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املؤلف مقدمة

عىل وافًرا حمًدا البحور، ِنَعمك ُرضوِب من َعُروض بكلِّ الصدور، شارَح اللهمَّ نحمدك
تُستقَىص، وال تُحَرص ال التي مواهبك عىل كامًال وشكًرا تُحَىص، وال تَُعدُّ ال التي آالئك
كلِّ من املجرَد الفضَل ونستمنحك واإلجحاف، بالخزل التغيري من السالمة اللهمَّ ونسألك
العلوم بحور آله وعىل الكامل، الرسول محمد سيدنا عىل ونسلم ونصيل وِزحاف، ِعلٍَّة
وسالًما صالًة والدين، الهدى أوتاد هم الذين أصحابه وعىل والفضائل، املعارف ودوائر

واملرسلني. األنبياء جميع وعىل عليه
العرب». شعر صناعة يف الذهب «ميزان كتاب: فهذا … وبعُد

الخاصُّ عليه ويقبل القرَّاء، به فينتفع عنده من بروٍح ينَْفَحه أن وتعاىل تبارك أسأله
األحوال، جميع يف توكلُت عليه بعزيز، هللا عىل ذلك وما والشعراء، الُكتَّاب من والعامُّ

واألعمال. األقوال كلِّ يف له وأخلصت
املؤلف
الهاشمي أحمد السيد





األول الباب

الَعروض علم

يعرتيها وما وفاسُدها، العربي الشعر أوزان صحيح بها يُعَرف صناعة الَعروض: (١)
والِعَلل. الزحافات من

وَسْقمه. وزنه صحة حيث من العربي الشعر وموضوعه: (٢)
القرن يف البرصي» الفراهيدي أحمد بن «الخليل — املشهور عىل — وواضعه (٣)
أو َسبََقهم، َمن ِطراز عىل القريض ينظمون قبله الشعراء وكان الهجرة، من الثاني

الخاصة. َملكتهم إىل استناًدا
بقوله: بعضهم إليه أشار ما — املشهور عىل — وضعه وسبب

ِل��ِس��ي��بَ��َويْ��ه اْل��َوَرى َم��يْ��ُل َس��بَ��بُ��ُه َع��َل��يْ��ه ال��ل��ِه َرْح��َم��ُة اْل��َخ��ِل��ي��ِل ِع��ْل��ُم
اْل��َك��َرْم َف��يْ��ِض ِم��ْن اْل��بَ��يْ��ِت َربَّ يَ��ْس��أَُل ِل��ْل��َح��َرْم يَ��ْس��َع��ى اْإلَِم��اُم َف��َخ��َرَج
اْل��بَ��َش��ْر َل��ُه َف��أَْق��بَ��َل��ْت اْل��َوَرى بَ��يْ��َن َف��انْ��تَ��َش��ْر اْل��َع��ُروِض ِع��ْل��ُم َف��َزاَدُه

الذين العرب كالم من باالستقراء بحًرا، عرش ستة يف الشعر الخليل حرص وقد
بإلهام ه واختصَّ عليه الخليل هللا أطلع طباعهم، يف مكتوًما ا رسٍّ فكان به، هللا هم خصَّ
وإنما والرصف، النحو بقواعد يشعروا لم أنهم كما نَوْوه، وال به يشعروا لم وإن ذلك،

عليه. هللا َفَطَرهم ا ممَّ ذلك
الكائن االسم بهذا ى املسمَّ املحل يف وضعه الخليل أن «العروض» ب تسميته وسبب

والطائف. مكة بني
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الشعر عىل وأمنُه ببعٍض، الشعر بحور بعض اختالط من املَولَِّد أَْمُن وفائدته: (٤)
كالسجع، غريه، من الشعَر وتمييُزه فيه، دخوله يجوز ال الذي التغيري ومن الكرس، من

بشعر. ليس القرآن أن فيعرف
فحرام. وإالَّ أدب، سوء عىل يشتمل لم إن جائز، واألحاديث القرآن من واالقتباس

بعضهم: كقول فاألول

َس��اِري اْألَْج��َف��اِن ِف��ي ال��نَّ��ْوِم َوِس��ْح��ُر نَ��اَم��ا ِح��ي��َن ِل��ُم��ْق��َل��تَ��يْ��ِه أَُق��وُل
ِب��ال��نَّ��َه��اِر» َج��َرْح��تُ��ْم َم��ا «َويَ��ْع��َل��ُم ِب��َل��يْ��ٍل ��اُك��ْم تَ��َوفَّ َم��ْن تَ��بَ��اَرَك

نواس: أبي كقول (الحرام) والثاني

َم��ْوُزوْن ��ْع��ِر ال��شِّ بَ��ِدي��ِع ِم��ْن َس��ْط��ٌر اْألَْرَداِف ِف��ي ُخ��طَّ
تُ��ِح��بُّ��وْن» ��ا ِم��مَّ تُ��نْ��ِف��ُق��وا َح��تَّ��ى اْل��ِب��رَّ تَ��نَ��الُ��وا «َل��ْن

دروس. وعدة مقدمات، تْسُع العروض علم ويف
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األول الفصل

العروض مقدماتعلم

العروض علم أركان يف األوىل: املقدمة (1)

وضع عىل ُمتتاِبعة وسكنات ُمتحرِّكات وهي وتفاعيله، أوزانه العروض: علم أركان
اآلتية. البحور من بحر أيُّ بها يُوَزن معروف،

وفواصل.1 وأوتاد، أسباب، أشياء: ثالثة من األوزان هذه وترتكَّب
وال سيوُفنا»، «َلَمعْت يف املجموعة العرشة التقطيع حروف من تتكون الثالثة وهذه

أبًدا. غريها من ترتكب
وفاصلة. وَوتِد، سبب، إىل: تنقسم وهي

حرفني: عن عبارة «فالسبب» •

َلَك. ِبَك، ِلَم، كقولك: الثقيل»، «السبب فهو متحرَِّكنْيِ كانا فإن (أ)
كقولك: الخفيف»؛ «السبب فهو ساكنًا والثاني متحرًِّكا األول كان وإن (ب)

ِيل». – «َهْب

والسبب الخيمة، أي عر؛ الشَّ بيت فالبيت وأقسامها؛ الخيمة عن األسماء هذه أكثر العروض أهل أخذ قد 1

الخيمة. يف الحاجز والفاصلة األسباب، تَُشد بها التي الخشبة هو والوتد الخيمة، تُربَط به الذي الحبل هو
ي وُسمِّ ساكن، يليهما ُمتحرِّكني الجتماع مجموًعا املجموع الوتد ي وُسمِّ البيت، نصف هو امِلْرصاع وكذلك

بينهما. ساكن حرف بوقوع ُمتحرَِّكيْه الفرتاق مفروًقا املفروق الوتد
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ساكن)، وثالثهما متحركان (اثنان أحرف ثالثة مجموع عن عبارة «والوتد» •
غزا». – «نََعْم كقولك: املجموع»؛ «الوتد ى ويُسمَّ

،« نَْرصُ – «َماَت كقولك: ساكن؛ ثالث حرف يتوسطهما متحركان أو
املفروق». «الوتد ى ويُسمَّ

ساكن. يليها متحركات أربعة أو ثالثة «والفاصلة» •
كقولك: الصغرى»؛ «الفاصلة ى تُسمَّ متحركات ثالثة بعد الساكن كان فإن

ُمُدنًا». – «َسَكنُوا
كقولهم: الكربى»؛ «الفاصلة تسمى متحركات أربع بعد الساكن كان وإن

َمِلُكنَا». – «َقتََلُهْم

– َجبَِلْن – ظهر – عىل – أر – «لم جملة: يف والفواصل واألوتاد األسباب وتجتمع
َسَمَكتَْن».

العرشة التفاعيل يف الثانية: املقدمة (2)

َمَفاِعيلُْن – َفُعولُْن عرشة: والفواصل األوتاد مع األسباب ائتالف من تتولَّد التي التفاعيل
– َمْفُعوَالُت – ُمتََفاِعلُْن – ُمْستَْفِعلُْن – َفاِعَالتُْن – َفاِعلُْن – التُْن2 َفاِع – ُمَفاَعَلتُْن –

لُْن. ُمْستَْفِع
«فعو»، وهو مجموع وتد من مركَّب «َفُعولُْن» العرشة التفاعيل من األول فالجزء

«لن». وهو خفيف وسبب
خفيفني وسببنَْيِ «مفا»، وهو مجموع وتد من مركب «َمَفاِعيلُْن» الثاني والجزء

لُْن». – «عي هما

بينه وللفرق مفروق، وتد الرابع الجزء هذا أول أن عىل للداللة بعدها التي الالم من العني فصلت قد 2

املجموع. الوتد ذي السادس الجزء وبني
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وهو ثقيل وسبب «َمَفا»، وهو مجموع وتد من ُمركَّب «ُمَفاَعَلتُْن» الثالث والجزء
«تُْن». وهو خفيف وسبب «َعَل»،

وهما خفيفني وسببنَْيِ «َفاِع» وهو مفروق وتد من ُمركَّب َالتُْن» «َفاِع الرابع والجزء
تُْن». – «ال

األصل وضاِبط فروٌع، بعَدها الباقية والستة األصول، هي األربعة التفاعيل وهذه
وملا ثقيل، أو خفيف بسبب بُِدئ ما الفرع وضاِبط مفروق، أو مجموع بوتد بُِدئ ما
به بُِدئ ما كان — الوتد عىل يُعتَمد إنما ُزوحف إذا ألنه — السبب من أقوى الوتد كان

أصًال.
وهو مجموع ووتد «َفا»، وهو خفيف سبب من ُمركَّب «َفاِعلُْن» الخامس والجزء

«ِعلُْن».
وهو مجموع ووتد «َفا»، وهو خفيف سبب من ُمركَّب «َفاِعَالتُْن» السادس والجزء

«تُْن». وهو خفيف وسبب «ِعَال»،
ووتد تَْف»، «ُمْس وهما خفيفني سببني من مركب «ُمْستَْفِعلُْن» السابع والجزء

«ِعلُْن». وهو مجموع
وهو خفيف وسبب «ُمَت»، وهو ثقيل سبب من ُمركَّب «ُمتََفاِعلُْن» الثامن والجزء

«ِعلُْن». وهو مجموع ووتد «َفا»،
ووتد ُعو»، «َمْف وهما خفيفني، سببني من ُمركَّب «َمْفُعوالُت» التاسع والجزء

«الُت». وهو مفروق
مفروق ووتد «ُمْس»، وهو خفيف سبب من مركب لُْن» «ُمْستَْفِع العارش والجزء
للداللة بعدها التي الالم من العني ُفِصَلت وقد «لُْن»، وهو خفيف وسبب «تَْفِع»، وهو
املجموع. الوتد ذي السابع والجزء الجزء هذا بني وللفرق املفروق، الوتد آخر أنها عىل

للحفظ والثانية األوىل املقدمة نَْظُم

ُم��نْ��َح��ِص��َرْه ُس��يُ��وُف��نَ��ا» «َل��َم��َع��ْت ِف��ي َع��ْش��َرْه اْل��بُ��ُح��وِر تَ��ْق��ِط��ي��ِع أَْح��ُرُف
َوَل��ْن َل��ْم تَ��ُق��وُل: َك��َم��ا ثَ��اِن��ي��ِه��َم��ا َس��َك��ْن َح��ْرَف��اِن اْل��َخ��ِف��ي��ُف ��بَ��ُب َوال��سَّ
اْل��ُع��َال ِن��ْل��َت ِم��نْ��ُه��َم��ا َش��ْيءٍ تَ��ْس��ِك��ي��ِن ِب��َال َح��ْرَف��اِن َف��ْه��َو ال��ثَّ��ِق��ي��ُل ��ا أَمَّ
َوْص��َف��ا ال��ثَّ��ِق��ي��ِل َع��َل��ى ُم��َس��كَّ��نً��ا َح��ْرَف��ا َزاَد اْل��َم��ْج��ُم��وُع َواْل��َوتِ��ُد
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اْل��َغ��َل��ْط َواْح��ذَِر اْل��َم��ْف��ُروَق ��ِه َف��َس��مِّ اْل��َوَس��ْط ِف��ي َج��اءَ ��اِك��ُن ال��سَّ يَ��ُك َوإِْن
اْم��ِت��َراءِ ِب��َال َع��ْش��ٌر َوَع��دَُّه��ا اْألَْج��َزاءِ تَ��أَلُّ��ُف ُه��نَ��ا َوِم��ْن
��َم��ا وَُع��مِّ ِب��َوتِ��ٍد بُ��ِدئَ��ْت ُق��ْد َم��ا َوْه��َي أُُص��وٌل ِم��نْ��َه��ا أَْربَ��َع��ٌة
ِذي ِم ال��الَّ ِب��َف��تْ��ِح ُم��َف��اَع��ْل��تُ��ْن َك��ذَا ُخ��ِذ َوَم��َف��اِع��ي��لُ��ْن َف��ُع��ولُ��ْن َوْه��َي
تَ��ِف��ي َوِس��تَّ��ٌة اْل��ُم��َض��اِرِع بَ��ْح��ِر ِف��ي اْل��َم��ْف��ُروِق َص��اِح��ُب َالتُ��ْن َوَف��اِع
َوَج��ْب َف��اِع��لُ��ْن َوَس��بْ��ُق ُم��ْس��تَ��ْف��ِع��لُ��ْن َس��بَ��ْب َوابْ��ِت��َداُؤَه��ا اْل��ُف��ُروُع َوْه��َي
َف��ْل��تَ��بْ��تَ��ِه��ِل َم��ْف��ُع��وَالُت َك��ذَاَك يَ��ِل��ي ُم��تْ��َف��اِع��لُ��ْن َوَف��اِع��َالتُ��ْن
يَ��ِف��ي ُم��ْج��تَ��ثٍّ ثُ��مَّ اْل��َخ��ِف��ي��ِف بَ��ْح��ِر ِف��ي اْل��َم��ْف��ُروِق اْل��َوتِ��ِد ذُو لُ��ْن ُم��ْس��تَ��ْف��ِع

العرشة التفاعيل تَْلَحق التي والِعلل الزِّحاف يف الثالثة: املقدمة (3)

والعلة». «الزحاف ب ونه يسمُّ تغيريٌ العرشَة التفاعيَل هذه يلحق
وغريه، الحشو يف الشعري للبيت األجزاء أسباب بثواني يلحق تغيري هو فالزحاف:
من يأتي فيما التزاُمه يجب فال القصيدة، أبيات من بيت يف الزحاف دخل إذا إنه بحيث

األبيات. من بعده
نوعان: والزحاف

األجزاء. من واحد سبب يف يدخل الذي وهو ُمفَرد: (١)
جزء. أيِّ من بسببني يلحق الذي وهو وُمركَّب: (٢)

املفَرد الزحاف يف الرابعة: املقدمة (4)

ثمانية: املفرد الزحاف تغيريات

«ُمتَْفاِعلُْن». فتصري «ُمتََفاِعلُْن» يف املتحرِّك الثاني تسكني هو اإلضمار: (١)
«َفِعلُْن». فتصري «َفاِعلُْن» يف كما الساكن الثاني حذف هو الَخبُْن: (٢)

«ُمَفاِعلُْن». فتصري «ُمتََفاِعلُْن» يف املتحرِّك الثاني حذف هو الَوْقُص: (٣)
«ُمْستَِعلُْن». فتصري «ُمْستَْفِعلُْن» يف كما الساكن الرابع حذف هو : الطَّيُّ (٤)
«ُمَفاَعْلتُْن». فتصري «ُمَفاَعَلتُْن» يف املتحرِّك الخامس تسكني هو الَعْصُب: (٥)
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العروض علم مقدمات

«َفُعوُل». فتصري «َفُعولُْن» يف كما الساكن الخامس حذف هو الَقبُْض: (٦)
«ُمَفاَعَلْن». فتصري «ُمَفاَعَلتُْن» يف املتحرِّك الخامس حذف هو الَعْقُل: (٧)
«َمَفاِعيُل». فتصري «َمَفاِعيلُْن» يف الساكن السابع حذف هو : الَكفُّ (٨)

تنبيه

الحرف يُحتَسب كما متحرِّك، وثانيهما ساكن أولهما بحرفني؛ يُحتَسب امُلشدَّد الحرف أن أوًال: اعلم
تكتبها فإنك ٌد»؛ «محمَّ كلمة يف كما وذلك ساكن؛ وثانيهما ُمتحرِّك أولهما أيًضا؛ بحرفني امُلنوَّن

«ُمَحْمَمُدْن». هكذا

مقابلة فتحة تكون أن عن النظر برصف امليزان من بالحركة الشعر من الحركة تُقابَل وثانيًا:
بالسكون. السكون ويقابَل لكرسة،

الخفيف، املقتضب، املديد، الرسيع، املنرسح، الرمل، الرجز، البسيط، أبحر: عرشة يدخل الَخبُْن
املتدارك. املجتث،

املنرسح. الرسيع، املقتضب، البسيط، الرجز، أبحر: خمسة يدخل والطَّيُّ

الخفيف. املضارع، الهزج، الرمل، أبحر: أربعة يدخل والَقبُْض

املجتث. الطويل، املديد، الخفيف، املضارع، الهزج، الرمل، أبحر: سبعة يدخل والَكفُّ

الكامل. يدخالن واإلضمار والَوْقُص

الوافر. يدخالن والَعْصب والَعْقل

الكامل. بحر يدخل والخزل

املنرسح. الرسيع، الرجز، البسيط، أبحر: أربعة يدخل والخبل

الخفيف. املديد، الرمل، املجتث، أبحر: أربعة يدخل والشكل

يأتي. مما ذلك كل يُعَلم كما الوافر. بحر يدخل والنقص

األربعة  املركَّب الزحاف تغيريات يف الخامسة: املقدمة (5)

وفاء سني كحذف واحدة؛ تفعيلة يف والطَّيِّ الَخبْن من ُمركَّب هو الخبل: (١)
«َفِعَلتُْن». إىل فتنقل «ُمتَِعلُْن» فتصري «ُمْستَْفِعلُْن»
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العرب شعر صناعة يف الذهب ميزان

«ُمتَفاِعلُْن»، ألف وحذف تاء كإسكان ؛ والطَّيِّ اإلضمار من مركب هو الخزل: (٢)
«ُمْفتَِعلُْن». إىل فتنقل «ُمتَْفِعلُْن» فتصري

من األخرية والنون األوىل األلف كحذف ؛ والكفِّ الخبن من ُمركَّب هو ْكل: الشَّ (٣)
«َفِعالُت». فتصري «َفاِعالتُْن»

وحذف املتحرِّك الخامس كتسكني ؛ والَكفِّ الَعْصب من ُمركَّب هو النقص: (٤)
«ُمَفاَعْلُت». فتصري «ُمفاَعَلتُْن» من الساكن السابع

وأقسامها العلل يف السادسة: املقدمة (6)

إنه أي لها؛ الزٌم والرضب، العروض يف واقع األسباب، بثواني ُمختَصٌّ تغيري هي الِعلَّة:
أبياتها. سائر يف استعماله وجَب قصيدة من بيت أول يف رضب أو بَعُروض لحق إذا

بالنقص. ى يُسمَّ واآلخر بالزيادة، ى يُسمَّ أحدهما نوعان: والعلل
فثالث: بالزيادة تكون التي العلل فأما

«فاِعلُْن»؛ نحو مجموع؛ وتد آخره ما عىل خفيف سبب زيادة هو ِْفيل: الرتَّ (١)
«فاعالتُن». فتصري خفيًفا سببًا وتزيد ألًفا النون فتقلب

«مستفعلن»، نحو املجموع؛ الوتد آخره ما عىل ساكن حرف زيادة هو التَّذْييل: (٢)
«مستفِعالن». فتصري

«فاعالتن»، نحو خفيف؛ سبب آخره ما عىل ساكن حرف زيادة هو التَّْسبيغ: (٣)
«فاِعالتَان». فتصري

النقص علل يف السابعة: املقدمة (7)

ِتْسٌع: بالنقص تكون التي الِعَلل

«َمفاِعيلُن»، نحو يف التفعيلة آخر من الخفيف السبب إسقاط هو الحذف: (١)
«َفُعولُْن». إىل فتنقل «َمفاِعي»، فتصري

«ُمَفاعَلتُْن»، نحو يف قبله ما وإسكان الخفيف السبب إسقاط هو الَقْطف: (٢)
«َفُعولُن». إىل فتنقل «ُمَفاَعْل»، فتصري
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العرب شعر صناعة يف الذهب ميزان

الزيادة. علل جدول

بعد التفاعيل إليه تئول ما
الزيادة علل دخول

التي التفاعيل بعض
الزيادة علل تدخلها

تعريفها اسم
العلة

الرقم
املسلسل

فاعالتن (١) فاعلن (١) عىل خفيف سبب زيادة
مجموع وتد آخره ما الرتفيل ١

متفاعالتن (٢) متفاعلن (٢)

متفاعالن (١) متفاعلن (١)
عىل ساكن حرف زيادة
مجموع وتد آخره ما التذييل مستفعالن٢ (٢) مستفعلن (٢)

فاعالن (٣) فاعلن (٣)

فاعالتان فاعالتن عىل ساكن حرف زيادة
خفيف سبب آخره ما

التسبيغ ٣

«مفاعيلُْن»، يف متحركه وإسكان الخفيف السبب ساكن إسقاط هو الَقْرص: (٣)
«مفاِعيْل». فتصري

«فاِعلُْن»، نحو يف قبله ما وإسكان املجموع الوتد ساكن حذف هو الَقْطع:3 (٤)
«َفْعَلْن». إىل فتنقل «فاِعْل»، فتصري

فتصري «فاِعلُْن»، نحو يف املجموع الوتد ثاني أو أول حذف هو التَّْشعيث: (٥)
«َفْعَلْن». إىل فتنقل «فاِعْن»، أو «فالُْن»

قال: من التورية يف أحسن ولقد األسباب، يف يكون ال القطع 3

َع��ِزي��ُز َه��َواُه ِف��ي َوْج��ِدي َوبَ��ِس��ي��ُط َواِف��ُر إَِل��يْ��ِه َش��ْوِق��ي َك��اِم��ًال يَ��ا
يَ��ُج��وُز َل��يْ��َس اْألَْس��بَ��اِب ِف��ي َواْل��َق��ْط��ُع ِب��َق��ْط��ِع��َه��ا َل��َديْ��َك أَْس��بَ��اِب��ي َع��اَم��ْل��َت
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«ُمْستَْف»، فتصري «ُمْستَْفِعلُْن»، نحو يف ته بُرمَّ املجموع الوتد حذف هو الحذذ: (٦)
«َفْعَلْن». إىل فتنقل

«َمْفُعوالُت»، نحو يف الجزء آخر من ته بُرمَّ املفروق الوتد حذف هو ْلم: الصَّ (٧)
«َفْعَلْن». إىل فينقل «َمْفُعو»، فيصري

«َمْفُعوَال». فتصري «َمْفُعوالُت»، يف املفروق الوتد آخر حذف هو الَكْسف: (٨)
«مفعوالْت». فتصري «مفعوالُت»، يف املفروق الوتد آخر متحرِك تسكني هو الوقف: (٩)
فتصري «فاعالتُْن»، نحو يف «بالبرت»، ذلك ى فيُسمَّ مًعا والقطع الحذف يجتمع وقد

«َفْعَلْن». إىل فتنقل «فاِعْل»،

21



ص.
عللالنق

جدول

من
مايقابلها

التفاعيلاملستعملة
ماتئولإليهبعددخول

صفيها
عللالنق

علل
تفاعيلتدخلها

صاملقابلةلها
النق

تعريفها
اسمالعلة

الرقم
املسلسل

ُْن َفُعول
مفاِعي

مفاعيلن
من

ف
خف

سبب
إسقاط

ض
يفالعرو

آخرالتفعيلة
رضب

أوال

ف
الحذ

١

َفُعولُن
مفاعْلبسكونالالم

مفاعَلتُْنبتحريكالالم
من

ف
خفي

سبب
إسقاط

ما
وإسكان

آخرالتفعيلة
قبله

صب)
ع
+
ف
ف(حذ

القط
٢

(١)َفِعالتُْن
متفاِعْل

(١)
متفاِعلُْن

(١)
ساكنالوتد

ف
حذ

ما
وتسكني

املجموع
قبله

القطع
٣

(٢)َفْعَلْن
(٢)فاِعْل

(٢)فاِعلُْن

َمْفُعولُْن
(٣)

مستفِعْل
(٣)

مستفِعلُْن
(٣)

…
(١)فاعالْت

(١)فاعالتُْن
ساكنالسبب

ف
حذ

وإسكان
ف
الخفي

متحركه
رص

الق
٤

…
(٢)فعوْل

(٢)فعولُْن

 
مفاعيْل

(٣)
مفاعيلُْن

(٣)



من
مايقابلها

التفاعيلاملستعملة
ماتئولإليهبعددخول

صفيها
عللالنق

علل
تفاعيلتدخلها

صاملقابلةلها
النق

تعريفها
اسمالعلة

الرقم
املسلسل

(١)َلْن
(١)َفْع

(١)فعولن
مع

ف
خفي

سبب
ف
حذ

عىلالوتد
إجراءالقطع

+قطع)
ف
البرت(حذ

٥
(٢)َفْعَلْن

(٢)فاِعْل
(٢)فاعالتن

(١)َفْعَلْن
َْف
ُمْست

(١)
مستفِعلُْن

(١)
وتد

ف
حذ

هو
منآخر

مجموع
التفعيلة

الحذذ
٦

(٢)فعلُْن
متفا

(٢)
متفاِعلُْن

(٢)

َفْعَلْن
مفعو

مفعوالُت
من

مفروق
وتد

ف
حذ

هو
ضأو

آخرتفعيلةالعرو
رضب

ال

ْلم الصَّ
٧

…
مفعوالْت

مفعوالُت
متحركآخرالوتد

إسكان
منآخرتفعيلة

املفروق
رضب

ضأوال
العرو

ف
الوق

٨

َمْفُعولُْن
مفُعوَال

مفعوالُت
فآخرالوتداملفروق

حذ
ض
منآخرتفعيلةالعرو

رضب
أوال

ف
الكس

٩

َفْعَلْن
فالُْنأوفاِعْن

فاِعلُْن
فأولأوثانيالوتد

حذ
املجموع

التشعيث
١٠



العرب شعر صناعة يف الذهب ميزان

أجوبتها تُطَلب مسائل

واضعه؟ َمن العروض؟ علم هو ما (١)
التفاعيل؟ ترتكَّب يشء أيِّ من العروض؟ علم تفاعيل هي ما (٢)

منها؟ يتكون الذي وما التقطيع؟ حروف هي ما (٣)
ينقسم؟ كم وإىل السبب؟ هو ما (٤)
ينقسم؟ كم وإىل الوتد؟ هو ما (٥)

تنقسم؟ كم وإىل الفاصلة؟ هي ما (٦)
والفواصَل؟ واألوتاَد األسباب تجمع التي الجملة هي ما (٧)

والفواصل؟ واألوتاد األسباب من ترتكب التي التفاعيل عدد كم (٨)

والسابعة والسادسة والخامسة والرابعة الثالثة املقدمة نظم

ُزِك��ْن َق��ْد ِب��ال��زَِّح��اِف اْل��ِت��َزاٍم َغ��يْ��ِر ِم��ْن اْألَْس��بَ��اِب ِم��َن ال��ثَّ��اِن��ي تَ��َغ��يُّ��ُر
تَ��ْخ��ُرُج ثَ��َم��اٍن ٍل أَوَّ أََق��ْس��اُم ُم��ْزَدِوُج ُم��ْف��َرٌد ال��زَِّح��اُف ثُ��مَّ
أَْدِرَك��ا َخ��بْ��ٌن َف��ْه��َو َوإِالَّ َوْق��ٌص ُح��رَِّك��ا َق��ْد يَ��ُك��ْن إِْن ثَ��اٍن َف��َح��ذُْف
اْس��تَ��َق��ر ُس��ُك��ونُ��ُه ِل��َراِب��ٍع َح��ذٌْف اْش��تُ��ِه��ْر َوال��طَّ��يُّ اْإلِْض��َم��اُر تَ��ْس��ِك��ي��نُ��ُه
ُرِس��ْم َق��ْد َق��بْ��ٌض َف��ْه��َو َوإِالَّ َع��ْق��ًال ُوِس��ْم ُم��َح��رٍَّك َخ��اِم��ٍس َوَح��ذُْف
ُس��كِّ��نَ��ا َق��ْد َس��اِب��ٍع َح��ذُْف َواْل��َك��فُّ بُ��يِّ��نَ��ا َق��ْد َل��ُه تَ��ْس��ِك��ي��ٌن َواْل��َع��ْص��ُب

∗∗∗
اْل��َخ��ْزُل ��ا َوأَمَّ ال��طَّ��يِّ َم��َع َخ��بْ��ٌن َف��اْل��َخ��بْ��ُل أَْربَ��ٌع ثَ��اٍن أَْق��َس��اُم
��ْك��ِل ال��شَّ اْل��َغ��ِري��ِب اْل��َك��فِّ َم��َع َخ��بْ��ٌن ��ْك��ِل ال��شَّ َوَح��دُّ َوإِْض��َم��اٌر َط��يٌّ
تُ��ْس��تَ��ْع��َم��ُل َع��َرَض��ْت إِْن الَّ��ِت��ي ِه��َي َواْل��ِع��َل��ُل نَ��ْق��ُص��ُه��ْم َوَك��فٌّ َع��ْص��ٌب
ثَ��بَ��ْت ٌل َوأَوَّ نَ��ْق��ٌص ِزيَ��اَدٌة أَتَ��ْت ِق��ْس��َم��اِن َوْه��َي بَ��يْ��ٍت ُك��لِّ ِف��ي
َوال��تَّ��ذِْي��ي��ُل ال��تَّ��ْس��ِب��ي��ُغ َوبَ��ْع��َدُه ال��تَّ��ْرِف��ي��ُل أَوَّلُ��َه��ا ثَ��َالثَ��ٌة
ُط��ُروِّ ِم��ْن ال��تَّ��اِم ِف��ي َل��َه��ا َوَم��ا ِب��اْل��َم��ْج��ُزوِّ تَ��ْخ��تَ��صُّ َوُك��لُّ��َه��ا
ِزْد ثُ��مَّ يُ��ْدَع��ى ِب��ال��تَّ��ْرِف��ي��ِل َوذَاَك اْل��َوتِ��ْد َم��ْج��ُم��وِع بَ��ْع��َد َخ��ِف��ي��ًف��ا َف��ِزْد
��ِب َل��قِّ ثُ��مَّ ال��تَّ��ْس��ِب��ي��ُغ ُه��َو َوذَا ��بَ��ِب ال��سَّ َخ��ِف��ي��ِف َع��َل��ى ُم��َس��ك��نً��ا
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َوَرْد َق��ْد ِت��ْس��ٌع َوال��ثَّ��اِن��ي «إَِزاَل��ًة»، اْل��َوتِ��ْد ِب��َم��ْج��ُم��وِع َس��اِك��ٍن إِْل��َح��اُق
ِب��اْل��َق��ْط��ِف اْدُع��ُه اْل��َع��ْص��ِب َم��َع َوْه��َو ِب��اْل��َح��ذِْف ��ِه َس��مِّ َخ��ِف��ي��ٍف َح��ذُْف
َوَق��ْع َق��بْ��ُل الَّ��ِذي اْل��َح��ْرَف إِْس��َك��اِن��َك َم��ْع اْل��َم��ْج��ُم��وِع َس��اِك��ِن َح��ذُْف َواْل��َق��ْط��ُع
اْل��َق��ْص��ُر ��ا َوأَمَّ َف��ْع َف��ُع��ولُ��ْن َك��ِف��ي بَ��تْ��ُر َح��ذٍْف َم��َع َه��ذَا َواْل��َق��ْط��ُع
اْل��َم��ْع��ُروِف ِل اْألَوَّ ُس��ُك��وِن َم��َع اْل��َخ��ِف��ي��ِف ِم��َن ال��ثَّ��اِن��ي َف��َح��ذُْف��َك
َف��ُخ��ذَا ِب��َص��ْل��ٍم َم��ْف��ُروٍق َوَح��ذُْف َح��ذَذَا ��ى يُ��َس��مَّ َم��ْج��ُم��وٍع َوَح��ذُْف
اْل��َك��ْس��ُف َف��َه��ذَا َح��ذَْف��تَ��ُه َوإِْن َف��اْل��َوْق��ُف َس��اِب��ًع��ا تُ��َس��كِّ��ْن َوإِْن

وأقسامه البيت يف الثامنة: املقدمة (8)

منه. بقافية وينتهي أجزاء من يتألف تامٌّ كالم البيت: (١)
إىل الثالثة ى وتُسمَّ «نُتَْفة»، البيتان ى ويُسمَّ و«يتيًما»، مفرًدا الواحد البيت ى ويُسمَّ

«قصيدة». فصاعًدا السبعة ى وتُسمَّ «قطعة»، الستة
الشاعر: كقول «َعُجًزا»، والثاني «صدًرا»، يُسمى األول مرصاعان: وللبيت

إِنَْساُن ِباْلِجْسِم َال ِبالنَّْفِس َفأَنَْت َفَضاِئَلَها َفاْستَْكِمْل ِبالنَّْفِس َعَليَْك
(َعُجز) (صدر)

مؤنثة). (وهي الصدر من جزء آخر العروض: (٢)
مذكر). (وهو الَعُجز من جزء آخر الرضب: (٣)

الشاعر: كقول «حشًوا»، ى يُسمَّ البيت يف والرضب العروض عدا وما

يَْختَاُرُه َما ُكلَّ َويَبْلُُغ ُطرٍّا أَْوَقاتُُه َلُه تَْصُفو الَِّذي ذَا َمْن
رضب حشو عروض حشو
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الشاعر: كقول أجزائه، كلَّ استوىف ما التام: البيت (٤)

َوتَ��َك��رُِّم��ي َش��َم��اِئ��ِل��ي َع��ِل��ْم��ِت َوَك��َم��ا نَ��ًدى َع��ْن ��ُر أَُق��صِّ َف��َم��ا َص��َح��ْوُت َوإِذَا

الشاعر: كقول «وافيًا»، ُسمي (كالعلل) بنقص استوفاها وإن

اْألَْق��ذَاِر َوق��َرارُة ال��رََّدى َش��َرُك إِنَّ��َه��ا ِن��يَّ��َة ال��دَّ نْ��يَ��ا ال��دُّ َخ��اِط��َب يَ��ا
َداِر ِم��ْن َل��َه��ا تَ��بٍّ��ا َغ��ًدا، أَبْ��َك��ْت يَ��ْوِم��َه��ا ِف��ي أَْض��َح��َك��ْت َم��ا َم��تَ��ى َداٌر

الشاعر: كقول ورضبه،4 عروِضه ُجْزءا ُحِذف ما املجزوء: (٥)

منها الثاني الجزء ى فيُسمَّ أجزاء، أربعة ذا يصري فبالَجْزء أجزاء ستة من ُمركَّبًا كان إذا البيت 4
فال ورضبًا، عروًضا منها الثالث الجزء ى يُسمَّ أجزاء؛ ثالثة ذا يصري وبالشطر رضبًا، والرابع عروًضا

ذلك. كلُّ لك وسيتضح ورضب، عروض ثانيهما جزأين ذا يصري بالنهك وكذا قسمني، إىل ينقسم
يف الكلمات حروف من ثبت فما الخط، ال اللفظ هو بامليزان ومقابلته الشعر وزن يف واملعتَرب
يف يُرَسم لم وإن سكون أو حركة من امليزان يف يناسبه بما ومقابلته بالوزن اعتباره وجب ظ التلفُّ
… «َمْدَد» فيعترب «مدَّ» نحو متحرك؛ والثاني ساكن أولهما حرفني يُعتَرب فإنه املشدد، كالحرف الخط؛
يعترب فإنه «قلٌم» نحو ساكنة؛ نون والثاني متحرك أولهما أيًضا حرفني يُعتَرب فإنه ن امُلنوَّ والحرف
«هاذا» بهما ينطق فإنه «لكن»، يف الالم بعد والتي «هذا»، يف الهاء بعد التي واأللف «قلمن». هكذا

إليه. فارجع ًال، ُمفصَّ رشحه سبق كما و«الكن»،
يف ُرسم وإْن يكن، لم وكأنه الوزن، يف يعترب ال ظ التلفُّ يف الكلمات حروف من سقط ما أن واعلم
هكذا بهما ينطق فإنه عر»؛ الشِّ «نظمت نحو مشدد، حرف بعدهما كان إذا التعريف والم كألف الخط،
فإنه الكتاب» «طالعت مثاله فقط، األلف فتسقط مشدد غري بعدهما ما كان إذا أما ِشعر». «نظمتْش
يف التي والواو «كتبوا»، نحو: خطٍّا، تُزاد التي األلف تسقط وكذا كتاب»، «طالعتْل هكذا بها ينطق

سبق. كما ذلك عىل وِقْس «عمرو»، يف والتي «أولئك»،
كلٍّ أول من تبتدئ ثم بامليزان، وتُقارنه اللفظية صورته بحسب البيت تكتب أن التقطيع وكيفية
متحرك جرٍّا؛ وهلم بالساكن، والساكن امليزان، من باملتحرك البيت من املتحرك الحرف فتقابل منها،
يف له املقابل القسم تَْفِصل جزء مقابلة من انتهيت وكلما ِحدته، عىل جزء كلُّ بساكن، وساكن بمتحرك

أيًضا. ذلك عىل الكالم سبق كما … وهكذا يليه؛ عما البيت
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ال��رََّدى َش��َرُك إِنَّ��َه��ا ـ��َة ِن��يَّ��ـ ال��دَّ نْ��يَ��ا ال��دُّ َخ��اِط��َب يَ��ا
َغ��َدا أَبْ��َك��ْت يَ��ْوِم��َه��ا ِف��ي أَْض��َح��َك��ْت َم��ا َم��تَ��ى َداٌر

الشاعر: كقول نصفه؛ وبقي نصفه ُحذف ما واملشطور: (٦)

اْل��ِع��نَ��ْب ��ْوِك ال��شَّ ِم��َن تَ��ْج��ِن��ي َال إِنَّ��َك

كقوله: اآلخر، الثلث وبقي شطَريْه ثلثا حذف ما واملنهوك: (٧)

َج��ذَْع ِف��ي��َه��ا َل��يْ��تَ��ِن��ي يَ��ا

التفاعيل. السدايس البحر يف إال يكون ال و
كقوله: الروي يف رضبه عروضه خالفت ما وامُلْصَمت: (٨)

َم��ْس��ُج��وُم َع��يْ��نَ��يْ��َك ِم��ْن ��بَ��ابَ��ِة ال��صَّ َم��اءُ َم��نْ��ِزَل��ًة َخ��ْرَق��اءَ ِم��ْن ��ْم��َت تَ��َوسَّ أَإِْن

كقوله: بزيادة، برضبه لإللحاق عروضه ت ُغريِّ ما ع: وامُلرصَّ (٩)

أَْزَم��اِن ُم��نْ��ذُ آيَ��اتُ��ُه َخ��َل��ْت َوَربْ��ٍع وَِع��ْرَف��اِن َح��ِب��ي��ٍب ِذْك��َرى ِم��ْن نَ��بْ��ِك ِق��َف��ا
ُرْه��بَ��اِن َم��َص��اِح��ِف ِف��ي َزبُ��وٍر َك��َخ��طِّ َف��أَْص��بَ��َح��ْت َع��َل��يْ��َه��ا بَ��ْع��ِدي ُح��َج��ٌج أَتَ��ْت

كقوله: بنقص، أو

َع��ِس��ي��ُب أََق��اَم َم��ا ُم��ِق��ي��ٌم َوإِنِّ��ي تَ��نُ��وُب اْل��ُخ��ُط��وَب إِنَّ أََج��اَرتَ��نَ��ا
نَ��ِس��ي��ُب ِل��ْل��َغ��ِري��ِب َغ��ِري��ٍب َوُك��لُّ ُه��نَ��ا َه��ا ُم��ِق��ي��َم��اِن إِنَّ��ا أََج��اَرتَ��نَ��ا

كقوله: تغيري؛ بال تساويا ورضب عروض كلُّ ى: واملقفَّ (١٠)

َف��َح��ْوَم��ِل ال��دَُّخ��وِل بَ��يْ��َن ال��لِّ��َوى ِب��ِس��ْق��ِط َوَم��نْ��ِزِل َح��ِب��ي��ٍب ِذْك��َرى ِم��ْن نَ��بْ��ِك ِق��َف��ا
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من بعُضها يكون بأن واحدة كلمة يف شطراه اشرتك الذي البيت هو ر: وامُلدوَّ (١١)
املعري: العالء أبي كقول الثاني؛ الشطر من وبعضها األول الشطر

اْألَْج��َس��اِد َه��ِذِه ِم��ْن إِالَّ أَْرِض ال��ـ أَِدي��َم أَُظ��نُّ َم��ا اْل��َوْطءَ ��ِف َخ��فِّ

أَْجِوبتها تُطَلب أسئلة

القصيدة؟ ترتكب بيت كم من أقسامه؟ وكم البيت؟ هو ما (١)
والحشو؟ والرضب العروض بني الفرق ما (٢)

والوايف؟ التام؟ البيت هو ما (٣)
ى، وامُلقفَّ ع، وامُلرصَّ وامُلصَمت، واملنهوك، واملشطور، املجزوء، البيت بني الفرق ما (٤)

ر؟ وامُلدوَّ

الثامنة املقدمة نَْظُم

��ْط��ِر ال��شَّ ِخ��تَ��اِم اْس��َم ُه��ِدي��َت َوُخ��ذْ ��ْدِر ِب��ال��صَّ اْدُع��ُه اْألَْج��َزا ل َوأَوَّ
اْس��تَ��بَ��انَ��ا ِب��اْل��َع��ُج��ِز إِْن ��ْرُب َوال��ضَّ َك��انَ��ا ِب��َص��ْدٍر إِْن اْل��َع��ُروُض ُه��َو
اْل��ع��ُروِض ِب��ِن��ْع��َم��ِة ُه��ِدي ِل��َم��ْن َواْل��َع��ُروِض ��ْرِب ال��ضَّ َغ��يْ��ُر َواْل��َح��ْش��ُو
َج��َواِه��َرْه َف��اْل��تَ��ِق��ْط نَ��ْق��ٍص َغ��يْ��ِر ِم��ْن اِئ��َرْه ال��دَّ أْج��َزا اْس��تَ��ْك��َم��َل م��ا ال��تَّ��امُّ
ذََه��بَ��ا َق��ْد َم��ا ِب��اْل��َم��ْج��ُزوءِ َوَس��مِّ انْ��تَ��َس��بَ��ا إَِل��يْ��ِه ال��نَّ��ْق��ُص َم��ا َواْل��َواِف��ي
ُرِس��ْم م��ش��ط��وًرا أذه��بْ��َت ن��ص��ُف��ه م��ا َوَس��ْم وَض��رب��ه َع��ُروِض��ِه ُج��ْزءا
اع��ت��راه ق��د ثُ��ْل��ثَ��ي��ه وح��ذُف ت��راُه م��ا ب��ال��َم��نْ��ُه��وك ول��ت��دُع
ث��ب��ْت م��ا ف��ه��اك ال��ض��رَب ع��روُض��ه خ��ال��ف��ْت رويٍّ ف��ي م��ا وم��ْص��َم��ٌت
ُع اْل��ُم��َص��رَّ نَ��ْق��ٍص ِف��ي اْو َزيْ��ٍد ِف��ي تَ��تْ��بَ��ُع ِل��َض��ْرٍب ع��روُض��ُه وم��ا
ُزْل��َف��ى تَ��َق��رَّْب اْل��ِع��ْل��َم َف��ُدونَ��َك ��ى اْل��ُم��َق��فَّ َف��ذَا َس��اَوْت إِذَا ��ا أَمَّ
��َع��ا ُم��َج��مَّ َض��ْربَ��ُه يُ��َواِف��ْق َوَل��ْم ُم��َص��رََّع��ا أََرْدتَ��ُه َم��ا َوَس��مِّ
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الشعر يفرضورات التاسعة: املقدمة (9)

