلي

سعردفا نر ـدز سفعرـ مز مر ويلي
٥/٥/٥/ ٥/٥//٥/
مفرعول لين مستفرعز
منهوكة سالمة

المنسرح: البحر في والعلل الزحافات ملخص
المنسرح: البحر حشو في يجوز

زحاف وهو ( لين متفرعز ) : لين) (مستفرعز به فتصبح ( الساكن الثاني الرخبن(حذف (1)
. حسن

وهو ، ( لين مستعز ) :( لين (مستفرعز به فتصبح ( الساكن الرابع حذف ) الطكي (2)
. صالح
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( لين متعز ) :( لين (مستفرعز به فتصبح ( الساكنين والرابع الثاني حذف الرخبل( (3)
. قبيح وهو

وأضربه: أعاريضه أما
به فتصبح ، قليل وهو الخبن ( لين (مستفرعز الولى عروضه في فيجوز

، ( لين مستعز ) :( لين (مستفرعز به فتصبح ، كثير وهو والطكي ، ( لين متفرعز ) (مستفرعيلن):
( لين (متعز يصح فل معا فليقعان وطيها ( (مستفرعفلين خبن بين المعاقبة وتجري
متحركات خمسة قبلها التي ( مفرعولت ) في المتحركة التاء مع فيها اجتمع وإل

الشعر. في جائز غير وهذا
التاء مع فيها فيجتمع ( لين أصبح(متعز وإل ( لين (متفرعز الول ضربه في الخبن ويمتنع

في المتحركة
الشعر. في جائز غير وهذا متحركات خمسة قبلها التي ( مفرعولت )

وفة موق أكانت سواء ، المنهوك الضرب أو المنهوكة العروض في الطي ويمتنع
) المتحرك السابع حذف ) مكشوفة أم ، ( مفرعولت ) ( المتحرك السابع إسكان )

، الخبن فيهما ويجوز ، ( )مفرعول
.__( معول ) ، ( معولت )

3.4. Self-Assessment Tests

تغيير: من ومادخلها بحرها مبينا التية البيات زن -1
دانوا كما نكاهم دز نز العدوا سوى يبق ولم
ذقنا وقد ذقرتم وقد هجرت من كان ما كفى
إخوان القوم وقلنا ذهلت بني عن صفحنا

تغيير: من ومادخلها بحرها مبينا التية البيات زن -2
شجا قفد وشجوا أحزانا هاج ما

مقفر و عمرت أم من مترل قلبي هاج قد
الزبر مثرلف آياتها ترى قففرا ةع جارف سلفيمى إذر لسلرمى دار

بحره. مبينا التي البيت زن -3
يه ترتجز أفمرا جرد تتقيه أفمرت ربد
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3.5. Conclusion.

وهي: فيها درسنا التي الخمسة البحور أوزان بتلخيص الوحدة هذه وتختم
مففارعيلين مففارعيلين مففارعيلين مففارعيلين مففارعيلن هو: وزنه و الهزج البحر -1

مففارعيلين
مستفرعلين مستفرعلين مستفرعلين مستفرعلين مستفرعلين هو: وزنه و الرجز البحر -2

مستفرعلي
ففارعلتن ففارعلتن ففارعلتن ففارعلتن ففارعلتن هو: وزنه و الرمل البحر -3

ففارعلتن
لين مستفرعز لين مستفرعز مفرعولت لين مستفرعز لين مستفرعز هو: وزنه و السريع البحر -4

مفرعولت
مفرعولت لين مستفرعز لين مستفرعز مفرعولت لين مستفرعز هو: وزنه و المنسرح البحر -5

لين مستفرعز
3.6. Summary.

الهزج: البحر في والعلل الزحافات ملخص -1
وعلله: زحافاته

الهزج: حشو في -يجوز أ
وهو ( مففارعلين ) :( مففارعيلين ) به فتصبح ، ( الساكن الخامس حذف ) القبض (1)

الولى. في إل ليجوز ،وقيل: قبيح
وهو ، ( مففارعيلي ) :( مففارعيلين ) به فتصبح الساكن)، السابع (حذف الكف (2)

. حسن كثير
الولى: التفعيلة في -يجوز ب

. ففارعيلين) ) فتصبح السالمة ( يلين مففارعز من( الميم حذف وهو الخرم (1)
. ( ففارعيلي ) فتصبح المكفوفة ( مففارعيل ) من الميم حذف وهو الخرب (2)
( ففارعلين ) فتصبح المقبوضة ( مففارعلين ) من الميم حذف وهو الشتر (3)

الرجز: البحر في والعلل الزحافات ملخص -2
( الساكن الرابع حذف ) والطي ، ( الساكن الثاني حذف ) الرخبن الرجز في يجوز
حشوه في تجوز الزحافات وهذه ، ( الساكنين والرابع الثاني حذف ) والخبل ،

المقطوع الضرب إل وضربه وعروضه
فإنه ( مستفرعلر ) قبله) ما وتسكين التفعيلة آخر المجموع الوتد ساكن حذف )

(مستفرعلين) وتصبح الرخبن. فيه ليجوز
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الضرب ويصبح (متعلين) : وبالخبل ، ( (مستعلين : وبالطي ، (متفرعلين) : بالرخبن
( المقطوع(مستفرعلر

مخلعا. أو مكبول حينئذ ى ويسمد ( (متفرعلر : بالرخبن
الرمل: البحر في والعلل الزحافات ملخص -3

الرمل: البحر حشو في يجوز
به فتصبح الوقوع كثير وهو الساكن، الثاني حذف الرخبن (1)

(ففعلتن) :( ففارعلتن )
ت) ففارعل ) :( ففارعلتن ) به فتصبح ، ( الساكن السابع (حذف الركفف (2)

، ( ففعلت ) : ففارعلتن) ) به فتصبح ، الساكنين) والسابع الثاني حذف الشكرل( (3)
قبيح. زحاف وهو

السريع: البحر حشو في يجوز =4
وتصبح ، ( لين ففعز ) :( لين ففارعز ) به فتصبح ( الساكن الثاني حذف ) الرخبن (1)

حسن. وهو لين) لين):(متفرعز (مستفرعز
وهو ، ( لين مستعز ) :( لين (مستفرعز به فتصبح ( الساكن الرابع حذف ) الطكي (2)

. صالح
وهو (متعيلن) ( لين (مستفرعز به فتصبح ( الساكنين والرابع الثاني حذف ) الرخبل (3)

. قبيح
المنسرح: البحر في والعلل الزحافات ملخص -5

المنسرح: البحر حشو في يجوز
زحاف وهو ( لين متفرعز ) : لين) (مستفرعز به فتصبح ( الساكن الثاني الرخبن(حذف (1)

. حسن
وهو ، ( لين مستعز ) :( لين (مستفرعز به فتصبح ( الساكن الرابع حذف ) الطكي (2)

. صالح
( لين متعز ) :( لين (مستفرعز به فتصبح ( الساكنين والرابع الثاني حذف الرخبل( (3)

قبيح. وهو

3.7. Tutor Marked Assessment.

تغيير: من ومادخله بحره مبينا التي البيت زن -1
ففعلر شارءف ما يري الرخف بزيدفيهز لفه نزدك ففل اف أفحمد

تغيير: من ومادخلها بحرها مبينا التية البيات زن -2
الصباح لوجه اشتاق أنه أو ملكنزي قفد الكليلف هذفا كأنك
عنم الكف وأطراف دنانيرع والوجوه مسك النشر
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سائلز منحدرت من أسرع أهلها إلى السوء مقالة
تغيير: من ومادخله بحره مبينا التي البيت زن -3
تغنينار بارنة علفى قفارمت مطفوقفة من الشوق هيج مار

3.8. References/Further Reading

والقافية: العروضض الخليل علمي إلى سبيل أهدى .1
ه. ١٤١٧ . المكرمة مكة التجارية، المكتبة . مصطفى محمود الستاذ المرحوم
. عباس سليمان حامد الستاذ والقافية: العروض علمي في الوافية .الخلصة 2

ه. ١٣٩٧
ه. ١٤٠٣ . بيروت ، والنشر للطباعة بيروت دار الحلي: الدين صفي .ديوان 3
، العلمية الكتب دار الهاشمي أحمد السيد والمثال: الحكم في الحلل .السحر 4

بيروت.
، العربي الفكر دار . مناع صالح هاشم والقوافي: العروض في .الشافي 5

م. ١٩٩٣ . بيروت
القافية: وعلم الواضح .العروض 6

ه. ١٤١٥ . بيروت ، اسسلمية البشائر دار الهاشمي. علي محمد الدكتور تأليف
والقافية: .العروض 7

. اسسلمية سعود بن محمد اسمام جامعة مطابع . سالم ا عبد أمين الدكتور
ه. ١٤١٠

والقافية: .العروض 8
، السعودية والتوزيع للنشر الندلس دار . الطاووسي إبراهيم محمد الدكتور

ه. ١٤١٧ . حائل
التطبيقي: العروض .علم 9

ه. ١٤٠٧ . بيروت ، النفائس دار السعد. عمر الدكتور ، معروف نايف الدكتور
، العربية النهضة دار . عتيق العزيز عبد الدكتور والقافية: العروض علم . 10

ه ١٤٠٧ . بيروت
والقوافي: العروض علم في الكافي . 11

. الرياض ، البيان أضواء مطابع . الشاويش محمود محمد بن غالب الدكتور
ه ١٤١٧

الشعر: وفنون والقافية العروض علم في المفصل المعجم . 12
إميل. الدكتور بديع يعقوب . دار الكتب العلمية ، بيروت . ١٤١١ ه

غرب في والجامعات المعاهد لطلب والقافية العروض في يانعة أثمار . 13
إفريقيا:
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2005م. نيجيريا كنو، العربية، للطباعات المندبي إبراهيم، سركي الدكتور
3.9. Possible Answers to Self-Assessments Exercises (SAEs)

بحره. مبينا التي البيت زن .1
يه ترتجز أفمرا جرد تتقيه أفمرت ربد

الجواب:
ي يهز ترتجز أفمرنر رف جرر ي تتتقيهز نر أفمرز ربربف
٥//٥/٥/ ٥//٥/٥/ ٥//٥/٥/ ٥//٥/٥/
ففارعلتن ففارعلتن ففارعلتن ففارعلتن
صحيح سالمة صحيحة سالمة

Unit 4: (2) الشعرية البحور
4.1. Introduction
4.2. Objectives
4.3. Main Content

4.3.1 الخفيف البحر
4.3.2 المضارع البحر
4.3.3 المقتضب البحر
4.3.4 المجتثد البحر
4.3.5 المتقارب البحر
4 .3.6 المتدارك البحر

4.4. Self-Assessment Tests
4.5. Conclusion.
4.6. Summary.
4.7. Tutor Marked Assessment.
4.8. References/Further Reading
4.9. Possible Answers to Self-Assessments Exercises (SAEs)
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4.1. Introduction

والرجز الهزج البحر عن عن الثالثة الوحدة في درست إندك اللبيب، الطالب أيها
عليها، والمثلة وتقطيعها وأوزانها تعريفها حيث من والمنسرح والسريع والرمل
عن الوحدة هذه في ستدرس نفسه النمط وعلى والعلل، الزحافات من تعتريها وما

والبحر المجتثد والبحر المقتضب والبحر المضارع والبحر الخفيف البحر
أبحر ستة تضم التي الرمشتبزه دائرة من المتقارب عدا البحور وهذه المتقارب،
، والمقتضب ، والمضارع ، والخفيف ، والمنسرح ، السريع : هي مستعملة

هذه يت وسمد . والمطرد ، والمنسرد ، المتئد هي: مهملة أبحر وثلثة ، والمجتثد
بحور عن صحيحة معرفة لديك لتحصل ذلك ؛ تفاعيلها لشتباه السم بهذا الدائرة
من الجيد وقرض والسقيم، الصحيح الشعر على للحكم بها تتسلدح العربي، الشعر

الناس. حياة بها تسعد ما الشعار
4.2. Objectives
الخمسة البحور عن صحيحة تعاريف تقديم الطالب يستطيع الدرس نهاية في -1

الوحدة. هذه في المدروسة
هذه في المدروسة الخمسة البحور أوزان ذكر الطالب يستطيع الدرس نهاية في -2

الوحدة.
البحور من بحر كل استخدام كيفية بيان الطالب يستطيع الدرس نهاية في -3

الوحدة هذه في المدروسة

4.3. Main Content

4.3.1 الخفيف البحر

الخفيف: البحر دائرة
السريع. البحر دائرة انظر

العروضية: الدائرة بحسب الخفيف البحر وزن
ففارعلتن لن مستفرعز ففارعلتن ففارعلتن لين مستفرعز ففارعلتن

الخفيف: البحر استعمال
ومجزوءا. تاما الخفيف البحر يستعمل

الخفيف: البحر ضابط
ففارعلت لين مستفرعز ففارعلتن الرحركفات بزه خفكت خفيفا يا
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السم: بهذا الخفيف البحر تسمية سبب
، الخفيفة أسبابه كثرة من فتية متأ الخفة وهذه ؛لخفته السم بهذا الخفيف البحر سمي

الوتاد. من أخف والسباب
التمثيل: مع وأضربه الخفيف البحر أعاريض
أضرب: وخمسة أعاريض ثلثة الخفيف للبحر

: ضربان ولها صحيحة تامة الولى العروض (1)
مثل: ، ( لزوم غير من التشعيث يدخله ) -صحيح أ

فيها أفنت الكتي الساعةي ولفك غفيب والرمؤمل ففات مضى ما
أفنت لرلفتي عفة سسا ولفك غفيبن لي مف ولرمؤمر ت فا مضى ما

فيها
٥//٥/٥/ ٥//٥// ٥/٥/// ٥/٥/// ٥//٥// ٥ / ٥/ / ٥ /

لين متفرعز ففعلتن ففعلتن لين متفرعز ففارعلتن
ففارعلتين

مخبونة مخبونة صحيحة مخبونة سالمة
صحيح

مثل: ، -محذوف ب
ودفءز نفى الرمي ظللز في مئنا مطر وعش السى عنك خلدز

الرهوى
منى لـر ظللز في مئنن مطر وعش أسى لرـ عنك خلرلز

لرهوى ءز ودف
٥//٥/ ٥//٥// ٥//٥/٥/ ٥//٥/٥/ ٥//٥// ٥//٥/٥/

لين متفرعز ففارعلتن ففارعلتن لين متفرعز ففارعلتن
ففارعل

مخبونة سالمة صحيحة مخبونة سالمة
محذوف

مثرليها: واحد ضرب ولها محذوفة تامة الثانية العروض (2)
ه مسز رز إزلفى ل عاجز قفادكم هوى في تروا ماذفا ي شعرز لفيت

ي هز مسز رز إزل لفن جز عا قفادكم هونر في ترو ماذفا ي شعرز لفيت
٥//٥/ ٥//٥// ٥//٥/٥/ ٥//٥/ ٥/٥//٥/ ٥//٥/٥/
ففارعل لن متفرعز ففارعلتن ففارعل لن مستفرعز ففارعلتن
محذوف مخبونة سالمة محذوف سالمة سالمة
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ولها لزوم غير من الرخبن يدخلها صحيحة مجزوءة الثالثة العروض (3)
: ضربان

مثل: ، ( لزوم غير من الرخبن يدخله ) -مثرلها أ
ظفففر من بزالرعلرمز ساد إزنما الرعلرم ففانشروا
ظفففر من مز بلرعلـر ساد إزننما م لرعلـر ففانشر
٥//٥// ٥//٥/٥/ ٥//٥// ٥//٥/٥/
لين متفرعز ففارعلتن لين متفرعز ففارعلتن

صحيح سالمة صحيحة سالمة
مثل: ، مقصور -مخبون ب

ير يسز غفضبتم نوا تكو لفم إزنر خطربت كلط
يرو يسز غفضبتم نو تكو لفم إزنر بن خطر كلرلي

٥/٥// ٥//٥/٥/ ٥/٥//٥/ ٥ / ٥/ / ٥ /
لر متفرع ففارعلتن لين مستفرعز ففارعلتن

مقصور مخبون سالمة صحيحة سالمة
الخفيف: البحر في والعلل الزحافات ملخص

الخفيف: حشود في يجوز
ففارعلتن): ) في يجوز أول:

. ( ففعلتن ) : ( ففارعلتن ) به فتصبح ( الساكن الثاني حذف ) الرخبن (1)
( ففارعلت ) :( ففارعلتن ) تصبح به و ، ( الساكن السابع حذف ) الركفف (2)

ففعلت) ) :( ففارعلتن ) تصبح به و ( الساكنين والسابع الثاني حذف ) الشكرل (3)
لين) (مستفرعز في يجوز : ثانيا

. لين) متفرعز ) :( لين (مستفرعز به فتصبح ، الساكن) الثاني (حذف الرخبن (1)
. ( ل (مستفرعز : ( لين (مستفرعز به فتصبح ، الساكن) السابع (حذف (2)الركفف

ل) متفرعز ) :( لين (مستفرعز به فتصبح ، الساكنين) والسابع الثاني (حذف الشكرل (3)
التي سلمت ، منه تفعيلة الرخبن دخل فإذا المعاقبة قاعدة وفق الزحافات هذه وتجري
الشكرل دخلها وإذا الرخبن، من بعدها التي سلمت الركفف دخلها وإذا الركفف، من قبلها
حسن، فيه والخبن . الرخبن من بعدها والتي الركفف، من قبلها التي التفعيلة سلمت

قبيح والشكل صالح، والكف
4.3.2 المضارع البحر

المضارع: البحر دائرة
السريع. البحر دائرة انظر

العروضية: الدائرة بحسب المضارع البحر وزن
مففارعيلين لتن ففارعز مففارعيلين مففارعيلين لتن ففارعز مففارعيلين
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المضارع: البحر استعمال
مجزوءا. إل ليستعمل
المضارع: البحر ضابط