ومعاٍن، ونحو، ف، َرصْ من العربية اللغة بقواعد َخِبريًا يكون أن الشعر لطالب ينبغي
النَّْظم ألن إلخ؛ … وإنشاء وقواٍف، وَعُروض، وتاريخ، واشتقاق، ولغة، وبديع، وبيان،
ُعْرض به فيَُرضب عيب فيه ونظم والرضورة، العيب من خاٍل نظٌم أنواع: أربعة
يجوز مقبولة رضورة فيه ونظم ُمبتذَل، وهذا قبيحة، رضورة فيه ونظم الحائط،

عليه. ُمؤاَخذة بدون ارتكابها للشاعر
هي: املقبولة والرضورات

«أندلس»: رصف وقد الشاعر كقول ينرصف؛ ال ما ُف َرصْ (١)

َس��رَّاءُ اْل��َق��ْل��َب ِف��ي��َه��ا يُ��َف��اِرُق َوَال نَ��ْع��َم��اءُ تُ��ْل��تَ��ذُّ أَنْ��َدلُ��ٍس أَْرِض ِف��ي

زهريَّته، يف الوحش مقري كقول مأنوس؛ غري فهو الرصف عن امُلنِرصف منُع أما
الرصف: من «جامع» فمنع

اْل��َغ��ِد ِف��ي َالَح��ْت اْألُتْ��ُرن��ج َوَق��نَ��اِدُل بُ��ْس��ُط��ُه َواْألََزاِه��ُر َج��اِم��ُع َوال��رَّْوُض

َقَرصَ فقد خالد، بن محمد مدح يف تمام أبي كقول املقصور؛ ومد املمدود قرص (٢)
«الهدى»: ومدَّ «الفضاء»،

ِب��ُه��َداءِ اْل��َف��َض��ا َوَرَم��ى ال��دَُّج��ى وَرَج��ا اْل��ُع��َال َوبَ��نَ��ى ال��نُّ��َه��ى َوَح��َوى ال��نَّ��َدى َوِرَث

«أم»: همزة وصل وقد الشاعر كقول وصًال؛ القطع همزة إبدال (٣)

َع��اِم��ِر امِّ ُم��ِج��ي��ُر َالَق��ى الَّ��ِذي يُ��َالِق أَْه��ِل��ِه َغ��يْ��ِر َم��ْع اْل��َم��ْع��ُروَف يَ��ْص��نَ��ِع َوَم��ْن
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من األمر همزة قطع وقد العتاهية أبي كقول الوصل)؛ همزة (قطع وبالعكس (٤)
وصل: همزة وهي «إبن» فقال «ابن»،

َخ��َرابَ��ا َس��تَ��ْل��َق��ى ِش��ئْ��َت َم��ا إِبْ��ِن ال��لَّ��يَ��اِل��ي ِل��َه��ْدِم اْل��بَ��اِن��ي أَيُّ��َه��ا

صحيح بحرف املختومة املقيدة القوايف يف وقوعه كثر وقد املشدد، تخفيف (٥)
:« «تجفُّ شدَّة ف خفَّ حني البشري بن محمد كقول غريه؛ يف يسوغ وال ساكن،

تَ��ِج��ْف َل��يْ��َس��ْت تُ��ْربَ��تُ��ُه َغ��ِدٌق َزاِه��ٌر أَِن��ي��ٌق بُ��ْس��تَ��اٌن ِل��َي

همزة ف خفَّ وقد الصلت أبي بن أمية كقول الهمزة؛ تخفيف الباب بهذا ويلحق
«البارئ»:

َوأَْع��بُ��ُد َج��ِم��ي��ًع��ا َط��ْوًع��ا َل��ُه إَِم��اءٌ ُك��لُّ��ُه��ْم َواْل��َخ��ْل��ُق اْل��َخ��ْل��ِق، بَ��اِري ال��ل��ُه ُه��َو

«دم»: يف امليم د شدَّ وقد الشاعر كقول ف؛ امُلخفَّ تثقيل (٦)

اْل��َح��َس��ِد َع��َل��ى إِْص��َراًرا بَ��ْغ��يُ��َك َع��ْم��ُرو يَ��ا ِع��زَّتِ��ِه بَ��ْع��َد ِف��ْرًغ��ا ��َك َدمَّ أََه��اَن

جيم أسكن وقد املعري العالء أبي كقول الساكن؛ وتحريك املتحرك تسكني (٧)
«رُجل»:

َع��ثَ��َرا إِْن ال��رَّْج��ِل ِع��ثَ��اُر يُ��َق��اُل َوَال َع��ثَ��َرْت إِْن ال��رِّْج��ِل ِع��ثَ��اُر يُ��َق��اُل َوَق��ْد

«هو»: يف الهاء أسكن وقد الشاعر كقول والغائبة؛ الغائب ضمري يف كثري وهذا

اْل��َغ��اِئ��ِص َه��َواُن ِق��ي��َم��تَ��ُه َح��طَّ َم��ا يُ��ْق��تَ��نَ��ى َش��ْيءٍ أََج��لُّ َوْه��َو رُّ َف��ال��دُّ
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«الزْهر»: يف الساكنة الهاء حرك وقد وكقوله

ال��زََّه��َرا بَ��ْع��َدُه أَبْ��َق��ى َس��اَر إِْن َواْل��َغ��يْ��ُث بَ��ْع��َدُه��ُم اْألَْرِض ِف��ي َص��نَ��اِئ��ُع��ُه��ْم تَ��بْ��َق��ى

«ُحْلم»: الم حرك وقد الجوزي ابن وكقول

ُح��لُ��ُم تَ��ْص��ِري��ِف��َه��ا ِف��ي ِه��َي َك��أَنَّ��َم��ا َل��َه��ا بَ��َق��اءَ َال ُدنْ��يَ��ا ِل��َط��اِل��ِب تَ��بٍّ��ا

«مطر»: ن نوَّ وقد الشاعر كقول املناَدى؛ الَعَلم تنوين (٨)

��َالُم ال��سَّ َم��َط��ُر يَ��ا َع��َل��يْ��َك َوَل��يْ��َس َع��َل��يْ��َه��ا َم��َط��ٌر يَ��ا ال��ل��ِه َس��َالُم

أشبع وقد القيس امرئ كقول ؛ مدٍّ حرف منها يتولَّد حتى الحركة أشبعوا وقد (٩)
«انجِل»: يف ياء فتولَّدت بكرسة الكرسة

ِب��أَْم��ثَ��ِل ِم��نْ��َك اْإلِْص��بَ��اُح َوَم��ا ِب��ُص��بْ��ٍح انْ��َج��ِل أََال ال��طَّ��ِوي��ُل ال��لَّ��يْ��ُل أَيُّ��َه��ا أََال

باأللف: «أقام» فتحة أشبع وقد الخوارزمي وكقول

أََق��اَم��ا ��يَ��اءُ ال��ضِّ َزاَد َوإِْن أََغ��بَّ َض��ْوءُُه َق��لَّ إِْن اْل��بَ��ْدُر إِالَّ أَنْ��َت َف��َم��ا

«أخا»، ها فصريَّ «أخ» يف الخاء أشبع وقد الشاعر كقول الضمائر؛ يف كثري واإلشباع
«لهو»: ها فصريَّ «له» ويف

ِس��َالِح ِب��َغ��يْ��ِر اْل��َه��يْ��َج��ا إَِل��ى َك��َس��اٍع َل��ُه أََخ��ا َال َم��ْن إِنَّ أََخ��اَك أََخ��اَك

و«مجدُهْم»: «ُهْم» يف امليم حرَّك وقد أذَيْنة أبي كقول الجمع؛ ميم تحريك ويجوز (١٠)

َع��َج��بَ��ا َف��َال ُم��ْل��ًك��ا َح��اَولُ��وا َف��ِإْن َع��اٍل َوَم��ْج��ُدُه��ُم ��اٍن َغ��سَّ أَِه��لَّ��ُة ُه��ُم
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«أْقِدْم»: ميم كرس وقد عنرتة كقول ساكنًا، كان إن الكلمة آخر كرس وكذلك (١١)

أَْق��ِدِم َع��نْ��تَ��ر َويْ��َك5 اْل��َف��َواِرِس ِق��ي��ُل ُس��ْق��َم��َه��ا َ َوأَبْ��َرأ نَ��ْف��ِس��ي َش��َف��ى َوَل��َق��ْد

تنبيه

املؤنث، وتذكري املقصور، ومدِّ املنرصف، رصف َمنْع من العرب قصائد بعض يف ورد ما أنَّ اعلم
يحق وال الشذوذ، سبيل عىل أتت قد الغريبة، املسوغات من ذلك وغري اإلدغام، وفك املذكر، وتأنيث

األسباب. دعت مهما إليها يلتجئ أن للشاعر

أَْجِوبتها تُطَلب أسئلة

العروض؟ علم يف الدخول قبل يعرفه أن الشاعر يلزم الذي ما (١)
االضطرار؟ حالة يف استعمالها للشاعر يجوز التي الجائزات هي ما (٢)

فيه: ليس وما رضورة فيه ما اآلتية األشعار يف بنيِّ (٣)

َديَّ��اُر ِك إِالَّ يُ��َج��اِوَرنَ��ا أَالَّ َج��اَرتَ��نَ��ا ُك��نْ��ِت َم��ا إِذَا نُ��بَ��اِل��ي َوَم��ا
ُم��ْرِج��ِل��ي إِنَّ��َك اْل��َويْ��َالُت َل��َك َف��َق��اَل��ْت ُع��نَ��يْ��َزٍة ِخ��ْدَر اْل��ِخ��ْدَر َدَخ��ْل��ُت َويَ��ْوَم
َج��اِن��َح��ا ��بَ��ابَ��ِة ِل��ل��صَّ يَ��ُك َل��ْم َل��ْوَالِك ُم��تُ��يَّ��ًم��ا َرِح��ْم��ِت َل��ْو َس��ْع��ُدِك َداَم��نَّ
تَ��ْق��نَ��ُع َق��ِل��ي��ٍل إَِل��ى تُ��َردُّ َوإِذَا ��بْ��تَ��َه��ا َرغَّ إِذَا َراِغ��بَ��ٌة َوال��نَّ��ْف��ُس

يف يل ويظهر الويل. عن بها ويكنى للزجر، أو للتعجب «وي» وقيل: ويلك، ويك: أصل الكسائي: قال 5

ا.ه. ضبطته. وبهذا قال، مصدر (قيل) الرواية صحة أن البيت معنى
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الثاني الفصل

العروضالبحور دروسعلم

دروس: عدة العلم هذا ويف
وضع عرش، ستة والبحور الناظم. يجري مثاله عىل الذي الخاص الوزن هو البحر:
اه سمَّ آخر بحًرا األوسُط األْخَفش عليها وزاد منها، عرش خمسة أصول الخليُل
املديد – «الطويل منها ثالثة أقسام: ثالثة وهي عرش، ستة تكون فحينئذ «املتدارك»،
جزء مع فاعلن» أو «فعولن ک خمايس جزء الختالط باملمتزجة تُعرف البسيط» –

متفاعلن». أو «مستفعلن ک سباعي
الرَّمل – الرَّجز – الهَزج – الكامل – الوافر وهي: سباعية، ى تُسمَّ عَرش وأحَد
تسميتها وسبب املْجتَث. – املقتضب – املضارع – الخفيف – امُلنْرسح – الرسيع –

َوْضعها. أصل يف سباعيَّة أجزاء من مركبة أنها بالسباعيَّة
واملتدارك. املتقارب وهما: بالخماسيني يُعرفان وبحران
املتقدِّمة. التفاعيل عن موازينها تخرج ال البحور وجميع

الطويل األول: البحر (1)

ثمانية: الطويل أجزاء

م��ف��اع��ي��ل��ن ف��ع��ول��ن م��ف��اع��ي��ل��ن ف��ع��ول��ن م��ف��اع��ي��ل��ن ف��ع��ول��ن م��ف��اع��ي��ل��ن ف��ع��ول��ن
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أرضب: ثالثة لها «َمفاِعلُْن» مقبوضة واحدة عروض وللطويل

«مفاعيلن». تام: (١)
«مفاِعلُْن». مقبوض: (٢)

«فُعولْن». إىل فينقل «مفاِعي»، محذوف: (٣)

قوُل «مفاعيلن» التام األول الرضب مع «مفاعلن» املقبوضة العروض مثال •
الشاعر:

َف��ْق��َرا اْل��ِغ��نَ��ى ذَاَك َع��اَد َش��يْ��ئً��ا َزاَد َف��ِإْن َخ��لَّ��ٍة َس��دِّ ِم��ْن يَ��ْك��ِف��ي��َك َم��ا ال��نَّ��ْف��ِس ِغ��نَ��ى

تقطيعه:

فقرا ِغنا َكْل َدذَا عا َدَشيْأَْن َزا َفِإْن ِدَخْلَلِتْن َسْد َكِمْن يَْكِفي ِسَما ِغنَنْنَْف
مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن

«مفاعلن»: املقبوض الثاني الرضب مع «مفاعلن» املقبوضة العروض مثال •

تُ��َزوِِّد َل��ْم َم��ْن ِب��اْألَْخ��بَ��اِر َويَ��أِْت��ي��َك َج��اِه��ًال ُك��نْ��َت َم��ا اْألَيَّ��اُم َل��َك َس��تُ��بْ��ِدي

تقطيعه:

تزوودي لم رمن أخبا كبل ويأتي تجاهلن كن مما أييا لكل ستبدي
مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن
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«فعولن»: املحذوف الثالث الرضب مع «مفاعلن» املقبوضة العروض مثال •

تَ��نُ��وُب ِح��ي��َن ال��دَّْه��ِر نَ��اِئ��بَ��اِت َع��َل��ى نَ��ْف��َس��ُه يُ��َوطِّ��ُن َال َم��ْن ِف��ي َخ��يْ��َر َوَال

تقطيعه:

تنوبو حني ر ئباِتْدَده نا عىل نُنَفسهو يوطط ال من ريف خي وال
فعولن فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن

الطويل بحر خالصة

للترصيع، إال «مفاعلن»، وزن عىل عروضه استعمال يجب الطويل أن تقدَّم مما ُعِلم
وقافية واحد وزن عىل فيصريان وقافيته، رضبه وزن مثل البيت عروض جعل وهو

فراس: أبي كقول القصيدة؛ من فقط بيت أول يف واحدة

أَْم��ُر؟! َوَال َع��َل��يْ��َك نَ��ْه��ٌي ِل��ْل��َه��َوى أََم��ا ��بْ��ُر ال��صَّ ِش��ي��َم��تُ��َك ال��دَّْم��ِع َع��ِص��يَّ أََراَك

عىل ا وإمَّ مفاعلن، وزن عىل ا وإمَّ مفاعيلن وزن عىل ا إمَّ بها َرضْ استعمال ويجب
جميع يف استعماله يجب الثالثة األرضب هذه من رضبًا استعملَت إذا لكن فعولن، وزن

القصيدة. أبيات

أَْجِوبتها تُطَلب أسئلة

تقطيعه: مع الشاعر، قول ورضب عروض أي من (١)

بُ��ْخ��ِل ِب��َال ِم��نْ��ُه��ْم ِب��اْألَْرَواِح يَ��ُج��وُدوَن َرأَيْ��تَ��ُه��ْم ِب��َم��اٍل أَْق��َواٌم َج��اَد إِذَا
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تقطيعه: مع الشاعر، قول ورضب عروض أي ومن (٢)

َواِح��ِد َق��تْ��ِل ِف��ي اثْ��نَ��يْ��ِن َس��ْع��ُي اْل��بَ��ْغ��ِي ِم��َن َف��ِإنَّ��ُه ُف��َؤاِدي َع��ْن ��ا ُك��فَّ أََع��يْ��نَ��يَّ

تقطيعه: مع الشاعر، قول ورضب عروض أي ومن (٣)

َج��ِم��ي��ُل يَ��ْرتَ��ِدي��ِه ِرَداءٍ َف��ُك��لُّ ِع��ْرُض��ُه ال��لُّ��ْؤِم ِم��َن يَ��ْدنَ��ْس َل��ْم اْل��َم��ْرءُ إِذَا

للطويل؟ ورضبًا عروًضا وكم هي؟ وما الطويل؟ أجزاء هي كم (٤)
التغيري؟ من الطويل حشو يف يجوز الذي ما (٥)

تطبيق

الشاعر: قول يف التام والرضب املقبوضة العروض عىل (١)

اْل��َم��ْح��ِض َوال��ذََّه��ِب ��اِم ال��سَّ ِب��َل��ْوِن تَ��َح��لَّ��ْت اْل��َغ��ضِّ ��ْوَس��ِن ِب��ال��سَّ ُح��فَّ َوْرٍد َوَرْوَض��ِة
اْألَْرِض َع��َل��ى يَ��ْم��ِش��ي َق��طُّ بَ��ْدًرا أََر َوَل��ْم َم��اِش��يً��ا اْألَْرِض َع��َل��ى بَ��ْدًرا ِب��َه��ا َرأَيْ��ُت
اْل��بَ��ْع��ِض إَِل��ى يَ��ْص��بُ��و اْل��بَ��ْع��ُض ِم��نْ��ُه َك��اَد َف��َق��ْد َص��اِب��يً��ا ُك��نْ��َت إِْن َف��ْل��تَ��ْص��ُب ِم��ثْ��ِل��ِه إَِل��ى
َع��ضِّ َع��َل��ى وََع��ضٍّ َم��صٍّ َع��َل��ى ِب��َم��صٍّ َص��ْدِرِه ��اَن َوُرمَّ يْ��ِه َخ��دَّ َوْرَد تَ��َرى
ِب��اْل��بُ��ْغ��ِض اْل��َم��َح��بَّ��َة يَ��ْج��ِزي أَنَّ��ُه َع��َل��ى ِب��ُح��بِّ��ِه اْل��ُف��َؤاَد أَْف��نَ��ى ِل��لَّ��ِذي َوُق��ْل
بَ��ْع��ِض ِم��ْن أَْه��َوُن ��رِّ ال��شَّ بَ��ْع��ُض َح��نَ��انَ��يْ��َك، بَ��ْع��َض��نَ��ا َف��اْس��تَ��بْ��ِق أَْف��نَ��يْ��َت ُم��نْ��ِذٍر أَبَ��ا

الشاعر: قول يف لها املماثل والرضب املقبوضة العروض وعىل (٢)

ُم��َورَِّد ِب��َل��ْوٍن تُ��ْس��َق��ى ُم��َورََّدًة اْل��يَ��ِد َراَح��ِة َع��َل��ى َراًح��ا َوَح��اِم��َل��ٍة
َوتَ��ْس��ُج��ِد ُط��ْه��ٍر َغ��يْ��ِر ِم��ْن َل��ُه تُ��َص��لِّ��ي َراِك��ًع��ا ِل��ْل��َك��أِْس اْإلِبْ��ِري��َق تَ��َرى َم��ا َم��تَ��ى
َزبَ��ْرَج��ِد َق��ِض��ي��ب ِف��ي ُدرٍّ َك��أَْق��َراِط َونَ��ْرِج��ٍس َك��ال��لُّ��َج��يْ��ِن يَ��اَس��ِم��ي��ٍن َع��َل��ى
َغ��ِد َع��ْن ال��نَّ��اَس تَ��ْس��أَِل َال َف��َس��ْل َوَع��نْ��َه��ا ُك��لَّ��ُه َل��يْ��َل��َك َف��اْل��ُه َوَه��ِذي ِب��ِت��ْل��َك
تُ��َزوِِّد َل��ْم َم��ْن ِب��اْألَْخ��بَ��اِر َويَ��أِْت��ي��َك َج��اِه��ًال ُك��نْ��َت َم��ا اْألَيَّ��اُم َل��َك َس��تُ��بْ��ِدي
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الشاعر: قول يف املحذوف والرضب املقبوضة العروض وعىل (٣)

ِب��َق��ِري��ِب؟! يُ��َرى َال َم��ْن َوَه��ْل َق��ِري��ٌب َط��ِب��ي��ِب��ي َوأَنْ��َت َداِئ��ي أَيَ��ْق��تُ��لُ��ِن��ي
َح��ِب��ي��ِب؟! َع��ْه��َد َخ��اَن ُم��ِح��بٍّ َوأَيُّ َخ��اِئ��ٍن َغ��يْ��ُر إِنَّ��ِن��ي َع��ْه��ِدي ُخ��نْ��َت َل��ِئ��ْن
َك��ِث��ي��ِب َف��ْوَق ال��رَّيْ��َح��اِن ِم��َن َق��ِض��ي��ٌب َك��أَنَّ��َه��ا ال��ذُّيُ��وِل َف��ْض��َل َوَس��اِح��بَ��ٍة
ِب��نَ��ِص��ي��ِب َوْص��ِل��َه��ا ِم��ْن َوُخ��ذْ أَِط��ْع��ِن��ي َص��اِح��ِب��ي: َق��اَل ِخ��ْدِرَه��ا ِم��ْن بَ��َدْت َم��ا إِذَا
ِب��َل��ِب��ي��ِب نُ��ْص��َح��ُه ُم��ْؤٍت ُك��لُّ َوَال نُ��ْص��َح��ُه ِب��ُم��ْؤتِ��ي��َك لُ��بٍّ ِذي ُك��لُّ َوَم��ا

املديد الثاني: البحر (2)

وهي: ستة املديد أجزاء

ف��اع��الت��ن ف��اع��ل��ن ف��اع��الت��ن ف��اع��الت��ن ف��اع��ل��ن ف��اع��الت��ن

أرضب:1 وأربعة أعاريض ثالث وللمديد

«فاعالتن». مثلها رضب ولها «فاعالتن»، صحيحة األوىل العروض (١)
«فاعال». عوض «فاعلن» محذوفة الثانية العروض (٢)

«فعلْن». وأبرت مثلها، ومحذوف «فاعالْن»، مقصور أرضب: ثالثة ولها
«َفِعلُْن»، مثلها األول رضبان: ولها «َفِعلُْن»، مخبونة محذوفة الثالثة العروض (٣)

«َفْعَلْن». أبرت والثاني

الكف يجوز وكذا فيها، ويحسن و«فاعالتن»، «فاعلن» يف الخبن التغيري من املديد حشو يف يجوز 1

الواحد. الجزء يف مًعا والكف الخبن يلتقي أال ويشرتط «فاعالت». فتصري فيها
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«فاعالتن»: مثلها ورضبُها «فاعالتن»، األوىل العروض مثال •

اْك��ِت��ئَ��ابَ��ا يَ��ُس��وُق َق��ْد َواْك��ِت��ئَ��اٌب َوَك��دٌّ بَ��َالءٌ نْ��يَ��ا ال��دُّ إِنَّ��َم��ا

تقطيعه:

قكتئابا قديسو وْكتئابن وكددن ءُْن بال يا إنْنَمددن
فاعالتن فاعلن فاعالتن فاعالتن فاعلن فاعالتن

«فاعالن»: األول ورضبها «فاعلن» الثانية العروض مثال •

ِل��ل��زََّواْل َص��اِئ��ٌر َع��يْ��ٍش ُك��لُّ َع��يْ��ُش��ُه اْم��َرءًا يَ��ُغ��رَّنَّ َال

تقطيعه:

لْزَزواْل صائرن لَُعيْشن كْل عيشهو نَمرأن يغررن ال
فاعالْن فاعلن فاعالتن فاعلن فاعلن فاعالتن

«فاعلن»: الثاني ورضبها «فاعلن» الثانية العروض مثال •

َغ��اِئ��بَ��ا أَْو ُك��نْ��ُت َم��ا َش��اِه��ًدا َح��اِف��ٌظ َل��ُك��ْم أَنِّ��ي اْع��َل��ُم��وا

تقطيعه:

غائبا أو كنت ما شاهدن حافظن لكم ني أن اعلمو
فاعلن فاعلن فاعالتن فاعلن فاعلن فاعالتن
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«َفْعَلْن»: الثالث ورضبها «فاعلن» الثانية العروض مثال •

ُدْه��َق��اِن ِك��ي��ِس ِم��ْن أُْخ��ِرَج��ْت يَ��اُق��وتَ��ٌة ال��ذَّْل��َف��اءُ إِنَّ��َم��ا

تقطيعه:

قاني ده كيس من أُخرجت قوتتن فاءيا نمززل إن
فْعلن فاعلن فاعالتن فاعلن فاعلن فاعالتن

«َفِعلُْن»: ورضبها «َفِعلُْن» الثالثة العروض مثال •

َق��َدُم��ْه َس��اَق��ُه تَ��ْه��ِدي َح��يْ��ُث ِب��ِه يَ��ِع��ي��ُش َع��ْق��ٌل ِل��ْل��َف��تَ��ى

تقطيعه:

قدمه ساقهو تهدي حيث شبهي يعي لن عق للفتى
َفِعلُْن فاعلن فاعالتن َفِعلُْن فاعلن فاعالتن

«َفْعلن»: ورضبها «َفِعلن» الثالثة العروض مثال •

َواْل��َغ��اَرا اْل��ِه��نْ��ِديَّ تَ��ْق��ِض��ُم أَْرُم��ُق��َه��ا ِب��تُّ نَ��اٍر ُربَّ

تقطيعه:

غارا وال ديَْي الهن تقضم مقها أْر بتُْت نارْن ُربْب
َفْعلن فاعلن فاعالتن َفِعلن فاعلن فاعالتن
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فيه. لثقل قليل؛ البحر هذا استعمال أن واعلم

املديد بحر خالصة

عىل وإما «فاعلن»، وزن عىل وإما «فاعالتن»، وزن عىل ا إمَّ املديد عروض استعمال يجب
استعمال يجب «فاعالتن» وزن عىل عروضه استُعملت فإذا العني، بكرس «َفِعلُن» وزن
يجب «فاعلن» وزن عىل عروضه استعملت وإذا غري، ال «فاعالتن» وزن عىل رضبها
بسكون «َفْعلْن» وزن عىل وإما «فاعلن»، أو «فاعالن» وزن عىل إما رضبها استعمال
إما رضبها استعمال يجب العني بكرس «َفِعلُْن» وزن عىل عروضه استُعملت وإذا العني،

بسكونها. «َفْعلن» وزن عىل وإما العني بكرس «َفِعلُْن» وزن عىل

أَْجِوبَتها تُْطَلب املديد بحر عىل أسئلة

للمديد؟ ورضبًا عروًضا كم املديد؟ أجزاء هي كم (١)
لها؟ رضبًا وكم املديد؟ أعاريض من األوىل العروض وزن ما (٢)
لها؟ رضبًا وكم املديد؟ أعاريض من الثانية العروض وزن ما (٣)
لها؟ رضبًا وكم املديد؟ أعاريض من الثالثة العروض وزن ما (٤)

التغيري؟ من املديد يف يجوز الذي ما (٥)
تقطيعه: مع الشاعر، قول ورضب عروض أيِّ من (٦)

َق��اِت��ِل��ي َل��ْح��ُظ��ُه َغ��َزاٍل ِف��ي َه��اِئ��ٌم إِنَّ��ِن��ي َل��َق��ْوِم��ي يَ��ا

املديد بحر عىل تطبيق

لها: املماثل والرضب الصحيحة األوىل العروض عىل (١)

ُش��ْغ��ِل ُك��لِّ َع��ْن ِب��َك َواْش��ِت��َغ��اِل��ي َوْص��ِل��ي تَ��نْ��َس َال اْل��َه��ْج��ِر َك��ِث��ي��َر يَ��ا
َرْم��ِل ِدْع��ُص تَ��ْح��تَ��ُه َوَق��ِض��ي��بً��ا َغ��َزاٍل ِج��ي��ِد َف��ْوَق ِه��َالًال يَ��ا
أَِق��لِّ��ي أَْو ُح��بِّ��ِه ِف��ي أَْك��ِث��ِري نَ��ْف��ِس��ي َع��نْ��ُه َع��اِذَل��ِت��ي َس��َل��ْت َال
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َوَدلِّ ِب��ُح��ْس��ِن َف��اِت��ٍن َم��اِئ��ٍس َوِج��ي��ٍد ِب��َح��دٍّ يَ��ْزَه��ى َش��اِدٌن

املقصور: والرضب املحذوفة الثانية العروض عىل (٢)

��َالْم ال��سَّ َع��َل��يْ��َك بَ��ْل َع��َل��يْ��َه��ا َال اْل��َغ��َم��اْم بَ��يْ��َن اْل��بَ��ْرِق َوِم��ي��َض يَ��ا
ال��ظَّ��َالْم ِس��تْ��َر يَ��ْه��ِت��ُك َوْج��ُه��َه��ا َم��ْق��ُص��وَرًة اْألَْح��َداِج ِف��ي إِنَّ
َح��َراْم َع��َل��يْ��َه��ا اْل��َوْص��َل َوتَ��َرى َل��َه��ا َح��َالًال اْل��َه��ْج��َر تَ��ْح��َس��ُب
اْل��ِت��ئَ��اْم بَ��ْع��َد َش��تَّ َولِ��َش��ْع��ٍب َخ��َل��ْت ِل��َداٍر ��ي��َك تَ��أَسِّ َم��ا
اْل��َم��نَ��اْم َح��ِدي��ِث ِم��ثْ��ُل ض��لَّ��ٌة َم��َض��ى َق��ْد َم��ا ِذْك��ُرَك إِنَّ��َم��ا

الثانية: العروض مع املحذوف الرضب عىل (٣)

َط��اِل��بَ��ا َغ��َدا َم��ْط��لُ��وٍب ُربَّ َع��اِت��بَ��ا َل��ُه َظ��ْل��ُت َع��اِت��ٌب
تَ��اِئ��بَ��ا َل��ُه ُح��بِّ��ي َع��ْن َل��ْس��ُت َم��ْع��ُش��وِق��ِه ُح��بِّ َع��ْن يَ��تُ��ْب َم��ْن
اْل��َغ��اِل��بَ��ا اْل��َق��َدَر أَْع��ِص��ي َك��يْ��َف َغ��اِل��ٌب َق��َدٌر ِل��ي َف��اْل��َه��َوى
َغ��اِئ��بَ��ا أَْو ِع��ْش��ُت َم��ا َش��اِه��ًدا َح��اِف��ٌظ َل��ُك��ْم أَنِّ��ي اْع��َل��ُم��وا

األبرت: الرضب مع الثانية العروض عىل (٤)

َريْ��َح��اِن؟! ُخ��وِط ِم��ْن يُ��ْج��تَ��نَ��ى ��اِن َوُرمَّ ��اٍح تُ��فَّ أَيُّ
ُس��وَس��اِن بَ��يْ��َن ُم��ْس��تَ��ِن��ي��ًرا بَ��َدا َخ��دٍّ َف��ْوَق َوْرٍد أَيُّ
َوَم��ْرَج��اِن ُدرٍّ ِم��ْن ِص��ي��َغ َرْوَض��ٍة ِف��ي يُ��ْع��بَ��ُد َش��اِدٌن
ال��زَّاِن��ي َع��َل��ى اْل��َح��دَّ يَ��َر َل��ْم َخ��ْل��َوٍة ِف��ي ال��ذَّْل��َف��اءَ َرأَى َم��ْن
ُدْه��َق��اِن ِك��ي��ِس ِم��ْن أُْخ��ِرَج��ْت يَ��اُق��وتَ��ٌة ال��ذَّْل��َف��اءُ إِنَّ��َم��ا

لها: املماثل الرضب مع املخبونة املحذوفة الثالثة العروض عىل (٥)

َوَدُم��ْه َل��ْح��ُم��ُه َوتَ��َالَش��ى َس��َق��ُم��ْه ��ُه َش��فَّ ُم��ِح��بٍّ ِم��ْن
َق��َل��ُم��ْه َرْح��َم��ٍة ِم��ْن َوبَ��َك��ى َص��ِح��ي��َف��تُ��ُه َح��نَّ��ْت َك��اِت��ٌب
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ُظ��َل��ُم��ْه َوْج��ِه��ِه َع��ْن تَ��نْ��َج��ِل��ي َق��َم��ٍر إَِل��ى ��ْك��َوى ال��شَّ يَ��ْرَف��ُع
ُم��بْ��تَ��َس��ُم��ْه اْل��بَ��ْرِق َولِ��َل��ْم��ِع َج��بْ��َه��تُ��ُه ��ْم��ِس ال��شَّ ِل��ُق��ْرِص َم��ْن
أَتَّ��ِه��ُم��ْه َل��ْس��ُت َع��ْق��ِل��ي إِنَّ ��َه��ُه ُم��َس��فِّ يَ��ا َع��ْق��ِل��ي َخ��لِّ
َق��َدُم��ْه َس��اَق��ُه تَ��ْه��ِدي َح��يْ��ُث ِب��ِه يَ��ِع��ي��ُش َع��ْق��ٌل ِل��ْل��َف��تَ��ى

األبرت: الرضب مع الثالثة العروض عىل (٦)

أَنْ��َص��اَرا اْل��ُح��بِّ ِف��ي ِل��ي إِنَّ إِْص��َراَرا َل��ْوُم��َك َزاَدِن��ي
َط��اَرا َم��ا ِل��ْل��َق��ْل��ِب َدنَ��ا َل��ْو َرَش��أٍ َه��َوى ِم��ْن َق��ْل��ِب��ي َط��اَر
َف��اَرا َق��ْد اْل��ُح��بِّ بَ��ْح��َر إِنَّ َغ��َرًق��ا أَُم��ْت َال ��ي ِب��َك��فِّ ُخ��ذْ
ال��نَّ��اَرا تُ��ْط��ِف��ئُ َوُدُم��وِع��ي َك��ِب��ِدي اْل��َه��َوى نَ��اُر أَنْ��َض��َج��ْت
َواْل��َغ��اَرا اْل��ِه��نْ��ِديَّ تَ��ْق��ِض��ُم أَْرُم��ُق��َه��ا ِب��تُّ نَ��اٍر ُربَّ

البسيط الثالث: البحر (3)

وهي: ثمانية، البسيط أجزاء

ف��اع��ل��ن م��س��ت��ف��ع��ل��ن ف��اع��ل��ن م��س��ت��ف��ع��ل��ن ف��اع��ل��ن م��س��ت��ف��ع��ل��ن ف��اِع��ل��ن ُم��ْس��تَ��ْف��ِع��لُ��ن

أرضب: وستة أعاريض ثالث وله

«َفِعلُْن»، مثلها مخبون رضبان: ولها «َفِعلُْن»، مخبونة ة تامَّ األوىل العروض (١)
َرِويِِّه). قبل لني حرف (أي الرِّْدف يدخله أن برشط «َفْعلُْن» ومقطوع

ُمذيَّل أرضب: ثالثة ولها «مستفعلن»، صحيحة مجزوءة الثانية العروض (٢)
«مفعولُْن». ومقطوع «مستفعلن»، العروض مثل وصحيح «مستفعالن»،

مثلها واحد رضب ولها «مفعولن»، مقطوعة:2 مجزوءة الثالثة العروض (٣)
«مفعولن».

هي: ستة أجزاؤه تصري بأن مجزوءًا البسيط استعمال يجوز أي 2
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«َفِعلُْن»: األول والرضب «َفِعلُْن» األوىل العروض مثال •

اْألََس��ِد ُم��ْق��َل��َة تُ��ْدِم��ي اْل��بَ��ُع��وَض��َة إِنَّ ُم��َخ��اَص��َم��ٍة ِف��ي َص��ِغ��ي��ًرا تَ��ْح��ِق��َرنَّ َال

تقطيعه:

أسدي مقلتل مي ضتَتُد إنْنَلبعو صمتن مخا يف رن نصغي تحقرن ال
فعلن مستفعلن فعلن مستفعلن فعلن مستفعلن فعلن مستفعلن

«َفْعَلْن»: الثاني والرضب «َفِعلُْن» األوىل العروض مثال •

َزاِد ِم��ْن أَوَْع��يْ��َت َم��ا أَْخ��بَ��ُث ��رُّ َوال��شَّ ِب��ِه ال��زََّم��اُن َط��اَل َوإِْن أَبْ��َق��ى اْل��َخ��يْ��ُر

تقطيعه:

زادي من أوعيت بثما وْشَرشرأخ نبهي ززما طال وإن ـقى أبـ الخري
َفْعَلن مستفعلن فاعلن مستفعلن َفِعلُْن مستفعلن فاعلن مستفعلن

«مستفعالن»: األول والرضب «مستفعلن» الثانية العروض ومثال •

تَ��ِم��ي��ْم ِم��ْن وََع��ْم��ٌرو َزيْ��ٍد بْ��ُن َس��ْع��ُد َخ��يَّ��َل��ْت َم��ا َع��َل��ى ذََم��ْم��نَ��ا إِنَّ��ا

تقطيعه:

م��س��ت��ف��ع��ل��ن ف��اع��ل��ن م��س��ت��ف��ع��ل��ن م��س��ت��ف��ع��ل��ن ف��اع��ل��ن م��س��ت��ف��ع��ل��ن

ى ويُسمَّ التغيري، من سليمة آخره مستفعلن فصارت األول، الشطر يف األخرية «فاعلن» بحذف وذلك
البسيط. مجزوء
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تميم من ـرن وعمـ ـدن زيـ بن سعد خييلت ما عىل نا ناذمم إن
مستفعالن فاعلن مستفعلن مستفعلن فاعلن مستفعلن

«مستفعلن»: الثاني والرضب «مستفعلن» الثانية العروض ومثال •

ُم��ْس��تَ��ْع��ِج��ِم؟! َداِرٍس ُم��ْخ��َل��ْولِ��ٍق َخ��َال َربْ��ٍع َع��َل��ى ُوُق��وِف��ي َم��اذَا

تقطيعه:

مستعجمي دارسن مخلولقن خال ربعن عىل يف وقو ماذا
مستفعالن فاعلن مستفعلن مستفعلن فاعلن مستفعلن

«مفعولن»: الثالث والرضب «مستفعلن» الثانية العروض ومثال •

اْل��َواِدي ِب��بَ��ْط��ِن ال��ثُّ��َالثَ��ا يَ��ْوَم ِم��ي��َع��اُدُك��ْم إِنَّ��َم��ا َم��ًع��ا ِس��ي��ُروا

تقطيعه:

نلوادي ثاببط ثال يومث ميعادكم إنما معن سريو
مفعولن فاعلن مستفعلن مستفعلن فاعلن مستفعلن

«مفعولن»: لها املماثل والرضب «مفعولن» الثالثة العروض ومثال •

اْل��َواِح��ي َك��َوْح��ِي ِق��َف��اًرا أَْض��َح��ْت أَْط��َالِل ِم��ْن ��ْوَق ال��شَّ َه��يَّ��َج َم��ا
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تقطيعه:

لواحي ي كوح رن قفا أضحت أطاليل من شوق ش هييج ما
مفعولن فاعلن مستفعلن مفعولن فاعلن مستفعلن

البسيط ملخصبحر

يجب مجزوء غري استُعمل فإن مجزوءًا؛ استعماله ويجوز مجزوء، غري استعماله يجوز
رضبها استعمال ويجب للترصيع، إال العني، بكرس «َفِعلن» وزن عىل عروضه استعمال
استُعمل وإن العني، بسكون «فعلن» وزن عىل وإما كعروضه، «َفِعلن» زن عىل إما
«مفعولن»؛ وزن عىل وإما «مستفعلن»، وزن عىل إما عروضه استعمال يجب مجزوءًا
وزن عىل إما رضبها استعمال يجب «مستفعلن» وزن عىل عروضه استُعملت فإن
وإن «مفعولن»، وزن عىل وإما «مستفعالن»، وزن عىل وإما كعروضه، «مستفعلن»
«مفعولن» وزن عىل رضبها استعمال يجب «مفعولن» وزن عىل عروضه استُعملت

«فعولن». وزن عىل رضبها واستعمال العروض هذه استعمال ويحسن أيًضا،

تنبيه

يف الطيُّ ويجوز «فاعلن»، ويف «مستفعلن» يف الخبن التغيري: أنواع من البسيط بحر يف يجوز
فقط. األول الشطر يف مقبول لكنه «مستفعلن»،

أَْجِوبتها تُطَلب البسيط بحر عىل أسئلة

البسيط؟ أجزاء هي كم (١)
للبسيط؟ ورضبًا عروًضا كم (٢)
الَجْزءُ؟ البسيَط يدخل هل (٣)

البسيط؟ ملجزوء ورضبًا عروًضا كم (٤)
لها؟ رضبًا وكم البسيط؟ مجزوء عروض من األوىل العروض وزن ما (٥)
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لها؟ رضبًا وكم البسيط؟ مجزوء عروض من الثانية العروض وزن ما (٦)
التغيري؟ أنواع من البسيط يف يجوز الذي ما (٧)

تقطيعه: مع الشاعر، قول ورضب عروض أي من (٨)

َش��َرٌع أَوًَّال َوَم��ْج��ِدي أَِخ��ي��ًرا َم��ْج��ِدي
ال��طَّ��َف��ِل ِف��ي ��ْم��ِس َك��ال��شَّ ��َح��ى ال��ضُّ َرأَْد ��ْم��ُس َوال��شَّ

تقطيعه: مع الشاعر، قول ورضب عروض أي من (٩)

َم��ْح��ُم��وُل َح��ْدبَ��اءَ آَل��ٍة َع��َل��ى يَ��ْوًم��ا َس��َالَم��تُ��ُه َط��اَل��ْت َوإِْن أُنْ��ثَ��ى ابْ��ِن ُك��لُّ

(البسيط) الثالث البحر عىل عام تطبيق

املخبون: الرضب مع املخبونة العروض عىل (١)

ُم��ْش��تَ��َرُك َواْل��َوْج��ُه ُس��لَّ��ٌم َل��ُه َق��ْل��ِب��ي َف��َل��ُك َل��ُه َم��ا بَ��ْدٌر اْألَِه��لَّ��ِة بَ��يْ��َن
َف��يَ��نْ��َه��ِت��ُك َل��َع��يْ��نَ��يْ��ِه َق��ْل��ِب��ي َوذَلَّ َم��َح��اِس��نَ��ُه َع��يْ��ِن��ي انْ��تَ��َه��بَ��ْت بَ��َدا إِذَا
َرُك؟! ال��دَّ يَ��ْرِج��ُع َم��ْن َف��َع��َل��ى َف��َخ��انَ��ِن��ي، تَ��ُه َم��َودَّ نْ��يَ��ا َوال��دُّ ِب��ال��دِّي��ِن ابْ��تَ��ْع��ُت
َش��َرُك ُك��لِّ��ِه ِل��ُف��َؤاِدي َف��ُك��لُّ��َه��ا َس��يْ��ِف��ُك��ُم أَْل��َح��اَظ َح��اِرٍث بَ��ِن��ي ��وا ُك��فُّ
َم��ِل��ُك َوَال َق��بْ��ِل��ي ُس��وَق��ٌة يَ��ْل��َق��َه��ا َل��ْم ِب��َداِه��يَ��ٍة ِم��نْ��ُك��ْم أُْرَم��يَ��ْن َال َح��اُر يَ��ا

املقطوع: الرضب مع املخبونة العروض عىل (٢)

نَ��اِن��ي��ُر ال��دَّ تُ��َض��اِه��ي��َه��ا ُوُج��وًه��ا إِالَّ نُ��وُر َظ��ْل��َم��اِئ��َه��ا ِف��ي َل��يْ��َس َل��يْ��َل��ًة يَ��ا
اْل��ُح��وُر؟ اْألَْع��يُ��ُن ِت��ْل��َك َس��َق��تْ��ِن��ي��ِه َم��اذَا أَْع��يُ��نُ��َه��ا اْل��َم��ْوِت َك��أَْس َس��َق��تْ��ِن��َي ُح��وٌر
َم��نْ��ثُ��وُر ال��لَّ��ْف��ِظ َف��ُدرُّ نَ��َط��ْق��َن َوإِْن ُم��نْ��تَ��ِظ��ٌم ال��ثَّ��ْغ��ِر َف��ُدرُّ ابْ��تَ��َس��ْم��َن إِذَا
تَ��ْك��ِف��ي��ُر اْألَْع��َم��اِل َخ��اِت��َم��َة َف��ِإنَّ َع��َم��ًال ِب��ال��نُّ��َه��ى َواْخ��ِت��ْم َع��نْ��َك ��بَ��ا ال��صِّ َخ��لِّ
َم��ْح��ذُوُر ��رُّ َوال��شَّ ُم��تَّ��بَ��ٌع َف��اْل��َخ��يْ��ُر َق��َرٍن ِف��ي َم��ْق��ُرونَ��اِن ��رُّ َوال��شَّ َواْل��َخ��يْ��ُر
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امُلذيَّل: الرضب مع املجزوءة العروض عىل (٣)

��َؤاْل ال��سُّ ذُلَّ يَ��َع��ْف َل��ْم َوَس��اِئ��ًال يُ��نَ��اْل َال َم��ا اْل��َه��َوى ِف��ي َط��اِل��بً��ا يَ��ا
ال��لَّ��يَ��اْل ِت��ْل��َك َرَج��َع��ْت أَنَّ��َه��ا َل��ْو َم��ْح��ُم��وَدًة ��بَ��ا ال��صِّ َل��يَ��اِل��ي َولَّ��ْت
اْل��َق��ذَاْل َش��يْ��َب َرأَْت ��ا َل��مَّ ِب��اْل��َه��ْج��ِر َواَص��ْل��تُ��َه��ا ِل��لَّ��ِت��ي أَْع��َق��بْ��تُ��َه��ا
يُ��نَ��اْل َال َم��ا َط��اِل��بً��ا تَ��ُك��ْن َوَال ُم��ْخ��ِل��ٍف ِم��ْن ُوْص��َل��ًة تَ��ْل��تَ��ِم��ْس َال
اْل��ِوَص��اْل ُح��ْس��ِن ِم��ْن تُ��َم��نِّ��ي��َك َك��انَ��ْت َم��ا أَْس��َم��اءُ أَْخ��َل��َف��ْت َق��ْد َص��اِح يَ��ا

الطي: من املجرد الرضب مع املجزوءة العروض عىل (٤)

َم��ْم��لُ��وُك َل��ُه ُح��رٍّ َوُك��لُّ َم��ْس��ُف��وُك ُدونَ��ُه َدِم��ي َم��ْن يَ��ا
َم��ْس��بُ��وُك َخ��اِل��ٌص ذََه��ٌب أَْو َم��ْس��بُ��وَك��ٌة ��ٌة ِف��ضَّ َك��أَنَّ��ُه
َم��تْ��ُروُك ُك��لُّ��ُه َع��اِج��ٍل َع��ْن أَنَّ��ه إِالَّ اْل��َع��يْ��َش أَْط��يَ��َب َم��ا
َم��ْس��لُ��وُك َل��ُه َط��ِري��َق وال أَبْ��َوابُ��ه َم��ْس��ُدوَدٌة َواْل��َخ��يْ��ُر

بالبسيط ى ويُسمَّ لها، املماثل الرضب مع املقطوعة املجزوءة العروض عىل (٥)
امُلخلَّع:

َج��َواِب��ي ِف��ي اْل��ِع��زِّ َونَ��ْخ��َوُة ِك��تَ��اِب��ي ِف��ي ال��ذُّلِّ َك��آبَ��ُة
اْل��َع��ذَاِب؟! ِم��َن تَ��نْ��ُج��و َف��َك��يْ��َف نَ��ْف��ٍس ِب��َغ��يْ��ِر نَ��ْف��ًس��ا َق��تَ��ْل��َت
تُ��َراِب ِم��ْن ال��نَّ��اُس ُخ��ِل��َق إِذْ َوِط��ي��ِب بَ��ْه��َج��ٍة ِم��ْن ُخ��ِل��ْق��َت
��بَ��اِب! ال��شَّ َع��َل��ى نَ��ْف��ِس��ي َف��َل��ْه��َف َع��نِّ��ي ��بَ��اِب ال��شَّ ُح��َم��يَّ��ا َولَّ��ْت
اْل��ِخ��َض��اِب إَِل��ى َح��ِث��ي��ثً��ا يَ��ْدُع��و َع��َالِن��ي َق��ْد ��يْ��ُب َوال��شَّ أَْص��بَ��ْح��ُت

بعضهم: قول البسيط ُمخلَّع ومن (٦)

َق��بَ��اَح��ْه ِب��ِه َم��ا َال، َف��ُق��ْل��ُت: ُق��بْ��ٌح ال��دَُّخ��اِن تَ��َع��اِط��ي َق��الُ��وا:
اْل��َف��َص��اَح��ْه َع��َل��ى َع��ْوٌن َوِف��ي��ِه نَ��ِش��اٍط ِف��ي اْل��َم��ْرءَ يُ��َص��يِّ��ُر
اْإلِبَ��اَح��ْه َش��أِْن��ِه ِف��ي َواْألَْص��ُل نَ��صٌّ ِب��اْل��َح��َراِم يَ��ِرْد َوَل��ْم
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والبسيط واملديد الطويل دروسبحر نظم

اْس��تَ��َق��ْر َح��ْس��بَ��َم��ا ال��طَّ��ِوي��ُل أَوَّلُ��َه��ا َع��َش��ْر ِس��تَّ��َة اْل��بُ��ُح��وِر َوُج��ْم��َل��ُة
ُق��رَِّرا َق��ْد َك��َم��ا َم��رَّاٍت أَْربَ��َع يُ��َرى َوَم��َف��اِع��ي��لُ��ْن َف��ُع��ولُ��ْن َوْه��َو
ُع��ِرَض��ْت َق��ْد ثَ��َالثَ��ٌة أَْض��ُربُ��ُه ُق��ِب��َض��ْت َق��ْد َواِح��َدٌة َع��ُروُض��ُه
َس��َم��ا َم��ْن اْخ��ِت��يَ��اُر َف��ْه��َو َق��رَّْرتُ��ُه َوَم��ا َوَم��ْح��ذُوٌف َم��ْق��بُ��وٌض َص��ِح��ي��ٌح
َداِخ��ُل ِف��ي��ِه َواْل��َج��ْزءُ أَْربَ��َع��ٌة َف��اِع��لُ��ْن َف��اِع��َالتُ��ْن اْل��َم��ِدي��ُد ثُ��مَّ
م��ج��م��َل��ُه ف��ُخ��ذْ أض��رٍب س��تَّ��ُة ول��ُه ث��الٌث أََع��اِري��ض َل��ُه
تَ��َل��ْت َم��ا ِب��َح��ذِْف َواْح��ُك��ْم َك��َض��ْرِب��َه��ا أَتَ��ْت َص��ِح��ي��َح��ٌة األع��اري��ض أول��ى
َواْل��َم��بْ��تُ��وُر اْل��َم��ْح��ذُوُف َوبَ��ْع��َدُه َم��ْق��ُص��وُر ثَ��َالثَ��ٌة: أَْض��ُربُ��َه��ا
َم��ْع��ُروَف��ْه «ِل��ْل��َف��تَ��ى» ِف��ي الَّ��ِت��ي َوْه��َي َم��ْح��ذُوَف��ْه َم��ْخ��بُ��ونَ��ٌة ثَ��اِل��ثَ��ٌة
َس��أَذُْك��ُر َم��ا َف��ْه��َو اْل��بَ��ِس��ي��ُط ��ا أَمَّ أَبْ��تَ��ُر م��ث��ٌل3 َض��ْربَ��اِن: َل��َه��ا َوْه��َي
ُم��َم��اِث��ٌل ُه َوَع��دُّ أَْربَ��َع��ٌة َوَف��اِع��لُ��ْن ُم��ْس��تَ��ْف��ِع��لُ��ْن أَْج��َزاُؤُه
َح��لَّ��َه��ا ُوُج��وبً��ا َواْل��َخ��بْ��ُن َض��ْربَ��اِن َل��َه��ا اْألََع��اِري��ِض أُوَل��ى — َق��بْ��َل��ُه َم��ا
َوَواِف��يَ��ْه َم��ْج��ُزوءٌَة َف��ِإنَّ��َه��ا ال��ثَّ��اِن��يَ��ْه ��ا َوأَمَّ — َوَم��ْق��ُط��وٌع م��ث��ٌل4
ُم��ذَيَّ��ُل َل��ِك��نَّ��ُه نَ��ِظ��ي��ُرَه��ا ُل َف��اْألَوَّ ثَ��َالثَ��ٌة أَْض��ُربُ��َه��ا
َم��ْق��ُط��وُع َوَض��ْربُ��َه��ا ثَ��اِل��ثَ��ٌة اْل��َم��ْق��ُط��وُع َوال��ثَّ��اِل��ُث َوِم��ثْ��لُ��َه��ا

الوافر الرابع: البحر (4)

وهي: ستة، الوافر أجزاء

مثلها. أي: 3

مثلها. أي: 4
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م��ف��اع��َل��تُ��ْن5 م��ف��اع��َل��تُ��ْن م��ف��اَع��َل��تُ��ْن م��ف��اع��َل��تُ��ْن م��ف��اع��َل��تُ��ْن ُم��ف��اَع��َل��تُ��ْن

وتحول «ُمفاَعْل»، فتصري عروضه قطف من بد ال بل أبًدا، صحيًحا يرد لم ولكنه
«َفُعولُن». إىل

أرضب: وثالثة عروضان وللوافر
«َفُعولُْن». مثلها ورضبها «َفُعولُْن»، فيعوضعنها «ُمفاَعل»، مقطوفة العروضاألوىل
مجزوء مثلها رضب رضبان: ولها «مفاَعَلتُْن»، صحيحة مجزوءة الثانية العروض

«مفاعيلن». معصوب ورضب «مفاعلتن»،

«فعولن»: رضبها مع «فعولن» األوىل العروض مثال •

ال��لِّ��َس��اُن َج��َرَح َم��ا يَ��ْل��تَ��اُم َوَال اْل��ِت��ئَ��اٌم َل��َه��ا ��نَ��اِن ال��سِّ ِج��َراَح��اُت

تقطيعه:

لسانو مماجرحل يلتا وال تئامن سنانلهل جراحاتس
فعولن مفاعلتن مفاعيلن فعولن مفاعلتن مفاعيلن

«مفاعلتن»: األول والرضب «مفاعلتن» املجزوءة الثانية العروض مثال •

َخ��ذََل��ْت ُس��ُروُرَه��ا َوتَ��مَّ َك��ُم��َل��ْت إِذَا نْ��يَ��ا ال��دُّ ِه��َي

تقطيعه:

َخذََلت رها و ُرسُ وتْمَم كُمَلت إذا ُدنيا هيْد

حتى يدخلها والعصب «مفاعيلن»، فتصري «ُمفاَعَلتُن» َعْصُب التغيري من الوافر بحر يف يجوز 5

استعمال ويجوز يلتبس، لئال واحدة مرة األقل عىل صحيحة تبقى أن برشط املجزوءة العروض يف
أيًضا. قبيح وهو «مفاعيُل»، فتصري نونها حذف ويجوز قبيح، وهو «مفاعيلن»، وزن عىل «مفاعلتن»
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مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن مفاعيلن

«مفاعيلن»: الثاني والرضب «مفاعلتن» املجزوءة الثانية العروض مثال •

َوتَ��ْع��ِص��ي��ِن��ي َف��تُ��ْغ��ِض��بُ��ِن��ي َوآُم��ُرَه��ا أَُع��اِت��بُ��َه��ا

تقطيعه:

وتعصيني فتغضبني وآمرها أعاتبها
مفاعيلن مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن

الوافر ملخصبحر

غري استُعمل فإن مجزوء، غري ويستعمل مجزوءًا يُستعَمل الوافر أن تقدم مما ُعِلم
وزن عىل رضبها استعمال ويجب «فعولن»، وزن عىل عروضه استعمال يجب املجزوء
«مفاعلتن»، وزن عىل عروضه استعمال يجب مجزوءًا استُعمل وإن أيًضا، «فعولن»

«مفاعيلن». وزن عىل وإما «مفاعلتن»، وزن عىل إما رضبها استعمال ويجب

أَْجِوبتها تُطَلب الوافر بحر عىل أسئلة

الوافر؟ أجزاء هي كم (١)
للوافر؟ ورضبًا عروًضا كم (٢)
الَجْزءُ؟ الوافَر يدخل هل (٣)

الوافر؟ ملجزوء عروًضا كم (٤)
التغيري؟ من الوافر يف يجوز الذي ما (٥)

تقطيعه: مع الشاعر، قول ورضب عروض أي من (٦)

ال��نَّ��ِس��ي��ِم َم��َع أَِط��ي��َر أَْن َم��َخ��اَف��َة َع��نِّ��ي ال��نَّ��َس��َم��اِت َم��نَ��اِف��ذَ َس��َدْدَن
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تقطيعه: مع اآلخر، وقول (٧)

اْج��ِت��نَ��اُب ِم��نْ��ُه َرابَ��ِن��ي َم��ا إِذَا َص��ِدي��ٍق ِم��ْن ِة اْل��َم��َودَّ ذَا أَُع��اِت��ُب
اْل��ِع��تَ��اُب بَ��ِق��َي َم��ا اْل��ُودُّ َويَ��بْ��َق��ى ُودٌّ َف��َل��يْ��َس اْل��ِع��تَ��اُب ذََه��َب إِذَا

تطبيق

لها: املماثل املقطوف الرضب مع املقطوفة العروض عىل (١)

ال��دُُّم��وُع يَ��ْج��ُف��وَه��ا َل��يْ��َس َوَل��ِك��ْن ُج��ُف��ونِ��ي َع��ْن بَ��ْع��َدَك ال��نَّ��ْوُم تَ��َج��اَف��ى
ال��رَِّب��ي��ُع تَ��َورَُّدَك ِل��ي َويَ��ْح��ِك��ي اْألََق��اِح��ي ��ُم��َك تَ��بَ��سُّ يُ��ذَكِّ��ُرنِ��ي
��لُ��وُع ال��ضُّ تَ��تْ��ُرُك��ُه َل��يْ��َس َوَل��ِك��ْن ُف��َؤاِدي َش��ْوِق��ي ِم��ْن إَِل��يْ��َك يَ��ِط��ي��ُر
ُط��لُ��وُع نْ��يَ��ا ال��دُّ َع��َل��ى َل��َه��ا َف��َل��يْ��َس َع��نْ��َه��ا ِغ��بْ��َت ��ا َل��مَّ ��ْم��َس ال��شَّ َك��أَنَّ
اْل��َم��ِن��ي��ُع اْل��ِح��ْص��ُن ِل��َق��اِئ��َك َوُدوَن اْم��ِت��نَ��اٌع تَ��ذَكُّ��ِرَك َع��ْن ِل��ي َف��َم��ا
تَ��ْس��تَ��ِط��ي��ُع َم��ا إَِل��ى َوَج��اِوْزُه َف��َدْع��ُه َش��يْ��ئً��ا تَ��ْس��تَ��ِط��ْع َل��ْم إِذَا

الصحيح: املجزوء الرضب مع الصحيحة املجزوءة العروض عىل (٢)

اْل��َق��َدُر َط��ْرَف��ُه َوَس��اَع��َد اْل��َح��َوُر َزانَ��ُه َغ��َزاٌل
َواْل��َق��َم��ُر ��ْم��ُس ال��شَّ َح��َك��اُه َوْج��ًه��ا بَ��َدا إِذَا يُ��ِري��َك
بَ��َش��ُر َوَال ِج��نٌّ َف��َال نُ��وٍر ِم��ْن ال��ل��ُه بَ��َراُه
تَ��ْع��تَ��ِب��ُر َع��َل��يْ��ِه َوَق��ْف��َت َط��َل��ٌل َال اْل��َه��مُّ َف��ذَاَك
اْل��ِغ��يَ��ُر؟! آيَ��ُه َوَغ��يَّ��َر أَْق��َوى َم��نْ��ِزٌل أََه��اَج��َك

املعصوب: املجزوء الرضب مع الصحيحة املجزوءة العروض عىل (٣)

َم��ْخ��لُ��وِق اْل��ِع��ْق��يَ��اِن ِم��َن َم��ْم��ُح��وِق َغ��يْ��ِر َوبَ��ْدٍر
ِري��ِق��ي ِب��ِري��ِق��ِه َم��َزْج��ُت َف��ْض��َل��تَ��ُه أُْس��ِق��ي��ُت إِذَا
َم��ْع��ُش��وِق َك��أِْس بَ��ِق��يَّ��َة يَ��ْس��ِق��ي َع��اِش��ًق��ا َل��َك َف��يَ��ا
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ِب��تَ��ْش��ِه��ي��ِق أَبْ��ِك��ي َوَال َع��نِّ��ي ِل��نَ��أِْي��ِه بَ��َك��يْ��ُت
اْل��َم��َه��اِري��ِق أَْم��ثَ��اُل ُك اْألَْف��َال ِب��َه��ا ِل��َم��نْ��ِزَل��ٍة

الوافر درسبحر نظم

��ِم��ي��ْع ِب��ال��سَّ أَتْ��لُ��وُه ِل��َم��ا َف��ُك��ْن اْل��بَ��ِدي��ْع اْل��َواِف��ِر بَ��ْح��ُر َوَه��اَك
أَْض��ُرِب ثَ��َالُث َع��ُروَض��اِن َل��ُه انْ��ِص��ِب م ال��الَّ َوِذي ُم��َف��اَع��َل��تُ��ْن ِس��تٍّ��ا
ِب��َه��ا َف��اْع��ِرْف َم��ْج��ُزوءٌَة أُْخ��َراُه��َم��ا َك��َض��ْرِب��َه��ا َم��ْق��ُط��وَف��ٌة أُوَالُه��َم��ا
ال��ثَّ��اِن��ي ِب��َع��ْص��ِب َواْح��ُك��ْم نَ��ِظ��ي��ُرَه��ا َض��ْربَ��اِن َل��َه��ا َوْه��َي َص��ِح��ي��َح��ٌة

تطبيقات

الطويل: بحر من ورضبها عروضها نوع وبنيِّ اآلتية، األبيات ِزن (١)

أَْه��تَ��ِدي ِب��َك الَّ��ِذي َل��ل��نَّ��ْج��ُم َوإِنَّ��َك أَْق��تَ��ِدي ِب��َك الَّ��ِذي َل��ْل��َم��ْوَل��ى َوإِنَّ��َك
َم��ْق��ِص��ِدي ُك��لَّ أَْه��َديْ��تَ��ِن��ي الَّ��ِذي َوأَنْ��َت اْل��ُع��َال ُط��ُرَق َع��رَّْف��تَ��ِن��ي الَّ��ِذي َوأَنْ��َت
��ِدي ُح��سَّ أَْع��نَ��اِق َف��ْوَق إَِل��يْ��َه��ا َم��َش��يْ��ُت َغ��ايَ��ٍة ُك��لَّ بَ��لَّ��ْغ��تَ��ِن��ي الَّ��ِذي َوأَنْ��َت
ِد َف��َج��دِّ ال��ثِّ��يَ��اُب ِت��ْل��َك أَْخ��َل��َق��ْت َل��َق��ْد َق��ْدُرَه��ا َج��لَّ الَّ��ِت��ي ال��نُّ��ْع��َم��ى ُم��ْل��ِب��ِس��ي َف��يَ��ا

املديد: بحر من ورضبها عروضها نوع وبني اآلتية، األبيات زن (٢)

تَ��َك��ِد َوَل��ْم َع��يْ��ِن��ي تَ��نَ��ْم َل��ْم ُس��ْه��ِدي نَ��ابَ��ِن��ي َخ��ِل��ي��ِل��ي يَ��ا
َك��ِب��ِدي تَ��ْل��تَ��ذُُّه آِن��ٍس َرُج��ٍل َع��َل��ى تَ��ْل��َح��اِن��ي َك��يْ��َف
ال��نَّ��ِك��ِد ��اَل��ِة ِب��ال��زُّمَّ َل��يْ��َس َط��ْل��َع��تُ��ُه اْل��بَ��ْدِر َض��ْوءِ ِم��ثْ��ُل
اْل��َع��َرُب َل��ُه َدانَ��ْت َم��ِل��ٌك يَ��َه��ُب َوَم��ْن يُ��ْرَج��ى َم��ْن َخ��يْ��ُر
أَُب ِل��ل��نَّ��ِب��يِّ أَبُ��وُه َم��ْن َل��ُه يُ��َداَن أَْن َوَح��ِق��ي��ٌق
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البسيط: بحر من ورضبها عروضها نوع وبنيِّ اآلتية، األبيات ِزِن (٣)

تَ��بْ��تَ��ِدُر اْألَْم��ِر أَيَّ ِل��نَ��ْف��ِس��َك انْ��ُظ��ْر َع��َداَوتَ��ُه اْل��ُم��بْ��ِدي اْل��َم��ِل��ُك أَيُّ��َه��ا يَ��ا
ُم��بْ��تَ��َدُر اْل��َخ��يْ��َر َف��ِإنَّ يَ��َديْ��َك َف��ابْ��ُس��ْط َم��ْج��َدُه��ُم اْألَْق��َواِم َع��َل��ى نَ��َف��ْس��َت َف��ِإْن

∗∗∗
يُ��نَ��اْل َال َم��ا َط��اِل��بً��ا تَ��ُك��ْن َوَال ُم��ْخ��ِل��ٍف ِم��ْن ُوْص��َل��ًة تَ��ْل��تَ��ِم��ْس َال
اْل��ِوَص��اْل ُح��ْس��ِن ِم��ْن تُ��َم��نِّ��ي��َك َك��انَ��ْت َم��ا أَْس��َم��اءُ أَْخ��َل��َف��ْت َق��ْد َص��اِح يَ��ا

∗∗∗
َح��ِدي��ِد ِم��ْن ِص��ي��َغ َق��ْل��بُ��ُه َم��ْن اْل��َع��ِب��ي��ِد ِذلَّ��َة أَْل��بَ��َس��ِن��ي
اْل��َم��ِزي��ِد َداِئ��ِم َك��َم��ٍد ِم��ْن أَُالِق��ي ِب��َم��ا َط��ْرِف��ي َونَ��مَّ

∗∗∗
َوُع��وَّاِدي أَْه��ِل��ي َف��ُه��ْم َم��ِرْض��ُت َوإِْن َح��َس��ِب��ي َزيَّ��نُ��وا ِب��َق��ْوٍم َوَس��ْه��ًال أَْه��ًال

الوافر: بحر من ورضبها عروضها وبنيِّ اآلتية، األبيات ِزن (٤)

ِك��ذُْب؟! َع��َل��يْ��ِه يَ��ْس��تَ��ِم��رُّ َوِم��ثْ��لُ��َك ِف��ي��ِه اْألَْق��َواُل تُ��ْق��بَ��ُل أَِم��ثْ��ِل��ي
َرْط��ُب َع��َل��يْ��َك ِب��ال��ثَّ��نَ��اءِ َم��ِل��يءٌ ِل��َس��اٌن َف��ِل��ي ِف��يَّ ِش��ئْ��َت َم��ا َف��ُق��ْل
ذَنْ��ُب؟! َوَل��يْ��َس اِالْع��ِت��ذَاُر ذَا َوَك��ْم ُج��ْرٌم َوَل��يْ��َس اْل��ِع��تَ��اُب ذَا َك��ْم إَِل��ى
نَ��ْدُب اْألَيَّ��اِم ِل��َح��َواِدِث ِب��ِه َج��ِري��ٍح َق��ْل��ٍب َع��َل��ى تَ��ْح��ِم��ْل َف��َال

∗∗∗
أَذُْك��ُرُه َل��ْس��ُت ِل��ذَنْ��ٍب َس��أَْه��ُج��ُرُه ِل��ي َخ��ِل��ي��ٌل
َوأَْس��تُ��ُرُه َوأَْك��تُ��ُم��ُه َس��أَْرَع��اُه َوَل��ِك��نِّ��ي
أَُخ��بِّ��ُرُه َال َوأَْس��ُك��ُت َراٍض أَنَّ��ِن��ي َوأُْظ��ِه��ُر
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الكامل6 الخامس: البحر (5)

وهي: ستة، الكامل أجزاء

م��ت��ف��اع��ل��ن م��ت��ف��اع��ل��ن م��ت��ف��اع��ل��ن ُم��تَ��ف��اِع��لُ��ْن ُم��تَ��ف��اِع��لُ��ْن ُم��تَ��ف��اِع��لُ��ْن

تسعة: وأرضبه ثالث الكامل وأعاريض

«متفاعلن»، صحيح األول أرضب: ثالثة ولها «متفاعلن»، صحيحة العروضاألوىل (١)
«ُمتَْفا». ِعَوض «َفْعَلْن» ُمْضَمر أَحذُّ والثالث «ُمتفاِعْل»، مقطوع والثاني

مثلها أَحذُّ رضبان: ولها «ُمتََفا»، عن منقولة «َفِعلُْن» َحذَّاء الثانية العروض (٢)
«َفْعَلْن». مضمر وأَحذُّ «َفِعلُن»،

ل ُمرفَّ أرضب: أربعة ولها «متفاعلن»، صحيحة مجزوءة الثالثة العروض (٣)
«َفعالتْن». ومقطوع «متفاعلن»، وتام «متفاعالْن»، وُمذيَّل «ُمتَفاِعَالتُْن»،

«متفاعلن»: األوىل ورضبها «متفاعلن» األوىل العروض مثال •

َف��أَْش��ُج��ُع ِب��اْل��ِح��َم��اِم نَ��ْف��ِس��ي َوتُ��ِح��سُّ أَِح��بَّ��ِت��ي ِف��َراِق ِم��ْن َألَْج��بُ��ُن إِنِّ��ي

تقطيعه:

مفأشجعو بلحما يس وتحسسنف أحبتي ق فرا بنمن ألج إنني
متفاعلن مستفعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن مستفعلن

الوقص قليًال فيه ويجوز «متفاعلن»، عوض «مستفعلن» اإلضمار الزحاف من الكامل يف يدخل 6

واألرضب األعاريض عىل حتى فيدخل اإلضمار أما «متفاعلن»، من بدًال «مفتعلن» والخزل «فاعلن»،
والتذييل. الرتفيل ومع
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«متفاعْل»: الثاني والرضب «متفاعلن» األوىل العروض مثال •

يَ��ِط��ي��ُب اْل��َم��َم��اِت َم��َع َل��يْ��َس َه��يْ��َه��اَت أَِخ��ي يَ��ا َع��يْ��ُش��َك يَ��ِط��ي��ُب اْل��َم��َم��اِت أََم��َع

تقطيعه:

ِتيَطيبو سمعلمما هيهاتيل أخي شكيا تيطيبعي أمعلمما
متفاعْل متفاعلن مستفعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن

«َفْعَلْن»: الثالث الرضب مع «متفاعلن» األوىل العروض مثال •

اْل��َق��ْط��ُر َرْس��َم��َه��ا وََغ��يَّ��َر َدَرَس��ْت َف��َع��اِق��ٍل ِب��َراَم��تَ��يْ��ِن يَ��اُر ال��دِّ ِل��َم��ِن

تقطيعه:

َقْطُرو يََرَرسَمَهْل وَغْي درست ِنَفَعاقلن ُربرامتي ِديَا مَلِنْد
َفْعَلْن متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن

«َفِعلُْن»: األول والرضب «َفِعلُْن» الثانية العروض مثال •

َع��َق��َال ِل��َم��ْن نْ��يَ��ا ال��دُّ َوَم��َراَرُة ِل��َج��اِه��ِل��َه��ا نْ��يَ��ا ال��دُّ َوَح��َالَوُة

تقطيعه:

عقال دنياملن ومرارتد هلها دنيالجا وحالوتد
َفِعَلْن مستفعلن متفاعلن َفِعلُْن مستفعلن متفاعلن
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«َفْعَلْن»: الثاني والرضب «َفِعلُْن» الثانية العروض مثال •

يَ��بْ��َل��ى َج��ِدي��ِدَه��ا َج��ِم��ي��ُع َف��ِإذَا ِت��َه��ا َوِج��دَّ نْ��يَ��ا ال��دُّ ِف��ي َف��كَّ��ْرُت

تقطيعه:

يبىل عجديدها جمي فإذا دتها وجد دنيا تفد فككر
َفْعَلْن متفاعلن متفاعلن َفِعلُْن مستفعلن مستفعلن

األول والرضب «ُمتفاِعلُْن» الصحيحة املجزوءة الثالثة العروض مثال •
«ُمتَفاِعالتُْن»:

َواْل��ُم��ُروءَْه؟ َف��ْض��لُ��َك َف��أَيْ��َن ُت ْ أََس��أ َك��َم��ا أََس��أَْت َوإِذَا

تقطيعه:

واملروءه ـلك ينفضـ تفأ أسأ تكما أسأ وإذا
متفاعالتن متفاعلن متفاعلن متفاعلن

«متفاعالن»: الثاني والرضب «متفاعلن» الثالثة العروض مثال •

َوِخ��ي��ْم َم��ْص��َرُع��ُه َواْل��بَ��ْغ��ُي أَْه��َل��ُه يَ��ْص��َرُع ال��ظُّ��ْل��ُم

تقطيعه:

وخيم رعهو مص ولبغي أهلهو رع يص أظظلم
متفاعالن مستفعلن متفاعلن مستفعلن
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لها: املماثل «متفاعلن» الثالث والرضب «متفاعلن» الثالثة العروض مثال •

��ِل َوتَ��َج��مَّ ��ًع��ا ُم��تَ��َج��شِّ تَ��ُك��ْن َف��َال اْف��تَ��َق��ْرَت َوإِذَا

تقطيعه:

وتجمميل متجشعن تكن فال ت فتقر وإذا
متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن

«َفِعالتُْن»: الرابع والرضب «متفاعلن» الثالثة العروض مثال •

اْل��َح��َس��نَ��اِت أَْك��ث��ُروا ءََة اْإلَِس��ا ذََك��ُروا ُه��ُم َوإِذَا

تقطيعه:

حسناتي أكثرل ءة اإلسا ذكروا همو وإذا
َفِعالتُْن متفاعلن متفاعلن متفاعلن

الكامل ملخص

فإذا مجزوءًا؛ استعماله ويجوز مجزوء، غري استعماله يجوز الكامل أن تقدم مما ُعلم
وزن عىل وإما «متفاعلن» وزن عىل إما عروضه استعمال يجب مجزوء غري استُعمل
يجب «متفاعلن» وزن عىل عروضه استعملت فإذا للترصيع؛ إال العني، بكرس «َفِعلُْن»
وإما «متفاعْل»، وزن عىل وإما كعروضه، «متفاعلن» وزن عىل إما رضبها استعمال
العني بكرس «َفِعلن» وزن عىل عروضه استُعملت وإذا العني، بسكون «َفْعَلْن» وزن عىل
بسكون «َفْعَلْن» وزن عىل وإما كعروضه، «َفِعلُْن» وزن عىل إما رضبها استعمال يجب
للترصيع، إال «متفاعلن»، وزن عىل عروضه استعمال يجب مجزوءًا استُعمل وإن العني،
وإما «متفاعالن»، وزن عىل وإما «متفاعالتن»، وزن عىل إما رضبها استعمال ويجب
لم رضوب تسعة الكامل لبحر فكُمل … «فِعالتن» وزن عىل وإما «متفاعلن»، وزن عىل

«كامًال». ي ُسمِّ فلذا آخر؛ بحر عليها يحصل
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أَْجِوبتها تُطَلب الكامل بحر عىل أسئلة

الكامل؟ أجزاء هي كم (١)
للكامل؟ ورضبًا عروًضا كم (٢)

الكامل؟ أعاريض من األوىل العروض وزن ما (٣)
لها؟ رضبًا وكم (٤)

الكامل؟ أعاريض من الثانية العروض وزن ما (٥)
الَجْزءُ؟ الكامَل يدخل هل لها؟ رضبًا وكم (٦)

الكامل؟ ملجزوء ورضبًا عروًضا كم (٧)
الزحاف؟ أنواع من الكامل يف يجوز الذي ما (٨)

تطبيق

لها: املماثل الرضب مع الصحيحة العروض عىل (١)

َدِم ِب��َال َس��َف��ْك��َت ُظ��ْل��ًم��ا َدٍم ِم��ْن َك��ْم َظ��اِل��ِم َوُم��ْق��َل��َة ُم��ْع��تَ��ِذٍر َوْج��َه يَ��ا
ُم��َح��رَِّم؟! َغ��يْ��َر ِف��ي��ِه َق��تْ��ِل��ي َوَوَج��ْدَت ُم��َح��رًَّم��ا اْل��ِك��تَ��اِب ِف��ي َوْص��ِل��ي أََوَج��ْدَت
��ِم َوتَ��نَ��عُّ َل��ذٍَّة ِف��ي ُم��تَ��َف��كِّ��ًه��ا ِظ��َالَل��َه��ا َس��َك��نْ��ُت َق��ْد َل��َك َج��نَّ��ٍة َك��ْم
اْل��ِم��ْرَزِم َج��ْوَد أَُج��وُد انْ��تَ��َش��يْ��ُت َف��ِإذَا تَ��َع��لُّ��ًال اْل��ُع��يُ��وِن َخ��ْم��ِر ِم��ْن َوَش��ِربْ��ُت
َوتَ��َك��رُِّم��ي َش��َم��اِئ��ِل��ي َع��ِل��ْم��ِت َوَك��َم��ا نَ��ًدى َع��ْن ��ُر أَُق��صِّ َف��َم��ا َص��َح��ْوُت َوإِذَا

اإلضمار: يدخله ال الذي املقطوع الرضب مع الصحيحة العروض عىل (٢)

َوَق��ذَاَال َم��َف��اِرًق��ا اْل��َم��ِش��ي��ُب َوَك��س��ا اْآلَم��اَال َل َف��بَ��دَّ ال��زََّم��اُن َح��اَل
وج��م��اال أَِه��لَّ��ًة إَِل��يْ��َك َط��َل��َع��ْت َوُربَّ��َم��ا َع��نْ��َك اْل��َح��يِّ َغ��َواِن��ي َغ��ِن��يَ��ْت
َح��َالَال َح��َراُم��ُه��نَّ يَ��ُك��وُن َوَل��َق��ْد ُم��َح��رًَّم��ا َح��َاللُ��ُه��نَّ َع��َل��يْ��َك أَْض��َح��ى
ِوَص��اَال َع��نْ��َك َط��َويْ��َن ��بَ��اِب ال��شَّ َوْص��َل َط��اِويً��ا َرأَيْ��نَ��َك إِْن اْل��َك��َواِع��َب إِنَّ
َخ��بَ��اَال ِع��نْ��َدُه��نَّ يَ��ِزي��ُدَك نَ��َس��ٌب َف��ِإنَّ��ُه ��ُه��نَّ َع��مَّ َدَع��ْونَ��َك َوإِذَا
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املضمر: األحذِّ الرضب مع الصحيحة العروض عىل (٣)

َدْه��ُر أَنَّ��ُه يُ��ْح��َس��ُب ��ْه��ُر َوال��شَّ َش��ْه��ُر ِل��ُط��ولِ��ِه اْل��ُم��ِح��بِّ يَ��ْوُم
ِس��ْح��ُر ُج��ُف��ونِ��َه��ا َوبَ��يْ��َن ِس��ْح��ٌر َخ��دَِّه��ا ِف��ي َغ��اَدٌة ��ي َوأُمِّ ِب��أَِب��ي
اْل��بَ��ْدُر أَنَّ��َه��ا يَ��ْح��َس��ُب َواْل��بَ��ْدُر ��َح��ى ال��ضُّ َش��ْم��ُس أَنَّ��َه��ا تَ��ْح��َس��ُب ��ْم��ُس ال��شَّ
اْل��َق��ْف��ُر يُ��ِج��ي��بُ��َك اْل��ِق��َف��اَر َف��َس��ِل نَ��أَْت َوإِْن يُ��ِج��بْ��َك َع��نْ��َه��ا اْل��َه��َوى َف��َس��ِل
اْل��َق��ْط��ُر آيَ��َه��ا َوَغ��يَّ��َر َدَرَس��ْت َف��َع��اِق��ٍل ِب��َراَم��تَ��يْ��ِن يَ��اُر ال��دِّ ِل��َم��ِن

املضمر: األحذ الرضب مع الحذَّاء العروض عىل (٤)

؟ اْل��ُح��بِّ َل��ْوَع��َة َوأَبَ��ْح��تُ��َم��اُه َق��ْل��ِب��ي َغ��َرْرتُ��َم��ا َك��يْ��َف َع��يْ��نَ��يَّ
نَ��ْح��ِب��ي ِب��َح��رَِّه��ا َق��َض��يْ��ُت نَ��اًرا َك��ِب��ِدي َع��َل��ى أَذَْك��ْت نَ��ْظ��َرًة يَ��ا
َح��ْس��ِب��ي اْل��َه��َوى ُم��َك��ابَ��َدُة َح��ْس��ِب��ي أَُك��اِب��ُدُه َق��ْل��ِب��ي َج��َوى َخ��لُّ��وا
َق��ْل��ِب��ي َع��َل��ى َل��ُه َدَواءَ َال َم��ا نَ��ْظ��َرتِ��َه��ا ُش��ْؤِم ِم��ْن َج��نَ��ْت َع��يْ��ِن��ي
اْل��ُج��ْرِب َم��بَ��اِرُك ��َح��اَح ال��صِّ تُ��ْع��ِدي َوَق��ْد َع��َل��يْ��َك يَ��ْج��ِن��ي َم��ْن َج��اِن��ي��َك

لها: املماثل الرضب مع الصحيحة املجزوءة العروض عىل (٥)

ِص��ِل أَْو ِح��بَ��اَل��َك َواْق��َط��ْع َواْف��َع��ِل َل��َك بَ��َدا َم��ا ُق��ْل
َم��نْ��ِزِل ِب��أَْك��َرِم َوانْ��ِزْل َف��َح��يِّ��ِه ال��رَِّب��ي��ُع َه��ذَا
ِل َف��بَ��دِّ َك��ِرْه��َت َف��ِإذَا َواِص��ٌل ُه��َو الَّ��ِذي َوِص��ِل
ِل َف��تَ��َح��وَّ َم��ْس��َك��ٌن أَْو َم��نْ��ِزٌل ِب��َك نَ��بَ��ا َوإِذَا
��ِل َوتَ��َح��مَّ ��ًع��ا ُم��تَ��َج��شِّ تَ��ُك��ْن َف��َال اْف��تَ��َق��ْرَت َوإِذَا

امُلذيَّل: الرضب مع املجزوءة العروض عىل (٦)

اْل��ُم��ِن��ي��ْر اْل��َق��َم��ِر ��َة َوُش��قَّ ـ��ِر اْل��َغ��ِري��ـ ال��رََّش��أِ ُم��ْق��َل��َة يَ��ا
��تُ��وْر َوال��سُّ اْألَِك��لَّ��ِة بَ��يْ��َن ِل��ي َع��يْ��نَ��اَك َرنَّ��َق��ْت َم��ا
يَ��ِط��ي��ْر أَْن َم��َخ��اَف��َة َق��ْل��ِب��ي َع��َل��ى يَ��ِدي َوَض��ْع��ُت إِالَّ
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ال��نَّ��ِذي��ْر َق��ْوَل َواْس��تَ��ِم��ْع ـ��َة َم��كَّ��ـ َح��َم��اِم َك��بَ��ْع��ِض َه��بْ��ِن��ي
اْل��َك��ِب��ي��ْر َوَال ��ِغ��ي��َر ال��صَّ َال ـ��َة ِب��َم��كَّ��ـ تَ��ْظ��ِل��ْم َال أَبُ��نَ��يَّ

املرفل: الرضب مع الصحيحة املجزوءة العروض عىل (٧)

��َراِئ��ْر ال��سَّ تُ��بْ��َل��ى ِب��ِه َط��ْرٌف ��َم��اِئ��ْر ال��ضَّ َع��ْن اْل��ِح��َج��اَب َه��تَ��َك
نَ��اِظ��ْر اْل��َق��ْل��ِب ِف��ي َك��أَنَّ��ُه َب اْل��ُق��لُ��و َف��يَ��ْم��تَ��ِح��ُن يَ��ْرنُ��و
َس��اِح��ْر ال��نَّ��اِس ِف��ي َق��بْ��َل��ُه ـ��ِرُف ـْ أَع�� ُك��نْ��ُت َم��ا َس��اِح��ًرا يَ��ا
َط��اِئ��ْر َف��اْل��َق��ْل��ُب أَْدنَ��يْ��تَ��ِن��ي َم��ا بَ��ْع��ِد ِم��ْن أَْق��َص��يْ��تَ��ِن��ي
تَ��اِم��ْر ��يْ��ِف ال��صَّ ِف��ي َالِب��ٌن ـ��َك أَنَّ��ـ َوَزَع��ْم��َت َوَغ��َرْرتَ��ِن��ي

الكامل درسبحر نظم

ُع��ِرَف��ا َق��ْد َع��دَُّه��ا َوِس��تٌّ ِع��لُ��ْن ُم��تَ��َف��ا اْل��بُ��ُح��وِر َك��اِم��ِل أَْج��َزاءُ
اْم��ِت��َرا ِب��َال َف��َق��ْط ِت��ْس��ٌع َوأَْض��ُرٌب ت��َرى أََع��اِرٍض ثَ��َالثَ��ُة َل��ُه
ُع��ِل��َم��ْت َق��ْد ثَ��َالثَ��ٌة ِع��لَّ��ٍة ِم��ْن َس��ِل��َم��ْت َق��ْد الَّ��ِت��ي اْألُوَل��ى َف��أَْض��ُرُب
َق��رَُّروا َم��ا َف��ُخ��ذْ َح��ذَّا ثَ��اِن��ي��ٌة ُم��ْض��َم��ُر أََح��ذُّ َوَم��ْق��ُط��وٌع ِم��ثْ��ٌل
اْل��ُم��ْض��َم��ُر اْألََح��ذُّ ُه��َو ثَ��اِن��ي��ِه��َم��ا يُ��ذَْك��ُر ِم��ثْ��ًال َض��ْربَ��يْ��ِن َل��َه��ا َواْع��ِرْف
أَْربَ��َع��ٌة — َرَوْوا َك��َم��ا — أَْض��ُربُ��َه��ا َص��ِح��ي��َح��ٌة َم��ْج��ُزوءٌَة ثَ��اِل��ثَ��ٌة
اْل��َك��اِم��ُل تَ��مَّ اْل��َم��ْق��ُط��وُع َوال��رَّاِب��ُع ُم��َم��اِث��ُل ُم��ذَيَّ��ٌل ��ٌل ُم��َرفَّ

الَهَزُج السادس: البحر (6)