لت ففارعز مففارعيلين عات الرمضارز تعد
السم: بهذا المضارع البحر تسمية سبب

أي لمضارعته بذلك سمي الخليل: فقال السم بهذا تسميته سبب في اختلف
الوتد. مفروق والخر الوتد مجموع جزأيه أحد لن وذلك ؛ الخفيف بحر لمماثلته

التمثيل: مع وأضربه المضارع البحر أعاريض
واحد: وضرب واحدة عروض المضارع للبحر

مثرليها: وضرا ، ( الكف فيها يجوز ) صحيحة مجزوءة عروضه
سعاد هوى دواعي سعاد إزلفى دعانزي

سعادي وى هـف دواعي سعادنر لف إز دعانزي
٥//٥/٥/ /٥/٥// ٥//٥/٥/ /٥/٥//
لتن ففارعز ل مففارعي لتن ففارعز ل مففارعي
صحيح مكفوفة صحيحة فة مكفو

المضارع: البحر في والعلل الزحافات ملخص
المضارع: البحر حشو في يجوز

( مففارعيل ) :( مففارعييلن ) به فتصبح الساكن السابع حذف الركفف (1)
ياء وبين ، ( مففارعلين ) :( مففارعيلين ) به فتصبح الساكن الخامس حذف الرقفبض (2)

النون تحذف أن وإما ، بالرقفبض الياء تحذف أن فإما ، مراقبة ونوا مففارعيلين) )
معا. إسقاطهما ليجوز كما ، معا إبقاؤهما يجوز ول بالركفف

أيضا: الحشو في ويجوز
الساكن السابع وحذف ، المجموع الوتد أول حذف الرخرب (1)

. ( ل ففارعي ) :( مففارعيلين فتصير(
(مففارعيلين) فتصير الساكن الخامس وحذف ، المجموع الوتد أول حذف الشتر (2)

لين). ففارعز )
والضرب: العروض أما

في الركفف ويجوز . ضربا أو كانت عروضا ( لتن ففارعز ) في والشكرل الرخبن فيمتنع
فتصبح العروض

قصيرة. حركة على للوقوف تحاشيا ؛ الضرب في ذلك وليجوز ( لت ففارعز )
4.3.3 المقتضب البحر

المقتضب: البحر دائرة
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السريع. البحر دائرة انظر
العروضية: الدائرة بحسب المقتضب البحر وزن

لين مستفرعز مستفرعلين مفرعولت لين مستفرعز مستفرعلين مفرعولت
المقتضب: البحر استعمال
مجزوءا. إل ليستعمل
المقتضب: البحر ضابط

لي مستعز مفرعولت فليوا سأ كفما اقرتضب
السم: بهذا المقتضب البحر تسمية سبب

المنسرح البحر من اقتطع أي اقرتضب ؛لنه السم بهذا المقتضب البحر سمي
الولى. تفعيلته بحذف

التمثيل: مع وأضربه المقتضب البحر أعاريض
مثل: ، مثرليها واحد ضرب ولها مطوية مجزوءة واحدة عروض المقتضب للبحر

حرجز من عشقرت إزنر كيما ويحف علفيك هلر
ي حرجز من عشقرت إزنر ا كيمف ويحف علفيريف هلر

لين مستعز مفرعلت لين مستعز مفرعلت
مطوي مطوية مطوية مطوية

المقتضب: البحر في والعلل الزحافات ملخص
المقتضب: البحر حشو في يجوز

( معولت ) :( مفرعولت ) به فتصبح ( الساكن الثاني حذف ) الرخبن (1)
وبين ،( مفرعلت ) :( مفرعولت ) به فتصبح ( الساكن الرابع حذف ) الطكي (2)

فاء
الواو تحذف أن وإما ، بالرخبن الفاء تحذف أن فإما ، مراقبة وواوها ( مفرعولت )

معا. إسقاطهما ليجوز كما ، معا يجوزإبقاؤهما ول بالطكي
وضربه: عروضه أما

وعشرون أربعة تفعيلته حروف فعدد ،( لين فيصبحان(مستعز الطكي فيهما فيجب
ولتنقص__. لتزيد حرفا

4.3.4 المجتثل البحر

اللمجتث: البحر دائرة
السريع. البحر دائرة انظر

العروضية: الدائرة بحسب االمجتث البحر وزن
لتن ففارعز ففارعلتن لين مستفرعز ففارعلتن ففارعلتن لين مستفرعز

المجتث: البحر استعمال
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ا. مجزوءق إل ليستعمل
المجتث: البحر ضابط

ففارعلت لين مستفرعز الرحركفات جثكت إزنر
السم: بهذا المجتث البحر تسمية سبب

بإسقاط الخفيف بحر من اقتطع أي اجتثك ؛لنه السم بهذا المجتث البحر سمي
الخفيف. مجزوء مقلوب الواقع في وهو ، الولى تفعيلته

التمثيل: مع وأضربه المجتث البحر أعاريض
مثل: ، مثرلها واحد ضرب ولها ، صحيحة مجزوءة واحدة عروض المجتثد للبحر

أفهلي للرعفروز وأفنت شنزيعا جرما أفتيت
ليو أفهر ـعفروز ـللر وأفنت شنزيعن من جر تيت أف
٥//٥/٥/ ٥//٥// ٥//٥/٥/ ٥//٥//
ففارعلتن لين متفرعز ففارعلتن لين متفرعز
صحيح مخبونة صحيحة مخبونة

المجتث: البحر في والعلل الزحافات ملخص
المجتث: البحر حشو في يجوز

. ( لين متفرعز ) :( لين (مستفرعز به فتصبح الساكن، الثاني حذف الرخبن (1)
. ( ل مستفرعز ) :( لين (مستفرعز به فتصبح الساكن، السابع حذف الركفف (2)

( ل متفرعز ) :( لن (مستفرعز به فتصبح الساكنين، والسابع الثاني حذف الشكرل (3)
قبيح. والشكرل ، صالح والركفف حسن، فالرخبن

فيها: فيجوز ( ففارعلتن ) عروضه أما
ففعلتن) ) :( ففارعلتن ) به فتصبح الرخبن، (1)
ففارعلت) ) :( ففارعلتن ) به فتصبح الركفف (2)
( ففعلت ) :( ففارعلتن ) به فتصبح الشكرل (3)

الضرب: وأما
قصيرة. حركة على للوقوف تحاشيا والشكرل الركفف فيه فيمتنع

وإل معا فليقعان ، بعدها ( ففارعلتن ) وخبن ( لن (مستفرعز كف بين المعاقبة وتجري
الوتد أول حذف التشعيث بعضهم عند ويجوز متحركات. خمسة اجتماع لزم

فتصبح الضرب في المجموع
التصريع. عند إل العروض في وليجوز ( ففارلتن ) :( ففارعلتن )

4.3.5 المتقارب البحر
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المتقارب: البحر دائرة
المتقارب : هما مستعملين بحرين تضم التي المتفق دائرة من المتقارب البحر
خماسية فهي ، متفقة أجزاءها لن السم بهذا الدائرة هذه وسميت ، والمتدارك

،ففارعلين. ففعولين : مكررة خماسية تفعيلت من تتألف أنها أي كلها
العروضية: الدائرة بحسب المتقارب البحر وزن

ففعولين ففعولن ففعولين ففعولين ففعولين ففعولين ففعولين ففعولين
المتقارب: البحر استعمال
ومجزوءا. تاما يستعمل
المتقارب: البحر ضابط

لي ففعو ففعولين ففعولين ففعولين الرخليل فلف قا الرمتقفاربز عنز
السم: بهذا المتقارب البحر تسمية سبب

، بالعكس والعكس ، أسبابه من أوتاده ؛لقرب السم بهذا المتقارب البحر سمي
أي ، أجزائه لتقارب بذلك سمي بل : وقيل ، واحد خفيف سبب وتدين كل فبين

خماسية. فكلها ، طولها وعدم لتماثلها
التمثيل: مع وأضربه المتقارب البحر أعاريض

أضرب: وستة عروضان المتقارب للبحر
كثير وهو والقبض ، الحذف يجوزفيها ) صحيحة تامة الولى العروض (1)

أضرب: أربعة ولها ( مستحسن
مثل: قصيرة، حركة على لنقف حتى القبض فيها ويمتنع مثرلها - أ
مقفال مقفامت لكلدز ففإزنك الرمليك هداك لفندزي تيعجز ول

مقفال مقفامن كلرلز ل ففإزنن كو ملي لـر هداك لفننزي جز تعـر ول
٥/٥// ٥/٥// /٥// /٥// ٥/٥// ٥/٥// ٥/٥// ٥/٥//
ففعولين ففعولن ففعول ففعول ففعولين ففعولين ففعولين ففعولين

صحيح سالمة مقبوضة مقبوضة صحيحة سالمة سالمة سالمة
مثل: ب-مقصور،

مثرلز مراضيع وشعث بائسات نزسوة إزلفى ي ويأروز
السعارلر

سـر مثرلز ع مراضيـر وشعثن ئساتن با ـوتن نزسـر إزلفى ي ويأروز
سفعفارلر

٥٥// ٥/٥// ٥/٥// ٥/٥// ٥/٥// ٥/٥// ٥/٥// ٥/٥//
ففعولر ففعولين ففعولين ففعولين ففعولين ففعولين ففعولين ففعولن

مقصور سالمة سالمة سالمة صحيحة سالمة سالمة سالمة
مثل: ، ج-محذوف



100

رووا قفد الكذي الرواةف ي ينسدز يصا عوز بيتا الشعرز من وأفبنزي
قفد ـلفذي لـر رواةف رر ينفسرسز يصن عوز بيتن ــرز ع شرشز من وأفبنزي

روو
٥// ٥/٥// ٥/٥// ٥/٥// ٥/٥// ٥/٥// ٥/٥// ٥/٥//

ففعيو لين ففعوي ففعولين ففعولين ففعولين ففعولين ففعولين ففعولين
محذوف سالمة سالمة سالمة صحيحة سالمة سالمة سالمة

مثل: ، د-أبتر
ميه ومن منسلفيمى خلفت داررت رسمز علفى عوجار خليلفي

مي ومن سيلفيمى من خلفت نر داررز مز رسـر علفى عيوجار ـي خليلفيـر
يه

٥/ ٥/٥// ٥/٥// ٥/٥// ٥/٥// ٥/٥// ٥/٥// ٥/٥//
ففع ففعولين ففعولين ففعولين ففعولين ففعولين ففعولين ففعولين
أبتر سالمة سالمة سالمة صحيحة سالمة سالمة سالمة

: ضربان ولها محذوفة مجزوءة الثانية العروض (2)
مثل: ، أ-مثرلها

الركفدر في تنسنزي ففل الصففا يوم يتك نسز

كفدر لـر فز سنزي تنـر ففل صففا صـر يوم ك يتي سز
٥// ٥/٥// ٥/٥// ٥// ٥/٥// /٥//
ففعو ففعولين ففعولين ففعو ففعولين ففعول

محذوف سالمة سالمة فة محذو سالمة مقبوضة

مثل: ، -أبتر ب
يأرتيكفا يقرض ففما ولتبتئس تعفكف

كفا يأرتيـر ـض يقرـ ففما تئس ولتبـر تعفرففف
٥/ ٥/٥// ٥/٥// ٥// ٥/٥// ٥/٥//
ففع ففعولن ففعولن ففعو ففعولن ففعولن

أبتر سالمة سالمة محذوفة سالمة سالمة

المتقارب: البحر في والعلل الزحافات ملخص
البحر: هذا حشو في يجوز
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سوى ، مستحسن سائغ زحاف وهو ، ( ل ففعو ) :( ففعولن ) به فتصبح القبض (1)
الضرب كان إذا إل قبلها ليجوز : وقيل ، البتر الضرب قبل التي ( ففعولن )

القبض من الجزء هذا وسلمة ، صحيحا بعدها
اعتمادا. تسمى

الولى تفعيلته في وذلك ( التفعيلة أول الوتدالمجموع أول حذف الرخرم( (2)
كانت وإن ، ثفلرما هذا ويسى ) عولين أصبحت) سالمة( كانت فإن ( ففعولن )
مجرى الجارية العلل من .والخرم ثفرما ويسمى ) لن صارت)عو مقربوضة

الشعر__. في الوقوع قليل قبيح وهو ، اللزوم عدم في الزحاف
4.3.6 المتدارك البحر

المتدارك: البحر دائرة
المتقارب. البحر دائرة انظر

العروضية: الدائرة بحسب المتدارك البحر وزن
ففارعلين ففارعلين ففارعلين ففارعلين ففارعلين ففارعلين ففارعلين ففارعلين

المتدارك: البحر استعمال
ومجزوءا. تاما المتدارك البحر يستعمل

المتدارك: البحر ضابط
ل ففع ففعلين ففعلين ففعلين تنتقل الرمحدث حركت

السم: بهذا المتدارك البحر تسمية سبب
أهمله الذي الخليل على به تدارك الوسط الخفش ؛لن السم بهذا المتدارك سمي

لنه وذلك ، به التحق أي المتقارب بحر تدارك لنه ك بالمتدارز أيضا ى ويسمد ،
أو ، عهده لحداثة المحدث يسميه من ومنهم . علىالوتد السبب بتقديم منه خرج
الخليل استقرأها التي البحور ضمن يكن لم فهو اخترعه الخفش لن المخترع

أحرف خمسة على أجزائه كل لن ؛ المتسق بعضهم ويسميه ، العربي الشعر من
مجموع. ووتد خفيف سبب من مكون منهما كل المتقاربإذ أخو لنه والشقيق ،

التمثيل: مع وأضربه المتدارك البحر أعاريض
أضرب: وأربعة عروضان المتدارك للبحر

: مثرلها واحد ضرب ولها صحيحة تامة الولى عروضه (1)
بزالثفر أفخذه سوى علرمت ففضلف غفبر قفد للكذي مضى من يدع لفم
أفخذهي سوى من علـر ففضلف غفبر قفد للرلفذي مضى من يدع لفم

بزلثفر
٥//٥/ ٥//٥/ ٥//٥/ ٥//٥/ ٥//٥/ ٥//٥/ ٥//٥/ ٥//٥/
ففارعلين ففارعلين ففارعلين ففارعلين ففارعلين ففارعلين ففارعلين ففارعلين
صحيح سالمة سالمة سالمة صحيحة سالمة سالمة سالمة
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: أضرب ثلثة ولها صحيحة مجزوءة الثانية عروضه (2)
مثل: ، -مثرلها أ

والدمن أفطرللهار بين وابكيفن هم داررز علفى قف
وددمن للهار أفطر بين وبكيفن هم داررز عل قف
٥//٥/ ٥//٥/ ٥//٥/ ٥//٥/ ٥//٥/ ٥//٥/
ففارعلين ففارعلين ففارعلين ففارعلين ففارعلين ففارعيلن
صحيح سالمة سالمة صحيحة سالمة سالمة

-مذيل: ب
الدهور محتهار زبور أفم أفقرففرت داررهم هذه

هور دردي ه محت زبورنر أفم أفقرففرت رهم دار هارذهي
٥//٥٥/ ٥//٥/ ٥//٥/ ٥//٥/ ٥//٥/ ٥//٥/
نر ففارعلين ففارعلين ففارعلين ففارعلين ففارعلين ففارعلين
مذيل سالمة سالمة صحيحة سالمة سالمة

مثل: ، مرفل -مخبون ج
الرغرارمز ميت ب الطدز ز يعجز نارصحا للرجوى تكن ل

لرغرارمي ت ميـر طبب طـر ز يعجز نارصحن للرجوى تكن ل
٥//٥/٥/ ٥//٥/ ٥//٥/ ٥//٥/ ٥//٥/ ٥//٥/
ففارعلنتن ففارعلن ففارعلين ففارعلين ففارعلين ففارعلين
مرفل سالمة سالمة صحيحة سالمة سالمة

المتدارك: البحر في والعلل الزحافات ملخص
البحر: هذا حشو في يجوز

وربما كثير، وهو ،( ففعلين ) :( ففارعلين ) به فتصبح الساكن الثاني حذف الخبن (1)
بب. الخف ( فيسمى مخبونة التفعيلت( كل أتت

به فتصبح قبله ما وتسكين التفعيلة آخر المجموع الوتد ساكن حذف القطع (2)
الميزاب) قطر ) ى فيسمد مقطوعة التفعيلت كل أتت وربما ،( ففارعلر ) :( ففارعلين )
التفعيلت بعض تأتي بأن الواحد البيت في يجتمعا أن ويجوز . ( الناقوس دق أو(

مقطوعة. وبعضها مخبونة
والضرب: العروض إلى بالنسبة أما

وأخرى مخبونة عروضا نجد فقد ، لزوم دون والقطع الخبن أيضا فيهما فيجوز
الضرب__. ومثلها ، الواحدة القصيدة في مقطوعة
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4.4. Self-Assessment Tests

الخفيف. البحر على تدريبات
تغيير: من ومادخلها بحرها مبينا التية البيات زن -1
عنيفوانه. بظلمه يرينا من رأينا ما حدودنا لزمنا لو

المضارع: البحر على تدريبات
تغيير: من ومادخله بحره مبينا التي البيت زن -2

عهدي ذكرر تنس ففل لفيلى دارر جزت وإزنر
تغيير: من دخلها وما بحرها مبينا التية البيات زن -3
جميل يولنا ولم بخيرت يردنا ولم

باعا يقربك شبرا منه تدن وإن
انكسار له وقلبي حنين لها فنفسي

المتدارك: البحر على تدريبات
تغيير: من ومادخله بحره مبينا التي البيت زن -4

للفلفم صاربزرا ففلفكين أفلفم ذفار بنار خطر يكين إزنر
التية: البحور أوزان اذكر .5

والبحر المجتثد والبحر المقتضب والبحر المضارع البحر و الخفيف البحر
المتداك. والبحر المتقارب