وهي: أربعة، الهزج أجزاء

م��ف��اع��ي��ل��ن م��ف��اع��ي��ل��ن م��ف��اع��ي��ل��ن م��ف��اع��ي��ل��ن
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ورضب مثلها، واحد رضب رضبان: ولها «مفاعيلن»، واحدة عروض وللهزج
«فعولن». محذوف

«مفاعيلن»: األول ورضبها «مفاعيلن» العروض مثال •

َم��َع��اِن��ي��ُك��ْم َوَش��اَق��تْ��نَ��ا أََغ��اِن��ي��ُك��ْم ِف��ي َه��َزْج��نَ��ا

تقطيعه:

معانيكم وشاقتنا أغانيكم يف هزجنا
مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن

«فعولن»: الثاني ورضبها «مفاعيلن» العروض ومثال •

ال��ذَّلُ��وِل ِب��ال��ظَّ��ْه��ِر ـ��ِم ـْ ��ي�� ال��ضَّ ِل��بَ��اِغ��ي َظ��ْه��ِري َوَم��ا

تقطيعه:

ذلويل مبظظهرذ لباغضيض ظهري وما
فعولن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن

ملخصالهزج

إما رضبها استعمال ويجب للترصيع، إال «مفاعيلن»، وزن عىل عروضه استعمال يجب
«فعولن». وزن عىل وإما «مفاعيلن» وزن عىل
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وهو «مفاعيُل»، فيصري «مفاعيلن» كفُّ الزحاف من الهزج حشو يف ويدخل
الزحافان يتفق أالَّ برشط مقبول وهو «مفاعيلن»، وَقبُْض الَعروض، يف حتى مستحسن

الواحد. الجزء يف

أَْجِوبتها تُطَلب الهزج بحر عىل أسئلة

الهزج؟ أجزاء هي كم (١)
للهزج؟ ورضبًا عروًضا كم (٢)

الزحاف؟ أنواع من الهزج يف يجوز الذي ما (٣)

تطبيق

لها: املماثل الرضب مع الصحيحة العروض عىل (١)

َق��ْل��ِب��ي َج��َوى يَ��ْع��َل��ْم َوَل��ْم اْل��ُح��بِّ ِف��ي َالَم َم��ْن أَيَ��ا
��بِّ ال��صَّ ِم��َن أَْغ��َوى َوَال يُ��ْغ��ِوي��ِه ��بِّ ال��صَّ َم��َالُم
اْل��ُح��بِّ َص��اِدَق ُم��ِح��بٍّ��ا ِه��نْ��ٍد ِف��ي ُم��تُّ َف��ِإنِّ��ي
َغ��ْرِب َوَال َال ِب��َش��ْرٍق ِش��بْ��ٌه َل��َه��ا يُ��ْل��َق��ى َوَم��ا
يُ��ْص��ِب��ي ِم��ثْ��لُ��َه��ا َوِه��نْ��ٌد َق��ْل��ِب��ي َص��بَ��ا ِه��نْ��ٍد إَِل��ى

املحذوف: الرضب مع الصحيحة العروض عىل (٢)

بَ��ِخ��ي��ِل؟ ِم��ْن ِب��نَ��يْ��ٍل َغ��ِل��ي��ِل��ي أَْش��ِف��ي َم��تَ��ى
ال��طَّ��ِوي��ِل اْل��ُح��ْزِن ِس��َوى ِم��نْ��ُه ِل��ي َل��يْ��َس َغ��َزاٌل
اْل��َج��ِم��ي��ِل ��بْ��ِر ال��صَّ ِم��َن أَْخ��َالِن��ي اْل��َوْج��ِه َج��ِم��ي��ُل
وََع��ذُوِل َح��ُس��وٍد ِم��ْن ِف��ي��ِه ��يْ��َم ال��ضَّ َح��َم��ْل��ُت
ال��ذَّلُ��وِل ِب��ال��ظَّ��ْه��ِر ـ��ِم ـْ ��ي�� ال��ضَّ ِل��بَ��اِغ��ي َظ��ْه��ِري َوَم��ا
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الهزج درسبحر نظم

انْ��بَ��َل��ْج َك��َم��ا َواِج��ٌب ِف��ي��ِه َواْل��َج��ْزءُ اْل��َه��َزْج تَ��َف��اِع��ي��ُل َم��َف��اِع��ي��لُ��ْن ِس��تُّ
َرَج��ْح أَيْ��ًض��ا َك��َم��ا اثْ��نَ��اِن َوَض��ْربُ��ُه اْألََص��ْح َع��َل��ى َواِح��َدٌة َع��ُروُض��ُه
َم��ْع��ِدُل ثَ��اٍن َح��ذِْف َع��ْن يُ��َرى َوَم��ا ُل اْألَوَّ َويَ��ْق��تَ��ِف��ي��َه��ا َص��ِح��ي��َح��ٌة

الرََّجز7 السابع: البحر (7)

وهي: ستة، الرجز أجزاء

يف فأجازوا الشعراء»، «حمار لذلك فسموه النثر، إىل األبحر أقرب وهو كثرية، الرجز بحر جوازات 7

مستفعلن:
األخريني. والعروضني الثانية عروضه حشو يف «مفاعلن» الخبن أوًال:

أجزائه. كل يف «مفتعلن» الطي ثانيًا:
مستحسن. غري لكنه «فعلتن»، الخبل ثالثًا:

املطابقة أي بالترصيع؛ ذلك عن يُعوَّض لكنه الرجز، أبيات من بيت كل قافية تغيري أجازوا والشعراء
وحينًا «مفاعلن»، مخبونني وتارة «مستفعلن»، صحيحني تارًة والرضب العروض فتكون الشطرين، بني
«مفعولن»، َخبْن ويجوز «مفعولن»، مقطوعني وأطواًرا «فعلتن»، مخبولني وحينًا «مفتعلن»، مطويني
وخبنه املقطوع بني يجمعون كما والطي، والخبن الصحيح بني الشطران جمع وربما «فعولن»، فتصري

و«فعولن». «مفعولن»
مرات ثالث «مستفعلن» من ُمركَّبة مشطورة األوىل: العروض أخريان؛ عروضان للرجز وُحِكي

كقوله:

َش��َج��ا َق��ْد َوَش��ْج��ًوا أَْح��َزانً��ا َه��اَج َم��ا

كقوله: مرتني، «مستفعلن» من مركبة منهوكة األخرى: والعروض

َج��ذَْع ِف��ي��َه��ا َل��يْ��تَ��ِن��ي يَ��ا
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م��س��ت��ف��ع��ل��ن م��س��ت��ف��ع��ل��ن م��س��ت��ف��ع��ل��ن م��س��ت��ف��ع��ل��ن م��س��ت��ف��ع��ل��ن م��س��ت��ف��ع��ل��ن

أرضب: وثالثة عروضان وللرجز

«مستفعلن» مثلها صحيح رضبان: ولها «مستفعلن»، صحيحة األوىل العروض (١)
«ُمْستَْفِعْل». عوض «مفعولن» ومقطوع

مثلها. رضب ولها «مستفعلن»، صحيحة مجزوءة الثانية العروض (٢)

«مستفعلن»: األول والرضب «مستفعلن» األوىل العروض مثال •

َس��ْف��َرتُ��ْه تَ��َراَم��ْت آَف��اٍق َج��وَّاَب ُص��ْف��َرتُ��ْه َراَق��ْت أَْص��َف��َر ِب��ِه أَْك��ِرْم

تقطيعه:

سفرته مت ترا فاقن أا جوواب صفرته قت أصفررا بهي أكرم
مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن مفتعلن مستفعلن

«مفعولن»: الثاني والرضب «مستفعلن» األوىل العروض مثال •

اْل��َح��اَج��ْه ِل��يَ��ْوِم يُ��ْرَج��ى َال َك��اَن إِْن َش��رَُّه َع��نَّ��ا َك��فَّ َم��ْن ِف��ي َخ��يْ��َر َال

تقطيعه:

ملحاجه ليو يرجى ال كان إن نارشرهو عن كفف من يف خري ال
مفعولن مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن
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مثلها: املجزوء والرضب «مستفعلن» املجزوءة الثانية العروض مثال •

ال��طَّ��َم��ْع ِف��ي إِالَّ ال��ذُّلُّ َم��ا نَ��َف��ْع إِْن ِب��ع��ل��م��ي َح��ْس��ِب��ي

تقطيعه:

فططمع ال إل ل ذل مذ نفع إن ـمي بعلـ حسبي
مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن

أجوبتها تُطَلب الرجز بحر عىل أسئلة

الرجز؟ أجزاء هي كم (١)
للرجز؟ ورضبًا عروًضا كم (٢)
الَجْزءُ؟ الرجَز يدخل هل (٣)

الرجز؟ ملجزوء ورضبًا عروًضا كم (٤)
الرجز؟ بحر يف والنهك الشطر يدخل هل (٥)

الزحاف؟ أنواع من الرجز بحر يف يجوز الذي ما (٦)

تطبيق

لها: املماثل والرضب الصحيحة العروض عىل (١)

َق��َم��ْر؟! أَْم ِل��ي أَْش��َرَق��ْت ُظ��ْه��ٍر َش��ْم��ُس أَْم بَ��َش��ْر أَْم َس��بَ��اِن��ي ِج��نِّ��يٌّ أَْدِر َل��ْم
ال��نَّ��َظ��ْر ِف��ي ِم��نْ��ُه اْل��َم��ْوَت َك��أَنَّ َح��تَّ��ى َط��ْرُف��ُه اْل��َم��نَ��ايَ��ا يَ��ْه��ِدي نَ��اِظ��ٌر أَْم
ِب��اْل��َح��َوْر ِري��َش��ْت ال��طَّ��ْرِف ِس��َه��اُم إِالَّ َق��اِت��ٍل ِم��ْن َل��ُه َم��ا َق��ِت��ي��ًال تُ��ْح��ِي��ي
َدثَ��ْر َق��ْد َم��ا أَذَْك��ْرتَ��ِن��ي َل��َق��ْد َح��تَّ��ى َداِث��ًرا أَْض��َح��ى اْل��َوْص��ِل َربْ��ِع بَ��اُل َم��ا
ال��زُّبُ��ْر ِم��ثْ��َل آيَ��اتُ��َه��ا تُ��َرى َق��ْف��ٌر َج��اَرٌة ُس��َل��يْ��َم��ى إِذْ ِل��َس��ْل��َم��ى َداٌر
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الطي): من (الخايل املقطوع والرضب الصحيحة العروض عىل (٢)

اْل��ِغ��ي��ُد ال��ظِّ��بَ��اءُ َس��َق��تْ��ِن��ي��ِه َح��تَّ��ى َم��ْع��ُم��وُد اْل��َه��َوى ِب��َل��ْوَع��اِت َق��ْل��ٌب
َم��ْوُج��وُد؟! ِل��ْل��َه��َوى َدَواءٌ َال إِذْ اْل��َه��َوى َداءِ ِم��ْن اْل��َق��ْل��َب يُ��َداِوي ذَا َم��ْن
َم��ْرُدوُد؟! َل��ُه َم��ا َق��َض��اءٌ إِالَّ ُح��بُّ��َه��ا َم��ا َغ��اَدًة أَْس��لُ��و َك��يْ��َف أَْم
َم��ْج��ُه��وُد َج��اِه��ٌد ِم��نْ��َه��ا َواْل��َق��ْل��ُب َس��اِل��ٌم ُم��ْس��تَ��ِري��ٌح ِم��نْ��َه��ا اْل��ِج��ْس��ُم

لها: املماثل والرضب الصحيحة املجزوءة العروض عىل (٣)

َع��َدَال َل��ْو َح��كَّ��ْم��تُ��ُه َس��أََال َم��ا أَْع��َط��يْ��تُ��ُه
َف��َع��َال َم��ا ِب��ِه أَْدِري َف��َم��ا ُروِح��ي َوَه��بْ��تُ��ُه
َق��تَ��َال أَْم ��َم��ُه نَ��عَّ يَ��ِدِه ِف��ي أَْس��َل��ْم��تُ��ُه
��ُغ��َال ال��شُّ ذَاَك َم��لَّ َال ُش��ُغ��ٍل ِف��ي ِب��ِه َق��ْل��ِب��ي
َج��َم��َال َراٍع َق��يَّ��َد َك��َم��ا اْل��ُح��بُّ َق��يَّ��َدُه

الرجز درسبحر نظم

أَْج��َزاُؤُه تُ��َرى ِس��تٍّ��ا ُم��ْس��تَ��ْف��ِع��لُ��ْن َس��نَ��اُؤُه َل��نَ��ا اْل��بَ��اِدي َوال��رََّج��ُز
تَ��تْ��بَ��ُع َخ��ْم��ٌس َف��ْه��َي ��ُروُب ال��ضُّ ��ا أَمَّ َف��أَْربَ��ٌع َع��ُروَض��ُه تَ��ُرْم َوإِْن
َدَخ��ْل ال��ثَّ��اِن��ي َوِف��ي اثْ��نَ��اِن ُض��ُروبُ��َه��ا اْل��ِع��َل��ْل ِم��َن َس��ِل��ي��َم��ًة أَتَ��ْت أُوَل��ى
َس��ْه��ُل ��ِن��ي��ِع ال��صَّ َه��ذَا ِف��ي َواْل��َخ��ْط��ُب َف��ِم��ثْ��ُل ٌل أَوَّ ��ا َوأَمَّ َق��ْط��ٌع
َم��ْش��ُط��وَرٌة ثَ��اِل��ثَ��ٌة َك��َض��ْرِب��َه��ا َص��ِح��ي��َح��ٌة َم��ْج��ُزوءٌَة ثَ��اِن��يَ��ٌة
َس��اِم��َع��ْه ِب��أُذٍْن َف��اْص��ِغ َوَض��ْرِب��َه��ا ال��رَّاِب��َع��ْه ِب��نَ��ْه��ِك َواْح��ُك��ْم َك��َض��ْرِب��َه��ا
َوَف��ا َوَم��نْ��ُه��وٍك َم��ْش��ُط��وٍر ُك��لِّ ِف��ي يَ��ْخ��تَ��ِل��َف��ا َل��ْم َواْل��َع��ُروُض ��ْرُب َوال��ضَّ
اْل��ُم��ْخ��تَ��اِر اْل��َم��ذَْه��ِب ِف��ي َك��َم��ا َف��َق��ْط ِب��اِالْع��ِت��بَ��اِر اْل��ُخ��ْل��ُف َوإِنَّ��َم��ا
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الرََّمل الثامن: البحر (8)

وهي: ستة، أجزاؤه

ف��اع��الت��ن ف��اع��الت��ن ف��اع��الت��ن ف��اِع��التُ��ْن ف��اِع��التُ��ْن ف��اِع��التُ��ْن

أرضب: وستة عروضان وله

«فاعالتن»، صحيح أرضب: ثالثة ولها «فاعلن»، محذوفة األوىل العروض (١)
«فاعلن».8 ومحذوف «فاعالن»، ومقصور

ُمسبَّغ أرضب: ثالثة ولها «فاعالتن»، صحيحة مجزوءة الثانية العروض (٢)
«فاعلن». ومحذوف «فاعالتن»، وصحيح «فاعالتان»،

«فاعالتن»: األول والرضب «فاعلن» األوىل العروض مثال •

اْل��ِق��َف��اِر اْألَْرِض ِف��ي اْآلِل َل��ْم��ِع ِم��ثْ��ُل ُك��لُّ��َه��ا ُغ��ُروٌر نْ��يَ��ا ال��دُّ إِنَّ��َم��ا

تقطيعه:

قفاري ضل أر آلفل ملعل مثل لها كل ياغرورن إننمددن
فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن فاعالتن فاعالتن

بتقطيع ذلك تنال «فاعالن»: الثاني والرضب «فاعلن» األوىل العروض مثال •
«قفار». يف الراء إسكان مع السابق البيت

من املشهور هو لها؛ املماثل رضبها مع املجزوءة العروض وكذلك الثالثة، أرضبها مع العروض هذه 8

البحر. هذا
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«فاعلن»: الثالث والرضب «فاعلن» األوىل العروض مثال •

َح��َص��ْل َق��ْد َم��ا اْل��َف��تَ��ى أَْص��ُل إِنَّ��َم��ا َداِئ��بً��ا َوَف��ْص��ِل��ي أَْص��ِل��ي تَ��ُق��ْل َال

تقطيعه:

حصل قد ما للفتى أص إنما دائبن وفصيل يل أص تقل ال
فاعلن فاعالتن فاعالتن فاعلن فاعالتن فاعالتن

«فاعالتان»: األول والرضب «فاعالتن» املجزوءة الثانية العروض مثال •

ِب��ع��ْس��َف��اْن َربْ��ًع��ا ـ��تَ��ْخ��ِب��َرا ـْ َواس�� اْربَ��َع��ا َخ��ِل��ي��َل��يَّ يَ��ا

تقطيعه:

بعسفان عن رب تخربا وس بعا ير خلييل يا
فاعالتان فاعالتن فاعالتن فاعالتن

«فاعالتن»: الثاني والرضب «فاعالتن» املجزوءة الثانية العروض مثال •

ُدُم��وِع��ي َف��اَض��ْت َخ��اِل��يً��ا َربْ��ًع��ا أَبْ��َص��ْرُت ُك��لَّ��َم��ا

تقطيعه:

دموعي ضت فا خالني ربعن رصت أب كلما
فاعالتان فاعالتن فاعالتن فاعالتن
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تنبيه

دخل وربما مستحسن، وهو «فعالتن»، فتصري «فاعالتن» َخبُْن الرمل حشو يف يدخل
ال ولكن «فاعالُت»، فتصري ها كفُّ ويجوز «فعلن»، األوىل العروض يف حتى األجزاء كلَّ

املعاقبة. سبيل عىل بينهما الجمع يجوز

«فاعلن»: الثالث والرضب «فاعالتن» املجزوءة الثانية العروض ومثال •

َل��ُه يُ��ْص��ِغ��ي َوَم��ْن ـ��ِق ِل��ْل��َح��ْق��ـ يَ��نْ��َق��اُد َم��ْن َق��لَّ

تقطيعه:

لهو غي يص ومن ق للحق قاد ين قللمن
فاعلن َفِعَالتُْن فاعالتن فاعالتن

الرمل ملخصبحر

استعمال يجب مجزوء غري استُعمل فإذا مجزوءًا؛ ويُستعَمل مجزوء غري يُستعَمل الرمل
«فاعالتن»، وزن عىل ا إمَّ رضبها استعمال ويجب للترصيع، إال «فاعلن» وزن عىل عروضه
يجب مجزوءًا استُعمل وإن كعروضه، «فاعلن» وزن عىل وإما «فاعالن»، وزن عىل ا وإمَّ
عىل إما رضبها استعمال ويجب للترصيع، إال «فاعالتن» وزن عىل عروضه استعمال

«فاعلن». وزن عىل وإما «فاعالتن»، وزن عىل وإما «فاعالتان»، وزن

أَْجِوبتها تُطَلب الرمل بحر عىل أسئلة

الرمل؟ أجزاء هي كم (١)
للرمل؟ ورضبًا عروًضا كم (٢)
الَجْزءُ؟ الرمَل يدخل هل (٣)

الرمل؟ ملجزوء ورضبًا عروًضا كم (٤)
التغيري؟ من الرمل بحر يف يجوز الذي ما (٥)
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تطبيق

الصحيح: والرضب املحذوفة العروض عىل (١)

اِح��ْوَراِر ِذي َظ��بْ��ٍي ُح��بِّ ِف��ي َه��اِئ��ٌم اْل��ِع��ذَاِر َم��ْخ��لُ��وُع ال��لَّ��ذَّاِت ِف��ي أَنَ��ا
َوبَ��َه��اِر َوْرٍد َرْوَض��َة َج��َم��َع��ْت ِه َخ��دِّ ِف��ي ُح��ْم��َرٍة ِف��ي ُص��ْف��َرٌة
َح��ذَاِر؟! َط��ْرِف��ي َوِم��ْن َق��ْل��ِب��ي ِم��ْن َك��يْ��َف ِل��ْل��َه��َوى َوَق��ْل��ِب��ي َط��ْرِف��ي َق��اَدِن��ي
اْع��ِت��َص��اِري ِب��اْل��َم��اءِ ��اِن َك��اْل��َغ��صَّ ُك��نْ��ُت َش��ِرٌق َح��ْل��ِق��ي اْل��َم��اءِ ِب��َغ��يْ��ِر َل��ْو

املقصور: والرضب املحذوفة العروض عىل (٢)

اْل��َك��ِح��ي��ْل ِب��ال��طَّ��ْرِف ��ْح��ِر ال��سِّ َوُم��ِج��ي��َل اْألَِث��ي��ْل اْل��َخ��دِّ ِف��ي ��دِْغ ال��صَّ ُم��ِدي��َر يَ��ا
اْل��َغ��ِل��ي��ْل َح��رَّ بَ��ْرُدَه��ا يَ��ْش��ِف��ي ِم��نْ��َك ُق��بْ��َل��ٌة َك��ِئ��ي��ٍب ِل��َم��ْح��ُزوٍن َه��ْل
ِب��اْل��َق��ِل��ي��ْل ِع��نْ��ِدي ِم��ثْ��ِل��َك ِم��ْن َل��يْ��َس أَنَّ��ُه إِالَّ ذَاَك َوَق��ِل��ي��ٌل
ال��طَّ��ِوي��ْل ال��لَّ��يْ��َل ��َر َق��صَّ ِب��ِغ��نَ��اءٍ ُم��وِه��نً��ا َغ��نَّ��ى أَْح��َوُر ِب��أَِب��ي
ِب��ال��ذَِّل��ي��ْل َه��ذَا يُ��ْف��َع��ُل إِنَّ��َم��ا َف��َرِس��ي ُردُّوا ��يْ��َداءِ ال��صَّ بَ��ِن��ي يَ��ا

لها: املماثل والرضب املحذوفة العروض عىل (٣)

َوَل��ِع��ْب َل��ْه��ٍو بَ��يْ��َن يَ��تَ��ثَ��نَّ��ى ال��طَّ��َرْب أَذْيَ��اَل يَ��ْس��َح��ُب َش��اِدٌن
ال��ذََّه��ْب َل��ْوَن ُم��ْش��َرٍب َخ��دٍّ َف��ْوَق ��ٍة ِف��ضَّ ِم��ْن ُم��ْف��َرٍغ ِب��َج��ِب��ي��ٍن
َك��تَ��ْب َم��ا يُ��ْم��ِل��ي ��ْوُق َوال��شَّ ِل��ْل��َه��َوى َع��ْه��َدُه ِب��َخ��دِّي ال��دَّْم��ُع َك��تَ��َب
ذََه��ْب؟! َق��ْد ِم��نِّ��ي ال��رَّأِْس َوَس��َواُد ذَاِه��بً��ا أََراُه َم��ا ِل��َج��ْه��ِل��ي َم��ا
َواْش��تَ��َه��ْب َه��ذَا َرأُْس بَ��ْع��ِدي َش��اَب ِج��ئْ��تُ��َه��ا: ��ا َل��مَّ اْل��َخ��نْ��َس��اءُ َق��اَل��ِت

لها: املماثل والرضب الصحيحة املجزوءة العروض عىل (٤)

َح��ِري��ِر ِم��ْن ِث��يَ��اٍب ِف��ي تَ��َج��لَّ��ى َق��ْد ِه��َالًال يَ��ا
أَِم��ي��ِر ُك��لَّ َق��اِه��ًرا ِب��َه��َواُه َوأَِم��ي��ًرا
ال��نَّ��ِض��ي��ِر؟! اْل��َوْرِد ُح��ْم��َرَة اْس��تَ��َع��اَرا يْ��َك ِل��َخ��دَّ َم��ا
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ُدثُ��وِر ثَ��ْوَب ـ��بَ��ْس��تَ��َه��ا ـْ أَل�� َق��ْد اْل��َوْص��ِل َوُرُس��وُم
ال��زَّبُ��وِر آيَ��اِت ِم��ثْ��ُل َداِرَس��اٌت ُم��ْق��ِف��َراٌت

امُلسبَّغ: املجزوء والرضب الصحيحة املجزوءة العروض عىل (٥)

تَ��ثَ��نِّ��ي��ْه ِف��ي َوَق��ِض��ي��بً��ا تَ��َج��لِّ��ي��ِه ِف��ي ِه��َالًال يَ��ا
أَُك��نِّ��ي��ْه َوَل��ِك��نِّ��ي ـ��ِه ��ي��ـ أَُس��مِّ َل��ْس��ُت َوالَّ��ِذي
تَ��َالِل��ي��ْه ِم��ْن تَ��َراُه ـ��ُن ـْ اْل��َع��ي�� تَ��ْق��ِدُر َم��ا َش��اِدٌن
ِف��ي��ْه ُص��وَرتَ��ُه َرأَى ـ��ٌص ـْ َش��خ�� َق��ابَ��َل��ُه ُك��لَّ��َم��ا
يُ��ْدِم��ي��ْه َك��اَد َع��َل��يْ��ِه ال��ذُّرُّ َم��َش��ى َل��ْو َح��تَّ��ى َالَن

املحذوف: املجزوء والرضب الصحيحة املجزوءة العروض عىل (٦)

اْف��تَ��تَ��ْن َق��ْل��ِب��ي ِب��ِه َم��ْن ��َج��ْن ال��شَّ َزاَد بَ��َدا ُم��ذْ
ال��ح��َزْن ال��ق��ل��َب أودََع َط��ِوي��ٍل ِه��ْج��َراٍن ُربَّ
اْل��َح��َس��ْن نْ��يَ��ا ال��دُّ ِف��ي َوْه��َو رأوُه َق��ْد ��ا ل��مَّ ِق��ي��َل
ثَ��َم��ْن َه��ذَا ِم��ْن ـ��نَ��اِن ـْ اْل��َع��ي�� ِب��ِه َق��رَّْت ِل��َم��ا َم��ا

يع ِ الرسَّ التاسع: البحر (9)

وهي: ستة، أجزاؤه

م��ف��ع��والُت م��س��ت��ف��ع��ل��ن م��س��ت��ف��ع��ل��ن َم��ْف��ُع��وَالُت ُم��ْس��تَ��ْف��ِع��لُ��ْن ُم��ْس��تَ��ْف��ِع��لُ��ْن

أرضب: وخمسة مشهورتان عروضان وله

أرضب: ثالثة ولها «َمْفُعال»، عوض «فاعلن» َمْطويَّة َمْكُسوفة األوىل: العروض (١)
«فاعلن»، العروض مثل مطوي وَمْكُسوف «مفعالْت»، عوض «فاعالْن» مطويٌّ موقوف

«َمْفُعو». عوض «َفْعَلْن» وأَْصَلم املشهوران، هما الرضبان وهذان
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األول رضبان: ولها «َمُعَال»، عوض «َفِعلُْن» مخبولة َمْكُسوفة الثانية: العروض (٢)
«َفْعَلْن». أَْصَلم والثاني «َفِعلُْن»، كالعروض

«فاعالن»: األول والرضب «فاعلن» األوىل العروض مثال •

اْل��َح��ِري��ْص ُج��ْه��َد يَ��ْس��ِب��ُق َق��ْد َواْل��َخ��يْ��ُر َح��ظِّ��ِه ِم��ْن اْل��ُم��بْ��ِط��ئُ يُ��ْدِرُك َق��ْد

تقطيعه:

لحريص ـد جهـ يسبق قد ولخري حظظهي من مبطئ يدركل قد
فاعالن مفتعلن مستفعلن فاعلن مفتعلن مستفعلن

«فاعلن»: الثاني والرضب «فاعلن» األوىل العروض مثال •

َظ��اِه��َرْه َواِض��َح��ٌة آثَ��اُرَه��ا ِن��ْع��َم��ٍة َف��ذُو اْل��َع��ْق��َل ُرِزَق َم��ْن

تقطيعه:

ظاهره واضحتن أاثارها نعمتن فذو عقل ل رزق من
فاعلْن مفتعلن مستفعلن فاعلن مفتعلن مفتعلن

«فْعلن»: الثالث والرضب «فاعلن» األوىل العروض مثال •

اْل��َغ��يِّ ِم��َن ال��رُّْش��َد ِل��تُ��ْدِرَك ُرْم��تَ��ُه إِذَا ��ْيءِ ال��شَّ ِف��ي تَ��أَنَّ
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تقطيعه:

غييي منل رشد كر لتدر رمتهو إذا يشء فش تأنن
َفْعَلْن مفتعلن مفاعلن فاعلن مفتعلن مفاعلن

«َفِعلن»: األول والرضب «َفِعلن» الثانية العروض مثال •

َك��َدُر َع��يْ��ُش��ُه َغ��ِن��يٍّ ِم��ْن َك��ْم يَ��ْع��ِدلُ��ُه َش��ْيءَ َال َم��ْن ُس��بْ��َح��اَن

تقطيعه:

كدرو عيشهو ين غني من كم دلهو يع يشء ال من سبحان
َفِعلُْن مستفعلن مستفعلن َفِعلُْن مستفعلن مستفعلن

«َفْعَلن»: الثاني والرضب «َفِعلُْن» الثانية العروض مثال •

اْل��ُق��ْص��َوى؟! اْل��َغ��ايَ��َة يَ��نَ��اُل َك��يْ��َف َغ��ايَ��تَ��ُه ُدنْ��يَ��اُه أَْص��بَ��َح��ْت َم��ْن

تقطيعه:

قصوى للغايتل كيفينا يتهو هغا دنيا أصبحت من
َفْعَلْن مستفعلن مفتعلن َفِعلُْن مستفعلن مستفعلن
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ملخصالرسيع

إالَّ العني بكرس «َفِعلُْن» وزن عىل ا وإمَّ «فاعلن»، وزن عىل ا إمَّ عروضه استعمال يجب
وزن عىل ا إمَّ رضبها استعمال يجب «فاعلن» وزن عىل عروضه استُعملت فإذا للترصيع،
وإذا العني، بسكون «َفْعَلن» وزن عىل ا وإمَّ كعروضه، «فاعلن» وزن عىل ا وإمَّ «فاعالن»،
وزن عىل ا إمَّ رضبها استعمال يجب العني بكرس «َفِعلُْن» وزن عىل عروضه استُعملت

العني. بسكون «َفْعَلْن» وزن عىل ا وإمَّ العني، بكرس «َفِعلُن»

أَْجِوبتها تُطَلب الرسيع بحر عىل أسئلة

الرسيع؟ أجزاء هي كم (١)
للرسيع؟ ورضبًا عروًضا كم (٢)

لها؟ رضبًا وكم الرسيع؟ عروض من األوىل العروض وزن ما (٣)
لها؟ رضبًا وكم الرسيع؟ عروض من الثانية العروض وزن ما (٤)

التغيري؟ من الرسيع حشو يف يجوز الذي ما (٥)

تطبيق

املوقوف: املطوي والرضب امَلْكُسوفة امَلْطويَّة العروض عىل (١)

ال��َق��ل��وْص ف��وق ال��َه��ْوَدج ح��م��لُ��وا إذ َع��بْ��َرة أدَْع ل��ْم ح��تَّ��ى بَ��ك��ي��ُت
ب��ال��ق��م��ي��ص ِع��لَّ��ت��ه َش��ف��ى ح��ت��ى ي��وس��ف ع��ل��ى ي��ع��ق��وب ب��ك��اءَ
َم��ِح��ي��ص ِم��ْن دون��ُه م��ا ال��ذي واْل��َق َم��َض��ى م��ا ع��ل��ى ال��دَّه��ر ت��أس��ِف ال
اْل��َح��ِري��ص ُج��ه��َد ي��س��ب��ُق ق��د وال��خ��ي��ر َح��ظِّ��ه م��ن ال��م��ب��ط��ئ يُ��درك ق��د

لها: املماِثل والرضب املكسوفة امَلْطويَّة العروض عىل (٢)

يُ��ْق��تَ��ُل َوَال َش��اءَ َم��ْن يَ��ْق��تُ��ُل يَ��ْف��َع��ُل َم��ا اْل��بَ��يْ��ِن َدرُّ ِل��ل��ِه
ُل اْألَوَّ آِخ��ِرَه��ا َع��َل��ى ُردَّ َل��يْ��َل��ٍة ِف��ي أَْه��َواُه ِب��َم��ْن بَ��انُ��وا
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أَْط��َوُل َل��يْ��ِل��ِه ِم��ْن َوَص��ْح��بُ��ُه ِب��اْل��َه��َوى اْل��ُم��بْ��تَ��َل��ى َل��يْ��ِل ُط��وَل يَ��ا
أَذَْه��ُل تَ��ذَْك��اِرِه َع��ْن ِك��ْدُت َم��ا َرْس��ُم��َه��ا ذَكَّ��َرنِ��ي َق��ْد اُر َف��ال��دَّ
ُم��ْح��ِوُل ُم��ْس��تَ��ْع��ِج��ٌم ُم��ْخ��َل��ْولِ��ٌق اْل��َغ��َض��ى ِب��ذَاِت َرْس��ٌم اْل��َه��َوى َه��اَج

األْصَلم: والرضب امَلْكسوفة امَلْطِويَّة العروض عىل (٣)

َوأَْط��َم��اِع إِي��نَ��اٍس بَ��يْ��ِن ِم��ْن أَْض��َالِع��ي بَ��يْ��َن َرِه��ي��ٌن َق��ْل��ِب��ي
َداِع ِم��ْن َل��بَّ��يْ��ِك أََج��ابَ��َه��ا: اْل��َه��َوى َدَواِع��ي تَ��ْدُع��وُه َح��يْ��ُث ِم��ْن
نَ��اِع َل��ُه َل��يْ��َس َوَم��يِّ��ٍت َع��اِئ��ٌد َل��ُه َم��ا ِل��َس��ِق��ي��ٍم َم��ْن
َواِع َس��ْم��ِع��َه��ا ِم��ْن َل��َه��ا َك��اَن َرأَْت َم��ا َع��اِذَل��ِت��ي َرأَْت ��ا َل��مَّ
أَْس��َم��اِع��ي أَبْ��َل��ْغ��َت َل��َق��ْد َم��ْه��ًال اْل��َخ��نَ��ا: ِل��ِق��ي��ِل تَ��ْق��ِص��ْد َوَل��ْم َق��اَل��ْت

لها: املماثل والرضب املكسوفة املخبونة العروض عىل (٤)

َس��َق��ْم ِب��َغ��يْ��ِر ال��طَّ��ْرِف َس��ِق��ي��َم��َة ُظ��َل��ْم ثَ��ْوِب تَ��ْح��َت تَ��َج��لَّ��ْت َش��ْم��ٌس
َق��َدْم َم��َك��اَن َك��اَن َف��َم��ا َح��بْ��ِل��ي َص��َرَم��ْت ُم��ذْ اْألَْرُض َع��َل��يَّ َض��اَق��ْت
َص��نَ��ْم بَ��يْ��ِت َح��ْوَل ال��نَّ��َص��اَرى َط��ْوَف ِب��َه��ا يَ��ُط��وُف َوأَْق��َم��اٌر َش��ْم��ٌس
َع��نَ��ْم اْألَُك��فِّ َوأَْط��َراُف ِن��ي��ٌر َدنَ��ا َواْل��ُوُج��وُه ِم��ْس��ٌك ال��نَّ��ش��ُر

ح امُلنَْرسِ العارش: البحر (10)

وهي: ستة، أجزاؤه

م��س��ت��ف��ع��ل��ن م��ف��ع��والت م��س��ت��ف��ع��ل��ن ُم��ْس��تَ��ْف��ِع��لُ��ْن َم��ْف��ُع��والُت ُم��ْس��تَ��ْف��ِع��لُ��ْن
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أرضب: وثالثة عروضان9 وله

ومقطوع «مفتعلن»، َمْطويٌّ رضبان: ولها «مستفعلن»، صحيحة األوىل العروض (١)
«مستفعل».

مثلها. مطوي ورضبها «مفتعلن»، مطوية الثانية العروض (٢)

«مفتعلن»: والرضب «مستفعلن» األوىل العروض مثال •

اْل��ُع��ُرَف��ا ِم��ْص��ِرِه ِف��ي يُ��ْف��ِش��ي ِل��ْل��َخ��يْ��ِر ُم��ْس��تَ��ْع��ِم��ًال َزاَل َال َزيْ��ٍد ابْ��َن إِنَّ

تقطيعه:

عرفا هل مرص يف ـيش يفـ للخري مستعمًال زال ال ـدن زيـ ابن إن
مفتعلن مفعوالُت مستفعلن مستفعلن مفعوالُت مستفعلن

كقوله: الرضب، وهي مكسوفة منهوكة ثالثة عروًضا املنرسح لبحر بعضهم زاد 9

س��ع��دا س��ع��د أم وي��ل

كقوله: الرضب، وهي موقوفة منهوكة رابعة وعروًضا

ال��دار ع��ب��د ب��ن��ي ص��ب��ًرا

يف «مستفعلن» وأما فقبيح، َخبْنُه وأما غالبًا، «مفعوالت» طيُّ التغيري من البحر هذا حشو يف ويدخل
امَلْطِويَّة العروض البحر هذا من واملشهور قبيح، والخبن طيه، أو خبنه فيجوز والرضب العروض غري

امَلْطوي. الرضب مع
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«مستفعل»: املقطوع الثاني والرضب «مستفعلن» األوىل العروض مثال •

تُ��َغ��نِّ��ي��نَ��ا بَ��انَ��ٍة َع��َل��ى َق��اَم��ْت ُم��َط��وََّق��ٍة ِم��ْن ��ْوَق ال��شَّ َه��يَّ��َج َم��ا

تقطيعه:

نينا ـغن تـ بانتن عىل قامت وقتن ـطو مـ من شوق يجش هي ما
ُمْستَْفِعْل مفعالُت مستفعلن مفتعلن مفعالُت مستفعلن

«مفتعلن»: لها املماثل ورضبها «مفتعلن» الثانية العروض مثال •

ال��خ��ب��ر م��ن ش��اه��ٌد وج��ه��ِه ف��ي خ��الئ��ق��ه َع��ْن ال��م��رءَ ت��س��أِل ال

تقطيعه:

لخربي ـن مـ شاهدن وجههي يف ـالئقهي خـ عن ـمرء لـ تسأل ال
مفتعلن فاعالت مستفعلن مفتعلن فاعالُت مستفعلن

البحر ملخصهذا

أو «مفتعلن» ورضبها «مستفعلن»، وزن عىل إما املنرسح عروض استعمال يجب
«مفتعلن». ورضبها «مفتعلن»، وزن عىل وإما «مستفعل»،
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أَْجِوبتها تُطَلب املنرسح بحر عىل أسئلة

املنرسح؟ أجزاء هي كم (١)
للمنرسح؟ ورضبًا عروًضا كم (٢)
النهُك؟ البحَر هذا يدخل هل (٣)

الزحاف؟ أنواع من فيه يجوز الذي ما (٤)
املنرسح؟ بحر من املشهور هو ما (٥)

تطبيق

لها: املماثل والرضب امَلْطِويَّة الصحيحة العروض عىل (١)

َق��َراِط��ُق��َه��ا نَ��ْه��ِدَه��ا َع��ْن يَ��نْ��َق��دُّ ُم��َق��ْرَط��َق��ٌة َم��ْض��ُم��ونَ��ٌة بَ��يْ��َض��اءُ
يُ��َع��اِن��ُق��َه��ا َم��ْن اْل��ُخ��ْل��ِد َج��نَّ��ِة ِف��ي َج��ِذًال نَ��اِع��ًم��ا بَ��اَت َك��أَنَّ��َم��ا
َوَع��اِش��ُق��َه��ا؟ َم��ْع��ُش��وَق��ٌة نَ��اَل��تْ��ُه أََم��ٍل ِم��ْن أََل��ذُّ َش��ْيءٍ َوأَيُّ
َع��َالِئ��ُق��َه��ا ِب��َه��ا نَ��ْف��ِس��ي تَ��ْع��َل��ُق َرٍة ُم��َخ��دَّ َه��َوى ِف��ي أَُم��ْت َدْع��ِن��ي
ذَاِئ��ُق��َه��ا َواْل��َم��ْرءُ َك��أٌْس اْل��َم��ْوُت َه��َرًم��ا يَ��ُم��ْت ِغ��بْ��َط��ًة يَ��ُم��ْت َل��ْم َم��ْن

واملنرسح والرسيع الرمل دروسبحر نظم

اْألََج��ل اْل��َق��ْوِل ِف��ي َص��اِح يَ��ا َوُح��ْك��ُم��ُه ال��رََّم��ْل أَْج��َزا ِس��تَّ��ٌة َوَف��اِع��َالتُ��ْن
انْ��ُس��ِب َه��ذَا يَ��ا ِل��ْل��َح��ذِْف أُوَالُه��َم��ا أَْض��ُرِب َوِس��تُّ َع��ُروَض��اِن َل��ُه
خ��ات��ُم َوِم��ثْ��ُل َم��ْق��ُص��وٌر َوال��ثَّ��اِن َف��َس��اِل��ُم ثَ��َالثَ��ٌة أَْض��ُربُ��َه��ا
أَْض��ُرب��ا ِب��ثَ��َالٍث ِل��َه��ِذي َواْح��ُك��ْم َوَج��بَ��ا َق��ْد ثَ��اِن��يَ��ٍة ِف��ي واْل��َج��ْزءُ
��َرْف ال��شَّ َم��ْش��ُه��وَر ��ِري��َع ال��سَّ َوُدونَ��َك انْ��َح��ذَْف وَم��ا َوِم��ثْ��لُ��َه��ا ُم��َس��بَّ��ٌغ
تَ��ْف��ِع��ي��َالُت ِث��نْ��تَ��اِن ذَا َم��ْج��ُم��وُع َم��ْف��ُع��وَالُت ِث��نْ��تَ��اِن ُم��ْس��تَ��ْف��ِع��لُ��ْن
ِس��تَّ��ٌة َع��َل��يْ��َه��ا َف��اْح��ِرْص َوأَْض��ُرٌب أَْربَ��َع��ُة تُ��َرى أََع��اِري��ٌض َل��ُه
تَ��َراَه��ا ثَ��َالثَ��ٌة أَْض��ُربُ��َه��ا أُوَالَه��ا َم��ْك��ُس��وَف��ٌة َم��ْط��ِويَّ��ٌة
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َس��يُ��ْع��َل��ُم َف��ُح��ْك��ُم��َه��ا تَ��َل��ْت َوَم��ا أَْص��َل��ُم َوِم��ثْ��ٌل َواْل��َوْق��ِف ال��طَّ��يِّ ذُو
َم��ْوُق��وَف��ٌة َم��ْش��ُط��وَرٌة ثَ��اِل��ثَ��ٌة َم��ْك��ُس��وَف��ٌة َم��ْخ��بُ��ونَ��ٌة َك��َض��ْرِب��َه��ا
َوَش��طَّ��ُروا َراِب��َع��ًة ��ُف��وا َوَك��سَّ يُ��ْع��تَ��بَ��ُر َل��َه��ا َض��ْرٌب َوِم��ثْ��لُ��َه��ا
اْل��ُم��نْ��َس��ِرْح بَ��ْح��َر َوْل��تَ��ْدِر ُق��ْل��تُ��ُه َم��ا َواْل��ُم��تَّ��ِض��ْح نَ��ِظ��ي��ُرَه��ا َوَض��ْربُ��َه��ا
ال��ثِّ��َق��اُت َرَوى َك��َم��ا ُم��ْس��تَ��ْف��ِع��لُ��ْن َم��ْف��ُع��وَالُت َق��بْ��ِل ِم��ْن ُم��ْس��تَ��ْف��ِع��لُ��ْن
اْل��َع��يْ��ِن نُ��ْص��َب اْألَْج��َزاءَ تَ��َرى َك��َم��ا َم��رَّتَ��يْ��ِن َك��رِّْرُه ذَا َوُك��لُّ
َوانْ��تَ��ِب��ْه أُوَل��ى َض��ْرِب ِب��َط��يِّ َواْح��ُك��ْم َك��أَْض��ُرِب��ْه ثَ��َالثَ��ٌة َع��ُروُض��ُه
اْق��تَ��َرْن تَ��تْ��لُ��و ِب��َم��ا َوْق��ٍف َم��ْع َوال��نُّ��ْه��ُك َح��َس��ْن َوَط��يُّ��َه��ا َص��ِح��ي��َح��ٌة َوْه��َي
ثَ��بَ��تَ��ا َق��ْد َك��َض��ْرِب��َه��ا ثَ��اِل��ثَ��ًة أَتَ��ى نَ��ْه��ٍك َم��ْع َواْل��َك��ْس��ُف َوَض��ْربُ��َه��ا

الَخِفيف10 عرش: الحادي البحر (11)

وهي: ستة، أجزاؤه

ف��اع��الت��ن ل��ن م��س��ت��ف��ع ف��اع��الت��ن َف��اِع��التُ��ْن لُ��ْن ُم��ْس��تَ��ْف��ِع ف��اِع��التُ��ْن

أرضب: وثالثة مشهورتان، عروضان وله

فيه ويجوز مثلها، األول رضبان: ولها «فاعالتن»، صحيحة األوىل العروض (١)
«فاعلن». محذوف والثاني «فاعالتن»، ِعَوض «مفعولن» فيصري التَّْشِعيث
«فاعلن». مثلها رضب ولها «فاعلن»، محذوفة الثاني العروض (٢)

والثاني مثلها، األول رضبان: ولها صحيحة، مجزوءة ثالثة عروض له ويُحَكى
مقصور. مخبون مجزوء

مستحسن، وهو املفروق، الوتد ذواتي و«مستفعلن» «فاعالتن» عىل الخبن البحر هذا يف يدخل 10

عليهما ويدخل و«مفاعلن»، «فعالتن» فيصريان بنَْيِ ْ والرضَّ الَعُروَضنْيِ عىل حتى فيهما دخوله ويكون
باملعاقبة. يأتيان بل ، الكفِّ مع الخبن يجوز وال و«مستفعل»، «فاعالت» قليًال الكفُّ
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«فاعالتن»: ورضبها «فاعالتن» األوىل العروض مثال •

اْل��ُوُف��وُد إَِل��يْ��ِه تَ��ْس��َع��ى َوَل��ِئ��ي��ٍم يَ��ْوًم��ا ال��دَّْه��ُر ِب��ِه أَْزَرى َك��ِري��ٍم َك��ْم

تقطيعه:

وفود ل ـه إليـ تسعى ولئيمن من دهريو د به أزرى كريمن كم
فاعالتن لن مستفع َفِعالتن فاعالتن لن مستفع فاعالتن

«مفعولن»: ث امُلَشعَّ ورضبها «فاعالتن» األوىل العروض مثال •

اْألَْح��يَ��اءِ َم��يِّ��ُت اْل��َم��يْ��ُت إِنَّ��َم��ا ِب��َم��يْ��ٍت َف��اْس��تَ��َراَح َم��اَت َم��ْن َل��يْ��َس

تقطيعه:

أحيائي ل مييت ـت ميـ نمل إن بميتن ح فسرتا ت ما من ليس
مفعولن لن متفع فاعالتن فعالتن لن متفع فاعالتن

«فاعلن»: املحذوف ورضبها «فاعالتن» األوىل العروض مثال •

ال��رََّدى ذَاَك ُدوِن ِم��ْن يَ��ُح��وَل��ْن أَْم آِت��يَ��نْ��ُه��ْم َه��ْل ثَ��مَّ َه��ْل ِش��ْع��ِري َل��يْ��َت

تقطيعه:

رردا ك ذا دون من يحولن أم آتينهم هل ثمم هل شعري ليت
فاعلن لن مستفع فاعالتن فاعالتن لن مستفع فاعالتن
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«فاعلن»: ورضبها «فاعلن» الثانية العروض مثال •

َرْم��ِس��ِه إَِل��ى َع��اِج��ًال َق��اَدُك��ْم َه��ًوى ِف��ي تَ��َرْوا َم��اذَا ِش��ْع��ِري َل��يْ��َت

تقطيعه:

رمسه إىل جلن عا قادكم هون يف ترو ماذا شعري ليت
فاعلن لن متفع فاعالتن فاعلن لن مستفع فاعالتن

مثلها: رضب لها التي الصحيحة املجزوءة الثالثة العروض ومثال •

أمرنا يف عمرو أمُّ ترى ماذا شعري ليت
لن مستفع فاعالتن لن مستفع فاعالتن

مقصور: مخبون مجزوء رضب لها التي ومثال •

يَسريُ َغضبْتم نوا تكو لم إن َخْطٍب كلُّ
فعولُن فاعالتن لن مستفع فاعالتن

الخفيف ملخصبحر

غري استُعمل فإن مجزوء؛ غري استعماله ويجوز مجزوءًا، الخفيف استعمال يجوز
«فاعلن»، وزن عىل وإما «فاعالتن»، وزن عىل إما عروضه استعمال يجب مجزوء
إما رضبها استعمال يجب «فاعالتن» وزن عىل عروضه استُعملت فإن للترصيع؛ إال
وإن فاعلن، وزن عىل وإما «مفعولن»، وزن عىل كونه ويجوز «فاعالتن»، وزون عىل
غري. ال «فاعلن» وزن عىل عروضها استعمال يجب «فاعلن» وزن عىل عروضه استُعملت
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للترصيع، إالَّ لن» «مستفع وزن عىل عروضه استعمال يجب مجزوءًا استُعمل وإن
«فعولن». وزن عىل وإما لن»، «مستفع وزن عىل ا إمَّ رضبها استعمال ويجب

أَْجِوبتها تُطَلب الخفيف بحر عىل أسئلة

الخفيف؟ أجزاء هي كم (١)
للخفيف؟ ورضبًا عروًضا كم (٢)

الخفيف؟ بحر يف الَجْزءُ يدخل هل (٣)
الخفيف؟ ملجزوء ورضبًا عروًضا كم (٤)

التغيري؟ من الخفيف بحر يف يجوز الذي ما (٥)

تطبيق

لها: املماثل والرضب الصحيحة العروض عىل (١)

َوبَ��َالِئ��ي اْل��َج��َوى ِم��َن ِش��َف��اِئ��ي يَ��ا َدَواِئ��ي يَ��َديْ��َك َوِف��ي َداِئ��ي أَنْ��َت
َع��نَ��اءِ! ِم��ْن ِب��ِه أَْع��ِظ��ْم َع��نَ��اءٍ ِف��ي ��ي أَُس��مِّ َال َم��ْن ِب��ُح��بِّ َق��ْل��ِب��ي إِنَّ
ِب��َداِئ��ي؟! أَُم��وَت َوأَْن تَ��ِع��ي��ُش��وا أَْن َع��َل��يْ��ُك��ْم َم��اذَا ِئ��ُم��وَن ال��الَّ أَيُّ��َه��ا
اْألَْح��يَ��اءِ َم��يِّ��ُت اْل��َم��يْ��ُت إِنَّ��َم��ا ِب��َم��يْ��ٍت َف��اْس��تَ��َراَح َم��اَت َم��ْن َل��يْ��َس

لها: املماثل والرضب الخبن) فيها (الجائز املحذوفة العروض عىل (٢)

َك��ِب��ِدي َع��َل��ى اْل��َه��َوى َزَف��َراِت َرأَى َه��َواُه ��ِن��ي َش��فَّ َم��ْن َل��يْ��َت
اْل��َك��َم��ِد ِب��َل��وَْع��ِة وكَّ��َل��تْ��ِن��ي َم��ِح��لَّ��تُ��َه��ا نَ��اِزٌح َغ��اَدٌة
أََح��ِد ِم��ْن اْل��ِج��نِّ َغ��يْ��ُر ِب��ِه َم��ا َق��ذٌَف ُدونِ��َه��ا ِم��ْن َخ��ْرٍق ُربَّ
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لها: املماثل والرضب املجزوءة العروض عىل (٣)

َغ��يْ��ِرن��ا ُودَّ بَ��ْع��َدنَ��ا َل��ْت تَ��بَ��دَّ ِل��َل��يْ��َل��ى َم��ا
ُع��ذِْرنَ��ا إِي��َض��اِح بَ��ْع��َد َم��َالَم��ًة أَْرَه��َق��تْ��نَ��ا
ِذْك��ِرنَ��ا َع��ْن َوتَ��َس��لَّ��ْت ِذْك��ِرَه��ا َع��ْن َف��َس��َل��ْونَ��ا
ِب��َه��ْج��ِرنَ��ا َواْس��تَ��َه��لَّ��ْت تَ��َح��رََّم��ْت إِذْ نَ��ُق��ْل َل��ْم
أَْم��ِرنَ��ا؟! ِف��ي َع��ْم��ٍرو أُمُّ تَ��َرى َم��اذَا ِش��ْع��ِري َل��يْ��َت

واملقصور: املخبون املجزوء والرضب املجزوءة العروض عىل (٤)

تُ��ِن��ي��ُر َظ��َالٍم ِف��ي بُ��ُدوُر ِل��ي أَْش��َرَق��ْت
يَ��ِط��ي��ُر؟! ِل��َق��ْل��ٍب َم��ْن ِب��ُح��بِّ��َه��ا َق��ْل��ِب��ي َط��اَر
أَِس��ي��ُر َع��اٍن دْه��ر ال��د ِب��َه��ا أَنَ��ا بُ��ُدوًرا يَ��ا
َح��ِق��ي��ُر َف��َم��ْوتِ��ي َت أَُم��و ِب��أَْن َرِض��ي��تُ��ْم إِْن
يَ��ِس��ي��ُر َغ��ِض��بْ��تُ��ْم نُ��وا تَ��ُك��و ل��م إِْن َخ��ْط��ٍب ُك��لُّ

امُلَضاِرع عرش: الثاني البحر (12)

وهي: أربعة، أجزاؤه

الت��ن ف��اِع م��ف��اِع��ي��ل��ن التُ��ن ف��اع م��ف��اِع��ي��ل��ن

رضب ولها امَلْفُروق، الوتد ذو التن» «فاِع صحيحة واحدة عروض وللمضارع
مثلها. واحد
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البحر: هذا مثال

َزيْ��ِد ِم��ثْ��َل نَ��ْل��َق َف��َل��ْم ال��رَِّج��اِل َع��َل��ى َوَق��ْف��نَ��ا

تقطيعه:

زيدي مثل نلق فلم ررجايل ل ع وقفنا
التن فاِع مفاعيُل التن فاع مفاعيُل

املضارع ملخصبحر

رضبها استعمال ويجب غري، ال التن» «فاع وزن عىل املضارع عروض استعمال يجب
فقط. أيًضا التن» «فاع وزن عىل

املضارع: بحر يف الزحافات من يدخل ِلَما تنبيه
برشط «مفاعيُل»، مكفوًفا أو «مفاعلن» مقبوًضا إال شطريه يف «مفاعيلن» يأتي ال أوًال:

الزحافان. يتعاقب أن
الُت». «فاع فتصري العروض يف الَكفُّ يجوز ثانيًا:

أجوبتها تُطَلب املضارع بحر عىل أسئلة

املضارع؟ أجزاء هي كم (١)
للمضارع؟ ورضبًا عروًضا كم (٢)

املضارع؟ بحر يف الزحافات أنواع من يجوز الذي ما (٣)

به وَرضْ عروضاملضاِرع عىل تطبيق

اْج��ِت��َم��اَع��ا يَ��ذُْك��ُر َوَم��ا َوَداًع��ا ��بَ��ا ِل��ل��صِّ أََرى
أََض��اَع��ا الَّ��ِذي ِب��ِح��ْف��ِظ َج��ِدي��ًرا يَ��ُك��ْن َل��ْم َك��أَْن
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َس��َم��اَع��ا يُ��ْل��ِه��نَ��ا َوَل��ْم ُس��ُروًرا يُ��ِص��بْ��نَ��ا َوَل��ْم
أََط��اَع��ا تَ��ْع��ِص��ِه َم��تَ��ى َص��بٍّ ِوَص��اَل ْد َف��َج��دِّ
بَ��اَع��ا ِم��نْ��ُه يُ��َق��رِّبْ��َك ِش��بْ��ًرا ِم��نْ��ُه تَ��ْدُن َوإِْن

امُلْقتََضُب11 عرش: الثالث البحر (13)

هي: أربعة أجزاؤه

ُم��ْف��تَ��ِع��لُ��ْن َم��ْف��ُع��والُت ُم��ْف��تَ��ِع��لُ��ْن َم��ْف��ُع��والُت

واحد رضب ولها «مستفعلن»، ِعَوض «مفتعلن» مطوية واحدة عروض وللمقتضب
«مفتعلن». مثلها

البحر: هذا مثال

َغ��يْ��بَ��ِت��ِه��ْم ِس��َه��اِم ِم��ْن َف��َرٍج ِم��ْن َل��َديْ��َك َه��ْل

تقطيعه:

غيبتهم سهام من فرج من لديك هل
غيبتهم سهاِم من فرجن من لديك هل
مفتعلن فاعالُت مفتعلن فاعالُت

بالخبن فيصري البدل؛ سبيل عىل «مفعوالت» طي أو خبن الزحاف من املقتضب بحر يف يدخل 11

والرضب العروض يف ودخولهما «مفعالت». عوض «فاعالت» وبالطي «معوالت» عوض «مفاعيل»
واجب.
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أَْجِوبتها تُطَلب املقتضب بحر عىل أسئلة

املقتضب؟ أجزاء هي كم (١)
للمقتضب؟ ورضبًا عروًضا كم (٢)

التغيري؟ من املقتضب بحر يف يجوز الذي ما (٣)

تطبيق

َف��َرِج ِم��ْن َل��َديْ��ِك َه��ْل ال��دََّع��ِج َم��ِل��ي��َح��َة يَ��ا
َواْل��َغ��نَ��ِج َالِل ِب��ال��دَّ َق��اِت��َل��ِت��ي أََراِك أَْم
��ِم��ِج ال��سَّ ِف��ْع��ِل��ِك ُس��وءِ ِم��ْن َوْج��ِه��ِك ِل��ُح��ْس��ِن َم��ْن
لُ��َج��ِج ِف��ي َغ��ِرْق��ُت َق��ْد َح��ْس��بُ��ُك��َم��ا َع��اِذَل��يَّ
َح��َرِج؟! ِم��ْن َع��ِش��ْق��ُت إِْن َويْ��َح��ُك��َم��ا َع��َل��يَّ َه��ْل

واملقتضب واملضارع الخفيف بحور نظم

َك��رَُّروا َوَف��اِع��َالتُ��ْن لُ��ْن ُم��ْس��تَ��ْف��ِع تُ��ذَْك��ُر َف��اِع��َالتُ��ْن َولِ��ْل��َخ��ِف��ي��ِف
َوَرْد َخ��ْم��ًس��ا َوَض��ْربُ��َه��ا ثَ��َالثَ��ة تُ��َع��ْد أََع��اِري��ض ذُو َوْه��َو ِث��نْ��تَ��يْ��ِن
ل أَوَّ ِل��َض��ْرٍب اْع��ِرْف��ُه ذَا َوِم��ثْ��ل ِع��َل��ل ِم��ْن َخ��َل��ْت اْألُوَل��ى َع��ُروُض��ُه
ُف��ُل يَ��ا َف��اِع��َالتُ��ْن َع��يْ��ِن ِب��َح��ذِْف َداِخ��ُل َج��َواًزا تَ��ْش��ِع��ي��ٌث َوِف��ي��ِه
َواِع��يَ��ْه ِب��أُذٍْن َف��اْس��َم��ْع َوَض��ْرِب��َه��ا َك��ال��ثَّ��اِن��يَ��ْه َح��ذَْف��ُه ِل��ثَ��اٍن َواْع��ِرْف
أَوََّال َوَض��ْربً��ا َك��ذَا ثَ��اِل��ثَ��ًة َدَخ��َال َق��ْد َس��َالَم��ٍة َم��ْع َواْل��َج��ْزءُ
��اِن ال��شَّ ال��رَِّف��ي��ُع اْل��ُم��َض��اِرُع َوذَا ال��ثَّ��اِن��ي ِف��ي أَتَ��ى َق��ْص��ٍر َم��ْع َواْل��َخ��بْ��ُن
َواْس��تَ��ْع��ِم��َال ذَا ُك��لَّ ثَ��نِّ ثُ��مَّ تُ��ْن َال َف��اِع ��ْط َوَوسِّ َم��َف��اِع��ي��لُ��ْن ثَ��نِّ
تَ��نْ��َس��اُه َف��َال تَ��َالُه��َم��ا َوَم��ا تَ��َالُه َوَم��ا َم��ْج��ُزوٍّا اْل��بَ��ْح��ُر ذَا
َف��ْل��تَ��ْس��َم��ْع ُم��ْق��تَ��َض��ٌب َوَف��ى َوَق��ْد تَ��بَ��ْع َوَض��ْربُ��َه��ا ��ْت َص��حَّ َع��ُروُض��ُه
ِث��نْ��تَ��يْ��ِن ُم��ْس��تَ��ْف��ِع��لُ��ْن ُم��ْس��تَ��ْف��ِع��لُ��ْن َم��يْ��ِن ُدوَن َم��ْف��ُع��وَالت الْج��َزاء
اْل��َف��اِئ��َدْه َف��اْدِر ��ْرِب َك��ال��ضَّ َم��ْط��ِويَّ��ٌة َواِح��َدْه َع��ُروٌض إِالَّ َل��ُه َوَم��ا
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12 امُلْجتَثُّ عرش: الرابع البحر (14)

وهي: أربعة، املجتث أجزاء

ف��اِع��التُ��ْن لُ��ْن م��س��ت��ف��ِع ف��اع��الت��ن لُ��ْن م��س��ت��ف��ع

فيه ويجوز «فاعالتن»، مثلها رضب ولها «فاعالتن»، صحيحة واحدة عروض وله
«مفعولن». فيصري التشعيث

البحر: هذا مثال

ُج��ْه��دا اْل��َخ��يْ��ِر ِف��ي يَ��أُْل َل��ْم تَ��ِق��يٍّ ِل��َع��بْ��ٍد ُط��وبَ��ى

تقطيعه:

جهدا خري ِفْل يأُل لم تَِقيني ـدن لعبـ طوبى
فاعالتن لن مستفع فاعالتن لن مستفع

ث: امُلشعَّ الرضب مثال

اْل��َم��أُْم��وُل؟ ��يِّ��ُد ال��سَّ ذَا أَُق��وُل َم��ا يَ��ِع��ي َال ِل��ْم

تقطيعه:

مأمولو ذسسييدل أقولو ما يعي ال ِلْم
مفعولن لن مستفع فاعالتن لن مستفع

بني الجمع ويجوز ْكل، الشَّ وكذا باستحسان، كلها أجزائه يف الَخبُْن التغيري من البحر هذا يف يدخل 12

مًعا. والشكل الخبن
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أَْجِوبتها تُطَلب امُلْجتَثِّ بحر عىل أسئلة

املجتث؟ أجزاء هي كم (١)
للمجتث؟ ورضبًا عروًضا كم (٢)

التغيري؟ من املجتث بحر يف يجوز الذي ما (٣)

تطبيق

ِب��اْل��َج��َم��اِل ��ٍب ُم��َع��صَّ َدَالِل ِذي َوَش��اِدٍن
ال��لَّ��يَ��اِل��ي َظ��َالُم َم��ِع��ي يَ��ْح��تَ��ِوي��ِه أَْن يَ��ِض��نُّ
َخ��يَ��اِل��ي َم��ْع َخ��يَ��اَل��ُه َم��نَ��اِم��ي ِف��ي يَ��ْل��تَ��ِق��ي أَْو
اْخ��ِت��يَ��اِل ُك��لَّ يَ��ْخ��تَ��اُل ِدْع��ِص َف��ْوَق نَ��َم��ا ُغ��ْص��ٌن
اْل��ِه��َالِل ِم��ثْ��ُل َواْل��َوْج��ُه َخ��ِم��ي��ٌص ِم��نْ��َه��ا اْل��بَ��ْط��ُن

املجتث بحر نظم

ُف��َال يَ��ا َم��رَّتَ��يْ��ِن َف��اِع��َالتُ��ْن تُ��ْن َوَف��اِع��َال لُ��ْن ُم��ْس��تَ��ْف��ِع ُم��ْج��تَ��ثُّ��ُه��ْم
َدَخ��ْل تَ��ْش��ِع��ي��ٌث اْألََص��حِّ ِف��ي َوِف��ي��ِه َك��ُم��ْل ��ْرُب َوال��ضَّ اْل��َع��ُروُض ��ِت َوَص��حَّ

املتقارب13 الخامسعرش: البحر (15)

وهي: ثمانية، أجزاؤه

جاٍر األوىل العروض يف والحذف أجزائه، جميع يف الَقبُْض الزحاف من املتقارب بحر يف يدخل 13

مشهورة. أرضبها بجميع األوىل والعروض التزام، بال الزحاف مجرى
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ف��ع��ول��ن ف��ع��ول��ن ف��ع��ول��ن ف��ع��ول��ن َف��ُع��ولُ��ْن َف��ُع��ولُ��ْن َف��ُع��ولُ��ْن َف��ُع��ولُ��ْن

عروضان: وللمتقارب
ومقصور «فعولن»، مثلها صحيح أرضب: أربعة ولها «فعولن»، صحيحة األوىل:

«َفْع». وأبرت «فعو»، ِعَوض «َفْعل» ومحذوف «فعوْل»،
أبرت. مجزوء والثاني مثلها، األول رضبان: ولها محذوفة، مجزوءة الثانية:

«فعولن»: األول ورضبها «َفُعولن» األوىل العروض مثال •

اْألََم��انَ��ا ِم��نْ��َك نَ��ْط��لُ��ُب نَ��ْح��ُن َف��َه��ا ِل��ل��نَّ��اِئ��بَ��اِت َك نَ��ُع��دُّ َوُك��نَّ��ا

تقطيعه:

أمانا ل منك ـب نطلـ ـن نحـ فها ئباتي لننا ك نعدد وكننا
فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعول فعولن

«فعوْل»: الثاني الرضب مع «َفُعولن» العروض مثال •

يَ��ِب��ي��ْد َوُك��لٌّ يَ��ُزوُل َوُك��لٌّ ُح��َط��اٍم َم��اِل َج��ْم��ِع ِف��ي تُ��نَ��اِف��ُس

تقطيعه:

يبيْد وكللن يزول وكللن حطامن مالن ـع جمـ يف ـس تنافـ
فعوْل فعولن فعوُل فعولن فعولن فعولن فعول فعول
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«َفَعْل»: الثالث الرضب مع «فعولن» األوىل العروض مثال •

اْل��َح��َرْج َوَخ��لِّ َرِح��ي��ٍب َوَص��ْدٍر َج��ِم��ي��ٍل ِب��َص��بْ��ٍر اْألُُم��وَر تَ��َل��قَّ

تقطيعه:

حرْج وخْلِلْل رحيبن وصدرن جميلن بصربن أمور تلققل
َفَعْل فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعول فعولن

«َفْع»: األبرت الرابع الرضب مع «فعولن» األوىل العروض مثال •

َم��يَّ��ْه14 َوِم��ْن ُس��َل��يْ��َم��ى ِم��ْن َخ��َل��ْت َداٍر َرْس��ِم َع��َل��ى ُع��وَج��ا َخ��ِل��ي��َل��يَّ

تقطيعه:

ـيه ميـ ومن سليمى من خلت دارن ـم رسـ عىل يعوجا خلييل
َفْع فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن

لها: املماثل والرضب املحذوفة املجزوءة الثانية العروض مثال •

الشاعر: قول مرصعه 14

والَغمزة السيف رضبة وعن حمزة عن القوم تسأل ألم
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اْل��َغ��َض��ى ِب��ذَاِت ِل��َس��ْل��َم��ى أَْق��َف��َرْت ِدْم��نَ��ٍة أَِم��ْن

تقطيعه:

ـغىض الـ بذات لسلمى ـفرت أقـ ـنتن دمـ أمن
َفَعْل فعولن فعولن َفَعْل فعولن فعولن

األبرت: املجزوء ورضبها املحذوفة املجزوءة الثانية العروض مثال •

يَ��أِْت��ي��َك��ا15 يُ��ْق��َض َف��َم��ا تَ��بْ��تَ��ِئ��ْس َوَال ��ْف تَ��َع��فَّ

تقطيعه:

ـكا يأتيـ ـض يقـ فما ـتئس تبـ وال تعفف
َفْع فعولن فعولن َفَعْل فعولن فعولن

مقفاه: 15

دي الوا عىل رماني دي الحا عن سباني
٥/ ٥/٥// ٥/٥// ٥/ ٥/٥// ٥/٥//
فع فعولن فعولن فع فعولن فعولن
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أَْجِوبتها تُطَلب املتقارب بحر عىل أسئلة

املتقارب؟ أجزاء هي كم (١)
املتقارب؟ لبحر ورضبًا عروًضا كم (٢)

الَجْزءُ؟ املتقارَب يدخل هل (٣)
املتقارب؟ ملجزوء ورضبًا عروًضا كم (٤)

التغيري؟ من املتقارب بحر يف يجوز الذي ما (٥)

تطبيق

لها: املماثل والرضب الصحيحة العروض عىل (١)

ال��رَِّح��اَال َف��ُح��طَّ اْل��َح��ِب��ي��ِب َوَربْ��ُع اْل��ُم��ِح��بِّ َم��َق��اُم َه��ذَا َص��اِح أَيَ��ا
��َؤاَال ال��سُّ أَْس��تَ��ِط��ي��ُع َف��َم��ا َخ��ِرْس��ُت َف��ِإنِّ��ي َس��اِك��ِن��ي��ِه َع��ْن ال��رَّبْ��َع َس��ِل
َم��َق��اَال َم��َق��اٍم ِل��ُك��لِّ َف��ِإنَّ اْل��َم��ِل��ي��ُك َه��َداَك تُ��ْع��ِج��َل��نِّ��ي َوَال

املقصور: والرضب الصحيحة العروض عىل (٢)

نَ��َف��يْ��ْت َونَ��ْوِم��ي أََس��ْل��َت َوَدْم��ِع��ي َس��بَ��يْ��َت َوَع��ْق��ِل��ي َرَم��يْ��َت ُف��َؤاِدي
نَ��أَيْ��ْت َم��ا إِذَا َع��َزاِئ��ي َويَ��نْ��أَى َص��َدْدَت َم��ا إِذَا اْص��ِط��بَ��اِري يَ��ُص��دُّ
َك��نَ��يْ��ْت ��ا ِم��مَّ ذَِل��َك تَ��ْح��َت َوَم��ا اْل��ِوَش��اِح ِب��َم��ْج��َرى َع��َل��يْ��َك َع��َزْم��ُت
َج��نَ��يْ��ْت َش��ْيءٍ َخ��يْ��ُر َوَم��ْج��نَ��اُه��َم��ا َص��ْدٍر ��اِن َوُرمَّ َخ��دٍّ ��اِح َوتُ��فَّ
بَ��نَ��يْ��ْت ِل��ي بَ��َدا ��ا َل��مَّ َف��ِم��ثْ��لُ��َك َرْس��ُم��ُه َع��َف��ا َوْص��ًال ُد تُ��َج��دِّ
بَ��َك��يْ��ْت اْل��َح��ِب��ي��ِب َع��ْه��ِد ِذْك��ِر َوِم��ْن َوَق��ْف��ُت ِق��َف��اٍر َداٍر َرْس��ِم َع��َل��ى

األبرت: والرضب الصحيحة العروض عىل (٣)

ِن��يَّ��ْه َراِك��بً��ا تَ��نْ��ُدبَ��ْن َوَال َم��يَّ��ْه َوَال َل��يْ��َل��ى تَ��بْ��ِك َال
َط��يَّ��ْه نَ��اِش��ٌر أََح��ٌد َف��َال ثَ��ْوبَ��ُه َط��َوى إِذْ ��بَ��ا ال��صِّ َوابْ��ِك

92



البحور العروض علم دروس

َغ��يَّ��ْه أَبَ��ًدا تَ��اِرٌك َوَال َم��َض��ى َق��ْد ِل��َم��ا نَ��اٍس اْل��َق��ْل��ُب َوَال
ِب��َم��بْ��ِك��يَّ��ْه ال��رُُّس��وُم َف��َل��يْ��َس أَْرُس��ٍم َع��َل��ى بَ��أًْس��ا َع��نْ��َك َودَْع
َم��يَّ��ْه َوِم��ْن ُس��َل��يْ��َم��ى ِم��ْن َخ��َل��ْت َداٍر َرْس��ِم َع��َل��ى ُع��وَج��ا َخ��ِل��ي��َل��يَّ

لها: املماثل والرضب املحذوفة املجزوءة العروض عىل (٤)

َم��َض��ى َق��ْد َم��ا َوتَ��ذُْك��ُر ال��رَِّض��ا ِم��نْ��َك أَأُْح��َرُم
يُ��ْع��ِرَض��ا أَْن َع��نْ��َك أَبَ��ى َه��اِئ��ٍم َع��ْن َوتُ��ْع��ِرُض
َق��َض��ى َم��ا َع��َل��ى َف��َص��بْ��ًرا ِل��ي ِب��اْل��ُح��بِّ ال��ل��ُه َق��َض��ى
َم��نْ��َه��َض��ا ِب��ِه تَ��َرْك��َت َف��َم��ا ُف��َؤاِدي َرَم��يْ��َت
اْل��َغ��َض��ى َج��ْم��ُر َونَ��بْ��لُ��َك َش��ْريَ��انُ��ُه َف��َق��ْوُس��َك

املتقارب بحر نظم

َف��ُخ��ِذ َف��ُع��ولُ��ْن ِم��ْن ثَ��َم��اٍن ُه��َو الَّ��ِذي اْل��ُم��تَ��َق��اِرَب أََرْدَت َوإِْن
تُ��نْ��َس��ْب ال��تَّ��َم��اِم إَِل��ى أُوَالُه��َم��ا أَْض��ُرْب َوِس��تُّ اثْ��نَ��اِن َع��ُروُض��ُه
أَْربَ��َع��ْه ُض��ُروٌب َل��َه��ا َوَه��ِذِه َم��َع��ْه يَ��أِْت��ي أَْن َج��اَز ِف��ي��َه��ا َواْل��َح��ذُْف
اْألَبْ��تَ��ُر ثُ��مَّ اْل��َم��ْح��ذُوُف يَ��ْع��ُق��بُ��ُه َق��َص��ُروا َق��ْد َم��ا ثُ��مَّ ��ِح��ي��َح ال��صَّ أَْع��ِن��ي
َض��ْربَ��اَه��ا َوأَبْ��تَ��ٌر َوِم��ثْ��لُ��َه��ا تَ��َالَه��ا ِل��َم��ا َواْل��َح��ذُْف َواْل��َج��ْزءُ

املتدارك السادسعرش: البحر (16)

وهي: ثمانية، املتدارك أجزاء

ف��اع��ل��ن ف��اع��ل��ن ف��اع��ل��ن ف��اع��ل��ن ف��اع��ل��ن ف��اع��ل��ن ف��اع��ل��ن ف��اع��ل��ن

أرضب: وأربعة عروضان وله ومجزوءًا، ا تامٍّ ويستعمل

«فاعلن». مثلها رضب ولها «فاعلن»، صحيحة األوىل: العروض (١)

93



العرب شعر صناعة يف الذهب ميزان

مثلها رضب أرضب: ثالثة ولها «فاعلن»، صحيحة مجزوءة الثانية: العروض (٢)
«فاعالن». مذال ومجزوء «فعالتن»، ل ُمرفَّ مخبون ومجزوء «فاعلن»،

«فاعلن»: ورضبها «فاعلن» األوىل العروض مثال •

ِب��اْألَثَ��ْر أَْخ��ِذِه ِس��َوى ِع��ْل��ٍم َف��ْض��َل َغ��بَ��ْر َق��ْد ِل��لَّ��ِذي َم��َض��ى َم��ْن يَ��دَْع َل��ْم

تقطيعه:

بألثر أخذهي سوى ـمن علـ فضل غرب قد للذي مىض من يدع لم
فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن

«فاعلن»: ورضبها «فاعلن» الصحيحة املجزوءة الثانية العروض مثال •

َم��ْن َوال��دِّ أَْط��َالِل��َه��ا بَ��يْ��َن َوابْ��ِك��يَ��ْن َداِرِه��ْم َع��َل��ى ِق��ْف

تقطيعه:

وددمن ـاللها أطـ بني وابكني دارهم عىل قف
فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن

«َفِعالتْن»: ورضبها «فاعلن»16 الثانية العروض مثال •

وإن «فعالتن»، فصارت الترصيع ألجل والرتفيل الخبن عليها طرأ «فاعلن» املثال هذا عروض لكن 16
الصحة. فيها األصل كان
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اْل��َم��َل��َواِن اْل��ِب��َل��ى َك��َس��اَه��ا َق��ْد ُع��َم��اِن ِب��ِش��ْح��ِر ُس��ْع��َدى َداُر

تقطيعه:

ملواني هلبلْل كسا قد عماني ـر بشحـ ـدى سعـ دار
فعالتن فاعلن فاعلن فعالتن فاعلن فاعلن

«فاعالْن»: ورضبها «فاعلن» الثانية العروض مثال •

ال��دُُّه��وْر َم��َح��تْ��َه��ا َزبُ��وٌر أَْم أَْق��َف��َرْت َداُرُه��ْم َه��ِذِه

تقطيعه:

دهوْر ـهد محتـ رن زبو أم أقفرت دارهم هاذهي
فاعالْن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن

تنبيه

يف سبق كما بحًرا، عرش للخمسة الواضع «الخليل» عىل به وتدارك األخفش زاده املتداَرك بحر
عىل أجزائه كل ألن واملتَِّسق؛ واملخرتَع، املْحَدث، يه: يُسمِّ وبعضهم الكتاب. لهذا األوىل املقدِّمة
سبب من ُمكوَّن منهما كلٌّ إذ املتقارب؛ أخو ألنه «الشقيق»؛ يسميه وبعضهم أحرف، خمسة
فأشبه النطق يف اللسان به أرسع خبن إذا ألنه «الَخبَب»؛ يسميه وبعضهم مجموع. ووتد خفيف
بل األرض، عىل الفرس حافر َوْقَع يُحاكي ألنه الخيل»؛ «ركض يسميه وبعضهم السري، َخبََب
الناقوس»، ة «دقَّ تأويل يف عيل، سيدنا قول إال ذلك تعليل عىل أدل وليس الناقوس، رضب يُحاكي
ورسوله هللا فقال: الناقوس؟ هذا يقول ما أتدري هللا: عبد بن لجابر يرضبه، وهو براهب مرَّ حني

يقول: هو قال: أعلم.

ِص��ْدَق��ا ِص��ْدًق��ا ِص��ْدًق��ا ِص��ْدًق��ا ��ا َح��قٍّ ��ا َح��قٍّ ��ا َح��قٍّ ��ا َح��قٍّ
َواْس��تَ��ْل��َه��تْ��نَ��ا َواْس��تَ��ْه��َوتْ��نَ��ا َغ��رَّتْ��نَ��ا َق��ْد ال��دُّنْ��يَ��ا إِنَّ
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َوْزنً��ا َوْزنً��ا يَ��أِْت��ي َم��ا ِزْن َم��ْه��ًال َم��ْه��ًال ال��دُّنْ��يَ��ا بْ��َن يَ��ا

القائل: قول يف كما أخرى، يف و«الخبن» تفعيلة يف «التشعيث» الواحد البيت يف يجتمع

اْألَْدَه��ْم ذَاَك ِب��ْرذَْونِ��ي أَْو ِدْرَه��ْم إِالَّ َم��اٌل ِل��ي َم��ا

الحرصي: كقول أو

َم��ْوِع��ُدُه؟ ��اَع��ِة ال��سَّ أَِق��يَ��اُم َغ��ُدُه َم��تَ��ى ��بُّ ال��صَّ َل��يْ��ُل، يَ��ا

املخرتع)17 بحر ى (ويُسمَّ املتدارك بحر نظم

َوَق��ْع َك��َم��ا ثَ��َم��اِن��يً��ا َف��َف��اِع��لُ��ْن اْل��ُم��ْخ��تَ��ِرْع بَ��ْح��ِر أَْج��َزاءَ تَ��ُرْم َوإِْن
َح��َوى ��ْرِب ال��ضَّ ِم��َن ��ْع��ُف َوال��ضِّ ِث��نْ��تَ��يْ��ِن ِس��َوى اْألََع��اِري��ِض ِم��َن َل��ُه َوَم��ا
َوَف��ا ��ْت َص��حَّ ثَ��اِن��يَ��ٍة ِف��ي َواْل��َج��ْزءُ اْق��تَ��َف��ى َوَض��ْربُ��َه��ا ��ْت َص��حَّ أُوَالُه��َم��ا
��ُل ُم��َرفَّ َوَخ��بْ��ِن��ِه َج��ْزئِ��ِه َم��ْع ُل َف��اْألَوَّ َل��َه��ا َف��ْه��َو بَ��ِق��ي َوَم��ا
��َدى ال��صَّ ِب��اْل��ِع��ْل��ِم َف��اْج��ُل اْل��َع��ُروِض ِم��ثْ��َل َغ��َدا َوثَ��اِل��ٌث ال��ثَّ��اِن��ي َوذَيِّ��ِل

اإلضمار أيًضا ويدخله «فعلن»، فيصري أجزائه كل يف «فاعلن» خبن الزحاف من البحر هذا يف يدخل 17
قوله: يف والقطع الخبن اجتمع وقد جائز، حشوه يف والقطع «فعلن»، فيصري الخبن بعد

َسَلُكوا َقْد ِتَهاَمَة َغْوِر ِيف ُضًحى ِلْلبنَْيِ إِِبٌل ْت َزمَّ
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أَْجِوبتها تُطَلب املتدارك بحر عىل أسئلة

املتدارك؟ أجزاء هي كم (١)
للمتدارك؟ ورضبًا عروًضا كم (٢)
املتدارك؟ الَجْزءُ يدخل هل (٣)

املتدارك؟ ملجزوء ورضبًا عروًضا كم (٤)
التغيري؟ من املتدارك بحر يف يجوز الذي ما (٥)

تقطيعه: مع الشاعر، قول ورضب عروض أي من (٦)

َع��اِم��ِر ِم��ْن َك��اَن َم��ا َك��اَن َم��ا بَ��ْع��َد َص��اِل��ًح��ا َس��اِل��ًم��ا َع��اِم��ٌر َج��اءَنَ��ا

تقطيعه: مع الشاعر، قول ورضب عروض أي من (٧)

َرُج��ُل َرُج��ٌل ��َف��َه��ا َف��تَ��َل��قَّ ِب��َص��َواِل��َج��ٍة ُط��ِرَح��ْت ُك��َرٌة

تقطيعه: مع الشاعر، قول ورضب عروض أي من (٨)

اْألَْدَه��ْم ذَاَك ِب��ْرذَْونِ��ي أَْو ِدْرَه��ْم إِالَّ َم��اٌل ِل��َي َم��ا

املتقدمة الشعر بحور عىل أسئلة

تقطيعه: مع اآلتي، الشاعر قول بحر أي من (١)

ِب��ال��رَّْق��َم��تَ��يْ��ِن َوْص��ِل��َه��ا َل��يَ��اِل��َي َف��أَذَْك��َرتْ��ِن��ي ��َم��اءِ ال��سَّ َق��َم��َر َرأَْت
ِب��َع��يْ��ِن��ي18 َوَرأَْت ِب��َع��يْ��ِن��َه��ا َرأَيْ��ُت َوَل��ِك��ْن َق��َم��ًرا نَ��اِظ��ٌر ِك��َالنَ��ا

رأيتها أي بعينها»؛ «رأيت ومعنى السماء، قمر إىل ناظرة وهي إليها، ناظر إنه أي قمًرا: ناظر كالنا 18

السماء قمر رأت أنها بعيني» «ورأت ومعنى حقيقة. السماء قمر تنظر عينها أن كما حقيقًة، قمًرا
حقيقة. قمًرا تنظرها عيني أن كما حقيقًة
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تقطيعه: مع التلمساني، قول بحر أي من (٢)

��اُق ُع��شَّ َف��ُك��لُّ��نَ��ا َه��َواَك َواْش��َرْح اْألَْش��َواُق ِب��َك َف��َع��َل��ْت َم��ا تُ��ْخ��ِف َال
��اُق اْل��َخ��فَّ َق��ْل��بُ��َك َوَل��ْوَال ـ��َج��اِري ـْ ال�� َدْم��ُع��َك َل��ْوَال اْل��ُح��بُّ يَ��ْخ��َف��ى َك��اَن َق��ْد
ِرَف��اُق َف��اْل��َع��اِش��ُق��وَن َح��ْم��ِل��ِه ِف��ي اْل��َه��َوى َل��ُه َش��َك��ْوَت َم��ْن يُ��ِع��ي��نُ��َك َف��َع��َس��ى

تقطيعه: مع الشاعر، قول بحر أي من (٣)

اْألَبْ��َص��اُر َك َخ��دَّ تُ��َخ��دَِّش أَْن ِم��ْن َم��َخ��اَف��ًة اْل��ِع��بَ��اِد ُم��َق��ِل َع��ْن َح��َج��بُ��وَك
اْآلثَ��اُر َك َخ��دِّ ِف��ي َوْه��ِم��ِه��ْم ِم��ْن َف��أَْص��بَ��َح��ْت يَ��َرْوَك َوَل��ْم ��ُم��وَك َف��تَ��َوهَّ

تقطيعه: مع الشاعر، قول بحر أي من (٤)

نُ��َع��اِن��ي��ِه َدْم��ٍع أَْو نُ��َق��اِس��ي��ِه ُس��ْه��ٍد ِم��ْن بَ��ْع��َدَك ِب��اْل��َع��يْ��ِن َم��ا يَ��ْع��َل��ُم ال��ل��ُه
ِف��ي��ِه ِب��الَّ��ِذي أَْدَرى اْل��بَ��يْ��ِت َوَص��اِح��ُب َس��اِك��نُ��ُه أَنْ��َت َف��َح��ْس��ِب��ي اْل��ُف��َؤاُد ��ا أَمَّ

تقطيعه: مع الشاعر، قول بحر أي من (٥)

َغ��ِدْه َوِف��ي اْل��َج��ِزي��َل يَ��َه��ُب يَ��ْوِم��ِه ِف��ي َس��يِّ��ٍد يَ��َد ِب��اْل��ِغ��نَ��ى أُْم��ُدْد َربِّ يَ��ا
يَ��ِدْه َع��َل��ى تَ��ُص��بُّ َج��اِريَ��ٌة ��ْح��ُب َوال��سُّ َواِق��ٌف َع��بْ��ٌد يَ��َديْ��ِه بَ��يْ��َن اْل��بَ��ْح��ُر

تقطيعه: مع الشاعر، قول بحر أي من (٦)

نَ��اَرا تُ��ْط��ِف��ئُ َف��َك��يْ��َف ُولُ��وٍع ِم��ْن ِب��ي َم��ا ��ُف تُ��َخ��فِّ أَْدُم��ِع��ي أََرى َال
بُ��َخ��اَرا يَ��ْوًم��ا اْل��ِب��َح��اُر تَ��ِص��ي��َر أَْن َق��ْل��ِب��ي أَنْ��َف��اِس َح��رِّ ِم��ْن أَْخ��َش��ى أَنَ��ا