4.5. Conclusion.
الوحدة هذه في المدروسة البحور أوزان أند نذكر الوحدة هذه دروس ختام وفي

وهي: ستة
ففارعلتن لن مستفرعز ففارعلتن ففارعلتن لين مستفرعز ففارعلتن : الخفيف البحر -1

لتن ففارعز مففارعيلين مففارعيلين لتن ففارعز مففارعيلين المضارع: البحر -2
مففارعيلين

مستفرعلين مفرعولت لين مستفرعز مستفرعلين مفرعولت المقتضب: البحر -3
لين مستفرعز

ففارعلتن لين مستفرعز ففارعلتن ففارعلتن لين مستفرعز : المجتثد البحر -4
لتن ففارعز

ففعولن ففعولين ففعولين ففعولين ففعولين ففعولين ففعولين : المتقارب البحر -5
ففعولين

ففارعلين ففارعلين ففارعلين ففارعلين ففارعلين ففارعلين ففارعلين : المتداك البحر -6
ففارعلين

4.6. Summary.
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الخفيف: البحر في والعلل الزحافات ملخص
الخفيف: حشود في يجوز

ففارعلتن): ) في يجوز أول:
. ( ففعلتن ) : ( ففارعلتن ) به فتصبح ( الساكن الثاني حذف ) الرخبن (1)

( ففارعلت ) :( ففارعلتن ) تصبح به و ، ( الساكن السابع حذف ) الركفف (2)
ففعلت) ) :( ففارعلتن ) تصبح به و ( الساكنين والسابع الثاني حذف ) الشكرل (3)

لين) (مستفرعز في يجوز : ثانيا
. لين) متفرعز ) :( لين (مستفرعز به فتصبح ، الساكن) الثاني (حذف الرخبن (1)

. ( ل (مستفرعز : ( لين (مستفرعز به فتصبح ، الساكن) السابع (حذف (2)الركفف
ل) متفرعز ) :( لين (مستفرعز به فتصبح ، الساكنين) والسابع الثاني (حذف الشكرل (3)

التي سلمت ، منه تفعيلة الرخبن دخل فإذا المعاقبة قاعدة وفق الزحافات هذه وتجري
الشكرل دخلها وإذا الرخبن، من بعدها التي سلمت الركفف دخلها وإذا الركفف، من قبلها
حسن، فيه والخبن . الرخبن من بعدها والتي الركفف، من قبلها التي التفعيلة سلمت

قبيح. والشكل صالح، والكف
المضارع: البحر في والعلل الزحافات ملخص

المضارع: البحر حشو في يجوز
( مففارعيل ) :( مففارعييلن ) به فتصبح الساكن السابع حذف الركفف (1)

ياء وبين ، ( مففارعلين ) :( مففارعيلين ) به فتصبح الساكن الخامس حذف الرقفبض (2)
النون تحذف أن وإما ، بالرقفبض الياء تحذف أن فإما ، مراقبة ونوا مففارعيلين) )

معا. إسقاطهما ليجوز كما ، معا إبقاؤهما يجوز ول بالركفف
أيضا: الحشو في ويجوز

الساكن السابع وحذف ، المجموع الوتد أول حذف الرخرب (1)
. ( ل ففارعي ) :( مففارعيلين فتصير(

(مففارعيلين) فتصير الساكن الخامس وحذف ، المجموع الوتد أول حذف الشتر (2)
لين). ففارعز )

المقتضب: البحر في والعلل الزحافات ملخص
المقتضب: البحر حشو في يجوز

( معولت ) :( مفرعولت ) به فتصبح ( الساكن الثاني حذف ) الرخبن (1)
وبين ،( مفرعلت ) :( مفرعولت ) به فتصبح ( الساكن الرابع حذف ) الطكي (2)

فاء
الواو تحذف أن وإما ، بالرخبن الفاء تحذف أن فإما ، مراقبة وواوها ( مفرعولت )

معا. إسقاطهما ليجوز كما ، معا يجوزإبقاؤهما ول بالطكي
المتقارب: البحر في والعلل الزحافات ملخص
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البحر: هذا حشو في يجوز
سوى ، مستحسن سائغ زحاف وهو ، ( ل ففعو ) :( ففعولن ) به فتصبح القبض (1)

الضرب كان إذا إل قبلها ليجوز : وقيل ، البتر الضرب قبل التي ( ففعولن )
القبض من الجزء هذا وسلمة ، صحيحا بعدها

اعتمادا. تسمى
الولى تفعيلته في وذلك ( التفعيلة أول الوتدالمجموع أول حذف الرخرم( (2)
كانت وإن ، ثفلرما هذا ويسى ) عولين أصبحت) سالمة( كانت فإن ( ففعولن )
مجرى الجارية العلل من .والخرم ثفرما ويسمى ) لن صارت)عو مقربوضة

الشعر__. في الوقوع قليل قبيح وهو ، اللزوم عدم في الزحاف
المتدارك: البحر في والعلل الزحافات ملخص

البحر: هذا حشو في يجوز
وربما كثير، وهو ،( ففعلين ) :( ففارعلين ) به فتصبح الساكن الثاني حذف الخبن (1)

بب. الخف ( فيسمى مخبونة التفعيلت( كل أتت
به فتصبح قبله ما وتسكين التفعيلة آخر المجموع الوتد ساكن حذف القطع (2)

الميزاب) قطر ) ى فيسمد مقطوعة التفعيلت كل أتت وربما ، ( ففارعلر ) :( ففارعلين )
التفعيلت بعض تأتي بأن الواحد البيت في يجتمعا أن ويجوز . ( الناقوس دق أو(

مقطوعة. وبعضها مخبونة
4.7. Tutor Marked Assessment.

المقتضب: البحر على تدريبات

تغيير: من ومادخله بحره مبينا التي البيت زن -1
الطكرب يستخفطه تعب الرهوى حارمل

المجتث: البحر على تدريبات
تغيير: من ومادخله بحره مبينا التي البيت زن -2

بيارنزي عنه يضيق كفثير شعر النفرسز في
تغيير: من ومادخلها بحرها مبينا التية البيات زن -3

فهات الجديد من شيء عندك كان إن
لباسا حال لكل والبس الدهر لتأمن

جهدا الخير في يألي لم تقي لعبد طوبى
المتقارب: البحر على تدريبات

تغيير: من ومادخله بحره مبينا التي البيت زن -5
توصه ول حكيما ففأفرسلر مرسل اجة حف في كنت إزذفار
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تغيير: من ومادخلها بحرها مبينا التية البيات زن -6
يرى مال منه غيره رأى قدره نفسه جهلت ومن

يبيد وكلق يزول وكلق حطامت مال جمع في تنافس
ومستعبر بكاءع بلدتير على لير وكم

4.8. References/Further Reading

والقافية: العروضز الخليل علمي إلى سبيل أهدى .1
ه. ١٤١٧ . المكرمة مكة التجارية، المكتبة . مصطفى محمود الستاذ المرحوم
. عباس سليمان حامد الستاذ والقافية: العروض علمي في الوافية .الخلصة 2

ه. ١٣٩٧
ه. ١٤٠٣ . بيروت ، والنشر للطباعة بيروت دار الحلي: الدين صفي .ديوان 3
، العلمية الكتب دار الهاشمي أحمد السيد والمثال: الحكم في الحلل .السحر 4

بيروت.
، العربي الفكر دار . مناع صالح هاشم والقوافي: العروض في .الشافي 5

م. ١٩٩٣ . بيروت
القافية: وعلم الواضح .العروض 6

ه. ١٤١٥ . بيروت ، اسسلمية البشائر دار الهاشمي. علي محمد الدكتور تأليف
والقافية: .العروض 7

. اسسلمية سعود بن محمد اسمام جامعة مطابع . سالم ا عبد أمين الدكتور
ه. ١٤١٠

للنشر الندلس دار . الطاووسي إبراهيم محمد الدكتور والقافية: .العروض 8
ه. ١٤١٧ . حائل ، السعودية والتوزيع

التطبيقي: العروض .علم 9
ه. ١٤٠٧ . بيروت ، النفائس دار السعد. عمر الدكتور ، معروف نايف الدكتور
، العربية النهضة دار . عتيق العزيز عبد الدكتور والقافية: العروض علم . 10

ه ١٤٠٧ . بيروت
والقوافي: العروض علم في الكافي . 11

. الرياض ، البيان أضواء مطابع . الشاويش محمود محمد بن غالب الدكتور
ه ١٤١٧

الشعر: وفنون والقافية العروض علم في المفصل المعجم . 12
إميل. الدكتور بديع يعقوب . دار الكتب العلمية ، بيروت . ١٤١١ ه
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غرب في والجامعات المعاهد لطلب والقافية العروض في يانعة أثمار . 13
نيجيريا كنو، العربية، للطباعات المندبي إبراهيم، سركي الدكتور إفريقيا:

2005م.

4.9. Possible Answers to Self-Assessments Exercises (SAEs)
التية: البحور أوزان اذكر .1

والبحر المجتثد والبحر المقتضب والبحر المضارع البحر و الخفيف البحر
المتداك. والبحر المتقارب

الجواب:

ففارعلتن لن مستفرعز ففارعلتن ففارعلتن لين مستفرعز ففارعلتن : الخفيف البحر -
لتن ففارعز مففارعيلين مففارعيلين لتن ففارعز مففارعيلين المضارع: البحر -2

مففارعيلين
مستفرعلين مفرعولت لين مستفرعز مستفرعلين مفرعولت المقتضب: البحر -3

لين مستفرعز
ففارعلتن لين مستفرعز ففارعلتن ففارعلتن لين مستفرعز : المجتثد البحر -4

لتن ففارعز
ففعولن ففعولين ففعولين ففعولين ففعولين ففعولين ففعولين : المتقارب البحر -5

ففعولين
ففارعلين ففارعلين ففارعلين ففارعلين ففارعلين ففارعلين ففارعلين : المتداك البحر -6

ففارعلين

MODULE 3 وحروفها القافية

Unit 1: القافية علم
Unit 2: القافية حروف
Unit والتقييد:3 اسطلق حيث من وأنواعها القافية حروف حركات
Unit4: وعيوبها ساكنيها بين ما حركات حيث من القافية أسماء
Unit 5: الشعرية الضرورية
Unit 6: وقوافيه الشعر أوزان في المولدون أحدثه ما
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Unit 1: القافية علم
1.1. Introduction
1.2. Objectives
1.3. Main Content

1.3.1 واصطلحا لغة تعريفها
1.3.2 حدودها
1 .3.3 وصورها
1 .3.4 الفند هذا دراسة فائدة
1.3.5 القافية أهمية

1.4. Self-Assessment Tests
1.5. Conclusion.
1.6. Summary.
1.7. Tutor Marked Assessment.
1.8. References/Further Reading.
1.9. Possible Answers to Self-Assessments Exercises (SAEs)
1.1. Introduction

الشيطان يعقد ) ص: ا رسول قال القفا، على تطلفق وقد شيء، كل مؤخر القافية
الشعري. البيت لنهاية استعيرت وقد :قفاه، أي أحدكم)، رأس قافية على

الحروف من بينهما وما البيت آخر الساكنان بها ييعني القافية إن الخليل ويقول
كل القافية أن أي الول، الساكن قبل الذي المتحرك مع – وجدت إن – المتحركة
يترادف وقد الول، الساكن قبل الذي المتحرك مع بينهما وما البيت آخر ساكنين

الساكنان.
هذا "في الوزن قرينة" والقافية العربي. الشعر في أساسي بدور القافية تقوم
كاشفقا، ا ملمحق منها جعل الصوتي وبروزها ، السمعيد وضوحها ولكند الدور،

الشعر. بها ويراد القوافي أو القصيدة، بها ويراد القافية تطلق بحيث دالص ا ومعلمق
أظهر والقافية والوزن بالوزن. عنايتهم ل تعدز كبيرة عناية القافية القدماء أولى لقد

فيه. الواضح الموسيقي الجانب يمثدلن وهما للشعر، نة المكود العناصر

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D9%86_(%D8%B4%D8%B9%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1
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القافية لنك العربية؛ عرفته منذ بالشعر يرتبط قديم، مصطلح »القافية« مصطلح إنك
كان وإذا العناية. فيها وتتركدز ينتهي، وعندها الشعري، البيت في ما أوضح

بحيث مخصوصة بطريقة المنظدمة الصوتيدة المقاطع من متساويقا عددقا »البيت«
المتدحد« »المقطع على تشتمل القافية فإند الخر، مع القصيدة في بيت كلد يتساوى

التالية: الكلمات في يلحظ ذلك مثال البيات. أواخر في كلدها القصيدة في
(o/o/o/) لرلهيز ن مز = از من -1

(o///o/o/) ي شرشفجرز تحت = الشجرز تحت -2
(o//o/o/) = أفشجانها -3

(o/o//o/) يقي طرطفرز فز = الطكريقز في -4
هي: المذكورة الكلمات هذه من القافية

(o/o/) لهي -1
(o///o/) ي شرشفجرز ت -2
(o//o/) جانها -3
(o/o/) ريقي -4

الول، الساكن قبل الذي والمتحرك ساكنين، بآخر محصورة القافية أن عرفرت وإذر
فاعرف

جزءاق تكون فهي سبق، ما توفر المهم وإنما الكلمات، من بعدد محدودة ليست أنها
كلمتين. من أكثر إلى كلمة من

1.2. Objectives

واصطلحا. لغة القافية يعرف أن الطالب يستطيع الدرس نهاية في -1
القافية. وصور حدود إلى يشير أن الطالب يستطيع الدرس نهاية في -2

القافية. درس فائدة يذكر أن الطالب يستطيع الدرس نهاية في -3
القافية. أهمية يذكر أن الطالب يستطيع الدرس نهاية في -4

1.3 Main Content

1.3.1 واصطلحا لغة تعريفها

لنكسار ياءق الواو قلبت وإنما ؛ التباع وهو القففرو من ، فاعلة وزن على لغة القافية
فالقافية ، يتبعه أي يقفوه الشاعر لن ؛ بذلك هنا المراد المعنى سمي و ، ماقبلها

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D9%8A
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، مرضية أي: راضية) عيشة في فهو تعالى:( قوله مثل مقفوة بمعنى هذا على
بيت. كل آخر يقفو أولنه ، البيات من ماسبق يقفو لنه : وقيل

البيات أواخر أحوال به يعرف بأصول علم العروضيين اصطلح في القافية
اسم هذا مع وهي ، وقبيح وفصيح ، وجواز ولزوم ، وسكون حركة من الشعرية

بيت. كل بها ينتهي الحروف من لعدد
1.3.2 حدودها

الخليل رأي الصواب إلى أقربها ولعل ، ذلك في الراء تعددت فقد حدودها وأما
بينهما ما مع البيت آخر في اللذين الساكنين عن عبارة القافية يقول:( الذي أحمد بن
ذلك مثال . الول) الساكن قبل التي الحركة ومع أكثر، أو كان حرفا المتحرك من

الشاعر: قول
سوانا عيب لزماننا وما فينا والعيب زماننا نفعيب

٥/٥ / = ( (وارنار الشاعر: قول هي البيت هذا في الخليل عند .فالقافية
ساكنين. آخر قبل متحرك أول من باختصار وهي

1. 3.3 وصورها

القافية تكون فقد الكلمات. من بعدد محددة ليست القافية فإن الخليل رأي على بناءق
كعب: كقول ، كلمة بعض

مكربول يفد لم إثرها متيم متبول اليوم فقلبي سعاد بانت
وهي ( مكربول ) من (٥/ ٥ / = (بيوليو : الشاعر قول هي البيت هذا في فالقافية

المتنبي: ،كقول تامة كلمة تكون وقد كلمة. من جزءع
كفارمل بأنيف لير الشهادة فهي ناقص من مذمتي أتتك وإذا

تامة. كلمة وهي (٥//٥/ = ليو (كفارمز : الشاعر قول هي البيت هذا في فالقافية
المتنبي: كقول ، كلمة وبعض كلمة القافية تكون وقد

أفلفم أرضاكم إذا لجرح فما حاسدنا قال ما سركم كان إن
وجزء كلمة وهي (٥///٥/ = أفلفمو (مو الشاعر: قول هي البيت هذا في فالقافية

الوردي: ابن ،كقول كلمتين القافية تكون وقد . كلمة من
حصلر قفد ما الفتى أصل إنما أبدا وفصلي أصلي لتقل
كلمتان. وهما (٥/ /٥/ = حصلر (قفد : الشاعر قول هي البيت هذا في فالقافية

الحميري: ،كقول كلمة وبعض كلمتين القافية تكون وقد
أفلفمه علفى حيازيمهم شددوا أشبع يومهم أنك رأوا ا لمد

بعض ( ل ) /٥///٥)فـــ = أفلفمه ل ) : الشاعر قول هي البيت هذا في فالقافية
كلمة. وهو ضمير ( ــه ) ، كلمة ( أفلفمز ) ، كلمة

العتاهية: أبي ،كقول كلمات ثلث القافية تكون وقد
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أفدبه ففضله حلية وتمام يزينه مما الفتى حلرم
ثلث وهي ،(٥///٥/ = أفدبه هي ) : الشاعر قول هي البيت هذا في فالقافية

( ــه ) والضمير ، ( أدب ) كلمة و ، ( فضله ) : قوله من ( ــه ) الضمير : كلمات
.( أدبه ) : قوله من

1.3.4 الفنل هذا دراسة فائدة

. تأليفه وكيفية وجودته الشعر حسن مواطن على الوقوف (1)
. منظوم قول إنشاء يريد من فيها يقع فل بالشعر المخلة العيوب المرءف يجنب (2)

صحيحة. أسس على أحكامه يبني حتى ؛ عنه للناقد لغنى (3)

1.3.5 القافية أهمية

يكون حتى شعرا الكلم وليسمى ، بالشعر الختصاص في الوزن شريكة القافية
المرزوقي عند الشعر عمود نظرية حسب الشعر في أساسان فهما ؛ وقافية وزن له

حروف من فيها مايكون فبقدر ، رائعة موسيقية نغمة الشعر تعطي فالقافية
المعنى تضبط أنها كما ، متميز موسيقي إيقاع من لها يكون ما بقدر ملتزمة

مفككة. محلولة لكانت ولولها العام القصيدة بكيان قويا شدا البيت وتشد ، وتحدده
1.4. Self-Assessment Tests

العروضيين. اصطلح وفي اللغة في القافية عرف (1)
ذلك. في الخليل رأي اذكر ، القافية حدود في الراء تعدت (2)

ذكر مع ذلك الكلمات،وضح من بعدد محددة ليست الخليل رأي على القافية (3)
تقول لما شواهد

؟ القافية علم دراسة فائدة ما (4)
إبراز في القافية أهمية وضح ، بالشعر الختصاص في الوزن شريكة القافية (5)

الموسيقية. النغمة

1.5. Conclusion.
الشاعر ذوق عليه يتحكم وإنما كلمات، أو حروف بعدد محددة ليست فالقافية

ومناسبة. كافية بكلمات المعاني تعبيير في وقدرته
1.6. Summary.
أو تامة كلمة أو كلمة بعض القافية تكون فقد الكلمات، من بعدد محددة القافية ليست

كلمات. ثلث أو كلمة وبعض كلمتين أو كلمتين أو كلمة وبعض كلمة
1.7. Tutor Marked Assessment.