تقطيعه: مع الشاعر، قول بحر أي من (٧)

��بَ��ابَ��ا ال��شَّ أَبْ��ِك َوَل��ْم أَْج��َزْع َف��َل��ْم َش��يْ��ِب��ي َض��ْوءُ ��ِب��ي��بَ��ِة ال��شَّ ِظ��لَّ َم��َح��ا
اْل��ُغ��َرابَ��ا يَ��ْق��تَ��ِن��ُص اْل��بَ��اِزيَّ أََرى ِألَنِّ��ي َش��يْ��ِب��ي َع��َل��ى أُنْ��ِك��ْر َوَل��ْم
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تقطيعه: مع الشاعر، قول بحر أي من (٨)

رِّ ال��دُّ َع��ِن ال��لِّ��ثَ��اَم ِزي��ِح��ي َل��َه��ا َف��ُق��ْل��ُت نَ��ْح��ِرَه��ا َف��ْوَق َش��ْع��َرَه��ا َف��أَْل��َق��ْت َرأَتْ��ِن��ي
ال��ثَّ��ْغ��ِر بَ��اِرِق ِم��ْن َع��يْ��نَ��يْ��َك َع��َل��ى أََخ��اُف ِب��ِع��ْط��ِف��َه��ا َالُل ال��دَّ َه��اَج َوَق��ْد َف��َق��اَل��ْت

تقطيعه: مع الشاعر، قول بحر أي من (٩)

تَ��تُ��وُب؟ َل��يْ��َل��ى َع��ْن تُ��بْ��ُت َم��ا إِذَا أَنِّ��ي َق��ْل��ُب يَ��ا وََع��ْدتَ��ِن��ي أََل��ْس��َت
تَ��ذُوُب؟ ذُِك��َرْت ُك��لَّ��َم��ا َل��َك َف��َم��ا َل��يْ��َل��ى ُح��بِّ َع��ْن تَ��اِئ��ٌب أَنَ��ا َف��َه��ا

تقطيعه: مع الشاعر، قول بحر أي من (١٠)

اْل��َع��اِش��ِق��ي��نَ��ا تَ��بْ��لُ��و أَنْ��َت ِألَنَّ��َك ذَنْ��ٌب ��اِق ِل��ْل��ُع��شَّ َل��يْ��َس إَِل��ِه��ي
ال��نَّ��اِظ��ِري��نَ��ا ُع��ُق��وُل تُ��ْس��بَ��ى ِب��ِه َج��ِم��ي��ٍل َوْج��ٍه ِذي ُك��لَّ َف��تَ��ْخ��لُ��ُق
ُع��يُ��ونَ��ا َل��نَ��ا َخ��َل��ْق��َت َم��ا َك��أَنَّ��َك َع��نْ��ُه ال��طَّ��ْرِف ِب��َغ��ضِّ َوتَ��أُْم��ُرنَ��ا

تقطيعه: مع الشاعر، قول بحر أي من (١١)

أَْس��َوْد َوال��طَّ��ْرُف أَْس��َوٍد ِب��ثَ��ْوٍب َم��اَس��ْت َك��اْل��ُغ��ْص��ِن َم��ِل��ي��َح��ًة َرأَيْ��ُت
َم��ْع��بَ��ْد َف��اْل��َق��ْل��ُب اْدُخ��ِل��ي ُق��ْل��ُت: نَ��َع��ْم، َف��َق��اَل��ْت: أََراِه��بَ��ٌة؟ َل��َه��ا: َف��ُق��ْل��ُت

تقطيعه: مع الشاعر، قول بحر أي من (١٢)

تَ��ِج��ُدوُه اْل��َه��َوى ِم��نِّ��ي تَ��ْط��لُ��بُ��وا أَْو اْل��َه��َوى ِم��َن َف��اْط��لُ��بُ��ونِ��ي تَ��ْط��لُ��بُ��ونِ��ي إِْن
َوأَبُ��وُه اْل��َه��َوى َوأَُخ��و اْل��َه��َوى َف��أَنَ��ا اْل��َه��َوى ِم��َن َوِص��ْرُت ِم��نِّ��ي اْل��َه��َوى َص��اَر

تقطيعه: مع الشاعر، قول بحر أي من (١٣)

َق��ِدي��ُم َه��ًوى َل��ُه��نَّ َم��ا َوَل��ِك��ْن َج��ِدي��ُد َه��ًوى ال��نِّ��َس��اءِ ِألَْف��ِئ��َدِة
يُ��ِق��ي��ُم َف��َال ال��رَِّح��ي��ِل َق��ْدِر َع��َل��ى َض��يْ��ًف��ا اْل��ُح��بُّ ُق��لُ��وبَ��ُه��نَّ يَ��ُزوُر
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تقطيعه: مع الشاعر، قول بحر أي من (١٤)

إِْل��َم��اُم َح��ْولِ��َي ��اِم ِولِ��ل��نَّ��مَّ إَِل��يْ��نَ��ا َش��اِخ��ٌص اْل��َغ��ضِّ ال��نَّ��ْرِج��ِس َوَط��ْرُف أَُق��وُل
��اُم نَ��مَّ ال��رَّيَ��اِح��ي��ِن ِف��ي َوَح��تَّ��ى َع��َل��يْ��نَ��ا أَْع��يُ��ٌن اْل��َح��َداِئ��ِق ِف��ي َح��تَّ��ى َربِّ أَيَ��ا

∗∗∗
َوْج��َدا؟ اْل��َه��َوى أَْه��ُل ��اُه َس��مَّ الَّ��ِذي أََه��ذَا تَ��ْه��َدا َال اْل��َج��َواِن��ِح بَ��يْ��َن َل��ْوَع��ًة أََرى
اْل��َع��ْه��َدا؟ يَ��ْح��َف��ُظ الَّ��ِذي اْل��َق��ْل��ُب ُه��َو أََه��ذَا ِب��َج��اِن��ِب��ي؟ اْل��َخ��ُف��وُق اْل��َواِه��ي ذَِل��َك َوَم��ا

∗∗∗
اْل��ُم��تَ��يَّ��ِم اْل��َم��ُش��وِق َق��ْوَل َل��َه��ا َف��ُق��ْل��ُت ��نَ��ى؟ ال��ضَّ َوذَا اْل��ُه��َزاُل ذَا َم��ا َوَق��اِئ��َل��ٍة
َدِم��ي َوأَْس��َق��يْ��تُ��ُه َل��ْح��ِم��ي َف��أَْط��َع��ْم��تُ��ُه أُِع��زُُّه َض��يْ��ٌف َوْه��َو أَتَ��اِن��ي َه��َواِك

∗∗∗
َم��ْرَم��ْر َص��ْح��ِن ِف��ي َع��نْ��بَ��ٍر َك��نُ��ْق��َط��ِة َخ��دٍّ َص��َف��َح��اِت َع��َل��ى َخ��اٌل َل��ُه
أَْك��بَ��ْر ال��ل��ُه اْل��َه��َوى: َع��اِص��ي َع��َل��ى تُ��نَ��اِدي َك��أَْس��يَ��اٍف َوأَْل��َح��اٍظ

∗∗∗
َوِف��َراِق َل��وَْع��ٍة ِم��ْن تَ��بْ��ِك��ي َوْه��َي َوَق��اَل��ْت اْل��ِف��َراِق يَ��ْوَم َودََّع��تْ��ِن��ي
بَ��اِق ُه��َو ِل��َم��ْن َه��ذَا ُق��ولِ��ي ُق��ْل��ُت بُ��ْع��ِدي بَ��ْع��َد َص��اِن��ٌع أَنْ��َت الَّ��ِذي َم��ا

∗∗∗
َص��بَ��اَح��ا َرْوًض��ا أَتَ��ى َك��ِزنْ��ِج��يٍّ َخ��اٌل ��َف��تَ��يْ��ِن َوال��شَّ اْل��َخ��دِّ َوبَ��يْ��َن
اْألََق��اَح��ا؟ يَ��ْج��ِن��ي أَْم اْل��َوْرَد أَيَ��ْج��ِن��ي يَ��ْدِري َف��َل��يْ��َس ال��رِّيَ��اِض ِف��ي تَ��َح��يَّ��َر

∗∗∗
َم��تَ��ى؟ إَِل��ى ��ُدوُد ال��صُّ َه��ذَا َم��تَ��ى َف��ِإَل��ى يَ��تَ��َف��تَّ��تَ��ا أَْن َك��اَد اْل��ُم��تَ��يَّ��ِم َق��ْل��ُب
��تَ��ا تَ��تَ��َل��فَّ أَْن اْل��ُغ��ْزَالِن َف��َع��َواِئ��ُد ِج��نَ��ايَ��ٍة ِب��َغ��يْ��ِر َع��نِّ��ي ُم��ْع��ِرًض��ا يَ��ا
اْل��َف��تَ��ى يَ��ْح��ِم��لُ��ُه اْألَْم��ِر َه��ذَا ُك��لُّ َم��ا َوَص��بَ��ابَ��ٌة َزاِئ��ٌد َوَه��ْج��ٌر َص��دٌّ

∗∗∗
��ْم��َه��ِريَّ��اِت ِل��ل��سَّ ُم��ْخ��ِج��ٌل َوَق��دَُّه��ا بَ��ِدي��َع��اِت ِب��أَْل��َح��اٍظ َع��َل��يَّ تَ��ْزُه��و
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اْل��َم��َالَح��اِت أَنْ��َواُع ال��ظُّ��ْرِف ِم��َن ِف��ي��َه��ا ُم��َورََّدٌة اَه��ا َوَخ��دَّ إَِل��يْ��نَ��ا تَ��بْ��ُدو
اْل��َم��َس��رَّاِت ُص��بْ��ِح َع��َل��ى يَ��لُ��وُح َل��يْ��ٌل َط��ْل��َع��ِت��َه��ا نُ��وِر ِف��ي ُغ��رَّتَ��َه��ا َك��أَنَّ

∗∗∗
َوَس��وَّاُه َص��اَغ��ُه الَّ��ِذي َج��لَّ ال��ل��ُه تَ��بَ��اَرَك ُح��ْس��نً��ا َزاَد َق��ْد
تَ��اُه��وا َج��َم��اِل��ِه ِف��ي اْل��َوَرى ُك��لُّ ُم��نْ��َف��ِرًدا اْل��َج��َم��اِل ُك��لَّ َح��اَز َق��ْد
ُه��و إِالَّ َم��ِل��ي��َح َال أَْن أَْش��َه��ُد َوْج��نَ��ِت��ِه َف��ْوَق اْل��ُح��ْس��َن َك��تَ��َب َق��ْد

∗∗∗
َم��ْس��ُح��وُر اْل��َع��ْرِش َوَربِّ َف��تَ��اُك��ْم َه��ذَا يَ��ِدي َج��سَّ ِح��ي��َن ِألَْه��ِل��ي ال��طَّ��ِب��ي��ُب َق��اَل
َم��ْه��ُج��وُر ُق��ْل��َت َف��َه��الَّ ��َواِب ال��صَّ بَ��ْع��َض ِص��َف��ِت��ي ِف��ي َق��اَربْ��َت َق��ْد َويْ��َح��َك َف��ُق��ْل��ُت

∗∗∗
وََغ��ِري��بُ��ُه بَ��ِدي��ُع��ُه اْل��َج��َم��اُل َوَل��َك َوَق��ِري��بُ��ُه بَ��ِع��ي��ُدُه َه��َواِك م��ْن ِل��ي
تُ��ِص��ي��بُ��ُه اْل��ُع��يُ��وِن ِم��َن َع��َل��يْ��ِه َح��ذًَرا ِب��َج��َالِل��ِه َج��َم��اَل��ُه أُِع��ي��ذُ َم��ْن يَ��ا
َح��ِب��ي��بُ��ُه َف��أَنْ��َت َق��ْل��ِب��ي تَ��ُك��ْن َل��ْم أَْو نُ��وُرَه��ا َف��ِإنَّ��َك َع��يْ��ِن��ي تَ��ُك��ْن َل��ْم إِْن

∗∗∗
اْإلَِراَدْه يَ��ُد َرتْ��ُه َص��وَّ َج��َم��اًال َوانْ��ُظ��ْر اْل��ُح��ْس��ِن ِريَ��اِض ِف��ي ��ْل تَ��أَمَّ
��َه��اَدْه ِل��ل��شَّ َق��اَم��ا ال��نَّ��ْه��َديْ��ِن تَ��َرى َح��تَّ��ى ِب��ال��لُّ��ْط��ِف أَْزَه��اُرُه َزَه��ْت
َع��اَدْه ِب��اْل��َف��تْ��ِك ِل��ي اْل��َف��تَّ��اُك أَنَ��ا يُ��نَ��اِدي َس��يَّ��اٌف َوِب��اْألَْل��َح��اِظ
ِل��ْل��ِع��بَ��اَدْه ُه��بُّ��وا ��اِق اْل��ُع��شَّ إَِل��ى ِم��نْ��ُه ال��لَّ��ْح��ُظ اْل��ِق��َف��اِر ِب��ِذي يُ��ِش��ي��ُر

∗∗∗
َوِدي��ِن��ي ِع��ْرِض��ي اْل��َه��َوى ِف��ي أَبَ��اَح��ْت َح��تَّ��ى اْل��َه��ْج��ُر َك��َف��اَه��ا َم��ا َوَل��يْ��َل��ى
اْرَح��ِم��ي��ِن��ي؟ ��ي أُمِّ يَ��ا اْل��ُح��بِّ ِف��ي َوَه��ْل َق��اَل��ْت آَالِم��ي اْرَح��ِم��ي َل��َه��ا: َف��ُق��ْل��ُت

∗∗∗
ِه َخ��دِّ َش��َق��اِئ��ِق ِم��ْن تُ��ْش��ِرُق ��ْم��ُس َف��ال��شَّ َوانْ��تَ��َه��ى اْل��َم��َح��اِس��ِن ِف��ي تَ��َك��اَم��َل َق��َم��ٌر
ِع��نْ��ِدِه ِم��ْن ُك��لِّ��َه��ا اْل��بَ��ِريَّ��ِة ُح��ْس��ُن َف��َك��أَنَّ��َم��ا ِب��أَْس��ِرِه اْل��َج��َم��اَل َم��َل��َك

∗∗∗
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َع��نِّ��ي؟ ِب��اْإلِْع��َراِض أَْغ��َراَك َوَم��ْن ال��تَّ��َج��نِّ��ي َه��ذَا َك��ْم اْل��ُح��ْس��ِن بَ��ِدي��َع
َف��نِّ ُك��لَّ اْل��َم��َالَح��ِة ِم��َن َوُح��ْزَت َم��ْع��نً��ى ُك��لَّ ال��رََّش��اَق��ِة ِم��َن َح��َويْ��َت
َج��ْف��ِن ِب��ُك��لِّ ��َه��اَد ال��سُّ َوَوكَّ��ْل��َت َق��ْل��ٍب ِب��ُك��لِّ اْل��َغ��َراَم َوأَْج��َريْ��َت
تَ��ْج��ِن��ي أََراَك اْألََراِك ُغ��ْص��َن َف��يَ��ا تُ��ْج��نَ��ى اْألَْغ��َص��اَن َق��بْ��َل��َك َوأَْع��ِرُف
اْل��ِم��َج��نِّ أَْربَ��اَب تُ��ِص��ي��ُب أََراَك ِل��ي َف��َم��ا َص��يْ��ًدا ِب��ال��ظُّ��بَ��ا وََع��ْه��ِدي
ِب��أَنِّ��ي تَ��ْع��َل��ْم َل��ْم َوأَنْ��َت ُف��ِت��نْ��ُت أَنِّ��ي َع��نْ��َك أَُح��دُِّث َم��ا َوأَْع��َج��ُب
ِم��نِّ��ي؟! َف��َك��يْ��َف ِم��نْ��َك َع��َل��يْ��َك أََغ��اُر َف��ِإنِّ��ي ِل��ي ِب��َوْص��ِل��َك تَ��ْس��َم��ْح َف��َال
ال��تَّ��َج��نِّ��ي َه��ذَا َك��ْم اْل��ُح��ْس��ِن بَ��ِدي��َع َح��يٍّ��ا ُدْم��ُت َم��ا ِب��َق��اِئ��ٍل َوَل��ْس��ُت

خاتمة (17)

فقال: السابقة عرش الستة البحور أوزان الشهاب نظم

الطويل

تَ��نْ��ُف��ْر َوَال َف��أْنَ��ْس ال��ظَّ��بْ��ُي ذَا يَ��ا َوآَم��نْ��ُت اْل��َه��َوى ُك��ْف��َران��ه ِف��ي��َك َع��ذُولِ��ي أََط��اَل
َف��ْل��يَ��ْك��ُف��ْر َش��اءَ َوَم��ْن َف��ْل��يُ��ْؤِم��ْن َش��اءَ َف��َم��ْن َم��َف��اِع��ي��لُ��ْن َف��ُع��ولُ��ْن َم��َف��اِع��ي��لُ��ْن َف��ُع��ولُ��ْن

املديد

��ِق��ي��ِم ِل��ل��سَّ ��َف��ا ال��شِّ آيَ��اُت ِف��ي��ِه ِك��تَ��اٍب ِم��ْن َه��ْل اْل��َه��ْج��ِر َم��ِدي��َد يَ��ا
اْل��َح��ِك��ي��ِم اْل��ِك��تَ��اِب آيَ��اُت ِت��ْل��َك َف��اِع��َالتُ��ْن َف��اِع��لُ��ْن َف��اِع��َالتُ��ْن

أيًضا: قال املديد البحر ويف

اْل��َع��َط��اءُ؟ يَ��ُك��وُن َه��ْل نَ��ْرتَ��ِج��ي��ُك��ْم يَ��َديْ��نَ��ا ِب��ابْ��ِت��َه��اٍل َم��َدْدنَ��ا َل��ْو
أَْولِ��يَ��اءُ أَنَّ��ُك��ْم َزَع��ْم��تُ��ْم إِْن َف��اِع��َالتُ��ْن َف��اِع��لُ��ْن َف��اِع��َالتُ��ْن
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البسيط

أََم��اِك��نُ��ُه��ْم تَ��ْخ��لُ��و َع��َس��ى َع��َل��يْ��َك َالُم��وا ِف��ئَ��ٍة َع��َل��ى أَْدُع��و يَ��ِدي بَ��َس��ْط��ُت إِذَا
َم��َس��اِك��نُ��ُه��ْم إِالَّ يُ��َرى َال َف��أَْص��بَ��ُح��وا َف��ِع��لُ��ْن ُم��ْس��تَ��ْف��ِع��لُ��ْن َف��اِع��لُ��ْن ُم��ْس��تَ��ْف��ِع��لُ��ْن

الوافر

َراِك��ُزونَ��ا ��ِة اْألَِزقَّ ِف��ي ُوَش��اٌة ��َرتْ��ُه َوفَّ اْألَِح��بَّ��ِة ِف��ي َغ��َراِم��ي
يَ��تَ��َغ��اَم��ُزونَ��ا ِب��ِه��ْم َم��رُّوا إِذَا َف��ُع��ولُ��ْن ُم��َف��اَع��َل��تُ��ْن ُم��َف��اَع��َل��تُ��ْن

الكامل

نَ��َم��ا َق��ْد ِب��َك َوَح��ظُّ��ُه��ْم بَ��ايَ��ُع��وَك َق��ْد اْل��َه��َوى َوأُولُ��و َرش��ا يَ��ا ِص��َف��اتُ��َك َك��ُم��َل��ْت
إِنَّ��َم��ا يُ��بَ��اِي��ُع��ونَ��َك الَّ��ِذي��َن إِنَّ ُم��تَ��َف��اِع��لُ��ْن ُم��تَ��َف��اِع��لُ��ْن ُم��تَ��َف��اِع��لُ��ْن

الهزج

تَ��اُه��وا ِع��ْش��ِق��ِه��ْم ِف��ي َف��ُه��ْم ��اٍق ِب��ُع��شَّ تَ��ْه��َزْج َل��ِئ��ْن
ال��ل��ُه َح��ْس��بُ��نَ��ا َوَق��الُ��وا: َم��َف��اِع��ي��لُ��ْن َم��َف��اِع��ي��لُ��ْن

الرجز

اْل��ُم��بْ��تَ��َغ��ى َك��اَن ِف��ي��ِه وَِع��ْش��ِق��ي أَْه��َوى الَّ��ِذي ُم��وَس��ى ِف��ي ِب��ال��لَّ��ْوِم َراِج��ًزا يَ��ا
َط��َغ��ى إِنَّ��ُه ِف��ْرَع��ْوَن إَِل��ى اذَْه��ْب ُم��ْس��تَ��ْف��ِع��لُ��ْن ُم��ْس��تَ��ْف��ِع��لُ��ْن ُم��ْس��تَ��ْف��ِع��لُ��ْن
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الرمل

أُنْ��ِس��ِه ِب��َداِع��ي َف��اْس��تَ��ِم��ي��لُ��وُه نَ��اِف��ٍر َظ��بْ��ٍي نَ��ْح��َو َرَم��ْل��تُ��ْم إِْن
نَ��ْف��ِس��ِه َع��ْن َراَوْدتُ��ُه َوَل��َق��ْد َف��اِع��لُ��ْن َف��اِع��َالتُ��ْن َف��اِع��َالتُ��ْن

الرسيع

َص��بَّ��ُك��ْم اْرَح��ُم��وا ِغ��ي��ُد أَيَ��ا َوُق��ْل: اْل��ِح��َم��ى َواِدي ِغ��ْزَالِن إَِل��ى َس��اِرْع
َربَّ��ُك��ْم اتَّ��ُق��وا ال��نَّ��اُس أَيُّ��َه��ا يَ��ا َف��اِع��لُ��ْن ُم��ْس��تَ��ْف��ِع��لُ��ْن ُم��ْس��تَ��ْف��ِع��لُ��ْن

املنرسح

ِب��ِف��ي ُخ��ذُْه َوَق��اَل ِب��َك��أٍْس َح��يَّ��ا َرش��ا َخ��ِدي��ِد ِف��ي اْل��َع��يْ��ُن تَ��نْ��َس��ِرُح
ِف��ي ��ِك��ي��نَ��َة ال��سَّ أَنْ��َزَل الَّ��ِذي ُه��َو ُم��ْس��تَ��ْف��ِع��لُ��ْن َم��ْف��ُع��وَالُت ُم��ْس��تَ��ْف��ِع��لُ��ْن

الخفيف

تَ��تَ��َرنَّ��ْم َع��َواِذٌل ��َل��تْ��ُه ثَ��قَّ َوَل��ِك��ْن َع��َل��يْ��نَ��ا اْل��َه��َوى ِح��ْم��ُل َخ��فَّ
َج��َه��نَّ��ْم َع��ذَاَب َع��نَّ��ا اْص��ِرْف َربَّ��نَ��ا َف��اِع��َالتُ��ْن ُم��ْس��تَ��ْف��ِع��لُ��ْن َف��اِع��َالتُ��ْن

املضارع

نَ��ِض��ي��ُر َوْج��ُه��ُه َف��تً��ى تُ��َض��اِرُع��ونَ��ا َك��ْم إَِل��ى
نَ��ِذي��ُر يَ��أِْت��ُك��ْم أََل��ْم َالتُ��ْن َف��اِع َم��َف��اِع��ي��ُل
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املقتضب

َح��اَوَل��ُه��ْم َس��نَ��اَك ِم��ْن َه��ًوى ُوَش��اِة م��ْن اْق��تَ��ِض��ْب
َل��ُه��ْم أََض��اءَ ُك��لَّ��َم��ا ُم��ْف��تَ��ِع��لُ��ْن َم��ْف��ُع��وَالُت

املجتث

ال��نَّ��ِظ��ي��ُم اْل��ُج��َم��اُن ِف��ي��ِه ثَ��ْغ��ًرا َع��اَب َم��ْن اْج��تَ��ثَّ
اْل��َع��ِظ��ي��ُم اْل��َع��ِل��يُّ َوْه��َو َف��اِع��َالتُ��ْن لُ��ْن ُم��ْس��تَ��ْف��ِع

املتقارب

��َم��اءِ ال��سَّ بُ��ْع��َد ُوَش��اتَ��َك َوبَ��اِع��ْد َراٍح َك��أَْس اْس��ِق��ِن��ي َوَه��اِت تَ��َق��اَرْب
ِب��َم��اءِ يُ��َغ��اثُ��وا يَ��ْس��تَ��ِغ��ي��ثُ��وا َوإِْن َف��ُع��ولُ��ْن َف��ُع��ولُ��ْن َف��ُع��ولُ��ْن َف��ُع��ولُ��ْن

املتدارك

اْل��َج��ْوَه��ْر نَ��ْظ��ُم َم��بْ��َس��ِم��ِه ِف��ي ثَ��ْغ��ٍر ِب��َل��َم��ى َق��ْل��ِب��ي َداِرْك
اْل��َك��ْوثَ��ْر أَْع��َط��يْ��نَ��اَك إِنَّ��ا َف��ِع��لُ��ْن َف��ِع��لُ��ْن َف��ِع��لُ��ْن َف��ِع��لُ��ْن

البسيط مخلع

اْل��َح��َراَرْة ُم��ْه��َج��ِت��ي ِب��َه��ا تَ��ْص��َل��ى ِع��ْش��ٍق ِب��نَ��اِر َق��ْل��ِب��ي َخ��لَّ��ْع��َت
َواْل��ِح��َج��اَرْة ال��نَّ��اُس َوُق��وُدَه��ا َف��ُع��ولُ��ْن َف��اِع��لُ��ْن ُم��ْس��تَ��ْف��ِع��لُ��ْن
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٥٧٠ه: سنة امُلتوىفَّ الحيلِّ الدين صفيُّ أيًضا نظمها وقد

الطويل

َم��َف��اِع��ُل َف��ُع��ولُ��ْن َم��َف��اِع��ي��لُ��ْن َف��ُع��ولُ��ْن َف��َض��اِئ��ُل اْل��بُ��ُح��وِر ُدوَن َل��ُه َط��ِوي��ٌل

وفعولن». ومفاعلن «مفاعيلن ثالثة: ورضوبها «مفاعلن»، عروضه

املديد

َف��اِع��َالُت َف��اِع��لُ��ْن َف��اِع��َالتُ��ْن ِص��َف��اُت ِع��نْ��ِدي ��ْع��ِر ال��شِّ ِل��َم��ِدي��ِد

ولها «فاعلن»، الثانية مثلها، رضب ولها «فاعالتن»، األوىل مشهورتان: عروضان له
االستعمال. قليل البحر وهذا وَفْعَلْن». وفاعلن، «فاعالن، أرضب: ثالثة

البسيط

َف��ِع��ُل ُم��ْس��تَ��ْف��ِع��لُ��ْن َف��اِع��لُ��ْن ُم��ْس��تَ��ْف��ِع��لُ��ْن اْألََم��ُل يُ��بْ��َس��ُط َل��َديْ��ِه اْل��بَ��ِس��ي��َط إِنَّ

الثانية وَفِعلن»، «َفْعلن رضبان: ولها «فعلن»، األوىل مشهورتان: عروضان له
ومفعولن». ومستفعلن «مستفعالن رضوب: ثالثة ولها «مستفعلن»، مجزوءة

الوافر

َف��ُع��وُل ُم��َف��اَع��َل��تُ��ْن ُم��َف��اَع��َل��تُ��ْن َج��ِم��ي��ُل َواِف��ُرَه��ا ��ْع��ِر ال��شِّ بُ��ُح��وُر

الرضب. يشبهها «مفاعلتن» مجزوءة والثانية «فعولن»، األوىل عروضان: له
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الكامل

ُم��تَ��َف��اِع��ُل ُم��تَ��َف��اِع��لُ��ْن ُم��تَ��َف��اِع��لُ��ْن اْل��َك��اِم��ُل اْل��بُ��ُح��وِر ِم��َن اْل��َج��َم��اُل َك��ُم��َل

أعاريض: ثالث له
وفِعلن». ومتفاعل «متفاعلن رضوب: ثالثة ولها «متفاعلن»، األوىل:

وَفْعلن». «َفِعلن رضبان: ولها «فِعلن»، الثانية:
ومتفاعلن». ومتفاعالن «متفاعالتن رضوب: ثالثة ولها مجزوءة، الثالثة:

الهزج

َم��َف��اِع��ي��ُل َم��َف��اِع��ي��لُ��ْن تَ��ْس��ِه��ي��ُل اْألَْه��َزاِج َع��َل��ى

مثلها. ورضبها «مفاعيلن» مجزوءة عروض له

الرجز

ُم��ْس��تَ��ْف��ِع��ُل ُم��ْس��تَ��ْف��ِع��لُ��ْن ُم��ْس��تَ��ْف��ِع��لُ��ْن يَ��ْس��ُه��ُل بَ��ْح��ٌر اْألَْرَج��اِز أَبْ��ُح��ِر ِف��ي

والثانية ومفعولن»، «مستفعلن رضبان: ولها مستفعلن، األوىل عروضان: له
مثلها. ورضبها «مستفعلن»، مجزوءة

الرمل

َف��اِع��َالُت َف��اِع��َالتُ��ْن َف��اِع��َالتُ��ْن ال��ثِّ��َق��اُت تَ��ْرِوي��ِه اْألَبْ��ُح��ِر َرَم��ُل

والثانية وفاعلن»، وفاعالن، «فاعالتن، ثالثة: ورضوبها «فاعلن»، األوىل عروضان: له
وفاعلن». وفاعالتن، «فاعالتان، رضوب: ثالثة ولها «فاعالتن»، مجزوءة
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الرسيع

َف��اِع��ُل ُم��ْس��تَ��ْف��ِع��لُ��ْن ُم��ْس��تَ��ْف��ِع��لُ��ْن َس��اِح��ُل َل��ُه َم��ا َس��ِري��ٌع بَ��ْح��ٌر

والثانية وَفْعلن»، وفاعلن «فاعالن ثالثة: ورضوبها «فاعلن»، األوىل عروضان: له
وَفْعلن». «َفِعلُن رضبان: ولها «َفِعلن»،

املنرسح

ُم��ْف��تَ��ِع��ُل َم��ْف��ُع��وَالُت ُم��ْس��تَ��ْف��ِع��لُ��ْن اْل��َم��ثَ��ُل يُ��ْض��َرُب ِف��ي��ِه ُم��نْ��َس��ِرٌح

مثلها. رضب ولها «مفتعلن»، عروضه

الخفيف

َف��اِع��َالُت لُ��ْن ُم��ْس��تَ��ْف��ِع ف��اِع��التُ��ْن اْل��َح��َرَك��اُت ِب��ِه ��ْت َخ��فَّ َخ��ِف��ي��ًف��ا يَ��ا

رضب ولها «فاعلن»، الثانية مثلها، ورضبها «فاعالتن»، األوىل عروضان: له
يشبهها.

املضارع

َالُت َف��اِع َم��َف��اِع��ي��ُل اْل��ُم��َض��اِرَع��اُت تُ��َع��دُّ

مثلها. واحد رضب ولها التن»، «فاع مجزوءة واحدة عروض له

املقتضب

ُم��ْف��تَ��ِع��ُل َم��ْف��ُع��وَالُت َس��أَلُ��وا َك��َم��ا اَق��تْ��ِض��ْب
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مثلها. واحد رضب ولها «مفتعلن»، مجزوءة واحدة عروض له

املجتث

َف��اِع��َالُت ُم��ْس��تَ��ْف��ِع��لُ��ْن اْل��َح��َرَك��اُت ُج��ثَّ��ِت إِْن

مثلها. ورضبها «فاعالتن»، مجزوءة واحدة عروض له
ا.) جدٍّ نادرة الثالثة البحور (وهذه

املتقارب

َف��ُع��وُل َف��ُع��ولُ��ْن َف��ُع��ولُ��ْن َف��ُع��ولُ��ْن اْل��َخ��ِل��ي��ُل َق��اَل اْل��ُم��تَ��َق��اِرِب َع��ِن

والثانية وَفَعْل»، وَفُعوْل «فعولن ثالثة: ورضوبها «فعولن»، األوىل عروضان: له
مثلها. ورضبها «َفَعْل» محذوفة مجزوءة

املحدث ويُسمى املتدارك

َف��ِع��ُل َف��ِع��لُ��ْن َف��ِع��لُ��ْن َف��ِع��لُ��ْن تَ��نْ��تَ��ِق��ُل اْل��ُم��ْح��َدِث َح��َرَك��اُت

أو «فاعلن مجزوءة الثانية مثلها، ورضبها َفاِعلُن»، أو «َفِعلُْن األوىل عروضان: وله
مثلها. ورضبها َفْعلن»،
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الثاني الباب

القافية علم

سواء البيت، آخر هي العروضيني اصطالح ويف العنق، ر ُمؤخَّ اللغة: يف القافية1
زهري: قول يف «موعد» كلفظة «األخفش»، زعم عىل منه، األخرية الكلمة أكانت

َم��ْوِع��ِد آِخ��ُر ال��نَّ��ْف��ُس َك��ِرَه��تْ��ُه َوَل��ْو َف��ِإنَّ��ُه اْل��َم��َم��اِت يَ��ْوِم إَِل��ى تَ��َزوَّْد

املتحرك مع يليه ساكن أقرب إىل البيت يف ساكن آخر من هي الخليل: قال كما أو
القافية: تكون وعليه قبله، الذي

«الياء» البيت يف ساكن آخر فإن السابق، زهري بيت يف «موعد» كلفظ كلمة، ا إمَّ (١)
امليم. يسبقها «الواو» املتحرك يليه ساكن وأقرب «موعدي»، يف

من األول الشطر آخر يف عليه يدلوا أن الشعراء اعتاد وقد األخري، الحرف عىل التوافق هي التقفية: 1
الحيل: الدين صفي كقول قصيدتهم؛ مطلع

ال��ح��ذرا َق��دَّم م��ن ال��ع��ال ي��ن��ال وال ال��خ��ط��را ي��رك��ب ل��م م��ن ال��م��ج��َد ي��م��ت��ط��ي ال
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الشاعر: قول يف ينم» «لم مثل كلمة، من أكثر أو (٢)

يَ��نَ��ْم! َل��ْم َم��ْن َع��َل��ى ال��لَّ��يْ��َل أَْط��َوَل َم��ا أََل��ْم َق��لَّ َوإِْن يُ��ْؤِذي َم��ا ِل��ُك��لِّ

بعضهم: قول يف «زالال» من «الال» مثل كلمة، بعض أو (٣)

ال��زَُّالَال اْل��َم��اءَ ِب��ِه ُم��رٍّا يَ��ِج��ْد َم��ِري��ٍض ُم��رٍّ َف��ٍم ذَا يَ��ُك َوَم��ْن

القافية بحروف تتعلق مباحث خمسة الفن هذا يف معرفته للشاعر يلزم والذي
وعيوبها. وحدودها وأنواعها وحركاتها،
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األول املبحث

الستة يفحروفالقافية

وهي والدخيل. والتأسيس، والردف، والخروج، والوْصل، ، الرويُّ الستة: القافية حروف
أبياتها. كلَّ تلزم القصيدة أوَل دخلت إذا كلها

الميَّة قصيدة فيقال: إليه فتُنَسب القصيدة، عليه تُبنَى الذي الحرف هو : الرويُّ (١)
الحرُف هذا يكون وال نونًا، أو ميًما أو الًما األخري حرفها كان إن نونيَّة، أو ميميَّة أو

هاء. وال مدٍّ حرَف
«بلد»: من الدال هو اآلتي املثال يف والرويُّ

بَ��َل��ِد َع��َل��ى نَ��اًرا أَْض��َرَم��ْت َوُربَّ��َم��ا ُم��ْؤلِ��َم��ٌة َوْه��َي َض��ْع��ٌف ��َراَرِة ال��شَّ َوِف��ي

كقول املطلق، الروي آخر يف الحركة إشباع عن ينشأ ، مدٍّ حرف هو الوْصل: (٢)
الشاعر:

تَ��نْ��َف��ُع َال تَ��ِم��ي��َم��ٍة ُك��لَّ أَْل��َف��يْ��َت أَْظ��َف��اَرَه��ا أَنْ��َش��بَ��ْت اْل��َم��ِن��يَّ��ُة َوإِذَا

بمنزلة فهي «تنفع» يف العني بعد الحركة إشباع عن املتولِّدة الواو هو فالوصل
«تنفعو».1

أذينة: أبي كقول به، املفعول أو املايض الفعل بعد الوصل ألف زيادة من أكثروا وقد 1



العرب شعر صناعة يف الذهب ميزان

قوله: من «عصا» يف كاأللف أصليٍّا الوصل كان وربما

اْل��َع��َص��ا2 إِالَّ يَ��ْرَدُع��ُه َال َواْل��َع��بْ��ُد َراِدٌع ُم��ِق��ي��ٌم ِل��ْل��ُح��رِّ َوال��لَّ��ْوُم

يف الهاء إشباع من امُلولَّدة كالياء الوصل، هاء ييل لني حرف هو الخروج: (٣)
القائل: قول من «مساويهي» ِعَوض «مساويه»

َم��َس��اِوي��ِه َع��ْن َواْح��لُ��ْم اْل��ُع��ذَْر َل��ُه َواْق��بَ��ْل َزلَّ��تَ��ُه ال��نَّ��ْدَم��اِن َع��َل��ى تَ��ْح��َف��َظ��نَّ َال

حرف أو تجانسهما) لم حركة بعد ياء أو (واو ساكن لني حرف هو الردف: (٤)
حرف فمثال به، يتصالن الروي، قبل متجانسة) حركة بعد ياء أو واو أو (ألف مد

العتاهية: أبي قول من «َعنْي» يف الياء اللني:

اْل��َع��يْ��ِن ُق��رَُّة ِف��ي��َه��ا أََم��اَم��َك َداٌر َم��َرٍح أََخ��ا يَ��ا تَ��ْدِري ُك��نْ��َت َل��ْو اُر ال��دَّ

قوله: من «سبيل» يف الياء املد: حرف ومثال

َط��َل��بَ��ا َم��ا اْل��َم��ْرءُ يَ��نَ��اُل يَ��ْوٍم ُك��لَّ َم��ا

وكقوله:

َواْل��َح��ْربَ��ا اْل��َويْ��َل يَ��ُج��رُّ َرأْيً��ا َرأَيْ��ُت

نحو: السكت؛ وهاء التأنيث، وهاء الساكنة، الضمري هاء كوصل أيًضا ويحسبون

َس��اِئ��لُ��ْه ال��ل��َه َف��ْل��يَ��تَّ��ِق ِب��َه��ا َل��َج��اَد نَ��ْف��ِس��ِه َغ��يْ��ُر ��ِه َك��فِّ ِف��ي يَ��ُك��ْن َل��ْم َوَل��ْو

معاوية: أخاها ترثي الخنساء وكقول

ِب��َداِه��يَ��ْه ال��لَّ��يَ��اِل��ي إِْح��َدى َط��َرَق��ْت إِذَا ُم��َع��اِويَ��ْه ِم��ثْ��َل ال��نَّ��اِس ِف��ي أََرى َال أََال

األلف. وهو باللني موصولة وهي الروي، هي الصاد 2
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الستة القافية حروف يف

َس��ِب��ي��ُل ِب��َه��ا اْل��بَ��َق��اءِ إَِل��ى ـ��َس ـْ َف��َل��ي�� نْ��يَ��ا ال��دُّ تَ��ْع��ُم��ِر َال

كقول اللني)، ردف يف يجوز ال (وهذا املد ردف يف والياء الواو بني جمعوا وربما
و«نزيل»: «فعول» بني جمع وقد السموءل

َف��ُع��وُل اْل��ِك��َراُم َق��اَل ِب��َم��ا َق��ئُ��وٌل َس��يِّ��ٌد َق��اَم َخ��َال ِم��نَّ��ا َس��يِّ��ٌد إِذَا
نَ��ِزي��ُل ال��نَّ��اِزلِ��ي��َن ِف��ي ��نَ��ا ذَمَّ َوَال َط��اِرٍق ُدوَن َل��نَ��ا نَ��اٌر أُْخ��ِم��َدْت َوَم��ا

واحد حرف إال الروي عن يفصلها ال هاوية ألف هو التأسيس التأسيس: (٥)
الشاعر: قول يف «جاهل» كألف متحرك،

َج��اِه��ِل َوتَ��أِْم��ي��ِل َم��ْغ��ُروٍر َوِف��ْك��َرِة َم��ِري��َض��ٍة ِب��َع��يْ��ِن نْ��يَ��ا ال��دُّ إَِل��ى نَ��َظ��ْرُت

«لم عنرتة: قول يف كما تأسيًسا، تُعد ال الروي كلمة غري يف األلف كانت وإذا
تأسيًسا: املثنى ألف «القهما» يف يحسب ال اْلَقُهما»،

َض��ْم��َض��ِم ابْ��نَ��ْي َع��َل��ى َداِئ��َرٌة ِل��ْل��َح��ْرِب تَ��ُك��ْن َوَل��ْم أَُم��وَت ِب��أَْن َخ��ِش��ي��ُت َوَل��َق��ْد
َدِم��ي اْل��َق��ُه��َم��ا َل��َم إِذَا َوال��نَّ��اِذِري��َن أَْش��تُ��ْم��ُه��َم��ا َوَل��ْم ِع��ْرِض��ي ��اِت��َم��ْي ال��شَّ

«صادق» يف كالدال والروي، التأسيس بني فاصل متحرك حرف هو الدخيل: (٦)
الشاعر: قول من

َص��اِدُق ال��نَّ��اِس َوِف��ي َك��ذَّاٌب ال��نَّ��اِس َف��ِف��ي ِب��بَ��اِط��ٍل أَتَ��ْوَك إِْن تَ��ْق��بَ��َل��نْ��ُه��ْم َف��َال

القوايف) وحروف القافية تعريف (يف األول املبحث نظم

ُخ��ِذ ِل��ِالنْ��ِت��َه��ا ��ُك��ونَ��يْ��ِن ال��سُّ َق��بْ��َل الَّ��ِذي اْل��َح��ْرِف ِم��َن اْل��بَ��يْ��ِت َق��اِف��يَ��ُة
ذُِك��َرا ��ا ِم��مَّ أََق��لَّ َوتَ��اَرًة أَْك��ثَ��َرا أَْو ِك��ْل��َم��ًة تَ��ُك��وُن َوَق��ْد
انْ��ِت��َظ��اُم َل��ُه َم��ا بَ��يْ��ٍت َك��ْل��ِم ِم��ْن اْل��ِخ��تَ��اُم ِه��َي بَ��ْع��ِض��ِه��ْم َوَق��ْوُل
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َم��بْ��ِن��يُّ ِب��ِه ��ْع��ُر ال��شِّ الَّ��ِذي َوْه��َو ال��رَِّويُّ أَوَّلُ��َه��ا ُح��ُروُف��َه��ا
ِق��ْس��َم��اِن ِع��نْ��َدُه��ْم َوَه��ذَا َوْص��ٌل ال��ثَّ��اِن��ي ثُ��مَّ اْل��َق��ِص��ي��َد َل��ُه َوانْ��ُس��ْب
اْل��َق��يْ��ِد ِذي َال ال��رَِّويِّ ِم��َن نَ��َش��ا َم��دِّ َح��ْرَف يَ��ُك��وُن َف��تَ��اَرًة
ُك��ِس��َرْت أَْو ُف��ِت��َح��ْت أَْو ُرِف��َع��ْت أَْو ُس��كِّ��نَ��ْت َه��اءً يَ��ُك��وُن َوتَ��اَرًة
ُم��ْس��تَ��َم��دُّ اْل��َوْص��ِل َه��اءِ أَْص��ِل ِم��ْن َم��دُّ َوْه��َو اْل��ُخ��ُروُج َوال��ثَّ��اِل��ُث
َف��اْح��تَ��ِذ َم��دٌّ َوْه��َو ال��رَِّويِّ َق��بْ��َل الَّ��ِذي اْل��َح��ْرِف َراِب��ُع َوْه��َو َوال��رِّْدُف
أَِل��ْف َح��ْرُف َوبَ��يْ��نَ��َه��ا ال��رَِّويِّ بَ��يْ��َن أَِل��ْف ُه َح��دُّ ال��تَّ��أِْس��ي��ُس َواْل��َخ��اِم��ُس
َج��َرى تَ��أِْس��ي��ٍس بَ��ْع��ِد ِم��ْن ُم��َح��رًَّك��ا يُ��َرى َم��ا َوْه��َو ال��دَِّخ��ي��ُل ��اِدُس َوال��سَّ

أَْجِوبتها تُطَلب القافية أنواع عىل أسئلة

واصطالًحا؟ لغة القافية هي ما (١)
أكثر؟ من أو كلمة بعض من أو كلمة من القافية تتكون هل (٢)

القافية؟ حروف هي ما (٣)
عددها؟ وكم (٤)

الروي؟ هو ما (٥)
الوصل؟ هو ما (٦)
الخروج؟ هو ما (٧)
الردف؟ هو ما (٨)

التأسيس؟ هو ما (٩)
الدخيل؟ هو ما (١٠)

116



الثاني املبحث

القافية يفحركات

والنفاذ. واملجرى، والتوجيه، والحذو، واإلشباع، ، الرَّسُّ ست: القافية حركات

«جَداول». قولك: يف الدال كحركة التأسيس، ألف قبل ما حركة هو : الرَّسُّ (١)
«جداِول». يف الواو ككرسة الدخيل؛ حركة هو اإلشباع: (٢)

وَمنْي». «مال، قولك: يف امليم كحركة الردف، قبل ما حركة هو الحذو: (٣)
قولك: يف القاف كضمة الساكن) (أي املقيد الروي قبل ما حركة هو التوجيه: (٤)

يَُقل». «لم
ياء، أو واو أو ألف يعقبه الذي املتحرك أي املطلق؛ الروي حركة هو املجرى: (٥)

«منزُل». قولك: يف الالم كحركة
قولك: يف الهاء كفتحة الروي؛ بعد الواقعة الوصل هاء حركة هو النفاذ: (٦)

«مناَرها».