التية: البيات في القافية حدد
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دموعها ففاضت القربى تذكرت دماؤها ففاضت يوما احتربت (1)إذا
تستطيع ما إلى وجاوزه فدعه شيئا تستطع لم إذا (2)

الزحام كثير العذب والمورد بابه على الناس يزدحم (3)
1.8. References/Further Reading.

والقافية: العروضز الخليل علمي إلى سبيل أهدى .1
ه. ١٤١٧ . المكرمة مكة التجارية، المكتبة . مصطفى محمود الستاذ المرحوم
. عباس سليمان حامد الستاذ والقافية: العروض علمي في الوافية .الخلصة 2

ه. ١٣٩٧
ه. ١٤٠٣ . بيروت ، والنشر للطباعة بيروت دار الحلي: الدين صفي .ديوان 3
، العلمية الكتب دار الهاشمي أحمد السيد والمثال: الحكم في الحلل .السحر 4

بيروت.
، العربي الفكر دار . مناع صالح هاشم والقوافي: العروض في .الشافي 5

م. ١٩٩٣ . بيروت
القافية: وعلم الواضح .العروض 6

ه. ١٤١٥ . بيروت ، اسسلمية البشائر دار الهاشمي. علي محمد الدكتور تأليف
والقافية: .العروض 7

. اسسلمية سعود بن محمد اسمام جامعة مطابع . سالم ا عبد أمين الدكتور
ه. ١٤١٠

والقافية: .العروض 8
، السعودية والتوزيع للنشر الندلس دار . الطاووسي إبراهيم محمد الدكتور

ه. ١٤١٧ . حائل
التطبيقي: العروض .علم 9

ه. ١٤٠٧ . بيروت ، النفائس دار السعد. عمر الدكتور ، معروف نايف الدكتور
، العربية النهضة دار . عتيق العزيز عبد الدكتور والقافية: العروض علم . 10

ه ١٤٠٧ . بيروت
والقوافي: العروض علم في الكافي . 11

. الرياض ، البيان أضواء مطابع . الشاويش محمود محمد بن غالب الدكتور
ه ١٤١٧

الشعر: وفنون والقافية العروض علم في المفصل المعجم . 12
١٤١١ . بيروت ، العلمية الكتب دار . يعقوب بديع إميل الدكتور
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غرب في والجامعات المعاهد لطلب والقافية العروض في يانعة أثمار . 13
نيجيريا كنو، العربية، للطباعات المندبي إبراهيم، سركي الدكتور إفريقيا:

2005م.
1.9. Possible Answers to Self-Assessments Exercises (SAEs)

العروضيين. اصطلح وفي اللغة في القافية عرف (1)
ياءق الواو قلبت وإنما ؛ التباع وهو القففرو من ، فاعلة وزن على لغة القافية الجواب:
، يتبعه أي يقفوه الشاعر لن ؛ بذلك هنا المراد المعنى سمي و ، ماقبلها لنكسار

أي: راضية) عيشة في فهو تعالى:( قوله مثل مقفوة بمعنى هذا على فالقافية
بيت. كل آخر يقفو أولنه ، البيات من ماسبق يقفو لنه : وقيل ، مرضية

البيات أواخر أحوال به يعرف بأصول علم العروضيين اصطلح في القافية
اسم هذا مع وهي ، وقبيح وفصيح ، وجواز ولزوم ، وسكون حركة من الشعرية

بيت. كل بها ينتهي الحروف من لعدد
ذلك(2) في الخليل رأي اذكر ، القافية حدود في الراء تعدت
(3): الجواب
رأي(4) الصواب إلى أقربها ولعل ، ذلك في الراء تعددت فقد حدودها وأما

يقول: الذي أحمد بن الخليل
حرفا المتحرك من بينهما ما مع البيت آخر في اللذين الساكنين عن عبارة القافية )

الشاعر: قول ذلك مثال . الول) الساكن قبل التي الحركة ومع أكثر، أو كان
سوانا عيب لزماننا وما فينا والعيب زماننا نفعيب

٥/٥ / = ( (وارنار الشاعر: قول هي البيت هذا في الخليل عند فالقافية
ساكنين. آخر قبل متحرك أول من باختصار وهي

Unit 2: القافية حروف
2.1. Introduction
2.2. Objectives
2.3. Main Content

2 .3.1 الروي
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2.3.2 الوصل
2.3.3 الخروج
2.3.4 الردف
2 .3.5 التأسيس
2 .3.6 الدخيل
2 .3.7 القافية بحروف تتعلق نتائج

2.4. Self-Assessment Tests
2.5. Conclusion.
2.6. Summary.
2.7. Tutor Marked Assessment.
2.8. References/Further Reading.
2.9. Possible Answers to Self-Assessments Exercises (SAEs)

2.1. Introduction

ول ، السابق تعريفها على القافية ضمن بعضها وجود من لبد ستة القافية حروف
القصيدة أول منها دخل وما ، واحدة قافية في كلها تجتمع أن يجب أنه ذلك يعني
، الردف ، الرخروج ، الروصل ، ي الروز : هي ستة القافية وحروف التزامه. وجب

بالتفصيل. الستدة الحروف من حرف كل وسنتناول التأرسيس. ، الدخيل
2.2. Objectives

بهذا تسميته سبب ويذكر الرويد ف يعرد أن الطالب يستطيع الدرس نهاية في -1
السم.

إلى بالنسبة الهجائية الحروف أقسام يذكر أن الطالب يستطيع الدرس نهاية في -2
. الرويد
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بهذا تسميته سبب وبيان الوصل حروف ذكر الطالب يستطيع الدرس نهاية في -3
السم.

الوصل تسمية سبب وذكر الخروج تعريف الطالب يستطيع الدرس نهاية في -4
السم. بهذا

حروفه. ويذكر بالردف المراد يشرح أن الطالب يستطيع الدرس نهاية في -5
البيت في يكون وأين التأسيس حرف يذكر أن الطالب يستطيع الدرس نهاية في -6

الشعري.
والدخيل. التأسيس بين الفرق بيان الطالب يستطيع الدرس نهاية في -7

2.3. Main Content

2.3.1 الروي
فيبني ، الصالحة الحروف من الشاعر يختاره الذي الحرف هو : وضي الرل : أول
قصيدة : فيقال ؛ القصيدة تنسب وإليه ، أبياتها جميع في ويلتزمه ، قصيدته عليه
هي اللم كانت إن أولمية ، شوقي كهمزية يد وز الرد هي الهمزة كانت إن همزية

... العرب. كلمية يد وز الرد
ومنه ، والضم والتصال للجمع العرب كلم في ( روى ) أصل لن ؛ رويا وسمي
ي وز الرد حرف وكذلك ، ها ليضمد والمتاع الحمال على يشدد الذي الحبل وهو واء الردز

رويا. سمي فلذلك ؛ البيت حروف جميع إليه ويجتمع ينضم
للروي: بالنسبة الهجاء حروف

أقسام: ثلثة للروي بالنسبة الهجاء حروف
. رويا يكون أن مايجب (1)

. وصل أو رويا يكون أن مايصلح (2)
. رويا يكون أن يصلح مال (3)
: رويا يكون أن مايجب (1)

هي: أربعة القافية في وقعت إذا رويا تكون أن يجب التي الحروف
: مثل ، زائدة أم أصلية أكانت سواء قبلها ما سكن إذا الهاء (1)

فيه ولفغن الكلب كينك إذا ماءت ورودف السود وتجتنب
مساهمة يرضى ول بطنت خميص الكريم ويرتجع

السفيه

، أصلية ( السفيه ) في و زائدة، ( فيه ) في وهي الروي، هي البيتين في فالهاء
قبله ما ساكن وكلهما

: موضعين في الواو (2)
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مثل: ، قبلها ما مفتوحا ساكنة كانت -إذا أ
ولفو لفيت لنا وبقي بأسرهم الكرام ذهب

مثل: ، أصلية وهي قبلها ما سكن -إذا ب
حلروا تلقاه المياه وقليلي أجاج ماءع وهو البحر عرض

: موضعين في الياء (3)
مثل: ، متحركة أصلية كانت -إذا أ

العاديا عني الرحمن أبعد فل ومنةع عليد فضل لهم عداتي
: مثل ، المشددة -الياء ب

للركفي توقد قد فالنار ترى دخان كلك تتبعن ل

: مثل ، ساكن بعد واقعة أصلية كانت إذا الكاف (4)
وففتكي بطشي من حذارز حذارز فيها بملءز تقول الدنيا هي

: وصل أو رويا يكون أن مايصلح (2)
أن إما : أمرين بين فالشاعر ، بقيود أورويا وصل تكون أن تصلح أحرف هناك
قبلها حرفا يلتزم أل وإما ، وصل هي وتكون الروي هو فيكون قبلها حرفا يلتزم

ذلك: تفصيل يلي وفيما الروي هي فتكون
الجوى المقصورة: اللف :مثال اسلحاق أو للتأنيث والزائدة المقصورة اللف (1)
، علقى لللحاق: التي مثال فضلى. ، حبلى : للتأنيث التي اللف مثال الهوى. ،

أرطى.
يحلو. ، يعلو : مثالها : قبلها ما المضموم الساكنة الصلية الواو (2)

يرتضي. ، ينقضي : مثالها : قبلها ما المكسور الساكنة الصلية الياء (3)
اشتهت. انتهت، : الساكنة مثال : متحركة أم كانت ساكنة التأنيث تاء (4)

صبيتي. رؤيتي، : المتحركة مثال
ه. كرز ، ه شرز : مثالها : قبلها ما المحرك الصلية الهاء (5)

: مد حرف يكن ولم سكن أو ، قبلها ما تحرك إذا الخطاب كاف (6)
منك. عنك، : قبلها ماسكن مثال لفعك. أطر معك، : قبلها ماتحرك مثال

عنكيم. منكيم، : الكاف بعد وقوعها مثال : الهاء أو الكاف بعد وقعت إذا الميم (7)
عنهم. منهم، : الهاء بعد وقوعها مثال

تنبيه:
يكون أن يتعين قد وصل أو رويا يكون أن السبعة الحرف هذه من يجوز ما
: مثل ، رويا يكون أن ليصلح ما القصيدة أبيات في يرد حينما وذلك ، وصل
جاء لما لكن رويا كونها جاز وإن ( ها كارز ) فهاءي ؛ ( ها وارز (جز و ، ( ها كارز )
هي تعينت ( ها (جوارز هاء وهو رويا يكون أن ليصلح ما آخر بيت في بعدها
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كل آخر في قبله الذي الحرف يلتزم لم إذا رويا يكون أن يتعين وقد للوصل، أيضا
كفلمتي: في كما القصيدة أبيات من بيت

لم ا لمك لكن تقدم كما وصل كونها جاز وإن التأنيث تاء فإن ؛ ( (جمتي و ( خلتي )
ذلك. على وقس ، هنا للروي هي تعينت قبلها الذي الحرف يلتزم

: رويا يكون أن يصلح مال (3)
مثل: ، للطلق كانت إذا هي: أحوال ستة في اللف : الول

مال حيث الكرامة ونتبعه فينا مادام ضيفنا ونكرم
مثل: ، للتثنية ضميرا كانت إذا

استعدا أقول ول رغرورا الدا هذه في اسكنا أقول ل
مثل: ، البناء لحركة بيانا كانت إذا

أنا أفنر من أعرفها أردت ولكننزي :صدقت فقالت
مثل: ، الغائبة لضمير لحقة كانت إذا

رباها فوق الجمال يتجلكى سناها وانظر الرمال بتلك قف
مثل: ، النصب تنوين من بدل كانت إذا

رسول يكون أن المعلم كاد التبجيل وفدزه للمعلم قم
مثل: ، الوقف حالة في الخفيفة التوكيد نون عن منقلبة كانت إذا

لقائك من إلينا بأشهى للصدي الماء ما وا : له وقول
فاعلفما

أحوال: أربعة في :الواو الثاني
الشاعر: قول في ( (السلمو من الواو مثل ، للطلق كانت إذا

السلم يامطر عليك وليس عليها يامطر ا سلم
مثل: ، ماقبلها ضم وقد جمع ضمير كانت إذا

اجتمعوا إذا فيه أخليقهم تبزين وجوههم من حظا للناس وليت
مثل: ، للضمير لحقة كانت إذا

همو فالراحلون تفارقفهم أل قدروا وقد قوم عن ترحلرت إذا
هي: أحوال خمسة في الياء : الثالث

الشاعر: قول في ( فارحلي ) من الياء مثل ، الترنم ياء وتسمى للطلق كانت إذا
فارحلز بدارذيلدت نزلت وإذا العذكلز رقاب في سيوفك م حكدز

مثل: ، ( اسضافة ياء ) المتكلم ضمير ياء كانت إذا
بحالي تشعرين لو جارتا أيا حمامة بقرب ناحت وقد أقول
الشاعر: قول في ( ي تستوفيهز ) من الياء مثل ، مكسور لضمير لحقة كانت إذا

وسوف ق رز لك المعندى الحريص الدائب أيها
:تستوفيه مثل ، قبلها ما مكسورا ، للمخاطبة كانت إذا
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تعالي الهموم أقاسمك تعالير بيننا الدهر أنصف ما جارتا أيا
مثل: ، الكلمة بنية من تكون أن

ويتقي يرتجيه معنى لهواك بقي فما الجنون دعابات كيفدزي
هي: أحوال أربعة في الهاء : الرابع

مثل: ، للسكت تكون أن
الدنيا عن المشيب نادى وقد الشبابز لفقدان لبكين

: مثل ، قبلها ما المحرك الساكنة الغائب الضمير هاء
نففعه بعيشه يوما يرض من أتاك ما يوما ا من ارض

مثل: ، المتحركة الضمير هاء
دموعها الدفاعز عند وسلحها لخصمها البكاءي فحجتها ضعفت

مثل: ، التأنيث تاء عن المنقلبة الهاء
مستردكه وعوارت هبات الدنيا إنما

من بدل المطلقة القوافي يلحق الذي التنوين عن عوضا كانت إذا النون : الخامس
مثل: ، اسطلق حرف

-لقد أصبت إن – وقولي -والعتابا عاذل – اللوم أقلدزي
2.3.2 الوصل

الروصل وحرف ، مباشرة بعده ومجيئه أ ي بالروز لوصله السم بهذا الروصل سمي
سبق مما لغيره أو للشباع الحرف هذه أكانت سواء ، والياء والواو اللف هي
ل مما ي الروز تلي أوساكنة متحركة أوهاء ، رويا يكون أن ليصلح مما ذكره

الشاعر: قول في اللف مثال رويا: يكون أن يصلح
غلبا الدنيا تؤخذ ولكن بالتمني المطالب نيل وما

: الشاعر قول من ( ي شمسز ) الياء ومثال
شمسز طلوعز لكلدز وأذكره صخرا الشمسز طلوع يذكرني

الشاعر: قول من ( مو الرمكفاررز ) الواو ومثال
الكرامز قدر على وتأتير العزائم تأتير العزم أهل قدر على

م المكفاررز
الشاعر: قول الساكنة الهاء ومثال

سائله اف فليتقز بها لجاد روحه غير كفه في يكن لم ولو
الشاعر: قول المتحركة الهاء ومثال

ولتوصه حكيما فأرسلر مرسل حاجة في كنت إذا

2.3.3 الخروج
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الرخروج موضع فهو ، للروي التابع الروصل وتجاوزه لخروجه السم بهذا سمي
بالواو أو باللف يكون والرخروج ، حرف بعده ليأتي حيث القصيدة بيت من

الشاعر: قول اللف مثال الروصل. هاء يتبعن أوبالياء
أبوابها خلفه تغلق والناس ضده شيء وكل الفقير يمشي

الشاعر: قول من ( ي مالهز ) الياء ومثال
ماله من فكأنها جاهه من صنيعةق إليك أهدى امرؤ وإذا

الشاعر: قول من هو) ينففع الواو( ومثال
ينففعه اللوم أنك قدرت حيث من بهز أفضرك حدصا لومه في جاوزت

ملحظة:
ردف قبلها وما ، رويا تكون الحالة هذه في الهاء فإن مد حرف الهاء قبل كان إذا

ذلك: مثال وصل: ومابعدها
فيه اد الورد لكثرة وذاك ورد غير من ماءفكم سأترك
أفبوه عوده كان ما على منا الفتيان ناشئ وينشأ

فاغرا يهوي نحوك والموت لعبت وفي لهوت في أنت متى حتى
ففار ) في والواو ، أفبوهو) ) في الثانية والواو ، ( ي (فيهز في الثانية الياء من فكل

وصل. هو)

2.3.4 الردف

كردفه، وهذا الراكب فهو أصل ي الروز لن ؛ الراكب ردف من مأخوذ وهو
المد حروف من ويكون ، فاصل غير من مباشرة الروي قبل يقع ما هو والردف

، لهما مجانسة غير حركة بعد الساكنتان والياء الواو وهي اللين وحروف ، الثلثة
، الواحدة القصيدة في يتعاقبا أن والواو الياء في ويجوز أصل. تعتبر اللف و
أو الياء تعتبر ول ، كلمتين أو واحدة كلمة من ي والروز الردف يكون أن ويجوز

ق: ردفا المشددتين أو المحركتين الواو
باللف: للردف مثال

الخففقفان شدة من كبدي على بجناحها علقت قطاةق كأن
بالواو: للردف مثال

تلوم وأنت عذرا له لعل صاحبا بلومك تعجل ول تأنك
بالياء: للردف مثال

عظيم فعلت إذا عليك عار مثلفه وتأتيف خلقت عن تنه ل
مدين: كانا إذا والياء الواو بين المعاقبة مثال

مرزوقفا تلقاه جاهلت وجاهلت مذاهبه أعيت عالمت عالمت كم
نديقفا زز النحرير العالم وصير حائرةق الفهام جعل الذي هذا



120

لين: حرفي كانا إذا والياء الواو بين للمعاقبة مثال
وف الخف شدة من وهاربقا بيته من الخارج يأيها

الضيف على ق ضيفا وكن فارجع له بزاد جاءف قد ضيفيك
2 .3.5 التأسيس

حر إذقا فالتأرسيس ، واحد بحرف ي الروز حرف قبل باللف إل ليكون والتأرسيس
الذي الصحيح الحرف وهذا ، صحيح واحد حرف الروزي حرف وبين بينها فألف
فسميت متلزمان وهما (الدخيل) يسمى ي الروز وحرف التأرسيس ألف بين يفصل
لنها : وقيل ، للقافية أسق كأنها القصيدة قافية في عليها يحاففظ لنه تأسيسا اللف
في والدخيل التأرسيس ألف تكون أن ويجوز . القافية حروف جميع على تقدمت

التأرسيس: ألف مثال ، كلمتين أو واحدة كلمة
المكارم الكرامز قدرز على وتأتير العزائم تأتير العزمز أهلز قدرز على

العظيمز عينز في وتصغر صغارها الصغيرز عين في وتعظم
العظائم

2. 3.6 الدخيل

في دخيل لنه دخيل وسمي ، ي والروز التأرسيس ألف بين يقع متحرك حرف وهو
من لمجموعة خاضعين – والتأرسيس ي الروز - حرفين بين لوقوعه وذلك ؛ القافية
والدخيل . القوم في الدخيل فشابه مماثلة لشروط هو ليخضع حين في الشروط

حروف من ملتزمين حرفين بين واقع وهو بنظيره يلتزم وإنما بذاته ليلتزم حرف
، المعري العلء أبو فعل كما يلزم مال لزوم فهو الشاعر التزمه فإذا ، القافية

الشاعر: قول الدخيل ومثال
لتعارتبه الذي تلق لم صديقفك معاتبا المور كلدز في كنت إذا
ومجارنزبه تارةق ذنبت مقارف فإنه أخاك أفوصلر واحدا فعش

الناسز وأي ظمئت القذى القفذفى على مرارا تشرب لم أنت إذا
تصفو

( نونا ) به نياررز الثا وفي ، ( ء تا ) الول البيت في جاء الدخيل أن تلحظ وأنت
( راء ) الثالث وفي

2.4. Self-Assessment Tests

يلتزم ومالذي ؟، البيت قافية في كلها وجودها وماحكم ؟، القافية ماحروف -1
؟ منها

القصيدة. تنسب شيء أي إلى بين ثم ، الروي حرف عرف -2
بمثال. قسم لكل مثل ثم ، اذكرها ، أقسام ثلثة للروي بالنسبة الهجاء حروف -3
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فيها القول مفصل القافية في وقعت إذا رويا تكون أن يجب التي الحروف اذكر -4
لهما. ومثل ، اذكرهما موضعين في رويا الواو تكون أن يجب -5

بكلمات لذلك مثل ؟ وصل أو رويا يكون لن صالحا الحرف يكون متى -6
بيت. نهايات أنها تفترض

؟: وصل أو رويا التية الحرف تكون أن يصح متى -7
( الميم ، الهاء ، الياء )

2.5. Conclusion.

. روي من قافية لكل بد ل -1
القافية إشباع على تترتب الصلة لن ؛ صلة من مطلقة قافية لكل بد ل -2

. المطلقة
هاء إشباع على يترتب الرخروج لن ، خروج من المتحركة الصلة لهاءز بد ل -3

. المتحركة الصلة
. والرخروج الساكنة الصلة هاء تجتمع ل -4
. الصلة وحرف المقيدة القافية تجتمع ل -5

. والردف التأرسيس يجتمع ل -6
. والردف الدخيل يجتمع ل -7
والدخيل. التأرسيس يفترق ل -8

2.6. Summary.
للروي: بالنسبة الهجاء حروف -1

أقسام: ثلثة للروي بالنسبة الهجاء حروف
. رويا يكون أن مايجب (1)

. وصل أو رويا يكون أن مايصلح (2)
. رويا يكون أن يصلح مال (3)

وحرف ، مباشرة بعده ومجيئه أ ي بالروز لوصله السم بهذا الروصل سمي -2
مما لغيره أو للشباع الحرف هذه أكانت سواء ، والياء والواو اللف هي الروصل
ل مما ي الروز تلي أوساكنة متحركة أوهاء ، رويا يكون أن ليصلح مما ذكره سبق

رويا. يكون أن يصلح

موضع فهو ، للروي التابع الروصل وتجاوزه لخروجه السم بهذا الخروج سمي -3
أو باللف يكون والرخروج ، حرف بعده ليأتي حيث القصيدة بيت من الرخروج

الروصل. هاء يتبعن أوبالياء بالواو
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كردفه، وهذا الراكب فهو أصل ي الروز لن ؛ الراكب ردف من مأخوذ 4-والردف
المد حروف من ويكون ، فاصل غير من مباشرة الروي قبل يقع ما هو والردف

، لهما مجانسة غير حركة بعد الساكنتان والياء الواو وهي اللين وحروف ، الثلثة
، الواحدة القصيدة في يتعاقبا أن والواو الياء في ويجوز أصل. تعتبر اللف و
أو الياء تعتبر ول ، كلمتين أو واحدة كلمة من ي والروز الردف يكون أن ويجوز

ق ردفا المشددتين أو المحركتين الواو

إذقا فالتأرسيس ، واحد بحرف ي الروز حرف قبل باللف إل ليكون والتأرسيس -5
الصحيح الحرف وهذا ، صحيح واحد حرف الروزي حرف وبين بينها فألف حر
متلزمان وهما (الدخيل) يسمى ي الروز وحرف التأرسيس ألف بين يفصل الذي

: وقيل ، للقافية أسق كأنها القصيدة قافية في عليها يحاففظ لنه تأسيسا اللف فسميت
والدخيل التأرسيس ألف تكون أن ويجوز . القافية حروف جميع على تقدمت لنها

كلمتين. أو واحدة كلمة في

دخيل لنه دخيل وسمي ، ي والروز التأرسيس ألف بين يقع متحرك حرف وهو -6
لمجموعة خاضعين – والتأرسيس ي الروز - حرفين بين لوقوعه وذلك ؛ القافية في

القوم. في الدخيل فشابه مماثلة لشروط هو ليخضع حين في الشروط من
2.7. Tutor Marked Assessment.

اذكرها. ، خمسة مواضع في رويا تكون أن الياء لتصلح -1
له. مثل وماحروفه؟، السم؟، بهذا الوصل سمي لم -2

مثل وماحروفه؟، السم؟ بهذا العلماء سماه لمف ،( الخروج ) القافية أحرف من -3
له.

ببيت للردف مثل المعاقبة؟، تجوز الحروف أي وفي العلماء؟، عند الردف ما -4
واحد.

له مثل السم؟، بهذا التأسيس سمي ولمف موقعه؟، وأين التأسيس؟، يكون بم -6
التزامه؟، حكم وما السم؟، بهذا سمي ولمف القافية؟، علم في الدخيل تعريف ما -7

له. مثدزلر

2.8. References/Further Reading.
والقافية: العروضض الخليل علمي إلى سبيل أهدى .1

ه. ١٤١٧ . المكرمة مكة التجارية، المكتبة . مصطفى محمود الستاذ المرحوم



123

. عباس سليمان حامد الستاذ والقافية: العروض علمي في الوافية .الخلصة 2
ه. ١٣٩٧

ه. ١٤٠٣ . بيروت ، والنشر للطباعة بيروت دار الحلي: الدين صفي .ديوان 3
، العلمية الكتب دار الهاشمي أحمد السيد والمثال: الحكم في الحلل .السحر 4

بيروت.
، العربي الفكر دار . مناع صالح هاشم والقوافي: العروض في .الشافي 5

م. ١٩٩٣ . بيروت
القافية: وعلم الواضح .العروض 6

ه. ١٤١٥ . بيروت ، اسسلمية البشائر دار الهاشمي. علي محمد الدكتور تأليف
والقافية: .العروض 7

. اسسلمية سعود بن محمد اسمام جامعة مطابع . سالم ا عبد أمين الدكتور
ه. ١٤١٠

والقافية: .العروض 8
، السعودية والتوزيع للنشر الندلس دار . الطاووسي إبراهيم محمد الدكتور

ه. ١٤١٧ . حائل
التطبيقي: العروض .علم 9

ه. ١٤٠٧ . بيروت ، النفائس دار السعد. عمر الدكتور ، معروف نايف الدكتور
، العربية النهضة دار . عتيق العزيز عبد الدكتور والقافية: العروض علم . 10

ه ١٤٠٧ . بيروت
والقوافي: العروض علم في الكافي . 11

. الرياض ، البيان أضواء مطابع . الشاويش محمود محمد بن غالب الدكتور
ه ١٤١٧

إميل الدكتور الشعر: وفنون والقافية العروض علم في المفصل المعجم . 12
ه ١٤١١ . بيروت ، العلمية الكتب دار . يعقوب بديع

غرب في والجامعات المعاهد لطلب والقافية العروض في يانعة أثمار . 13
نيجيريا كنو، العربية، للطباعات المندبي إبراهيم، سركي الدكتور إفريقيا:

2005م.
2.9. Possible Answers to Self-Assessments Exercises (SAEs)
يلتزم الذي وما ؟، البيت قافية في كلها وجودها وماحكم ؟، القافية ماحروف -1

؟ منها
الجواب:
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ول ، السابق تعريفها على القافية ضمن بعضها وجود من لبد ستة القافية حروف
القصيدة أول منها دخل وما ، واحدة قافية في كلها تجتمع أن يجب أنه ذلك يعني
، الردف ، الرخروج ، الروصل ، ي الروز : هي ستة القافية وحروف التزامه. وجب

بالتفصيل. الستدة الحروف من حرف كل وسنتناول التأرسيس. ، الدخيل
القصيدة. تنسب شيء أي إلى بين ثم ، الروي حرف عرف -2

عليه فيبني ، الصالحة الحروف من الشاعر يختاره الذي الحرف هو : وضي الرل
همزية قصيدة : فيقال ؛ القصيدة تنسب وإليه ، أبياتها جميع في ويلتزمه ، قصيدته
يد وز الرد هي اللم كانت إن أولمية ، شوقي كهمزية يد وز الرد هي الهمزة كانت إن

... العرب. كلمية

Unit 3: والتقييد اططلق حيث من وأنواعها القافية حروف حركات
3.1. Introduction
3.2. Objectives
3.3. Main Content

3.3.1 القافية حروف حركات
3.3.1.1 المجرى
3 .3.1.2 النفاذ
3 .3.1.3 الحذف
3 .3.1.4 سد الرد
3 .3.1.5 اسشباع
3 .3.1.6 التوجيه

3 .3.2 والتقييد اسطلق حيث من القاقية أنواع
3 .3.2.1 مطلقة قافية
3 .3.2.2 مقيددة قافية

3.4. Self-Assessment Tests
3.5. Conclusion.
3.6. Summary.
3.7. Tutor Marked Assessment.
3.8. References/Further Reading.
3.9. Possible Answers to Self-Assessments Exercises (SAEs)
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3.1. Introduction
ي الروز : هي مختلفة يفات بمسمد ستة أندها رأينا القافية حروف في السابق الدرس في
الحروف من حرف كل تناولنا التأرسيس. ، الدخيل ، الردف ، الخروج ، الوصل ،

تلكم حركات الطالب أيها ستدرس الوحدة هذه وفي تفصيلية، بدراسة الستدة
المختلفة. ياتها مسمك مع للقافية الستة الحروف

3.2. Objectives
الستة. القافية حروف حركات يذكر أن الطالب يستطيع الدرس نهاية في -1

المجرى، التية: المصطلحات ف يعرد أن الطالب يستطيع الدرس نهاية في -2
اسشباع. النفاذ،

الروي حرف حركة تسمية سبب يذكر أن الطالب يستطيع الدرس نهاية في -3
.( النفاذ ب( المتحركة الوصل هاء حركة تسمية وسبب ، ب(المجرى) المطلق

الحذو). ب( الردف قبل الذي الحرف حركة تسمية وسبب
3.3. Main Content

3.3.1 القافية حروف حركات
3 .3.1.1 المجرى

سمي وإنما كسرة؛ أو أوفتحة ضمة (المتحرك) المطلق ي الروز حرف حركة وهو
ذلك: مثال . منه الروصل حروف في بالجريان يبتدئ الصوت لن بذلك

مسيلول ا سيوف من مهنكدع به يستضاء لنور الرسول إن
مرتعا مجراه السيلز بعد كان كما موته بعد معروفه في يشف عز فتى

نظفلز الحف كأس بالعز واسقني بلر بذلة الحياة ماء تسقني ل
3 .3.1.2 النفاذ

بأن التسمية وعللوا ، كسرةق أو ضمةق أو فتحةق : المتحركة الروصل هاء حركة وهو
ذلك: مثال . وتنقضي الحركات تتم الحركة وهذه والتمام النقضاء هو( النفاذ

ويفرنزيها يفنينا شكد ل فالموت ومافيها الدنيا إلى تركنند ل
يضيعه خلرقت من اي لقز يخي لم رزقفهم الخلقز بين اي قسم قفد
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تعصه ول حكيما فشاور التوى عليك أمرت باب وإنر

3 .3.1.3 الحذو

تحاذي لنها بذلك الحركة هذه وسميت ، الردف قبل الذي الحرف حركة وهو
ذلك: مثال . بعدها الذي الردف غالبا

إزسرارا عاداك إنر يضرك فما عداوته يظهر لم عدوك إذا
كيورا مذر بالخير يكن من يمت ولم خصائله مذموما عاْ من عاْ ما

السعيد هو التقي ولكن مالت جمع السعادة أرى ولست
3 .3.1.4 ّل الرل

بذلك وسميت الثبات والرس ، فتحة إل يكون فل التأرسيس ألف قبل ما حركة هو
ذلك: مثال ، واحدة حال على ثابتة لنها

الففوارئد وجوه من الرزايا أتته عدةق للمرء ا ير غ كان إذا
3 .3.1.5 .اطشباع

ي الروز قبل ليس لنه بذلك وسمي ، ة والمقيد المطلقة القافية في الدخيل حركة هو
متحركا الدخيل جاء فلما والردف التأرسيس يعني ، ساكن وهو إل مسمى حرف

المتحرك لزيادة وذلك ؛ له كاسشباع فيه الحركة صارت والردف للتأسيس مخالفا
بها. وتمكنه بالحركة لعتماده الساكن على

ذلك: مثال
التسارمح أغضبوه إن وشيمته الورى في الخليقة سهلف رجل وكن
تطاولي أن شئت ما تطاولي لز والجراوز السدرز ذات نخلف يا

ب حارجز العرف طالب عن له وليس يشينه أمر كل عن حاجب له
3 .3.1.6 التوجيه

، دخيل القافية في يكون أل شريطة ( الساكن ) المقيد ي الروز قبل ما حركة وهو
يوجهه أن الحق له الشاعر لن بذلك وسمي ؛ مؤسسة القافية تكون أل ينبغي أي

ذلك: مثال ، الحركات من شاء جهة أي إلى
النعم تزيل المعاصي فإنك فارعها نعمة في كنت إذا

طفمع إنر عبد والحرط قنزع إن حرق العبد
ففهينر أمرت بعضز في ك أخو يوما عز إذا

3 .3.2 والتقييد اططلق حيث من القاقية أنواع
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مقيدة وقافية مطلقة قافية قسمين: إلى ي الروز باعتبار القافية تنقسم

3 .3.2.1 مطلقة قافية

أوكسرا أوفتحا ضما بإشباع وصل رويها بعد أي ، ي الروز متحركة كانت ما وهي
ستة إلى وتنقسم ، متحركة أم ساكنة أكانت سواء الروصل بهاء وصلت إذا وكذلك

مثالها: ، باللين موصولة ، والتأرسيس الردف من مجردة مطلقة أقسام:
يصحب حرا يشين الكذوب إنك صاحبا لك يكن فل الكذوب ودعز