القافية) حركات (يف الثاني املبحث نظم

اْع��ِرِف َوَح��دََّه��ا اْل��ُم��ْج��َرى أَوَّلُ��َه��ا َك��اْألَْح��ُرِف ِس��تَّ��ٌة َواْل��َح��َرَك��اُت
��ِق ح��قِّ نَ��َف��اذٌ اْل��َه��اءِ َع��َل��ى َوَم��ا اْل��ُم��ْط��َل��ِق ال��رَِّويِّ َع��َل��ى الَّ��ِت��ي ِه��َي
ُس��ِن��ي إِْش��بَ��اٌع ال��دَِّخ��ي��ِل َع��َل��ى َوَم��ا بُ��ِن��ي َق��ْد ِرْدٍف َق��بْ��َل َم��ا َع��َل��ى َح��ذٌْو
يَ��َق��ْع َال َف��تْ��ٍح وََغ��يْ��َر يُ��َرى ��ا َرسٍّ َوَق��ْع تَ��أِْس��ي��ٍس َق��بْ��َل َم��ا َع��َل��ى َوَم��ا
تَ��ْرِدي��ِد ِب��َال ِب��تَ��ْوِج��ي��ٍه يُ��ْدَع��ى ال��تَّ��ْق��ِي��ي��ِد ِذي َق��بْ��َل َم��ا َع��َل��ى َوَم��ا
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أَْجِوبتها تُطَلب القافية أنواع عىل أسئلة

القافية؟ حركات عدد كم (١)
الرس؟ هو ما (٢)
اإلشباع؟ هو ما (٣)
الحذو؟ هو ما (٤)
التوجيه؟ هو ما (٥)
املجرى؟ هو ما (٦)
النفاذ؟ هو ما (٧)

118



الثالث املبحث

والتقييد منحيثاإلطالق القافية أنواع يف

وُمقيَّدة: ُمطلَقة نوعان: القافية
فتكون: ُمتحرًِّكا، رويُّها كان ما فاملطلقة:

هياكُل. نحو: بمد، موصولة مؤسسة (١)
صنائعها. نحو: بهاء، موصولة مؤسسة (٢)

عماُد. نحو: بمد، موصولة مردوفة (٣)
سواُدُه. نحو: بهاء، موصولة مردوفة (٤)
ُوحدانا. نحو: بلني، موصولة مردوفة (٥)

يمنُع. نحو: والتأسيس، الردف عن مجردة (٦)

فتكون: امُلقيَّدة وأما

َجَمْع. نحو: والتأسيس، الردف عن مجردة (١)
ونرِي.1 نوْر، نحو: والياء، بالواو أو زحاْم، نحو: باأللف، مردوفة (٢)

نحو: مؤسسة، (٣)

ِل��ل��زََّوال َص��ائ��ٌر َع��يْ��ٍش ُك��لُّ

وهو روي فالراء: نوْر، أما ردف، قبلها واأللف ساكن، وهو روي فامليم: مردوفة، مقيدة قافية زحاْم: 1

ردف. قبلها والواو ساكن،
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القافية) أنواع (يف الثالث املبحث نظم

ُم��ْل��َح��َق��ْه ِب��ِل��ي��ٍن أَْو ِب��اْل��َه��ا ِه��َي إِذْ ُم��ْط��َل��َق��ْه َف��ِس��تٌّ ِت��ْس��ٌع أَنْ��َواُع��َه��ا
ُج��رَِّدْت َق��ْد ِم��نْ��ُه��َم��ا أَْو أُْرِدَف��ْت أَْو ��َس��ْت أُسِّ َف��َس��َواءٌ َه��ذَا َوَم��َع
ُم��َج��رََّدْه ��َس��ْت أُسِّ َم��ا َم��ْرُدوَف��ٌة ُم��َق��يَّ��َدْه بَ��ْع��َدَه��ا ثَ��َالٌث ثُ��مَّ

أَْجِوبتها تُطَلب القافية أنواع عىل أسئلة

املطلقة؟ القافية أنواع كم املطلقة؟ القافية هي ما (١)
بهاء؟ املوصولة واملؤسسة املجردة، املؤسسة القافية بني الفرق ما (٢)

املوصولة؟ واملردوفة املجردة املردوفة القافية هي ما (٣)
املقيدة؟ القافية أنواع كم املقيدة؟ القافية هي ما (٤)
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الرابع املبحث

وحدودها القافية أسامء يف

واملتواتر، واملتدارك، واملرتاكب، امُلتكاوس، وهي: خمسة؛ حركاتها حيث من القافية أسماء
واملرتادف.

الشاعر: كقول القافية؛ ساكنَي بني متحركات أربعة يتواىل أن هو املتكاوس: (١)

َف��ُج��ِب��ْر َل��ُه اْإلِ ال��دِّي��َن َج��بَ��َر َق��ْد

وكقوله:

يَ��ْع��َل��ُم��ه َال الَّ��ِذي ِف��ي��ِه اْرتَ��َق��ى إِذَا ُس��لَّ��ُم��ْه َوَط��ِوي��ٌل َص��ْع��ٌب ��ْع��ُر ال��شِّ
َق��َدُم��ْه اْل��َح��ِض��ي��ِض إَِل��ى ِب��ِه َزلَّ��ْت

والقافية — بعضهم كقول ساكنَيْها؛ بني متحركات ثالثة يتواىل أن هو املرتاكب: (٢)
«َفَرِج»: قوله

اْل��َف��َرِج إَِل��ى أَْدنَ��اُه اْألَْم��ِر َف��أَْض��يَ��ُق َف��َرًج��ا َف��انْ��تَ��ِظ��ْر أَْم��ٌر تَ��َض��ايَ��َق إِذَا

— بعضهم كقول ساكنَيْها، بني متحرِّكان حرفان يتواىل أن هو املتدارك: (٣)
«بَِر»: والقافية

اْل��َع��نْ��بَ��ِر ِب��َف��ْض��ِل ُم��ْخ��ِب��َرٌة َوال��نَّ��اُر اْل��َف��تَ��ى َف��ْض��ِل َع��ْن يُ��ْخ��ِب��ْرَن اْل��َف��تَ��ى ِم��َح��ُن



العرب شعر صناعة يف الذهب ميزان

من «ُجوِد» يف كالدال القافية؛ ساكنَي بني واحد متحرك يقع أن هو املتواتر: (٤)
الشاعر: قول

اْل��ُج��وِد َغ��ايَ��ِة أَْق��َص��ى ِب��ال��نَّ��ْف��ِس َواْل��ُج��وُد ِب��َه��ا اْل��َج��َواُد َض��نَّ إِْن ِب��ال��نَّ��ْف��ِس يَ��ُج��وُد

كاأللف املقيدة، بالقوايف خاص وهو القافية، يف ساكنان يجتمع أن هو املرتادف: (٥)
النبيه: ابن قول يف «جواْد» من والدال

اْل��َج��َواْد ِم��نْ��َه��ا ��اِب��ُق ال��سَّ ��اِب��ُق َف��ال��سَّ ال��ط��َراْد َك��َخ��يْ��ِل َل��ْل��َم��ْوِت ال��نَّ��اُس

وحدودها) القافية أسماء (يف الرابع املبحث نظم

ُم��تَ��َواِل��يَ��ْه أَْربَ��ٌع َس��اِك��نَ��يْ��َه��ا ِف��ي َق��اِف��يَ��ْه ُك��لَّ ادُْع ِب��اْل��ُم��تَ��َك��اِوِس
��َه��ا َض��مِّ ِب��َش��ْرِط ِب��اْل��ُم��تَ��َراِك��ِب ��َه��ا َس��مِّ ثَ��َالٌث ِم��نْ��َه��ا يَ��ُك��ْن َوإِْن
أََم��اِن ِف��ي ِزْل��َت َال ُم��تَ��َداِرًك��ا اثْ��نَ��اِن ِف��ي��ِه َك��اَن إِْن ��َه��ا َوَس��مِّ
يُ��نْ��تَ��َق��ى اْس��ٌم َل��َه��ا َف��اْل��ُم��تَ��َواِت��ُر اْف��تَ��َرَق��ا َس��اِك��نَ��اَه��ا ِب��َف��ْرٍد َوإِْن
َواْس��تَ��ِم��َع��ا اْدُع��َه��ا ِب��اْل��ُم��تَ��َراِدِف اْج��تَ��َم��َع��ا ��اِك��نَ��يْ��ِن ال��سَّ َرأَيْ��َت َوإِْن

أَْجِوبتها تُطَلب القافية أسماء عىل أسئلة

للقافية؟ اسًما كم (١)
امُلتكاِوس؟ قافية هي ما (٢)

واملرتادف؟ واملتواتر، واملتدارك، امُلرتاِكب، قافية هي ما (٣)
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القافية عيوب يف

نوعني: عىل القافية عيوب
املجرى. وحركته الرويَّ يالِحُظ أحدهما:

ناد. السِّ ويسمى والحركات، الحروف من الروي قبل ما يالحظ واآلخر:
واإلرصاف واإلْقواء، الروي)، يف يقعان (وهما واإلجازة اإلْكفاء، ستة: الرويِّ فعيوب

العيوب). بهذه ملحقان (وهما والتضمني واإليطاء باملجرى)، يختصان (وهما

يف ال املخرج يف ُمتجاِنس بروي القصيدة من البيتني يف يُؤتَى أن هو اإلْكفاء: (١)
وقارص». – «فارس أو وشارخ» – «شارح نحو اللفظ،

أو وعريُق» «عبيُد نحو املخرج، يف مختلفني رويَّني بني الجمع هي اإلجازة: (٢)
وقاتُل». – «شارُب

الكرسة مثل متباعدتني، غري مختلفتني بحركتني املجرى تحريك هو اإلقواء: (٣)
ومدارُس». – «فوارِس قولك يف والضمة

يف والضمة كالفتحة متباعدتني، مختلفتني حركتني بني الجمع هو اإلرصاف: (٤)
وبناءِ». – «رداءَ قولك: يف والكرسة والفتحة وعربا»، – «قدُر قولك:

مختلف بمعنى يجوز وإنما ومعناها، بلفظها ذاتها اللفظة إعادة هو اإليطاء: (٥)
سبعة بعد بمعناها ذاتها اللفظة إعادة وأجازوا العني، ولناظر للرجل، «إنسان» نحو

أبيات.
الكالم يتم ال مما كان إن قبيح وهو بأخرى، قافية فيه ما تعلق هو التضمني: (٦)

بعده. بما يُفرسَّ لكنه املعنى بعض فيه كان إذا ومقبول بدونه،
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قوم: مديح يف النابغة قول املستهجن التضمني ومن

إِنِّ��ي ُع��َك��اَظ يَ��ْوِم أَْص��َح��اُب َوُه��ْم تَ��ِم��ي��ٍم َع��َل��ى اْل��ِج��َف��اَر َوَرُدوا َوُه��ْم
ِم��نِّ��ي اْل��ُودِّ ِب��ِص��ْدِق َل��ُه��ْم َش��ِه��ْدَن َص��اِدَق��اٍت َم��َواِط��َن َل��ُه��ْم َش��ِه��ْدُت

مردود. وهو الثاني، بالبيت «إني» لفظة فعلق
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السادس املبحث

اخلمسة وأنواعه ناد السِّ يف

رويِّها. قبيل لكن القافية، عىل الطارئة العيوب من اآلخر النوع هو السناد:
بالحركات): وثالثة بالحروف، متعلقان (اثنان خمسة وأنواعه

بعضهم: كقول مردف، غري وآخر مردًفا بيت يكون أن وهو الردف: سناد (١)

تُ��وِص��ِه َوَال َح��ِك��ي��ًم��ا َف��أَْرِس��ْل ُم��ْرِس��ًال َح��اَج��ٍة ِف��ي ُك��نْ��َت إِذَا
تَ��ْع��ِص��ِه َوَال َل��ِب��ي��بً��ا َف��َش��اِوْر اْل��تَ��َوى َع��َل��يْ��َك أَْم��ٍر بَ��اُب َوإِْن

ل «يتجمَّ مثل مؤسس، غري وآخر مؤسًسا بيت يكون أن هو التأسيس: سناد (٢)
ويتجامل».

الهاء كرسة مثل متقاربتني، بحركتني الدخيل حركة اختالف هو اإلشباع: سناد (٣)
والضمة. الكرسة بني الجمع أجازوا لكنهم وتباَعد»، «مجاِهد قولك: يف العني وفتحة

فتحة مثل املطلق، الروي قبل الذي الحرف حركة اختالف هو الحذو: سناد (٤)
والضمة الكرسة بني الجمع أجازوا وقد وِكد»، «سنَد قولك: يف الكاف وكرسة النون

مقبول). غري السناد (وهذا
الالم كفتحة امُلقيَّد؛ الروي قبل الذي الحرف حركة اختالف هو التوجيه: سناد (٥)

وُحلُْم». «َحَلْم قولك: يف وضمتها
العرب. أشعار يف وقوعه لكثرة أجازوه قد السناد وهذا
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الخمسة) السناد وأنواع القافية عيوب والسادس(يف الخامس املبحث نظم

َق��رَُّروا َق��ْد َك��َم��ا اْإلِي��َط��ا أَوَّلُ��َه��ا تُ��ذَْك��ُر َس��بْ��ٌع َف��ْه��َي اْل��ُع��يُ��وُب ��ا أَمَّ
َرِويِّ ك��ل��َم��تَ��ْي اتِّ��َح��اُد ُه��َو اْل��َم��ْرِض��يِّ اْل��َم��ذَْه��ِب ِف��ي َوَح��دَُّه��ا
اْس��تَ��َق��ْر َص��اِح يَ��ا َف��ال��تَّ��ْض��ِم��ي��ُن ِل��ل��ثَّ��اِن��ي اْف��تَ��َق��ْر اْل��بَ��يْ��ُت َوإِذَا َوَم��ْع��نً��ى َل��ْف��ًظ��ا
��رَّا ال��شَّ ُوِق��ي��َت ��مِّ َوال��ضَّ ِب��اْل��َك��ْس��ِر ال��م��ْج��َرى اْخ��ِت��َالُف اِالْق��َواءِ َوَح��دُّ
َف��اْإلِْص��َراُف ِس��َواُه َم��ْع ِب��اْل��َف��تْ��ِح اِالْخ��ِت��َالُف َك��اَن َم��ا إِذَا ��ا أَمَّ
انْ��َص��َرْف اِالْك��َف��اءُ َع��َل��يْ��ِه ال��رَِّوي نَ��ْف��ُس اْخ��تَ��َل��ْف َق��ِري��بَ��يْ��ِن ِب��َح��ْرَف��يْ��ِن َوإِْن
ُع��ِل��ْم َق��ْد َخ��ْم��ٌس َف��ْه��َو ��نَ��اُد ال��سِّ ��ا أَمَّ ُوِس��ْم إَِج��اَزًة ِب��بَ��ِع��ي��َديْ��ِن أَْو
ُخ��ذَا وَِع��ْل��َم��ُه َوتَ��ْوِج��ي��ٌه َح��ذٌْو َك��ذَا َوإِْش��بَ��اٌع َوتَ��أِْس��ي��ٌس ِرْدٌف
ُم��ْرَدِف بَ��يْ��ٍت بَ��ْع��ِد ِم��ْن أَتَ��ى بَ��يْ��تً��ا تَ��ْرُدِف َل��ْم إِذَا ِل��ل��رِّْدِف يُ��َض��اُف
اْل��ُف��َض��َال أََج��اَز َولِ��ْل��ُم��َولَّ��ِد تَ��َال َق��ْد ِف��ي��َم��ا يُ��َق��اُل ذَا َوِم��ثْ��ُل
يَ��ِق��ي��نَ��ا ُك��لُّ��ُه ��نَ��اُد ال��سِّ َك��ذَا َوال��تَّ��ْض��ِم��ي��نَ��ا اْإلِي��َط��اءَ يَ��نْ��تَ��ِح��ي أَْن

أَْجِوبتها تُطَلب القافية عيوب عىل أسئلة

الروي؟ عيوب هي كم القافية؟ عيوب تنقسم كم إىل (١)
والتضمني؟ واإليطاء واإلرصاف واإلقواء واإلجازة اإلكفاء هو ما (٢)

رضوبه؟ كم السناد؟ عيوب هي ما (٣)
والتوجيه؟ والحذو واإلشباع والتأسيس الردف سناد هو ما (٤)
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هذه غري عىل يُصاغ وما عربي، بشعر فليس عرش الستة األوزان هذه عن خرج ما كلُّ
عليهم يُضيِّق العدد هذا يف األوزان حرص أن رأوا الذين املولَّدين عمل فهو األوزان
إليهم نقلتها التي املوسيقية األنغام عىل كالمهم يجري أن يريدون وهم القول، مجال
إلفها، عىل تربَّت أذواقهم ألن األوزان؛ تلك إىل جنحوا وإنما لها، حدَّ ال وهذه الحضارة،
تلحينُه يسهل املوسيقية األنغام عىل ع يوقَّ كالًما أن يرون ألنهم ثم بها؛ التأثُّر واعتادت
هذه يف خصوًصا فيه العرب ورغبُة مشهور، العربي بالشعر الغناء وأمر به، والغناء

أكيدة. العباسية» «املدينة
العرب؛ من املوروثة األوزاَن تلك يلتزموا أن يطيقوا لم املولَّدين أن رأينا لذلك

وهي: البحور، دوائر عكس من استنبطوها ستة منه أخرى؛ أوزانًا فأحدثوا

فعولن» مفاعيلن فعولن «مفاعيلن وأجزاؤه الطويل، مقلوب وهو املستطيل: (١)
القائل: كقول مرتني،

َوَع��نْ��بَ��ْر ِم��ْس��ٍك َع��َل��ى ِم��نْ��ُه ��دَْغ ال��صَّ أُِدي��ُر أَْح��َوْر ال��طَّ��ْرِف َغ��ِري��ُر اْش��ِت��يَ��اِق��ي َه��اَج َل��َق��ْد

مرتني، فاعالتن» فاعلن فاعالتن «فاعلن وأجزاؤه املديد، مقلوب وهو املمتد: (٢)
القائل: كقول

نُ��ُف��وَرا ِم��نِّ��ي َزاَد ُح��بٍّ��ا ِزْدُت ُك��لَّ��َم��ا َدَالِل ذُو أَْح��َوُر َغ��َزاٌل َق��ْل��ِب��ي َص��اَد



العرب شعر صناعة يف الذهب ميزان

ومثاله: مرتني، فاعلن» فاعالتَن «فاعالتَن وأجزاؤه الرمل، ُمحرَّف وهو املتوافر: (٣)

َرَح��ْل؟! َق��ْد َح��ِب��ي��ِب��َك َع��ْن ُس��َؤالُ��َك َم��ا ال��طَّ��َل��ْل؟! ِف��ي ِب��ال��رََّك��اِئ��ِب ُوُق��وُف��َك َم��ا
َف��َع��ْل؟! َم��ا ُف��َؤاِدي يَ��ا َص��بْ��ُرَك أَيْ��َن بَ��ْع��َدُه��ْم؟! ُف��َؤاِدي يَ��ا أََص��ابَ��َك َم��ا

وقد مرتني، لن» مستفع فاعالتن «فاعالتن وأجزاؤه املجتث، مقلوب وهو امُلتَِّئد: (٤)
املولدين: بعض منه نظم

ُم��ْس��تَ��ْح��ِل��يً��ا ��بَ��اِب ال��شَّ َوِألَْح��َواِل ُم��ْس��تَ��ْم��ِريً��ا ال��تَّ��َص��اِب��ي ِألَْخ��َالِق ُك��ْن

وقد مرتني، التن» فاع مفاعيلن «مفاعيلن وأجزاؤه املضارع، مقلوب املنرسد: (٥)
بعضهم: منه نظم

تُ��َداِن��ي أَْن ِش��ئْ��َت َم��ْن ُك��لَّ َوَداِن َش��اِن ُك��لِّ ِف��ي ْل َف��َع��وِّ اْل��َع��ْق��ِل َع��َل��ى

مفاعيلن» مفاعيلن «فاعالتن وأجزاؤه املضارع، مقلوب من أخرى صورة املطرد: (٦)
بعضهم: كقول مرتني،

اْل��َوْج��ِد ِم��َن بَ��َك��اِن��ي ثُ��مَّ َف��اْش��تَ��َك��ى ��دِّ ِب��ال��صَّ ِري��َع ُم��ْس��تَ��َه��اٍم َع��َل��ى َم��ا

أوزان عىل نظم أنه ذُِكر فقد العتاهية، أبو فعله ما استحدثوها التي األوزان ومن
وزنه فحكى املدق صوت فسمع ار، قصَّ عند يوًما جلس إذ الخليل؛ استنبطه ما تُوافق ال

وهو:

َص��ْرَف��َه��ا يُ��ِدْرَن ٌت َداِئ��َرا ِل��ْل��َم��نُ��وِن
َف��َواِح��َدا َواِح��ًدا تَ��نْ��تَ��ِق��ي��نَ��ا َف��تَ��َراَه��ا

الَعروض. من أكرب أنا قال: هذا يف انتُقد فلما
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والدوبيت، السلسلة، وهي: السبعة الفنون تقدم: ما غري استُحدث ما أشهر ومن
اخرتاع من واألزجال (واملوشحات واملواليا وكان، والكان والزجل، واملوشح، والقوما،

املشارقة). فيها وتبعهم األندلسيني،

ومنه: فعالتان»، مفتعلن فعالتن «فعلن أجزاؤه: فالسلسلة (١)

ِب��أَْوَج��اْل اْل��َغ��َراِم ِم��َن َوَرَم��اِن��ي إِالَّ َج��اْل أَْو تَ��َح��رََّك َم��ا ِب��َع��يْ��نَ��يْ��َك ��ْح��ُر ال��سِّ
َم��اْل ِب��ِه َالِل ال��دَّ ِن��ْس��َم��ُة َه��َف��ْت أَيَ��ا إِْح��َس��اْن ِب��َرْوَض��ِة نَ��َش��ا ُغ��ْص��ٍن َق��اَم��َة يَ��ا

معناها بالفارسية و«دو» العرب. منواله عىل نََسَج فاريس وزن هو والدوبيت: (٢)
أربعة عىل الشتماله ولعله ، الرباعيَّ الفرس ويُسميه بيتني، من مركب إنه أي اثنان؛
ابن قول ومنه مرتني، فعلن» فعولن متفاعلن «فعلن وأشهرها: كثرية، وأوزانه أشطر،

الفارض:

َه��َدا ال��لَّ��يْ��ُل إِذَا َوْح��َدِت��ي ُم��ْؤنِ��َس يَ��ا ِف��َدا ال��لَّ��يْ��ِل َزاِئ��َر يَ��ا َل��َك ُروِح��ي
أَبَ��َدا ُص��بْ��ٌح ذَِل��َك بَ��ْع��َد أَْس��َف��َر َال بَ��َدا ��بْ��ِح ال��صُّ َم��َع ِف��َراُق��نَ��ا َك��اَن إِْن

ي ُسمِّ منها الثالثة اختلفت فإن مصاريعه؛ جميع يف القوايف ُمتَِّحد ترى كما وهو
الفارض: بن الدين رشف قول مثل أعرج،

َل��ِب��ثَ��ا َم��ا تَ��َص��بُّ��ِري َع��ايَ��نَ��ُه ُم��ذْ بَ��َع��ثَ��ا َق��ْد اْألََس��ى ِل��َي ً َرَش��أ أَْه��َوى
َع��بَ��ثَ��ا َه��ذَا َخ��َل��ْق��َت َم��ا ُس��بْ��َح��انَ��َك ِخ��ْل��َق��ِت��ِه: ِف��ي َف��كَّ��ْرُت َوَق��ْد نَ��اَديْ��ُت

واسمه رمضان، يف بالسحور القائمون البغداديون الفن هذا اخرتع القوما: (٣)
فيه ونظموا الفن هذا شاع وقد قوما». ر حَّ نسَّ «قوما لبعض بعضهم قول من مأخوذ
فعالن» «مستفعلن ووزنه ملحونة، عامية ولغته األنواع، وسائر والعتاب والخمر الزهري

مرتني.
عليه له فجعل له، يطرب وكان النارص، للخليفة نقطة» «أبو اخرتعه من وأول
«الخليفة» يعرفه أن فأراد «القوما»، نظم يف ماهًرا ابنه كان تُويفِّ وملا سنة، كل وظيفة
أول ووقف والده أتباع جمع ثم رمضان، إىل ذلك عليه فتعذَّر مفروضه؛ عىل ليجري
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وطرب، له الخليفة فأصغى رقيق، بصوت «القوما» وغنَّى القرص رشف تحت من ليلة
قال: االنرصاف أراد فلما

َع��اَداْت ِب��اْل��َك��َرْم َل��ْك ��اَداْت ال��سَّ َس��يِّ��َد يَ��ا
َم��اْت أبُ��وي��ا تَ��ِع��ش نُ��ْق��َط��ْه أبُ��و ابْ��ُن أن��ا

لوالده. كان ما ضعف له وجعل عليه الخليفة فخلع
من معافر» بن «مقدم منهم نظمها من وأول األندلسيون، اخرتعها املوشحات: (٤)

الثالث. القرن أواخر يف املرواني» محمد بن هللا «عبد األمري شعراء
٤٣٣ه سنة امُلتوىفَّ القزَّاز» «عبادة نشأ حتى األمر أول يف الصناعة هذه كسدت وقد
كثرية وأوزانه منواله، عىل املشارقة فنسج املرشق، إىل الوزن هذا وانتقل فيها، فأجاد

مثل: مرتني، فعيل» فاعلن «مستفعلن منها

َس��ِب��ي��ْل َوْص��ِل��ُك��ْم إَِل��ى ِل��ي َه��ْل اْل��يَ��َم��ان اْألَبْ��َرِق ِج��ي��َرَة يَ��ا

امللك سناء «ابن موشحة مثل مرتني، فاعلن» مستفعلن فاعلن «فاعالتن ومنها
٦٠٧ه: سنة املتوىف املرصي»

ِب��اْل��ُح��ِل��ي ال��رُّبَ��ى ِت��ي��َج��اَن ُس��ْح��ُب يَ��ا �ي �ِل� �لِّ� َك�
اْل��َج��ْدَوِل ُم��نْ��َع��َط��َف ِس��َواَرِك �ي �ل� �ع� واج�

وتناولها املوشحات نضجت أن بعد باألندلس الفن هذا اخرتع وقد الزجل: (٥)
وقد الحرضية، بلغتهم املوشح منوال عىل فنسجوا العامة، نفوس حركت بكثرة الناس

ال.» بزجَّ ليس وزن أْلِف «صاِحُب قيل: حتى أوزانه كثرت
أبدع كما رشاقته فيه يُظهر لم ولكنه «راشد»، له: يُقال رجل اخرتعه من وأول

اإلطالق. عىل الني الزجَّ إمام وهو ٥٥٥ه، سنة امُلتوىفَّ ُقزمان» «ابن بعده فيه
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فيه: قوله ومن

رواق �ال �ح� ب� ُدكَّ��اْن ع��ل��ى ق��ام وع��ري��ش
َس��اق ُغ��ْل��ِظ ف��ي ثُ��ْع��بَ��اْن ابْ��تَ��َل��ْع َوأََس��ْد
ال��ف��واق ف��ي��ه إن��س��ان ب��ح��ال ��و ف��مُّ وف��ت��ح
ال��ص��ب��اح ول��ق��ي ال��ص��ف��اح ع��ل��ى ي��ج��ري وان��ط��ل��ق

سوى فيه ينظموا لم ألنهم بذلك؛ ي وُسمِّ البغداديون، اخرتعه نَْظٌم وكان: الكان (٦)
والخرافات. الحكايات

«شمس والواعظ الجوزي» ابن «اإلمام ظهر حتى كان، ما يحكي قائله فكان
واحد، وزن عىل األلفاظ بعض معرب ويصاغ واملواعظ، الِحَكَم منه فنظما الدين»؛
ومثاله: ساكن)، حرف وقبله اآلخر، (ساكنة مردوفة إالَّ قافيته تكون وال واحدة، وقافية

َوَك��اْن َك��اْن يَ��ُق��ولُ��وا أَْن َق��بْ��َل ْع تَ��َض��رَّ ��ْر ُم��َق��صِّ يَ��ا ُق��ْم
َك��اْألَع��الْم اْل��بَ��ْح��ِر ِف��ي اْل��َج��َواِري تَ��ْج��ِري ِل��ْل��ِب��رِّ

بحر من وهو العربية، قوانني مراعاة فيها يلزم ال التي الفنون من هو املواليا: (٧)
عنه. تُْخِرجه أرضبًا له أن لوال البسيط،

بشعر، يُرثَوا أالَّ أمر «الربامكة» نََكَب ملا «الرشيد» أن نشأته سبب يف ذكروا وقد
لها منجاة ذلك ليكون مواليا»؛ «يا وتقول: تنشد وجعلت الوزن، بهذا جارية فرثتهم

عنه. املنهي بالشعر ترثيهم ال ألنها الرشيد؛ من
أنواع: ثالثة االصطالح يف واملواليا

الربامكة: جارية قول مثل مرصعة، بيته أشطر كان ما وهو رباعي:

َوال��تُّ��رْس ِب��اْل��َق��نَ��ا َرَع��ْوَه��ا الَّ��ِذي��َن أَيْ��َن اْل��ُف��ْرْس أَيْ��َن اْل��ُم��لُ��وُك أَيْ��َن َداُر يَ��ا
ُخ��رْس أَِل��َس��نَ��ت��ُه��ْم اْل��َف��َص��اَح��ْة بَ��ْع��َد ُس��ُك��وٌت ْرْس ال��دُّ اْألََراِض��ي تَ��ْح��ِت ِرَم��ْم تَ��َراُه��ْم َق��اَل��ْت

الوعظ: يف بعضهم قول مثل الباقية، الثالثة عن منه مرصاٌع اختلف ما وهو وأعرج:
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نُ��وْح َوبَ��ْع��ُدْه آَدْم أَبُ��وْك ُج��ُدوَدْك ِف��ي��ْن ُه��مَّ ِونُ��وْح اْل��َم��َع��اِص��ي ِف��ْع��ِل َع��َل��ى إِبْ��ِك��ي َع��بْ��ُد يَ��ا
ِوتْ��ُروْح اْل��بُ��ُح��وْر َش��طِّ َع��َل��ى ُح��ُم��وْل��َه��ا تَ��ْرِم��ي َم��ْرِك��ْب ِص��ف��ة ِف��ي َل��ْك ِت��ِج��ي َغ��ُروَرْه ُدنْ��يَ��ا

بعضهم: قول مثل ونعماني:

َوَج��اِرْح��نَ��ا َل��يْ��ًال ال��طَّ��َال َس��َق��انَ��ا ب��ي��ُدْه َج��اِرْح��نَ��ا ال��لَّ��ْح��ِظ ِب��ِس��ي��ِف ال��لِّ��ي األْه��ي��ِف
وَْع��دي ي��ا ال��ح��ب ف��ي ل��وع��ت��ي ع��ل��ى آه��ي��ن َج��َواِرْح��نَ��ا ِب��ِه َق��طَّ��ْع َس��ْه��ْم َرَم��ى َرَم��ْش
وَْع��ِدي ِب��اْل��ُم��نَ��ى َوَواِف��ي َواِص��ْل ِخ��لِّ يَ��ا وَْع��ِدي َع��َل��ى َوَح��يَّ��ْرنِ��ي َك��َواِن��ي َه��ْج��ُرُه

ُرْح��نَ��ا ال��َج��َوى ن��ار وم��ن ه��ج��رك َح��رِّ ِم��ْن

القافية قيود من اإلفالت

يف األوزان ضيق — زعمهم عىل — (وهو الوزن قيود من اإلفالت إىل دعاهم الذي إن
إذا العربي الشعر بأن ذلك القافية؛ قيود من اإلفالت إىل مثله دعاهم قد العربي) الشعر
يُعَهد ولم والقافية، الوزن يف األصل مع يتحد أن وجب واحد بيت عىل فيه املقول زاد
بحر من بذلك جاءوا إال واحد معرض يف أكثر أو بيتني قالوا أنهم القدماء العرب عن
رشوط، من األواخر هذه يف اشرتطوا ما مع واحًدا حرًفا األبيات أواخر وجعلوا واحد،
لم شديًدا التزاًما نراه عامة نظرة إليه نظرنا إذا هذا إن ا حقٍّ القوايف. علم هو ومجموعها
اللغات بني خالف مع الوزن، رشط فيها يكفي اللغات فأكثر العربية؛ غري لغٌة تشرتطه

أيًضا. الرشط بهذا يُراد فيما العربية واللغة
أغراض بجميع نهضت قد فنجدها عهودها، سابق يف العربية إىل ننظر ولكننا
أحًدا أن يُعَرف ولم شعًرا، العرب كالم أكثر وكان والقافية، الوزن اشرتاط مع القول
حتى إسالم وال جاهلية يف ال عليه، الخروج حاول أو به تربَّم أو ذلك من شكا منهم

العبايس. العرص كان
العيُب فليس القيدين بهذين تربَّم قد العبايس العرص يف الشعراء بعض كان فإذا
الوسائل يستكمل ال من عيب وهو يستطيع، ال ما يحاول من عيب ولكنه اللغة، عيَب

الغايات. إىل الطفوَر يريد ثم
جماَلها يتحيَّفوا أن يريدون الذين العربية عىل الباغني هؤالء نُتابع أن لنا كان وما
وإرهاق، منع قيوَد ظنوا كما ليست فإنها القيود؛ هذه بطرح معهم فننادي أطرافه من
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فيه ُروِعي إذا إال يَْحُسن ال فريد، نظام كأنه ونظام، رشاقٍة ومعاقُد زينٍة، ُحَجز ولكنها
والتناظر. التناسق

الباقالني» بكر «أبو القايض أورده ما الشعر بقدر امُلْزِرية املحاولة هذه أمثلة ومن
بعضهم: قول من «اإلعجاز» كتابه يف

ُص��ْح��بَ��ِت��ِه ِب��ُع��َرى ��ي َك��فِّ أَُش��دُّ ُم��ْغ��تَ��ِب��ًط��ا ِب��ِه ُك��نْ��ُت أٍَخ ُربَّ
أََم��ِل ِذي ِف��ي يَ��ْزَه��ُد أَْح��َس��بُ��ُه َوَال ِب��اْل��ُودِّ ِم��نِّ��َي ��ًك��ا تَ��َم��سُّ

صنيعه. إىل ترتاح ال األذن ألن يُتابعه؛ من يجد لم الناعق هذا ولكن
مشطور من ببيتني يُؤتَى أن وهو «املزدوج»؛ سموه نوًعا ذلك من قبلوا ولكنهم

وهكذا. أخرى؛ بقافية غريهما وبعدهما ينَْي، مقفَّ بحر أيِّ
واألمثال والِحَكم الطويلة القصص نظم يف منه وأكثروا ذلك إىل احتاجوا وقد
النوع هذا وحرموا الحفظ، لسهولة الضبط؛ مجرد إال به يُراد ال مما العلوم، ومسائل
عليه تتابع ثم العتاهية، وأبو بشار فيه نظم من وأوَّل طال، مهما «قصيدة» ى يُسمَّ أن

الشعراء.
أربعة فيها وله األمثال، ذات اها سمَّ وقد — الِحَكم يف العتاهية ألبي مزدوجة ومن

قوله: — مثل آالف

يَ��ُم��وُت ِل��َم��ْن اْل��ُق��وَت أَْك��ثَ��َر َم��ا اْل��ُق��وُت تَ��بْ��تَ��ِغ��ي��ِه ��ا ِم��مَّ َح��ْس��بُ��َك
َوَخ��اَف��ا َرَج��ا ال��ل��َه اتَّ��َق��ى َم��ِن اْل��َك��َف��اَف��ا َج��اَوَز ِف��ي��َم��ا اْل��َف��ْق��ُر
اْل��َق��َدْر أَْخ��َط��ا َف��َم��ا أَْخ��َط��أُْت ُك��نْ��ُت إِْن َف��ذَْر أَْو َف��لُ��ْم��ِن��ي اْل��َم��َق��اِدي��ُر ِه��َي
يَ��نَ��ْم َل��ْم َم��ْن َع��َل��ى ال��لَّ��يْ��َل أَْط��َوَل َم��ا أََل��ْم َق��لَّ َوإِْن يُ��ْؤِذي َم��ا ِل��ُك��لِّ
ِف��ْع��ِل��ِه ُح��ْس��ُن اْل��َم��ْرءِ ذُْخ��ِر َوَخ��يْ��ُر َع��ْق��ِل��ِه ِب��ِم��ثْ��ِل اْل��َم��ْرءُ انْ��تَ��َف��َع َم��ا
َل��َك��ا َك��بَ��اِغ��ي��ِه ��رَّ ال��شَّ ُم��بْ��ِل��ُغ��َك َه��َل��َك��ا َع��يْ��نً��ا ��اَم ال��نَّ��مَّ َج��َع��َل َم��ْن
َف��نَ��اُؤُه ُك��لُّ��ُه َع��يْ��ًش��ا ��َص نَ��غَّ بَ��َق��اُؤُه آَف��تُ��ُه َم��ْن َع��يْ��ُش َم��ا
اْل��َق��ذَى ِب��أَنْ��َواِع ��ْف��ِو ال��صَّ َم��ْم��ُزوَج��َة أَذَى َدار َل��ن��ا نْ��يَ��ا ال��دُّ َزاَل��ِت َم��ا
بَ��ْع��ُض َويَ��ِط��ي��ُب بَ��ْع��ٌض يَ��ْخ��بُ��ُث َم��ْح��ُض َوَل��يْ��َس ِب��اْل��َم��ْح��ِض َل��َك َم��ْن
��بَ��اِب ال��شَّ ِف��ي اْل��َج��نَّ��ِة َرَواِئ��ُح ال��تَّ��َص��اِب��ي ��ُة ُح��جَّ ��بَ��اَب ال��شَّ إِنَّ

العلوم. متون من شاكلتها عىل وما مالك» ابن «ألفية النوع هذا ومن
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الشاعر يبتدئ أن وهو ط»؛ «امُلسمَّ ى يُسمَّ نوع أيًضا القافية يف استحدثوه ومما
جنس من واحًدا قسًما يعيد ثم قافيته، غري من أقسمة بأربعة يأتي ثم ع، مرصَّ ببيت

القصيدة. آخر إىل وهكذا به؛ ابتدأ ما
النوع: هذا من قوله القيس» «امرئ إىل نسبوا وقد

اْل��َخ��اِل��ي ال��زََّم��ِن ِف��ي ال��دَّْه��ِر ُط��وُل َع��َف��اُه��نَّ أَْط��َالِل َم��َع��اِل��َم ِه��نْ��ٍد ِم��ْن ��ْم��ُت تَ��َوهَّ
وََع��َواِزُف َص��ًدى ِب��َم��ْغ��نَ��اَه��ا يَ��ِص��ي��ُح َوَم��َص��اِئ��ُف َخ��َل��ْت ِه��نْ��ٍد ِم��ْن َم��َراِب��ُع
َراِدُف آَخ��ُر ثُ��مَّ ُم��ِس��فٍّ َوُك��لُّ اْل��َع��َواِص��ُف ال��رِّيَ��اِح ُه��وُج وََغ��يَّ��َره��ا

َه��طَّ��اِل ��َم��اَك��يْ��ِن ال��سِّ نَ��ْوءِ ِم��ْن ِب��أَْس��َح��َم

بعضهم: قول مثل مرصع، بيت وبال أقسمة أربعة من بأقل يكون وقد

َح��َزنَ��ا ُم��َك��اِب��ًدا َف��ِب��تُّ َش��َج��نَ��ا ِل��ي َه��اَج َغ��َزاٌل
َوال��طَّ��َرِب ال��لَّ��ْه��ِو ِب��ِذْك��ِر ُم��ْرتَ��َه��نً��ا اْل��َق��ْل��ِب َع��ِم��ي��َد
َع��َس��ُل ُرَض��ابَ��َه��ا َك��أَنَّ َع��َط��ُل َظ��بْ��يَ��ٌة َس��بَ��تْ��ِن��ي
اْل��ِح��َق��ِب َرَواِدِف ثَ��ِق��ي��ُل َك��َف��ٌل ِب��ِخ��ْص��ِرَه��ا يَ��نُ��وءُ

واحد، وزن من كلها أقسمة بخمسة يُؤتَى أن وهو املخمس: فيها أحدثوا كذلك
القافية دون الوزن من أخرى بخمسة ثم قبله، لألربعة مخالفة بقافية وخامسها
كقول القافية، يف األوىل من الخامس مع الخامس القسيم ويتَِّحد األوىل، األربعة لألقسمة

الشاعر:

بُ��ْع��َدا اْزِديَ��اِدَي ِس��َوى يَ��ْرَض��ى َل��يْ��َس ا َردَّ ال��لَّ��ْح��َظ ُد يُ��َردِّ َوَرِق��ي��ٍب
تَ��بَ��دَّى َق��ْد ِل��نَ��اِظ��ِري يَ��ْوًم��ا إِنَّ َوْرَدا اْل��َخ��دُّ َج��نَ��ى ُم��ذْ ال��طَّ��ْرِف َس��اِح��َر

تَ��ْك��ِح��ي��َال ُح��ْس��ِن��ِه ِم��ْن َف��تَ��َم��لَّ��ى
َواْع��ِت��نَ��اِق َج��ن��ى ِم��ْن ال��لَّ��ْح��َظ يَ��ْم��نَ��ُع اْس��ِت��بَ��اِق ِف��ي ُف��ْح��ِش��ِه ِم��ْن َوتَ��َص��دَّى
تَ��َالِق��ي َال ِل��ِص��نْ��ِوِه: َج��ْف��ِن��ي َق��اَل اْع��ِت��نَ��اِق ِل��َح��اِظ ِم��ْن اْل��َع��يْ��َن أَيْ��أََس

ِم��ي��َال لُ��ْق��يَ��اَك َوبَ��يْ��َن بَ��يْ��ِن��ي إِنَّ
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الثالث الباب

الشعر فنون يف خواطر

اخرتع وقد عليه، تطرأ ة خاصَّ وصور هيئات الشعر بفنون هنا املراد أن اعلم
أخرى. مناسبات وأغراض شتَّى، لغايات املولدون أكثرها

عرش الستة الشعر ببحور يختص منها قسم أقسام: ثالثة عىل الفنون وهذه
البتة. بأوزانها يخل ال ذكرها، السابق

العربية. قواعد مراعاة مع معلومة أوزان إىل املعروفة البحور نظم عن يخرج وقسم
بالعامة. مخصوص وهو اللغة، قوانني مراعاة دون بالوزن يكتفي األخري والقسم





األول القسم

الستةعرش بالبحور امللحقة الشعر فنون يف

والتخميس، والتشطري، واإلجازة، والتسميط، والتفويف، يلزم، ال ما لزوم سبعة: وهي
والترصيع.