مثالها: ، بالهاء موصولة والتأرسيس، الردف من مجردة مطلقة
أفدبزه ومن عقله من أفضلف هبةق لمرئت ايل وهب ما
،ومثالها: باللين موصولة ، التأرسيس من مجردة مردوفة مطلقة

حيمز الجف نارز على أقوى ول أهل للفردوسز لست إلهي
ومثالها: ، بالهاء موصولة ، التأرسيس من مجردة مردوفة مطلقة
حينزه غيرز في منطقت من بالفتى أجمل الصمت

ومثاله: باللين موصولة الردف، من مجردة مؤسسة مطلقة
زائل لمحالةف نعيمت وكلط باطل اف خل ما شيءت كلط أل
ومثاله: ، بالهاء موصولة الردف، من مجردة مؤسسة مطلقة

ل الذي تلق لم صديقفك معاتباق المورز كلز في كنت إذا
3 . 3.2.2 مقيلدة قافية

: أنواع ثلثة وهي كنا سا فيها ي الروز حرف كان ما وهي
مثالها: ، والردف التأرسيس من مجردة مقيدة

القلم بري السر في ويبريك اللقا عند البشاشة يريك
مثالها: ، التأرسيس من التجرد واجبة مردوفة مقيدة

المآلر خلود العقربى وإنما الزوارلر سراع ساعات دنياك
مثالها: ، الردف من التجرد واجبة مؤسسة مقيدة
أومعشر خليلت من رت دا دنوك لبن تطر ل

3.4. Self-Assessment Tests
اذكرها. ، ست القافية حروف حركات -1

.( اسشباع ، الحذو ، الجرى ) التية: المصطلحات عرف -2
يأتي: لما علل -3

.( الجرى ب( المطلق الروي حرف حركة -تسمية أ
.( النفاذ ب( المتحركة الوصل هاء حركة -تسمية ب

.( الحذو ب( الردف قبل الذي الحرف حركة -تسمية ج



128

3.5. Conclusion.
منه الروصل حروف في بالجريان يبتدئ الصوت لن بذلك المجرى سمي -1
الحركات تتم الحركة وهذه والتمام النقضاء يعني لنه بذلك النفاذ سمي -2

وتنقضي.
بعدها. الذي الردف غالبا تحاذي لنها بالحذو الحركة هذه وسميت -3

واحدة. حال على ثابتة لنها بذلك الحركة هذه وسميت الثبات والرس -4
يعني ، ساكن وهو إل مسمى حرف الروزي قبل ليس لنه بذلك اسشباع وسمي -5

صارت والردف للتأسيس مخالفا متحركا الدخيل جاء فلما والردف التأرسيس
له. كاسشباع فيه الحركة

من شاء جهة أي إلى يوجهه أن الحق له الشاعر لن بذلك التوجيه وسمي -6
الحركات

3.6. Summary.
. كسرة أو أوفتحة ضمة (المتحرك) المطلق ي الروز حرف حركة هو المجرى -1

كسرةق. أو ضمةق أو فتحةق : المتحركة الروصل هاء حركة وهو النفاذ -2
الردف. قبل الذي الحرف حركة وهو الحذو -3

الثبات. والرس ، فتحة إل يكون فل التأرسيس ألف قبل ما حركة هو الحذف -4
ة. والمقيد المطلقة القافية في الدخيل حركة هو 5-الرسد

القافية في يكون أل شريطة ( الساكن ) المقيد ي الروز قبل ما حركة وهو 6-اسشباع
مؤسسة. القافية تكون أل ينبغي أي ، دخيل

ضما بإشباع وصل رويها بعد أي ، ي الروز متحركة كانت ما وهو 7-التوجيه
متحركة. أم ساكنة أكانت سواء الروصل بهاء وصلت إذا وكذلك أوكسرا أوفتحا

3.7. Tutor Marked Assessment.
حروفها: وحركات ، حروفها وسم ، التية البيات في القافية حدد

قصير وباع طويل لسان به يحامى سلح وشر -1
القدرا عاتب أمر فات إذا حتى لفرصته مضياع الرأي وعاجز -2

العواقبز في ساءني إل مباديه تسرني خل اليام نزي ترز فلم -3
3.8. References/Further Reading.

والقافية: العروضض الخليل علمي إلى سبيل أهدى .1
ه. ١٤١٧ . المكرمة مكة التجارية، المكتبة . مصطفى محمود الستاذ المرحوم
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ه. ١٣٩٧

ه. ١٤٠٣ . بيروت ، والنشر للطباعة بيروت دار الحلي: الدين صفي .ديوان 3
، العلمية الكتب دار الهاشمي أحمد السيد والمثال: الحكم في الحلل .السحر 4

بيروت.
، العربي الفكر دار . مناع صالح هاشم والقوافي: العروض في .الشافي 5

م. ١٩٩٣ . بيروت
القافية: وعلم الواضح .العروض 6

ه. ١٤١٥ . بيروت ، اسسلمية البشائر دار الهاشمي. علي محمد الدكتور تأليف
والقافية: .العروض 7

. اسسلمية سعود بن محمد اسمام جامعة مطابع . سالم ا عبد أمين الدكتور
ه. ١٤١٠

والقافية: .العروض 8
، السعودية والتوزيع للنشر الندلس دار . الطاووسي إبراهيم محمد الدكتور

ه. ١٤١٧ . حائل
التطبيقي: العروض .علم 9

ه. ١٤٠٧ . بيروت ، النفائس دار السعد. عمر الدكتور ، معروف نايف الدكتور
، العربية النهضة دار . عتيق العزيز عبد الدكتور والقافية: العروض علم . 10

ه ١٤٠٧ . بيروت
والقوافي: العروض علم في الكافي . 11

. الرياض ، البيان أضواء مطابع . الشاويش محمود محمد بن غالب الدكتور
ه ١٤١٧

الشعر: وفنون والقافية العروض علم في المفصل المعجم . 12
ه ١٤١١ . بيروت ، العلمية الكتب دار . يعقوب بديع إميل الدكتور

غرب في والجامعات المعاهد لطلب والقافية العروض في يانعة أثمار . 13
نيجيريا كنو، العربية، للطباعات المندبي إبراهيم، سركي الدكتور إفريقيا:

2005م.
3.9. Possible Answers to Self-Assessments Exercises (SAEs)

اذكرها. ، ست القافية حروف حركات -1
الجواب:

، الدخيل ، الردف ، الخروج ، الوصل ، ي الروز : هي ستة القافية حروف
التأرسيس.

.( اسشباع ، الحذو ، الجرى ) التية: المصطلحات عرف -2
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الجواب:
كسرة؛ أو أوفتحة ضمة (المتحرك) المطلق ي الروز حرف حركة :وهو لجري

منه. الروصل حروف في بالجريان يبتدئ الصوت لن بذلك سمي وإنما

لنها بذلك الحركة هذه وسميت ، الردف قبل الذي الحرف حركة وهو الحذو:
بعدها. الذي الردف غالبا تحاذي

ليس لنه بذلك وسمي ، ة والمقيد المطلقة القافية في الدخيل حركة هو اسشباع:
الدخيل جاء فلما والردف التأرسيس يعني ، ساكن وهو إل مسمى حرف الروزي قبل

له. كاسشباع فيه الحركة صارت والردف للتأسيس مخالفا متحركا

Unit4: وعيوبها ساكنيها بين ما حركات حيث من القافية أسماء
4.1. Introduction
4.2. Objectives
4.3. Main Content
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4 .3.1 ساكنيها بين ما حركات حيث من القافية أسماء
4 .3.1.1 المتكاوس
4 .3.1.2 المتراكب
4 .3.1.3 المتدارك
4 .3.1.4 المتواتر
4 .3.1.5 المترادف

4 .3.2 للمولدين القافية عيوب
4 .3.2.1 المغتفرة العيوب

4 . 3.2.1.1 اسيطاء
4 .3.2.1.2 التذمين
4 .3.2.1.3 السناد

4 .3.2.2 للمولددين تغتفر ل التي العيوب

4 .3.2.2.1 اسقواء
4 .3.2.2.2 اسصراف
4 .3.2.2.3 اسكفاء
4 .3.2.2.4 اسجازة

4.4. Self-Assessment Tests
4.5. Conclusion.
4.6. Summary.
4.7. Tutor Marked Assessment.
4.8. References/Further Reading
4.9. Possible Answers to Self-Assessments Exercises (SAEs)

4.1. Introduction
قبل متحرك أول من : هي الخليل رأي على القافية حدود أن الطالب أيها عرفت

سمى وقد ، أكثر أو متحرك حرف بينهما يفصل قد الساكنان وهذان ، ساكنين آخر
أيها ستدرس الوحدة هذه في به، خاص باسم النواع هذه من نوع كل القافية علماء

بها. الخاصة مسمذياتها مع النواع هذه الطالب
4.2. Objectives
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المتكاوس ) التية: القافية مصطلحات تعريف الطالب يستطيع الدرس نهاية في -1
%100 بصحة ( المترادف ، المتدارك ،

بهذا التية المصطلحات تسميتة سبب بيان الطالب يستطيع الدرس نهاية في -2
%100 بصحة ( المترادف ، المتراكب المتواتر، ): السم

4.3. Main Content
4 .3.1 ساكنيها بين ما حركات حيث من القافية أسماء
والمتراكب المتكاوس إلى ساكنيها بين ما حركات حيث من القافية تنقسم

والمترادف. والمتواتر والمتدارك
4 .3.1.1 المتكاوّ

تكاوس من مأخوذ وهو ، متوالية حركات أربع ساكنيه بين ففصلف قافية لفظ كلط
واجتمعت ازدحمت الحركات فكذلك ، الماء على واجتماعها ازدحامها أي( ، اسبل

مثل: ، فيها
أفملي بيلوغز عن تدنو والرجل العل إلى رغبة فيها النفس

(٥//// ٥/ ) = أملي) لوغ ) هي السابق البيت في فالقافية
4 .3.1.2 المتراكب

تراكب من مأخوذ وهو ، متوالية حركات ثلث ساكنيه بين ففصلف قافية لفظ كلط
على بعضه الشيء مجيء هو اللغة في والمتراكب ، بعضا بعضه ركب إذا الشيء

مثل: ، بعض
السيفن لتشتهي بما الرياح تجري يدركه المرء مايتمنى كل ما

( ///٥ /) = سسيفنو) هـز ) هي السابق البيت في .فالقافية

4 .3.1.3 المتدارك
وسميت المتلحق لغة وهو ، متواليتان حركاتان ساكنيه بين ففصلف قافية لفظ كلط

مثل: ، ساكن يليها أن قبل الولى أدركت قد الثانية الحركة لن به القافية
بالمنطقز موككل البلءف إن فتبتلى تقولف أن لسانك احفظر
(٥//٥/ ) = منطقي) ) هي السابق البيت في فالقافية

4 .3.1.4 المتواتر
يليه المتحرك لن متواترا وسمي ، واحدة حركة ساكنيه بين ففصلف قافية لفظ كلط

مثل: ، الحركات تتابع من هناك وليس ، الساكن
الففجرز إلى تعيش هل ليل جند وإذا لتدري فإنك التقوى من تزود

(٥/٥/) = ي) ففجرز ) هي السابق البيت في فالقافية

4 .3.1.5 المترادف
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وهو فيه الساكنبن لترادف بذلك وسمي ، فاصل بغير ساكناه توالى قافية لفظ كلط
مثل: ، وتتابعهما اتصالهما

حارلر بعد حال العيش طلب في بالفتى يرمي الدهر وكذاك
(٥٥/ ) = ( حارلر ) هي السابق البيت في فالقافية

4 .3.2 للمولدين القافية عيوب
بدأ وإذا ، الروي حرف هو القوافي في الشاعر به مايلتزم أقل أن سبق فيما عرفنا

أبيات جميع في اللف هذه يلتزم أن عليه وجب التأسيس بألف قصيدته الشاعر
أن له وليجوز ، يلتزمه أن عليه وجب باللف بدأه إذا الردف وكذلك ، القصيدة

القصيدة في والياء الواو بين تجوز المعاقبة وإنما ، الياء أو الواو وبين بينها يعاقب
بشعره يلحق قد فإنه القافية في اللتزام واجب هو بما الشاعر أخل فإذا ، الواحدة
في النقاد أجازه قسم : قسمان بالقافية تتعلق التي العيوب القافية. عيوب من عيبا
شعر في منعوه وقسم ، الحترازمنه يحسن ولكن ، ( (المتأخرين المولدين شعر
في منه جاء وما ، مشينا عيبا يعتبر جاء وإذا ، باتا منعا ( المتأخرين ) المولدين

تقليدهم. للمتأخرين ليصلح زلت فهو شعرالقدمين
إلى أي ، الهجري الثاني القرن منتصف مابعد إلى زمانه مايعود هو : وايلمولكد
الرابع القرن أواخر وإلى ، المصار عرب إلى بالنسبة الحتجاج عصر مابعد

برد. بن بشار المولدين وأول . البوادي عرب إلى بالنسبة الهجري
4 .3.2.1 المغتفرة العيوب

وهي: ثلث المغتفرة العيوب
4 .3.2.1.1 اطيطاء

يعتد فاصل غير من واحدة قصيدة في ومعناها بلفظها الروي كلمة تتكرر أن هو
كسبعة به

مثل: ، الموافقة تعني التي (المواطاة) من مأخوذ وهو ، أبيات
لنائم وإني وهنا فننت على ة حمامع ليل جنح في هتفت لقد

الحمائم وتبكي ولأبكي لسعدى صبابة ذو هائم أني أأزعم
الحمائم بالبكاءز سبقتني لما عاشقا كنت لو از وبيت كفذبت

اسبداع ضروب من يعد ذلك فإن معنى واختلفتا لفظا الكلمتان اتفت إذا أما
لكل يتسنى ول ، اللغة في القائل قدم ورسوْ العلمية اسحاطة دليل وهو والتزيين،

ذلك: مثال ، هذا بمثل يأتي أن أحد
عن خاملت في راغبا هو يزلر لم زمان من نؤمل ماذا
عن كاشرا جهما وتراه نابزه هنا وجو إليه ضاحكةق نلقاه

السدند بمعنى الثانية و(نابه) ، الخمول ضد والنباهة ، نباهة ذو الولى فـ(نابه)
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4 .3.2.1.2 التضمين
: نوعان وهو يليه الذي البيت بصدر البيت قافية تعلق وهو

الشرط وجواب والصلة ، كالفاعل ، به إل الكلم ليتم مما كان إذا وذلك : -قبيح أ
،مثل: والنواسْ المبتدأ وخبر ،

إني عكاظف يومز أصحاب وهم تميمت على الجفار وردوا وهم
مني الظن بحسنز لهم شهدنف صادقات مواطن لهم دت شهز

السابق). البيت في ) إن ( خبر ) شهدت : فقوله
مثل: ، الفضلت من أشبهها وما ، كالتوابع بدونه يتم الكلم كان إذا : ب-مقبول

جحر ومن يزيد ومن خاله ومن شمائل أبيه من فيه وتعرف
سكر وإذا صحا إذا ذا ونائلف ذا ووفاءف ذا وبزر ، ذا سماحةف

.( شمائل قوله( من اشتمال بدل ومابعده ( سماحةف فـ(
4 .3.2.1.3 السناد

اثنان : خمسة وهو ، والحركات الحروف من الروي قبل يراعى ما اختلف وهو
الحركات: باعتبار وثلثة ، الحروف باعتبار

مثل: ، مردوف غير وبعضها مردوفة، البيات بعض جعل وهو : الردف -سناد أ
توصه ول حكيما فأرسلر مرسل حاجة في كنت إزذا
تعصه ول حكيما فشاور التوى عليك أمرت باب وإزنر

مردوف. غير والثاني مردوف الول فالبيت
مؤسس،مثل: غير وبعضها مؤسسة، البيات بعض جعل وهو التأسيس: -سناد ب
مرائيها في وضلت رجال حارت إذا المؤمنين أميرز رأي الرأي
مسديها الملك في جلد كما جلكت يدا المؤمنين أمير إليك أسدى

صافيها بالثام تكفدر ول دمع للبرياء شابها ما بيضاءف
مؤسس. غير الثاني والبيت تأسيس، ألف فيهما والثالث الول فالبيت

مثل: ، والمقيدة المطلقة القافية في الدخيل حركة تغيير وهو : اسشباع -سناد ج
الفصابزع اليدين في تتكافا وما خللهم شتى الناس يتكافا وهلر
وتواضع تققى فيه الحجى أصيل هيبةق بر ويكر إجلل يبجل

الدخيل حركة الثاني البيت وفي ، كسرة الباء وهو الدخيل حركة الول البيت ففي
ضمة. الضاد وهو

مثل: ، الردف قبل ما حركة اختلف وهو الحذو: -سناد د
سقيته ن بلحظهز والبابزلي لفقيته العيون سود من السحر

سلفيته وكنت به يات ايلمغرز الهوى من الموقظات الناعسات
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وكان حذوا، تسمى الثاني البيت في اللم وحركة الول، البيت في القاف فحركة
البيت وفي كسرة الول البيت في جاءت لكنها ، اليائين ماقبل حركة تتحد أن ينبغي

فتحة. الثاني
مثل: ، ( الساكن ) المقيد الروي قبل ما حركة اختلف وهو : التوجيه سناد ه-

الندم خفرت إذا فابدأر فبـ(ل) فاحشعة (نعم) بعد (ل) إنك
م الضرز كالسبعز الناس لحوم في مجلست في راتعا تراني ل

الثانية وتوجيه ، فتحة الولى القافية توجيه جاء وقد ، الساكنة الميم الروي فحرف
لوقوعها ارتكابها ( (المتأخرين للمولدين اغتفر قد المتقدمة العيوب هذه كسرة.

ويجب غيرمغتفر عيب فهو ، القبيح التضمين إل المتقدمين شعر في كثيرا
منه. الحتراس

4 .3.2.2 للموللدين تغتفر ل التي العيوب

وهي: أربعة للمولدين تغتفر ل التي والعيوب
4 .3.2.2.1 اطقواء

إحداهن فجعل قواه بين خالف إذا ( حبلفه الفاتل أقوى ) العرب: قول من مأخوذ
ومثاله: ، ضعيفة والخرى قوية

وغيرمزود زاد ذا عجلنف مغتدي أو رائح ميةف آل أفمن
الفسود الغراب خبرنا وبذاك غدا رحلتنا أنك ح البوارز زعم
غد في الحبة تفريق كان إنر به أهل ول لمرحبا

الثاني البيت وفي ، مكسورا والثالث الول البيت في (الدال) الروي جاء فقد
مضموما.

4 .3.2.2.2 اطصراف
إلى الفتح غير أومن ، غيره إلى الفتح من ( المجرى ) الروي بحركة النتقال وهو
الشاعر طريقه،كأن عن أبعدته أي الشيءف صرفت : قولهم من مأخوذ وهو ، الفتح

الروي لحركة حركته مماثلة من يستحقه كان الذي طريقه عن الروي صرف
مثل: ، الول

الداءف فعجلرت منيحته ليلى ابن على رددت ترني ألم
بداءز شاة من اي رماك أتتنا لما لشاته وقلت

مكسورا. الثاني البيت وفي ، مفتوحا الول البيت في الروي(الهمزة) جاء قد

4 .3.2.2.3 اطكفاء
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قصيدة في المخرج متقاربة أو واحد مخرج ذات بحروف الروي اختلف وهو
أحد لن ؛ له مماثل أي ، فلن كفء فلن : ( قولهم من مأخوذ وهو( ، واحدة

الراجز: قول مثل ، المخرج في له مقارب أي ، للخر مماثل الطرفين
العندا أطيق ل شيْ إنيف وسطفا فاجعلنير نزلت إزذفا

طرف وهو ، واحد مخرج من وهما ، الدال والثاني الطاء، رويه الول البيت
الثنايا. وأصول اللسان

4 .3.2.2.4 اطجازة
بذلك وسمي ، واحدة قصيدة في المخارج متباعة بحروف الروي اختلف وهو

مثل: ، وتعديها المرسومة الحدود لتجاوزه
تدور والعاقبات بزمهلفكفة إنني الرحلف واتركا سيرا خليلي

؟ يب نجز الملط خو رز جمل لمن قائل قال رحلفه يشري فبيناه
المخرج في ومتباعدان مختلفان والحرفان الباء، والثاني الراء، رويه الول البيت

4.4. Self-Assessment Tests
( المترادف ، المتدارك ، المتكاوس ) التية: القافية مصطلحات عرف -1

( المترادف ، المتراكب المتواتر، ): ؟ السم بهذا التية المصطلحات سميت لم -2
4.5. Conclusion.

وهو ، متوالية حركات أربع ساكنيه بين ففصلف قافية لفظ كلط هو المتكاوّ -1
اسبل. تكاوس من مأخوذ

وهو ، متوالية حركات ثلث ساكنيه بين ففصلف قافية لفظ كلط هو المتراكب -2
بعضا. بعضه ركب إذا الشيء تراكب من مأخوذ

متواليتان. حركاتان ساكنيه بين ففصلف قافية لفظ كلط هو المتدارك -3
لن متواترا وسمي ، واحدة حركة ساكنيه بين ففصلف قافية لفظ كلط هو المتواتر -4

الساكن. يليه المتحرك
لترادف بذلك وسمي ، فاصل بغير ساكناه توالى قافية لفظ كلط هو المترادف -5

وتتابعهما. اتصالهما وهو فيه الساكنبن
غير من واحدة قصيدة في ومعناها بلفظها الروي كلمة تتكرر أن هو اسيطاء -6

به. يعتد فاصل
قبيح نوعان: وهو يليه الذي البيت بصدر البيت قافية تعلق وهو التضمين -7

ومقبول.



137

وهو ، والحركات الحروف من الروي قبل يراعى ما اختلف وهو السناد -8
باعتبار وثلثة ، التأسيس وسناد الردف سناد هما: الحروف باعتبار اثنان : خمسة

التوجيه. وسناد الحذو وسناد اسشباع سناد وهي: الحركات
فجعل قواه بين خالف إذا ( حبلفه الفاتل أقوى ) العرب: قول من مأخوذ اسقواء -9

ضعيفة. والخرى قوية إحداهن
، غيره إلى الفتح من ( المجرى ) الروي بحركة النتقال وهو اسصراف -10

عن أبعدته أي الشيءف صرفت : قولهم من مأخوذ وهو ، الفتح إلى الفتح غير من أو
طريقه.

المخرج متقاربة أو واحد مخرج ذات بحروف الروي اختلف وهو اسكفاء -11
له. مماثل أي ، فلن كفء فلن : ( قولهم من مأخوذ وهو( ، واحدة قصيدة في
، واحدة قصيدة في المخارج متباعة بحروف الروي اختلف وهو اسجازة -12

وتعدديها. المرسومة الحدود لتجاوزه بذلك وسمي
4.6. Summary.

المتكاوس وهي خمسة ساكنيه بين ما حركات حيث من القافية أسماء -1
والمتترادف. والمتواتر والمتدارك والمتراكب

ثلثة: وهي للمولدين مغتفرة عيوب هما: قسمين إلى تنقسم القافية عيوب -2
اسيطاء

اسقواء أربعة: وهي للمولدين مغتفرة غير وعيوب والسناد، والتضمين
واسكفاء واسصراف

واسجازة.

4.7. Tutor Marked Assessment.
اذكرهما. قسمان، بالقافية تتعلق التي العيوب -1

منها. لواحد مثل للمولدين؟، المغتفرة العيوب ما -2
له. مثال أورد به؟، المقصود ما ،( اسيطاء ) القافية عيوب من -3
لهما. التمثيل مع ، وضحهما ثم نوعيه، واذكر التضمين، عرف -4

واحد بمثال له التمثيل مع وضحها أقسامه؟، وما القافية؟، علماء عند السناد ما -5
له. مثل ثم عرفه ،( اسقواء ) للمولدين لتغتفر التي العيوب من -6

له. مثال أورد السم؟، بهذا سمي ولم اسصراف؟، ما -7
لحدهما. مثال أورد ، )؟ اسجارة ) و ( اسكفاء ) بين الفرق ما -8

4.8. References/Further Reading.
والقافية: العروضض الخليل علمي إلى سبيل أهدى .1
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ه. ١٤١٧ . المكرمة مكة التجارية، المكتبة . مصطفى محمود الستاذ المرحوم
. عباس سليمان حامد الستاذ والقافية: العروض علمي في الوافية .الخلصة 2

ه. ١٣٩٧
ه. ١٤٠٣ . بيروت ، والنشر للطباعة بيروت دار الحلي: الدين صفي .ديوان 3
، العلمية الكتب دار الهاشمي أحمد السيد والمثال: الحكم في الحلل .السحر 4

بيروت.
، العربي الفكر دار . مناع صالح هاشم والقوافي: العروض في .الشافي 5

م. ١٩٩٣ . بيروت
القافية: وعلم الواضح .العروض 6

ه. ١٤١٥ . بيروت ، اسسلمية البشائر دار الهاشمي. علي محمد الدكتور تأليف
والقافية: .العروض 7

. اسسلمية سعود بن محمد اسمام جامعة مطابع . سالم ا عبد أمين الدكتور
ه. ١٤١٠

للنشر الندلس دار . الطاووسي إبراهيم محمد الدكتور والقافية: .العروض 8
ه. ١٤١٧ . حائل ، السعودية والتوزيع

دار السعد. عمر الدكتور ، معروف نايف الدكتور التطبيقي: العروض .علم 9
ه. ١٤٠٧ . بيروت ، النفائس

، العربية النهضة دار . عتيق العزيز عبد الدكتور والقافية: العروض علم . 10
ه ١٤٠٧ . بيروت

والقوافي: العروض علم في الكافي . 11
. الرياض ، البيان أضواء مطابع . الشاويش محمود محمد بن غالب الدكتور

ه ١٤١٧
إميل الدكتور الشعر: وفنون والقافية العروض علم في المفصل المعجم . 12

ه ١٤١١ . بيروت ، العلمية الكتب دار . يعقوب بديع
غرب في والجامعات المعاهد لطلب والقافية العروض في يانعة أثمار . 13
نيجيريا كنو، العربية، للطباعات المندبي إبراهيم، سركي الدكتور إفريقيا:

2005م.
4.9. Possible Answers to Self-Assessments Exercises (SAEs)

( المترادف ، المتدارك ، المتكاوس ) التية: القافية مصطلحات عرف -1
الجواب:

متوالية. حركات أربع ساكنيه بين ففصلف قافية لفظ المتكاوس:كلط
المتلحق. لغة وهو ، متواليتان حركاتان ساكنيه بين ففصلف قافية لفظ المتدارك:كلط

. فاصل بغير ساكناه توالى قافية لفظ المترادف:كلط
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( المترادف ، المتداراك المتواتر، ): ؟ السم بهذا التية المصطلحات سميت لم -2
الجواب:

الحركات. تتابع من هناك وليس ، الساكن يليه المتحرك لن متواترا المتواتر ي سمدز
ساكن. يليها أن قبل الولى أدركت قد الثانية الحركة لن بالمتدارك القافية وسميت

وتتابعهما. اتصالهما وهو فيه الساكنين لترادف بذلك المترادف وسمي

Unit 5: الشعرية الضرورات
5.1. Introduction
5.2. Objectives
5.3. Main Content

5.3.1 الزيادة ضرورات
5.3.2 النقص ضرورات
5 .3.3 التعبير ضرورات

5.4. Self-Assessment Tests
5.5. Conclusion.
5.6. Summary.
5.7. Tutor Marked Assessment.
5.8. References/Further Reading.
5.9. Possible Answers to Self-Assessments Exercises (SAEs)

5.1. Introduction
أعطيت رخص هي الشعرية الجوازات أو ، أوالضرائر ، الشعرية الضرورات
بهدف وذلك ، المألوفة وأصولها اللغة قواعد مخالفة في الناثرين دون للشعراء
، الوزن منها ، عدة الشعر فقيود ، الشعرية الصورة وجمال الوزن استقامة
فيضطر ... الفني والجمال الموسيقي الرنين ذات اللفاظ واختيار ، والقافية
صرف من اللغة قواعد على الخروج إلى ذلك على للمحافظة أحيانا الشاعر
الستساغة حيث من واحدة مرتبة في لتستوي الضرورات هذه ... ونحو.
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ما ومنها ، ممجوج مستقبح الخر وبعضها ، مقبول جائز فبعضها ؛ والقبول
شعره قبح إليها اللجوء من الشاعر أكثر فكلما ؛ ذلك بين توسط

وضرورات ، الزيادة ضرورات فمنها متنوعة ، كثيرة الشعرية والضرورات
التغيير وضرورات ، النقص

بيانها: الطالب أيها وإليك
5.2. Objectives

الشعرية. الضرورة يعرف أن الطالب يستطيع الدرس نهاية في -1
الشعرية. الضرورة أقسام يذكر أن الطالب يستطيع الدرس نهاية في -2

الشعرية الضرورة تخصيص سبب بيان الطالب يستطيع الدرس نهاية في -3
النداثرين. دون بالشعراء

أنواعها. الشعرية الضرورة درجات شرح الطالب يستطيع الدرس نهاية في -4
5.3. Main Content

5 .3.1 الزيادة ضرورات

: مثل ، ينصرف مال تنوين (1)
لي جز مرر إنك الويلت لك : فقالت عنيزة خدر الخدر دخلت ويوم

للضرورة. صرف لكنه ( عنيزةف خدر ) والصل
: مثل ، المبني المنادى تنوين (2)

السلم مطر يا عليك وليس عليها مطفر يا از سلم
للضرورة. نون لكنه ( مطفر يا ) والصل

: مثل ، المقصور مد (3)
غناءي ول يدوم فقر فل عني أغناك الذي سيغنيني

للضرورة. مد لكنه ( غنى ول ) والصل
مثل: ، جنسها من مدد حرف عنها فينشأ الحركة إشباع (4)

يف الصيارز تنقفاد الدنانيرز نفري هاجرة كلدز في الحصى يداها تنفي
للضرورة. أشبع لكنه الصيارف) ) والصل

5.3.2 النقص ضرورات

: مثل ، الممدود قصر (1)
ودبزر عود كلط تحنى إنر السففر طال وإن صنعا من لبد

للضرورة. قفصر لكنه ( صنعاءف ) والصل
: مثل ، للنداء يصلح مما المنادى غير ترخيم (2)
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والخصر الجوع ليلة مالت بن يف طفرز ناره ضوء إلى تعشو الفتى لفنزعم
للضرورة. رخم لكنه ( مالك ) والصل

: مثل ، المنصرف تنوين ترك (3)
مجمعز في مرداس يفوقان حابس ول حصن كان وما

للضرورة. التنوين ترك لكنه ( (مرداسا والصل
: مثل ، القوافي في المشدد تخفيف (4)

أفرر أني القوم ليدعي العامري ابنةف وأبيك فل
للضرورة. خفف لكنه أففر) ) والصل

5 .3.3 التعبير ضرورات

: مثل ، الوصل همزة قطع (1)
جملز ومن مني الدهرز حدثفان على شيمةق أحسن إزثرنينز أرى ل أل

للضرورة. قفطفع لكنه ( (اثرنينز والصل
: مثل ، القطع همزة وصل (2)

والدها مني بالمكر جته فرد معضلت أمرت رب ايلمغيرة ابا يا
للضرورة. وصلف لكنه أبا) (يا والصل

مثل: ، المدغم فكد (3)
فاقربلز ربا الناسز مليك أنت الجلفلز العلي لز الحمد

. للضرورة ففك لكنه ( الجلد ) والصل
: مثل ، المعطوف تقديم (4)

السلم از ة ورحمي عليك عرقت ذات من نخلةق يا أل
للضرورة المعطوف قفدم لكنه ( از ة ورحمي السلم (عليك والصل

5.4. Self-Assessment Tests
؟ الشعرية الضرورات ما -1

؟ الناثرين دون الشعراء بها خص ولم -2
؟. وأنواعها درجاتها وما -3

بمثال. نوع لكل ومثل اذكرها ، أنواع ثلثة الشعرية الضرورات -4
5.5. Conclusion.

اللغة قواعد مخالفة في للشعراء أعطيت رخص الشعرية فالضرورة إذن،
موزونة، موسيقية بنغمات النفس في التاثير هو الهدف لن ، المألوفة وأصولها

خلبة. ألفاظ بواسطة معبدرة قوية، وأفكار معان عن تكشف
5.6. Summary.
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ومدد ، المبنيد المنادى وتنوين ينصرف، ل ما تنوين تشمل: الزيادة ضرورة -1
الحركة. وإشباع المقصور

للنداء، يصلح مما المنادى غير ترخيم الممدود، قصر تشمل: النقص ضرورة -2
القوافي. في المشدد وتخفيف المنصرف، تنوين ترك

المدغم فكد الوصل، همزة قطع القطع، همزة وصل تشمل: التغيير ضرورة -3
المعطوف. وتقديم

5.7. Tutor Marked Assessment.
التية: البيات في نوعها واذكر وضدحها ثم ، الضرورة مكان بين

ودبزر عود كلط تحنى وإنر السففر طال وإن صنعا من لبد (1)
تبال شيء من خفت ما إذا نفس كلط نفسك تفد محمد (2)

زياد بني لبون لقت بما تنمي والنباءي يأتيك ألم (3)
5.8. References/Further Reading.

والقافية: العروضض الخليل علمي إلى سبيل أهدى .1
ه. ١٤١٧ . المكرمة مكة التجارية، المكتبة . مصطفى محمود الستاذ المرحوم
. عباس سليمان حامد الستاذ والقافية: العروض علمي في الوافية .الخلصة 2

ه. ١٣٩٧
ه. ١٤٠٣ . بيروت ، والنشر للطباعة بيروت دار الحلي: الدين صفي .ديوان 3
، العلمية الكتب دار الهاشمي أحمد السيد والمثال: الحكم في الحلل .السحر 4

بيروت.
، العربي الفكر دار . مناع صالح هاشم والقوافي: العروض في .الشافي 5

م. ١٩٩٣ . بيروت
القافية: وعلم الواضح .العروض 6

ه. ١٤١٥ . بيروت ، اسسلمية البشائر دار الهاشمي. علي محمد الدكتور تأليف
والقافية: .العروض 7

. اسسلمية سعود بن محمد اسمام جامعة مطابع . سالم ا عبد أمين الدكتور
ه. ١٤١٠

والقافية: .العروض 8
، السعودية والتوزيع للنشر الندلس دار . الطاووسي إبراهيم محمد الدكتور

ه. ١٤١٧ . حائل
التطبيقي: العروض .علم 9

ه. ١٤٠٧ . بيروت ، النفائس دار السعد. عمر الدكتور ، معروف نايف الدكتور
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، العربية النهضة دار . عتيق العزيز عبد الدكتور والقافية: العروض علم . 10
ه ١٤٠٧ . بيروت

والقوافي: العروض علم في الكافي . 11
. الرياض ، البيان أضواء مطابع . الشاويش محمود محمد بن غالب الدكتور

ه ١٤١٧
الشعر: وفنون والقافية العروض علم في المفصل المعجم . 12
ه ١٤١١ . بيروت ، العلمية الكتب . يعقوب بديع إميل الدكتور

غرب في والجامعات المعاهد لطلب والقافية العروض في يانعة أثمار . 13
نيجيريا كنو، العربية، للطباعات المندبي إبراهيم، سركي الدكتور إفريقيا:

2005م.
5.9. Possible Answers to Self-Assessments Exercises (SAEs)

؟ الناثرين دون الشعراء بها خص ولم الشعرية، الضرورات ما -1
رخص هي الشعرية الجوازات أو ، أوالضرائر ، الشعرية الضرورات الجواب:
وذلك ، المألوفة وأصولها اللغة قواعد مخالفة في الناثرين دون للشعراء أعطيت

، الوزن منها ، عدة الشعر فقيود ، الشعرية الصورة وجمال الوزن استقامة بهدف
فيضطر ... الفني والجمال الموسيقي الرنين ذات اللفاظ واختيار ، والقافية

ونحو. صرف من اللغة قواعد على الخروج إلى ذلك على للمحافظة أحيانا الشاعر
بمثال نوع لكل ومثل اذكرها ، أنواع ثلثة الشعرية الضرورات -2

الجواب:
وضرورات ، الزيادة ضرورات فمنها متنوعة ، كثيرة الشعرية والضرورات

التغيير وضرورات ، النقص
: مثل ، المقصور مدد الزيادة ضرورات =ومثال

غناءي ول يدوم فقر فل عني أغناك الذي سيغنيني
للضرورة. مد لكنه ( غنى ول ) والصل

: مثل ، الممدود قصر النقص ضرورات =مثال
ودبزر عود كلط تحنى إنر السففر طال وإن صنعا من لبد

للضرورة قفصر لكنه ( صنعاءف ) والصل

: مثل ، الوصل همزة قطع التعبيير ضرورات =مثال
جملز ومن مني الدهرز حدثفان على شيمةق أحسن إزثرنينز أرى ل أل

للضرورة. قفطفع لكنه ( (اثرنينز والصل
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Unit 6: وقوافيه الشعر أوزان في المولدون أحدثه ما
6.1. Introduction
6.2. Objectives
6.3. Main Content

6.3.1 الشعر باسم والقافية العروضي الوزن قيود من اسفلس محاولة
الحرد

6.3.2 المزدوج الشعر
6.3.3 طات المسمد ط- المسمد
6 .3.4 سات المخمد المخمدس-

6 .3.4.1
6 .3.4.2

6.4. Self-Assessment Tests
6.5. Conclusion.
6.6. Summary.
6.7. Tutor Marked Assessment.
6.8. References/Further Reading.
6.9. Possible Answers to Self-Assessments Exercises (SAEs)
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6.1. Introduction
أحمد بن خليل أخرجه مما العربي الشعر بحور بأند علم على إندك الطالب، أيدها
تقعيد أثناء خليل نفاه واحدا بحرا استدرك الخفش وأن عشر، خمسة الفراهيدي
أوزان في المولدون أحدثه ما على ستتطلع الوحدة، هذه وفي الشعرية، القوائد

العصرية. أذواقهم حسب أشعار قرض عليهم ليتيسدر وقوافيه الشعر
6.2. Objectives

%90 بصحة المزدوج الشعر يعرف أن الطالب يستطيع الدرس نهاية في -1
المزدوج الشعر في نظدم من ل أود أسماء ذكر الطالب يستطيع الدرس نهاية في -2

%100 بصحة
له مثال ضرب مع المسمدط شعر يعرف أن الطالب يستطيع الدرس نهاية في 3

%100 بقدر
هذه عن ماخرج إليه ينسب من اسم يذكر أن الطالب يستطيع الدرس نهاية في -4

.%100 بصحة الوزان
المخمدس والشعر المسمطات الشعر ف يعرد أن الطالب يستطيع الدرس نهاية في -5

.%100 بصحة
6.3. Main Content

6.3.1 باسم والقافية العروضي الوزن قيود من اطفلت محاولة
الحرل الشعر

الشعر في الوزان ضيق زاعمين الوزن قيود من اسفلت إلى دعاهم الذي إن
إذا العربي الشعر بأن ذلك ؛ القافية قيود من اسفلت إلى مثليه دعاهم قد العربي

ولم ، والقافية الوزن في الصل مع يتحد أن وجب واحد بيت على فيه المقول زاد
بذلك جاؤوا إل واحد معرض في أكثر أو بيتين قالوا أنهم القدماء العرب عن يعهد

هذه في اشترطوا ما مع واحدا حرفا البيات أواخر وجعلوا ، واحد بحر من
القافية. علم هو مجموعها شروط من الواخر

غير لغة تشترطه لم شديدا التزاما نراه عامة نظرة إليه نظرنا إذا هذا إن حقا
واللغة اللغات بين خلف مع الوزن شرط فيها يكفي اللغات فأكثر ، العربية

أيضا. الشرط بهذا يراد فيما العربية
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أغراض بجميع نهضت قد وجدناها عهدها سابق في العربية اللغة إلى نظرنا ولو
أن يعرف ولم ، شعرا العرب كلم أكثر وكان ، والقافية الوزن اشتراط مع القول
في ول جاهلية في ل عليه الخروج أوحاول ، به أوتبرم ، ذلك من شكا منهم أحدا

العباسي. العصر كان حتى إسلم
العيب فليس القيدين هذين تبرم قد العباسي العصر في الشعراء بعض كان فإذا
ليستكمل من عيب وهو ، يستطيع ل ما يحاول من عيب ولكنه ، اللغة عيب

الباغين هؤلء نتابع أن لنا كان وما الغايات، إلى ( (القفز الطفور يريد ثم الوسائل
فننادي ، أطرافه من جمالها ( يتنقكصوا ) يتحيدفوا أن يريدون الذين العربية على
حجز ولكنها ، وإرهاق منع قيود ظنوا كما ليست فإنها ؛ القيود هذه بطرح معهم
والتناظر. التناسق فيه روعي إذا إل يحسن ل فريد ونظام ، رشاقة ومعاقد زينة،
الباقلني بكر أبو القاضي أنشده ما الشعر بقدر المزرية المحاولة هذه أمثلة ومن

بعضهم: قول من اسعجاز كتابه في
صحبته بعرى كفي أشد مغتبطقا به كنت أْت رب
أملز ذي في يزهد أحسبه ول بالود مني تمسكا

قبلوا لكنهم ، صنيعه إلى ترتح لم الذن لن ؛ يتابعه من يجد لم الناعق هذا ولكن
منها: أخرى أنواعا ذلك من

6 .3.2 المزدوج الشعر
أبيات تصريع على الشاعر فيه يعتمد الذي هو المثنيات أو المزدوج الشعر

ما وأميز ، الثاني الشطر قافية نفس هي الول الشطر فقافية ، جميعا القصيدة
الراجيز. في ذلك يكون

يكلفهم ل يسيرا سهل وجدوه إذ ؛ الشعر من النوع هذا العباسيون الشعراء بدأ وقد
فيه نظم من أول أن ويرى . الواحدة القصيدة في القافية وحدة على الحفاظ مشقة
نظم في أسهل وجدوه إذ ، الشعراء عليه تتابع ثم ، العتاهية وأبو برد بن بشار

مزدوجة العتاهية ولبي . العلوم ومسائل ، والمثال ، والحكم ، الطويلة القصص
الحكم لكثرة ؛ ( والمثال الحكم ذات ) سماها ، بيت آلف أربعة عدا مشهورة

منها: ، فيها والمثال
مفسده أي للمرء مفسدة والجده والفراغ الشباب إن
يموت لمن القوت أكثر ما القوت تبتغيه مما حسبك

وخافا رجا ا اتقى من الكفافا جاوز فيما الفقر
ينم لم من على الليل أطول ما ألم قل، وإن ، يؤذي ما لكل
فعله حسن المرء ذخر وخير عقله بمثل المرء انتفع ما

6 .3.3 طات المسمل ط- المسمل
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، غالبا مصرع ببيت الشاعر فيه يبتدئ الشعر من نوع المسمطات أو المسمط
خمسة منها كل في الشطر من بمجاميع يأتي ثم ، القصيدة عمود قافيته تسمى
( القصيدة عمود ) الول البيت قافية غير على منها الولى الربعة : أشطر

، القيس امرئ إلى المنسوب المسمط ومثاله ، القافية هذه على الخامس والشطر
منحول: إنه : وقيل

الخالي الزمن في الدهر طول عفاهن أطلل معالم هند من توهمت
وعوازف صدى بمغناها يصيح ومصايف خلت هند من مرابع

رادف آخر ثم مسف وكل العواصف الرياح هوج وغيرها
هطال سماكين ال نوء من بأسحم

بـ(تسميط يعرف ما منها ، عدة أنواعا له فإن وإل ، المسمطات أنواع أشيع وهذا
روي غير من بروي مسجعة كلها الشعري البيت أجزاء فيه وتكون ، التقطيع)

:( الكامل من ) الندلسي هانئ ابن قول نحو القافية
ساروا إن وشواربا وقواضبا وكتائبا رغائبا البلد ملوا
واختاروا وذوابل وعوامل ومقاول وأجادل وجداول

صنف من ويخرجه ،( الموازنة ) المسمطات من النوع هذا يسمي من ومنهم
المسمطات

6 .3.4 المخملسات المخملس-
خمسة منها كل في أقسام خمسة إلى قصيدته الشاعر فيه يقسم الذي الشعر هو
نوعان: المخمس والشعر الشطر. هذه في للقافية ما نظام مراعاة مع أشطر

6 .3.4.1 واحدة قافية ذات أشطر خمسة كل
في الستقلل تمام ومستقلة ، واحدة قافية ذات أشطر خمسة كل فيه يكون نوع

تحت فرحات إلياس قول ومثاله ، تليها التي الخمسة الشطر عن وأوزانها قوافيها
:( والشباب الطفولة بين ) عنوان

ثأر عندي لك هل ؟ تشا ماذا دهر يا ظلمتني ظلمتني
شعر سقامي من صدري كأن نثر خدي فوق دمعي كأن

شطر وعي ضل من ضلع وكل
الرباض إلى الهادي كالهيكل وامتعاضي حزني من صرت قد

بالبياض السواد يختلط الماضي اللذيذ العهد أذكر إن
النقاض على العين وتمطر

المحدثين. شعرائنا بين ينتشر لم الشعر وهذا
6 .3.4.2 الولى الخامشة الشطر في القافية اتلحاد
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، القصيدة مخمسات باقي في أما ، الولى الخمسة الشطر في القافية فيه تتحد نوع
للشطر فيكون

مع الخامس الشطر قافية وتتحد ، خاصة قافية منها مخمس كل من الولى الربعة
ومثاله ، الول المخمس أشطر

الرصافي: قول
الرقود إيقاظ أعياك وقد بالنشيد تف أنت كم إلى

مفيد أو نشيدك في بمجد القصيد عرى شددت وإن ، فلست
بعيد غي في القوم لن

وئادا قعدوا ، أنهضتهم وإن رقادا زادوا أيقظتهم ا إذ
جمادا خلقوا قد القوم كأن العبادا خلق الذي فسبحان

؟ الجمود عن الجماد يخلو وهل
، منه فأكثروا المحدثون، الشعراء استحسنه الذي هو سات المخم من النوع وهذا

لم أغراضا فيه ونظموا
ونظم ، فكتوريا الملكة رثاء في قصيدة إبراهيم حافظ نظم ففيه ، القدماء يطرقها

.( الرقود إيقاظ ) وقصيدته ، ( والسقام الفقر ) قصيدته الرصافي معروف
التي للموشحات نواة المربعات مع المخمسات من النوع هذا اعتبار يمكن و

أقسامه. من قسم كل في يتكرر عنصر من فيه لما نظرا وذلك ، بعد فيما ظهرت
6.4. Self-Assessment Tests

فيه. كتب من ل أود ومن المزدوج الشعر هو ما -1
له؟ مثال ضرب مع المسمدط شعر هو ما -2

الفراهيدي؟. أحمد بن الخليل أوزان غير أخرى أوزان إلى المولدون جنح لم -3
لذلك. أمثلة اذكر استحدثوها؟ التي الشياء ما -4

القافية؟.. قيود من اسفلت إلى المولدين دعا الذي ما -5

6.5. Conclusion.
أن فاستطاع أشعار من العرب عن ورد فيما الفراهيدي أحمد بن الخليل نظر

الخفش زاد الشعر، بحور سماها بحرا عشر خمسة إلى أوزانه ويرجع يضبطه
نفاه. قد الخليل وكان المتدارك بحر ذلك بعد

وما ، عربي بشعر فليس عشر الخمسة أو عشر الستة الوزان عن خرج ما فكل
في الوزان حصر أن رأوا الذين المولدين عمل فهو الوزان هذه غير على يصاغ
النغام على كلمهم يجري أن يريدون وهم ، القول مجال عليهم يضيق العدد هذا

تلك إلى جنحوا وإنما ؛ لها لحد وهذه ، الحضارة إليهم نقلتها التي الموسيقية
أن يرون ولنهم ، بها التأثر واعتادت ، إلفها على تربت أذواقهم لن ؛ الوزان
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بالشعر الغناء وأمر ، به والغناء تلحينه يسهل الموسيقية النغام على يوقع كلما
. أكيدة العباسية المدنية هذه في خصوصا فيه العرب ورغبة مشهور، العربي

6.6. Summary.
وهي: العربية عشر الستة البحور إضافة أخرى أوزانا أحدثوا قد المولدين إند

المستنبطة: البحور : أول
، الممتد ، (المستطيل : وهي البحور دوائر عكس من بحور ستة استنبطوا

.( ،المطرد المنسرد ، المتئد ، المتوافر
المستحدثة: الفنون : ثانيا

، القوما ، الدوبيت ، السلسلة ) : وهي السبعة الفنونف تقدم ما غير استحدثوا
المواليا). ، وكان كان ، الزجل ، الموشح

6.7. Tutor Marked Assessment.
فهل ، العربية اللغة غير لغة تشترطه شديدلم التزام والقافية الوزن اشتراط إن -1

أن عن عجزت
هذا. وضح ؟ القول أغراض من بغرض تنهض

؟. فيه نظم من أول ومن ، ؟ الشعراء طرقه ولم ، ؟ المزدوج الشعر ما -2
لها. آخر نوعا اذكر ، ؟ المسمطات ما -3

؟ أنواعه وما ؟ المخمس الشعر ما -4

6.8. References/Further Reading

والقافية: العروضض الخليل علمي إلى سبيل أهدى .1
ه. ١٤١٧ . المكرمة مكة التجارية، المكتبة . مصطفى محمود الستاذ المرحوم
. عباس سليمان حامد الستاذ والقافية: العروض علمي في الوافية .الخلصة 2

ه. ١٣٩٧
ه. ١٤٠٣ . بيروت ، والنشر للطباعة بيروت دار الحلي: الدين صفي .ديوان 3
، العلمية الكتب دار الهاشمي أحمد السيد والمثال: الحكم في الحلل .السحر 4

بيروت.
، العربي الفكر دار . مناع صالح هاشم والقوافي: العروض في .الشافي 5

م. ١٩٩٣ . بيروت
القافية: وعلم الواضح .العروض 6

ه. ١٤١٥ . بيروت ، اسسلمية البشائر دار الهاشمي. علي محمد الدكتور تأليف
والقافية: .العروض 7
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. اسسلمية سعود بن محمد اسمام جامعة مطابع . سالم ا عبد أمين الدكتور
ه. ١٤١٠

والقافية: .العروض 8
، السعودية والتوزيع للنشر الندلس دار . الطاووسي إبراهيم محمد الدكتور

ه. ١٤١٧ . حائل
التطبيقي: العروض .علم 9

ه. ١٤٠٧ . بيروت ، النفائس دار السعد. عمر الدكتور ، معروف نايف الدكتور
، العربية النهضة دار . عتيق العزيز عبد الدكتور والقافية: العروض علم . 10

ه ١٤٠٧ . بيروت
والقوافي: العروض علم في الكافي . 11

. الرياض ، البيان أضواء مطابع . الشاويش محمود محمد بن غالب الدكتور
ه ١٤١٧

إميل الدكتور الشعر: وفنون والقافية العروض علم في المفصل المعجم . 12
ه. ١٤١١ . بيروت ، العلمية الكتب دار . يعقوب بديع

غرب في والجامعات المعاهد لطلب والقافية العروض في يانعة أثمار . 13
نيجيريا كنو، العربية، للطباعات المندبي إبراهيم، سركي الدكتور إفريقيا:

2005م.
6.9. Possible Answers to Self-Assessments Exercises (SAEs)

فيه؟ نظدم من ل أود ومن المزدوج الشعر هو ما -1
الجواب:

أبيات تصريع على الشاعر فيه يعتمد الذي هو المثنيات أو المزدوج الشعر
ما وأميز ، الثاني الشطر قافية نفس هي الول الشطر فقافية ، جميعا القصيدة

الراجيز. في ذلك يكون
يكلفهم ل يسيرا سهل وجدوه إذ ؛ الشعر من النوع هذا العباسيون الشعراء بدأ وقد
فيه نظم من أول أن ويرى . الواحدة القصيدة في القافية وحدة على الحفاظ مشقة

الشعراء عليه تتابع ثم ، العتاهية وأبو برد بن بشار
له؟ مثال ضرب مع المسمدط شعر هو ما -2

الجواب:
، غالبا مصرع ببيت الشاعر فيه يبتدئ الشعر من نوع طات المسمد أو ط المسمد
خمسة منها كل في الشطر من بمجاميع يأتي ثم ، القصيدة عمود قافيته تسمى
( القصيدة عمود ) الول البيت قافية غير على منها الولى الربعة : أشطر

، القيس امرئ إلى المنسوب المسمط ومثاله ، القافية هذه على الخامس والشطر
منحول: إنه : وقيل



151

الخالي الزمن في الدهر طول عفاهن أطلل معالم هند من توهمت
وعوازف صدى بمغناها يصيح ومصايف خلت هند من مرابع

رادف آخر ثم مسف وكل العواصف الرياح هوج وغيرها
هطال سماكين ال نوء من بأسحم
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