يلزم ال ما لزوم (1)

كلزوم بالزم، هو وليس الروي، قبل يلتزم بحرف الشاعر يأتي أن هو يلزم: ال ما لزوم
الحيل: الدين صفي قول من الراء

َوال��طُّ��ُرُق اْألَْم��َص��اُر ِب��َي َوَض��اَق��ْت َزلَّ��ْت َق��َدِم��ي بَ��اِب��ِه��ْم َع��ْن َس��َع��ْت ُم��ذْ َس��اَدًة يَ��ا
تَ��ْح��تَ��ِرُق اْل��َه��ْج��ِر ِب��َه��ِج��ي��ِر أَْص��بَ��َح��ْت َق��ْد َم��ْج��َدُك��ُم َف��اَرْق��ُت ُم��ذْ ��ْع��ِر ال��شِّ َوَدْوَح��ُة
َواْألََرُق ْم��ُع ال��دَّ َط��ْرِف��ي َوَص��اَل��َح َق��ْل��ِب��ي بَ��ْع��َدُك��ُم ��ْل��َواُن َوال��سُّ ��بْ��ُر ال��صَّ َح��اَرَب َق��ْد

التفويف (2)

الكالم من جملة يف سواه وما املديح من شتى بمعاٍن املتكلم إتيان عن عبارة التفويف:
يف (والشاهد الهمزاني البديع كقول الوزن، يف الجمل تساوي مع األخرى عن مفصلة

الثاني): البيت

ال��ذََّه��بَ��ا يُ��ْم��ِط��ُر اْل��ُم��َح��يَّ��ا َط��ْل��َق َك��اَن َل��ْو ُم��نْ��َس��ِك��بً��ا اْل��َغ��يْ��ِث َص��ْوُب يَ��ْح��ِك��ي��َك يَ��َك��اُد
َع��ذُبَ��ا َل��ْو َواْل��بَ��ْح��ُر يَ��ِص��ْد َل��ْم َل��ْو َوال��لَّ��يْ��ُث نَ��َط��َق��ْت َل��ْو ��ْم��ُس َوال��شَّ يَ��ُخ��ْن َل��ْم َل��ْو َوال��دَّْه��ُر



العرب شعر صناعة يف الذهب ميزان

املقري: بن عيل وكقول

��َل��ِب ال��سَّ َواْل��َخ��ط��يَّ��ِة اْل��بَ��يْ��ِض ِب��َس��لَّ��ِة َم��َم��اِل��َك��ُه��ْم َش��اُدوا اْألَُل��ى اْل��ُم��لُ��وِك بْ��َن يَ��ا
َوَه��ِب َوُج��ْد َواْص��َف��ْح َوُدْم ��ْم َوَق��سِّ َواْق��َط��ْع َوِص��ْل َوُض��رَّ َوانْ��َف��ْع َواْع��تَ��ِزْم َوَض��ْع اْرَف��ْع

التسميط (3)

مقفاة عروضية أجزاء إىل البيت الشاعر يقسم أن هو املولدين: الشعراء عند التسميط
القيس: امرئ كقول القافية؛ روي غري عىل

اْل��ِح��بَ��اَال َع��َل��يْ��ِه َش��َدْدُت َوِع��ْل��ٍج َس��َدْدُت َوثَ��ْغ��ٍر َوَرْدُت َوَح��ْرٍب

املديح: يف النابليس الغني عبد السيد وكقول

اْل��َم��ْخ��َل��ِص اْرتِ��يَ��اِد َع��َل��ى اْح��ِرِص��ي نَ��ْف��ُس يَ��ا َويْ��َح��ِك
وَِع��ي ال��نُّ��ْص��َح َواْس��تَ��ِم��ِع��ي َوأَْخ��ِل��ِص��ي َوَط��اِوِع��ي

اإلجازة (4)

ما ومعناه وزنه يف آخر شاعر فينظم تام، بيت أو بيت بشطر الشاعر يأتي أن اإلجازة:
تمامه. به يكون

قويل: أجيزوا الشعراء: من جماعة أمام قال أنه نواس أبي عن ُحِكَي ما ذلك مثال
رشابا». املاء «حبَّذا فوره: من العتاهية أبو فقال وطابا» املاء «عذب

تُغني: َقيْنَة سمع قد وكان الشاعر، يوسف بن أحمد قول ذلك ومن

َوَس��لَّ��ُم��وا َع��َل��يْ��ِه��ْم َص��لَّ��ْوا َق��بْ��َل��ُه��ْم َم��َض��ْوا اْألَُل��ى ذُِك��َر إِذَا َك��انُ��وا َم��َض��ْوا أُنَ��اٌس
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مجيًزا: أحمد فقال

َوتَ��َق��دَُّم��وا بَ��ْع��َدُه��ْم َق��ِل��ي��ًال أََق��ْم��نَ��ا أَنَّ��نَ��ا َغ��يْ��َر ِم��ثْ��َل��ُه��ْم إِالَّ نَ��ْح��ُن َوَم��ا

التشطري (5)

يزيده شطًرا منها شطر كل إىل فيضم لغريه، أبيات إىل الشاعر يعمد أن هو التشطري:
لعجز. وصدًرا لصدر، عجًزا عليه

البيتني: هذين ًزا وُمعجِّ ًرا ُمصدِّ النابليس الغني عبد قول التشطري مثال

َراِق اْل��َح��ِق��ي��َق��ِة ِع��ْل��ِم ِف��ي ُه��َو ِل��َم��ْن ِع��بْ��َرٍة أَْك��بَ��َر ال��ظِّ��لِّ َخ��يَ��اَل َرأَيْ��ُت
بَ��اِق َواْل��ُم��َح��رُِّك َج��ِم��ي��ًع��ا َوتَ��ْف��نَ��ى َوتَ��نْ��َق��ِض��ي تَ��ُم��رُّ َوأَْش��بَ��اٌح ُش��ُخ��وٌص

تشطريها:

ِألَْح��َداِق��ي اْل��َك��َالِم َم��ْع��نَ��ى ِب��َه��ا يَ��لُ��وُح ِع��بْ��َرٍة» أَْك��بَ��َر ال��ظِّ��لِّ َخ��يَ��اَل «َرأَيْ��ُت
َراِق» اْل��َح��ِق��ي��َق��ِة ِع��ْل��ِم ِف��ي ُه��َو «ِل��َم��ْن آيَ��ٌة اْل��َح��قِّ َع��َل��ى َم��ْوُج��وٍد ُك��لِّ َوِف��ي
َواِق ِم��ْن ال��ل��ُه َق��َض��ى ��ا ِم��مَّ َل��َه��ا َوَل��يْ��َس َوتَ��نْ��َق��ِض��ي» تَ��ُم��رُّ َوأَْش��بَ��اٌح «ُش��ُخ��وٌص
بَ��اِق» َواْل��ُم��َح��رُِّك َج��ِم��ي��ًع��ا «َوتَ��ْف��نَ��ى ُس��ُك��ونُ��َه��ا يَ��بْ��ُدو ثُ��مَّ َح��َرَك��اٌت َل��َه��ا

التخميس (6)

الشطر قافية عىل أشطر ثالثة غريه شعر من البيت عىل الشاعر يقدم أن هو التخميس:
تخميًسا. ي ُسمِّ ولذلك أشطر؛ خمسة فتصري األول،

الساوي: الفرج أبي أبيات مخمًسا الشعراء أحد قال

نَ��ِب��ي��َه��ا َوُك��ْن ال��ثَّ��َالَث َوَط��لِّ��ْق��َه��ا بَ��ِن��ي��َه��ا َم��ْع ِن��يَّ��َة ال��دَّ نْ��يَ��ا ال��دُّ دَِع
ِل��َس��اِك��ِن��ي��َه��ا» تَ��ُق��وُل نْ��يَ��ا ال��دُّ «ِه��َي ِف��ي��َه��ا ِق��ي��َل َق��ْد َم��ا يُ��نْ��ِب��ي��َك أََل��ْم
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َوَف��تْ��ِك��ي» بَ��ْط��ِش��ي ِم��ْن َح��ذَاِر «َح��ذَاِر
َوَه��اُم��وا َم��َح��بَّ��ِت��َه��ا ِف��ي َوتَ��اُه��وا َك��َالُم ِف��ي��ِه��ْم َل��َه��ا يُ��ْس��َم��ْع َف��َل��ْم
ابْ��ِت��َس��اُم» ِم��نِّ��ي يَ��ْغ��ُرْرُك��ُم «َف��َال ِن��يَ��اُم يَ��ا َوَق��اَل��ْت نَ��َص��َح��ْت َوَك��ْم

ُم��بْ��ِك» َواْل��ِف��ْع��ُل ُم��ْض��ِح��ٌك «َف��َق��ْولِ��ي

الترصيع (7)

العروض أوزان من مختلفني وزنني مع قافيتان، فوق فما للبيت يكون أن هو الترصيع:
الكامل: من الحريري كقول اآلخر؛ عن أحدهما انفراد حال املعنى يصح بحيث

اْألَْك��َداِر َوَق��َراَرُة ال��رََّدى َش��َرُك إِنَّ��َه��ا ِن��يَّ��ِة ال��دَّ نْ��يَ��ا ال��دُّ َخ��اِط��َب يَ��ا
َداِر ِم��ْن َل��َه��ا تَ��بٍّ��ا َغ��ًدا أَبْ��َك��ْت يَ��ْوِم��َه��ا ِف��ي أَْض��َح��َك��ْت َم��ا َم��تَ��ى َداٌر

الكامل: مجزوء من يصريان آخرهما ُحذف فإذا

ال��رََّدى َش��َرُك إِنَّ��َه��ا ـ��َة ِن��يَّ��ـ ال��دَّ نْ��يَ��ا ال��دُّ َخ��اِط��َب يَ��ا
َغ��َدا أَبْ��َك��ْت يَ��ْوِم��َه��ا ِف��ي أَْض��َح��َك��ْت َم��ا َم��تَ��ى َداٌر

الحيل: الدين صفي وكقول

اْألَنْ��َواءُ َض��نَّ��ِت اْل��َج��َدى/إِْن يُ��ْرَج��ى َوِم��نْ��ُه��ُم اْل��ُك��ُروُب تُ��ْج��َل��ى ِب��ِه��ْم َق��ْوٌم
اْل��ُك��َرَم��اءُ ال��نَّ��َدى/َوَك��ذَِل��َك َق��بْ��َل َوُج��وُدُه��ْم ��َؤاِل ال��سُّ َق��بْ��َل َف��نَ��َداُه��ُم
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أو عىلوزن اخلارجة بة املعرَّ الشعر فنون يف
عرشالسابقة الستة البحور تركيب

فنان: وهي

املوشح األول: الفن

من متوجهون وهم الحجازي» «النجار أوالد قالها من وأول أغان، املوشحات أصل إن
ما وأول الدفوف، وبأيديهم ملسو هيلع هللا ىلص، اإلسالمية الرشيعة صاحب يستقبلون املنورة، املدينة

قالوا:

اْل��بُ��ُدوْر ِم��نْ��َه��ا َواْخ��تَ��َف��ْت أَْح��َم��ْد أَنْ��َواُر أَْش��َرَق��ْت
نُ��وْر َف��ْوَق نُ��وٌر أَنْ��َت ��ْد ُم��ُم��جَّ يَ��ا ��ُد ُم��َح��مَّ يَ��ا

«مقدم بينهم من ونخص الفن، لهذا املخرتعون هم األندلس أهل أن املشهور ولكن
امُلتوىفَّ املرصي» امللك سناء بن هللا هبة «القايض وهذَّبه الثالث، القرن يف معافر» بن

٦٠٨ه/١٢١٢م. سنة

الدُّوبَيْت الثاني: الفن

كلمتني؛ من كلمة «دوبَيْت» ولفظ العربية، اللغة إىل الفارسية من نقل الفن هذا وزن إن
بيتان بيتان إال منه يقال فال العربي، بمعناها هي وثانيتهما اثنان، منهما: األوىل معنى

أنواع: خمسة وله مطلًقا. اللحن فيه يجوز وال الناظم، يريده معنى أي يف
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ومثاله: الرباعي، أولها:

َوَس��َال َق��ِت��ي��ًال ال��لَّ��َظ��ى َع��َل��ى َوَرَم��اُه َوَس��َال َع��ْم��ًدا ِل��ْل��ُح��بِّ َه��َج��ا َم��ْن يَ��ا
ُق��ِت��َال ذَنْ��ٍب ِب��أَيِّ َق��اِت��َل��ُه يَ��ا َق��تْ��َل��ِت��ِه َع��ْن ُس��ِئ��ْل��َت إِذَا اْل��َق��ْوُل َم��ا

َفِعلن» «فعولن التاء، بتحريك «متفاعلن» العني، بسكون «َفْعلن» وزون عىل
لألشطر مخالًفا الثاني البيت من األول النصف يكون أن فيه ويُشرتط العني، بتحريك

واحدة. قافية عىل األخرى والثالثة القافية، يف الباقية
ومثاله: الخالص، الرباعي وثانيهما:

َك��لَّ��َم��نَ��ا َل��ْح��ِظ��ِه َوِب��َس��يْ��ِف َرْم��ًزا َك��لَّ��َم��نَ��ا ِب��َل��ْح��ِظ��ِه ً َرَش��أ أَْه��َوى
َس��لَّ��َم��نَ��ا ِب��يَ��ِدِه َل��ُه َك��اَن َم��ا َس��لَّ��َم��نَ��ا َق��ْد اْل��َغ��َراِم ِم��َن َك��اَن َل��ْو

الجناس. بينهما بكلمتني مختوَمنْي بيت كلِّ شطرا يكون أن فيه ويُشرتط
ومثاله: املمنطق، الرباعي ثالثهما:

َم��َل��ْك َواْل��َق��ْل��ُب َونَ��َش��ْر َغ��َراِم��ي ُم��ْه��َج��ِت��ي َق��دَّ َق��ْد
َم��َل��ْك أَنْ��َت بَ��ْل بَ��َش��ْر أَنْ��َت َم��ا َق��اَل يَ��َراَك َك��اَن َم��ْن

مركبًا والثاني الوزن، كامل بيت كل من األول الشطر يكون أن فيه ويُشرتط
يكون وأن النون، وسكون العني بتحريك و«َفِعلُن» والنون، العني بسكون «َفْعلن» من

غريه. أو التام الجناس تحته وما شطر كل بني
ومثاله: ل، امُلرفَّ الرباعي ورابعها:

أُُح��ْد يَ��ْوِم ِف��ي َوَرَق��ا َك��َس��َف��ْت اْألُُف��ْق َش��ْم��ُس َرأَتْ��ُه إِذَا بَ��ْدٌر
أََح��ْد ُك��لِّ ِم��ْن َخ��َل��َق َوِب��َم��ا اْل��َف��َل��ْق ِب��َربِّ َج��َم��اَل��ُه َع��وَّذُت

يكون وأن الجناس، اشرتاط مع السابق املمنطق الرباعي الوزن فيه ويُشرتط
فقرات. ثالث من مركبًا البيت فيكون ثالث جزء له
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ومثاله: املردوف، الرباعي وخامسها:

َم��َدْد أَيِّ ِف��ي َوُه��ًدى ِع��زٍّا َل��نَ��ا أَنْ��َت َه��ا َوِح��َم��ى َج��اًه��ا ِل��ْألَنَ��اِم ُم��ْرِس��ًال يَ��ا
َوَم��َدْد َغ��ْوثً��ا َغ��ًدا اْل��َح��ْش��ِر ِف��ي َش��اِف��ًع��ا يَ��ا َوَس��َم��ا ِب��أَْرٍض َم��َش��ى َم��ْن أَْف��َض��َل يَ��ا

زيادة مع الجناسات التزام فيه ويُستحسن سابقه، يف يُشرتط ما فيه ويُشرتط
ِفَقر. أربع من مركبًا بيت كلُّ فيكون رابع، ُجْزءٍ
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العامة ألسنة عىل اجلارية الشعر فنون يف

والقوما. كان، والكان واملواليا، الزجل، أربعة: وهي

الزجل األول: الفن

وتنميق لسالمته، الجمهور به وأخذ األندلس، أهل يف التوشيح شاع «ملا خلدون: ابن قال
طريقته ونظموا منواله، عىل األمصار أهل من العامة نسجت أجزائه، وترصيع كالمه،
«الزجل»، ب سموه فنٍّا فاستحدثوا إعرابًا! فيه يلتزموا أن غري من الحرضية بلغتهم
للبالغة فيه واتسع بالغرائب، فيه فجاءونا العهد، لهذا مناحيهم عىل فيه النظم والتزموا
بن بكر «أبو الزجلية الطريقة هذه أبدع من وأول املستعجمة، لغتهم بحسب مجال

القول.» سبق كما قبله ِقيلت كانت وإن قزمان»،
يُلتذُّ ألنه زجًال؛ ي وُسمِّ الصوت، اللغة: يف الزجل األثر»: «خالصة يف امُلحبي وقال
من الفن هذا كان وملا ويصوت، يَُغنَّى حتى قوافيه، ولزوم أوزانه مقاطيع ويفهم به،
عرش، الستة البحور سائر يف نظموا وربما الوزن، مراعاة دون النغَم اتَّبعوا العامة وضع
النجار: محمد الشيخ املرحوم كقول الزجَل، الشعر ذلك ويسمون العامية، بلغتهم لكن

أَِدلَّ��ْه ِب��تَ��ْح��ِس��ي��نُ��ْه ال��ح��ال وش��واِه��ُد َم��َك��اِس��ْب ُك��لُّ��ْه اْألُُم��ور ِف��ي ��ْر ال��تَّ��بَ��صُّ
ِم��لَّ��ْه ُك��لِّ ِف��ي ِدي��ْن ِل��ْل��َح��قِّ َوال��رُُّج��وُع َواِج��ْب اْل��َخ��ْل��ِق ِف��ي بَ��ثُّ��َه��ا وال��نَّ��ِص��ي��َح��ُة

دور
اْألُُخ��وَّْه َم��ْع��نَ��ى نَ��ْش��أَِت��ْك ِف��ي َواْع��تَ��ِب��ْر ُوُج��ودْك َج��ْوَه��ْر اْل��ِف��ْك��ِر ِب��ِم��ي��َزاِن ِزْن
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ال��نُّ��بُ��وَّْه ِف��ي َال اْل��ُع��ُق��ول ِف��ي َوال��تَّ��َف��اُوت ُخ��ِل��ْق��نَ��ا َق��ْد َواح��َدة نَ��ْف��ِس ِم��ْن ُك��لُّ��نَ��ا
ِب��اْل��ُع��بُ��وَّْه ِت��َع��بَّ��ى يُ��م��ك��ن َوُع��ُق��ول ِع��يَ��اره��ا تَ��أُْخ��ذ ال��ذََّه��ب ِم��ثْ��ل ُع��ُق��ول ِف��ي��ه
ُم��ِخ��لَّ��ْه اإلن��س��ان بَ��ِن��ي ف��ي وال��ج��ه��ال��ة َق��اِب��ْل َواْل��َع��ْق��ِل اْل��َم��ْع��ِرَف��ْة َواْل��ُم��َربِّ��ي

(دور) … بثها والنَِّصيَحة
ال��م��ع��ال��ي ب��ه تُ��ْخ��َط��ْب م��ه��ر وال��م��ع��ارف ال��م��ع��ارف م��ه��ر ال��ع��م��ل ف��ي اج��ت��ه��ادك
ع��ال��ي بُ��رج لُ��ْه ك��م��ان ال��ص��ْدَف��ْه ط��ال��ع ول��ك��ن ص��دَف��ْه ت��ج��ي ي��م��ك��ن واألم��ور
ِل��ي ال��آلَّ َالْج��ِل ُغ��وْص ال��ب��ح��ر وب��ق��اع زرع��ت��ه َم��ا تُ��ْح��ُص��ْد ال��زَّْرِع ف��ي اج��ت��ِه��ْد
َوص��ل��ْه ل��ل��وْص��ل اتَّ��خ��ذ وص��ال��ه ع��ن زم��ان��ك ع��اق��ك وإْن ال��م��ح��ب��وْب واط��ل��ب
ِم��لَّ��ْه ُك��لِّ ف��ي دي��ْن ل��ل��ح��ق وال��رج��وع واج��ب ال��خ��ل��ق ف��ي ب��ث��ه��ا وال��نّ��ص��ي��ح��ة

دور
م��ن��ه��ا ع��ض��و وك��ون��ك ف��ي��ه��ا ب��ال��دخ��ول ت��ط��ال��ب��ك ه��ي��ئ��ة ال��وج��ود ف��ي ال��ن��اس ه��ي��ئ��ة
ع��ن��ه��ا ال��ح��ر ي��خ��ل��ي ل��ه��و ف��ي ع��م��رن��ا ��ي ن��َق��ضِّ ح��تَّ��ى ع��ب��ْث ع��ن ُخ��ِل��ق��ن��ا م��ا
ب��زي��ن��ه��ا ِش��ي��ن��ه��ا وب��ع ال��ف��رص��ة واْغ��نَ��ِم ض��م��ن��ت��ه م��ا ب��آج��ل ع��اج��ل ت��ب��ع ال
م��ض��َم��ِح��لَّ��ْه ب��ح��ال��ة ل��ل��ن��اس َم��ْض��َح��َك��ْة وت��ص��ب��ْح وق��ت��ك ي��ن��ه��ب��ك تُ��َس��وِّف ال

(دور) … بثها والنصيحة
ال��ف��ض��ائ��ل وأه��ل ال��م��ع��رف��ة أه��ل واص��ح��ب رج��ال��ه واخ��دم ال��ش��ري��ف ال��ع��ل��م اط��ل��ب
األراِم��ْل أَْك��تَ��اِف َع��َل��ى َك��الٍّ تَ��ُك��ْن ال يَ��دَّْك َك��ْس��ب ِم��ْن وُك��ْل ص��ن��ع��ْه واتِّ��ِخ��ذْ
َس��اِف��ْل أَْم��ر واْس��ُم��ه ب��ْرُض��ه ذم��ي��م ِف��ي��ه ِك��ْس��َرى م��ل��ك ت��أخ��ذ ُك��ن��ت َل��ْو ��ؤال وال��سُّ
ب��ش��غ��ل��ْه ��ل��َه��ا ِل��ِت��َش��غِّ أَْع��َض��اْك َوَخ��َل��ْق وَع��اف��يَ��ْه ِع��ي��ْن وأْع��َط��اْك أَنْ��َش��اْك َربِّ��ن��ا

(دور) … بثها والنصيحة
ب��الدْه ي��خ��دم ال��ع��م��وم ع��ل��ى واح��د ك��ل وي��ل��زم اإلي��م��ان م��ن ح��بُّ��ه ال��وط��ن
ان��ق��ي��اده ف��ي وي��ب��ق��ى أْم��ره ِل��َولِ��يِّ ي��س��لِّ��م ك��ون��ه ال��وط��ن ح��ب ل��ل��ص��غ��ي��ر
رش��اده ف��ي��ه��ا ال��ِك��بَ��ر ف��ي أش��ي��اء ك��ل وي��ْع��َرْف وي��ت��َع��لِّ��ْم ي��ت��ربَّ��ى أْج��ِل م��ن
ِخ��لَّ��ْه ك��ل وي��رف��ع ي��ن��ف��ع خ��دْم وإن م��ص��ال��ح��ه ي��ق��ض��ي أب��وه ب��ع��دي��ن ي��ل��ت��ق��ي��ه
ِم��لَّ��ْه ك��ل ف��ي دي��ن ل��ل��ح��ق وال��رج��وع واج��ْب ال��خ��ل��ق ف��ي ب��ث��ه��ا وال��ن��ص��ي��ح��ة

دور
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ال��م��ن��اف��ع ف��ي��ه وم��ا ال��م��ال وب��ذل ب��ل روح��ه بَ��ذْل ب��الده ُح��ب��ه وال��ك��ب��ي��ر
ص��ن��ائ��ع م��ن أو ف��ن��ون م��ن أو ع��ل��وم م��ن م��ف��ي��دة ت��ك��ون ح��اج��ة ك��ل ف��ي ت��ج��ت��ه��د
م��زارع أو ف��الح��ة أو ت��ج��ارة أو األه��ال��ي م��ن��ه��ا ت��ن��ت��ف��ع ت��آل��ي��ف أَو
ِذل��ْة ال��ح��ر ل��ن��ف��س ال��ل��ي األم��ور م��ن أش��ي��ا ل��م��ن��ع رئ��اس��ة ف��ي س��ي��اس��ة أو

(دور) … بثها والنصيحة
ح��اج��ة وك��ل وال��ك��ت��اب��ة ال��ق��راءة ي��ع��لِّ��م الب��ن��ه ي��ل��زم��ه واح��د ك��ل
ال��س��ذاج��ة أوالد م��ن خ��ب��ل��ه ي��ك��ون ال م��رب��ي ي��ط��ل��ع ك��ب��ر ق��د م��ا إذا ح��ت��ى
ال��س��م��اج��ة أه��ل أم��ور غ��ي��ر ي��الق��ي م��ا ش��ب��اب��ه ف��ات��ه إذا خ��وف ِم��ْن ث��ان��يً��ا
األِه��لَّ��ْة ب��ي��ن ب��ال��ك��م��ال ُم��ْش��ِرق ب��در ب��ع��ده ن��ج��ل ل��ه ِط��ِل��ْع ُك��وْن ِم��ْن ث��ال��ثً��ا

(دور) … بثها والنصيحة
َس��ِم��يَّ��ْه رت��ب��ه ول��ه ع��ال وظ��ي��ف��ة ف��ي ص��اح��ب��ه اب��ن َم��رَّة ي��ش��وف ��ا ل��مَّ ال��ع��ج��ب
األج��ن��ب��ي��ة وال��ل��غ��ات وال��ري��اض��ة وأه��ل��ه ال��ع��ل��م م��ق��ام ي��ع��رف ع��ن��ده��ا
ال��م��زيَّ��ْة ل��ه وت��ظ��ه��ر َش��تَّ��ى ج��ه��ات ف��ي ال��م��دارس ف��ت��ح م��ق��ام ي��ع��رف ع��ن��ده��ا
أَِذلَّ��ْة ص��ارت ق��د ب��ال��ج��ه��ل ورج��ال أِع��زة ص��ارت ق��د ب��ال��ع��ل��م رج��ال ك��م

(دور) … بثها والنصيحة
ب��أش��ي��ْه ي��ح��ك��م ع��ل��ي��ك ال��ت��ق��ل��ي��د ل��ح��س��ن ب��الدك ع��ي��ش��ة وع��ي��ش ال��ت��ق��ل��ي��د ات��رك
م��اش��ي��ْه ق��ب��ل وك��ان��ت ت��ع��ط��ل واألم��ور م��ف��لِّ��س وت��ص��ب��ح ب��ال��رِّب��ا ال��دِّي��ن ت��اخ��ذ
ف��اش��يَ��ْه ال��ع��رض ق��ب��ي��ح ف��ي وال��م��ذَم��ة ت��ذم��ك ال��ن��اس وك��ل ع��رض��ك ي��ن��خ��دش
ِل��ِع��لَّ��ْه م��ش��ي��ه وم��ن ال��ب��طَّ��ال م��ع أو ب��ق��درك ال��ج��اه��ل م��ع م��ش��ي��ك وال��ق��ب��ح
ِم��لَّ��ْه ك��ل ف��ي دي��ن ل��ل��ح��ق وال��رج��وع واج��ب ال��خ��ل��ق ف��ي ب��ث��ه��ا وال��ن��ص��ي��ح��ة

دور
ن��ص��ي��َح��ْه م��ن��ه أن��ه��ا ت��ظ��ه��ر ح��ي��ث ن��ص��ي��ح��ت��ه واق��ب��ل ال��ن��ص��ي��ح��ة ق��ول اس��ت��م��ع
ال��م��ل��ي��ح��ْه واخ��ت��ار األف��ك��ار م��ن��ت��ه��ى ب��ع��ق��ل��ك واف��رز األم��ور ف��ي ال��ن��اس ش��اور
ق��ب��ي��ح��ْه م��ن��ك إن��ه��ا ل��ه ت��ق��ل ال ك��اف��ر ف��م م��ن ول��و ال��ح��ك��م��ة وال��ُق��ِط
األِج��لَّ��ْه ب��أق��وال واع��م��ل ال��ح��ري��ر ف��ي ال��م��درَّج ال��ج��س��م خ��دم��ة ال��روح واخ��دم

(دور) … بثها والنصيحة

147



العرب شعر صناعة يف الذهب ميزان

ال��ج��ي��وش��ي ق��در راس��ه��ا ف��وق وال��دي��ون وك��اده��ا ك��اس��ه��ا ج��اب ��ْك��ر ال��سُّ ك��ت��ي��ر ن��اس
ي��رح��م��وش��ي م��ا ال��دي��ون أه��ل وك��م��ان ي��ع��َدم ال��ش��رب ِب��ِس��مِّ ال��واح��د ت��ل��ت��ق��ي
ت��َخ��دِّم��وش��ي م��ا ك��م��ان وال��ن��اس ي��ت��ِرف��ْت ِخ��َدام��ه ص��اح��ب وك��ان وْق��ع��ه وق��ع وإن
وب��م��ذل��ْه ب��ك��آب��ْه ي��م��ش��ي م��ش��ى وإن ��ْه ت��دعُّ وأص��ح��اب��ه ��ْه قَّ ال��دُّ ي��ْل��ح��ِس

(دور) … بثها والنصيحة
ال��ك��م��ب��ي��ال��ْه وب��ي��ده ال��م��ب��ل��غ ي��ط��ل��ب ال��م��داي��ن م��رة ي��ي��ج��ي ل��م��ا س��الم ي��ا
ح��ال��ْه ش��ر وت��ب��ق��ى ح��ال��ت��ه ت��ت��ب��دل م��ص��اب��غ ي��ص��ي��ر ��ه ووشُّ ال��م��دي��ون ت��ن��ظ��ر
ال��وك��ال��ه ب��ي��ع ط��م��ع ف��ي ب��ال��زي��ادة غ��ي��ره��ا ي��ش��ك وإال ب��ال��ح��ج��ز ي��ن��ذره
ف��ت��ل��ْه ك��ل ��ع ي��ش��مَّ ه��رَّاب ي��ك��ون ل��و إس��م��ه وض��ع غ��ي��ر خ��الص ل��ه ي��الق��ي م��ا
م��ل��ْه ك��ل ف��ي دي��ن ل��ل��ح��ق وال��رج��وع واج��ب ال��خ��ل��ق ف��ي ب��ث��ه��ا وال��ن��ص��ي��ح��ة

دور
ح��داْه وال��لِّ��ي م��ع��اه ك��ان ال��لِّ��ي ض��يَّ��ع م��ف��لِّ��س م��رة ت��ش��وف ل��م��ا س��الم ي��ا
م��ع��اه ك��ان م��ا ال��ح��ظ��وظ ف��ي وك��أن��ه وي��ه��رب م��ن��ه ِي��ُزوغ ص��ح��ب��ه ي��ل��ت��ق��ي��ه
ال��ت��ق��اه ك��ان ِف��ِض��ْل ل��و َم��ْخ��ِف��ي ك��ن��ز اح��ت��ي��اج��ه وق��ت إل��ى ال��م��ال ادِّخ��ار دا
ال��م��ب��لَّ��ْه ف��ي��ه ت��زي��د ق��د الك��ت��س��اب��ه وع��ادم ج��اه��ل ك��م��ان ك��ان ل��و ب��ق��ى ش��وف

(دور) … بثها والنصيحة
ب��ال��ن��ه��ار وذل��ة ال��ف��ك��رة ص��اح��ب وت��م��ِرض ِت��ع��يِّ��ي ه��م��وم ب��ال��ل��ي��ل ال��دي��ون
اص��ف��رار ف��ي ت��م��لِّ��ي ل��ون��ه ص��اح��ب��ه م��ص��ي��ب��ه وأك��ب��ر ق��ب��ي��ح اآلخ��ر وال��ح��س��د
ع��ا ك��ل وي��ج��ل��ب أص��ح��اب��ه ب��ي��ن ال��ت��غ��اب��ن ف��ي وي��وق��ع ال��ب��غ��ض��اء ي��ورث
خ��ص��ل��ه ك��ل م��ح��اس��ن م��ن��ه��ا ن��ك��ت��س��ب م��ح��ب��ه ب��ي��ن��ن��ا ت��ك��ون ي��ل��زم ك��ل��ن��ا

(دور) … بثها والنصيحة
واح��د ش��خ��ص ي��ب��ق��وا وال��ك��ل ط��يِّ��ب��ه ب��ح��اَل��ْه ي��م��ش��وا ك��ل��ه��م ال��ن��اس ي��ل��زم
وال��ت��ع��اض��د وال��م��ع��اون��ه وال��م��س��اع��دة ح��م��ي��ده س��ي��ره ل��ه��م ال��خ��ي��ر م��س��اع��ي ف��ي
م��س��اع��د ل��ه��م وأب��ق��ى إخ��وان��ي ك��ل ت��رت��ض��ي��ه��ا ب��ح��ال��ه م��ش��ي��ش م��ا أن��ا ل��ي��ه
ث��ك��َل��ه ك��ل ��ك وت��ض��حَّ ال��ل��ي��م��ون ِت��ق��رف ع��ج��اي��ب ال��ن��اس ب��ي��ورِّي م��ا ي��ا ال��زم��ان
ِم��لَّ��ْه ك��ل ِف��ي ِدي��ن ل��ل��ح��ق وال��رج��وع واج��ب ال��خ��ل��ق ف��ي ب��ث��ه��ا وال��ن��ص��ي��ح��ة
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دور
ع��ي��ن ف��رض ج��ن��س��ي اب��ن ذم وأرى ف��ض��ل��ه ال��ف��ض��ل ذي ع��ل��ى أن��ك��ر أن��ا ل��ي��ه
م��ح��م��دي��ن ل��ه ي��ن��ده��و وم��ح��م��د م��ن��ه��م ال��ف��ض��ل ذا ي��ك��رم��وا ال��ب��راب��ره
ع��ي��ن أل��ف ل��ه ي��ن��ك��رم وال��واح��د ون��اس��ه ج��ن��س��ه م��ن أل��ف م��ع ي��ك��رم��وه
وال��م��ع��ام��ل��ه ال��ن��ص��ي��ح��ه ال��ن��ف��ع وت��رى ال��ع��م��وم��ي ال��ن��ف��ع ت��ع��رف ال��ب��راب��ره
ِم��لَّ��ْه ك��ل ف��ي دي��ن ل��ل��ح��ق وال��رج��وع واج��ب ال��خ��ل��ق ف��ي ب��ث��ه��ا وال��ن��ص��ي��ح��ة

امَلواِليا الثاني: الفن

بعض النوع بهذا تكلَّم من أوَّل إنَّ قيل: للغناء، ُوِضع الشعر فنون من فن هو املواليا:
َمْوَىل.» «يا قولهم: من ويكثرون عليهم، ينوحون فكانوا نَْكبَتهم، بعد الربامكة أتباع
جاء ما أول إن وقيل: فيه، القول سبق كما االسم، بهذا يُعَرف فصار «مواليَّا» وبالجمع

ترثيهم: الربامكة إماء من جارية قول الفنِّ هذا من

َوال��تُّ��رْس؟ ِب��اْل��َق��نَ��ا َح��َم��ْوَه��ا الَّ��ِذي��َن أَيْ��َن اْل��ُف��رْس؟ أَيْ��َن اْألَرض ُم��لُ��وِك أَيْ��َن َداُر يَ��ا
ُخ��رْس أَْل��ِس��ِن��ت��ُه��م اْل��َف��َص��اَح��ة بَ��ْع��د ُخ��ُف��وْت ال��دُّرْس اْألََراِض��ي تَ��ْح��ت ِرَم��م تَ��َراُه��م َق��اِل��ْت

واحد، برويٍّ األربعة أشطرهما تُختَم بيتني من — الغالب عىل — املواليا وتركيب
وهي: رضبها، يشبهها أعاريض ثالثة مع البسيط بحر فمن الغالب؛ عىل وزنه أما
من فيه ويدخل األلفاظ، أواخر الحشو يف تسكن ما كثريًا لكنه وِفعالن»، وفْعلن «فاعلن

العامة. كالم
املواليا: ومثال

َغ��اْب أَْو َح��َض��ْر اْل��ُم��ْع��ِط��ي ُه��َو َربُّ��َك َف��ِإنَّ��ُه ��اْب اْل��َوهَّ َع��ِن ِت��ْغ��َف��ل َال ال��ل��ه َع��اِرَف يَ��ا
ال��ب��اب ش��ق��وق م��ن ي��دخ��ل وال��ب��رد إي��اك ال��دوالْب ي��ش��ب��ه س��ري��ًع��ا ي��ق��ل��ب وال��ق��ل��ب
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: الِحيلِّ قول ومنه

ِض��دِّي��ْن َج��َم��ْع ق��ول��ه وف��ي ال��ق��ي��اس أَْخ��َط��ا م��ث��ل��ي��ْن وال��ح��ي��ا ك��ف��وف��ك ج��ودة َق��اْل َم��ْن
ال��ع��ي��ْن ب��اك��ي وه��و إال ج��اد م��ا وذاك زي��ْن ي��ا م��ب��ت��س��م وث��غ��رك إال ُج��دت َم��ا

وكان الكان الثالث: الفن

كتابه يف األبشيهي قال العامة، ألسنة عىل الجارية الفنون أحد هو وكان الكان
ولكن واحدة، وقافية واحد نظم وكان للكان األثر»: «خالصة يف واملحبي «املستطرف»،
املعهودة وأجزاؤه مردوفة، إال قافيته تكون وال الثاني، من أطول البيت من األول الشطر

هي:

ف��ع��الن م��س��ت��ف��ع��ل��ن ف��اع��الت��ن م��س��ت��ف��ع��ل��ن م��س��ت��ف��ع��ل��ن ُم��س��ت��ف��ِع��ل��ن ف��اع��الت��ن ُم��س��ت��ف��ِع��ل��ن

والخرافات. الحكايات فيه نظموا ألنهم بذلك وه وسمَّ البغداديون، اخرتعه من وأول
بعض فيه نظم ثم بها، يُعتنَى ال التي األحاديث عن كناية وكان» «كان وقولهم:
وغري والحكم املواعظ — الكويف الدين وشمس الجوزي ابن كاإلمام — بغداد فضالء

كقوله: املعاني، من ذلك

َخ��بَ��ْر ِع��نْ��َدك وم��ا ت��س��م��ع َل��ك َم��ا اْل��َق��ْل��ِب َق��اِس��ي يَ��ا
اْألَْح��َج��اْر َالنَ��ِت َق��ْد َوْع��ِظ��ي َح��َرارة ِوِم��ْن

ِي��نْ��َف��َع��ْك َال َم��ا ُك��لِّ ِف��ي وَح��اَل��ْك َم��اَل��ْك أَْف��نَ��يْ��َت
اْإلِْص��َراْر َع��ِن ت��ق��ل��ع اْل��َح��اَل��ة ِذي َع��َل��ى َل��يْ��تَ��ْك

م��ش��ت��غ��ل وذه��ن��ك غ��اي��ب ق��ل��ب��ك ول��ك��ن ت��ح��ض��ر
��اْر اْل��ُح��ضَّ ِم��ِن تُ��ْح��َس��ْب ُم��ت��َخ��لِّ��ف ي��ا ف��ك��ي��ف

واْس��ِت��ِم��ْع َم��َق��اِل��ي واْف��َه��ْم َف��تَ��ى يَ��ا تَ��نَ��بَّ��ْه َويْ��َح��ْك
اْألَبْ��َص��اْر َع��ِن تُ��ْح��َج��ْب َم��َح��اِس��ْن اْل��َم��َج��اِل��ْس َف��ِف��ي

ي��ْع��َل��ُم��ْه َل��ْح��ظ��ْك َوَغ��ْم��ِز ِف��ْع��َل��ْك َدَق��اِئ��ْق يُ��ْح��ِص��ي
اْألَْس��َراْر َغ��َواِم��ض َع��نْ��ُه ت��غ��رب َوَك��يْ��َف
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واْس��تَ��َم��ْع تَ��َدبَّ��ْر ِل��َم��ْن َونُ��ْص��ِح��ي َق��ْولِ��ي تَ��َل��ْوُت
إِنْ��َك��اْر َوَال َك��الَّ َف��ِض��ي��َح��ة ال��نَّ��ِص��ي��ح��ة ِف��ي َم��ا

القوما الرابع: الفن

وزنان: وله املولدين، فنون أحد هو القوما:
منها أطول والرابع والقافية، الوزن يف متساوية ثالثة أقفال: أربعة من مركب األول:

قافية. بغري ُمهَمل وهو وزنًا،
أقرص منها األول الُقفل فيكون القافية، متفقة الوزن مختلفة أقفال ثالثة من والثاني:

الثالث. من أقرص والثاني الثاني، من
رمضان: يف به ر ليُسحِّ الخلفاء أحد مدح يف األبشيهي نظمه مثاًال ودونك

َس��ِع��ي��ْد وج��دَّْك َداِئ��م ِج��ِدي��ْد َس��ْع��دك َزاَل َال
وَِع��ي��ْد َص��ْوٍم ِب��ُك��لِّ ُم��َه��نَّ��ا بَ��ِرْح��َت َوَال
َوِح��ي��ْد ِص��َف��اتَ��ك َوِف��ي اْل��َف��ِري��ْد أَنْ��َت ال��دَّْه��ِر ِف��ي
اْل��َق��ِص��ي��ْد بَ��يْ��ُت َوأَنْ��َت ��ْح ُم��نَ��قَّ ِش��ْع��ٌر واْل��َخ��ْل��ُق
َس��ِدي��ْد َرأْيُ��ه ولُ��ْط��ف َش��ِدي��ْد َج��نَ��ابُ��ْه َم��ْن يَ��ا
اْل��َح��ِدي��ْد ِم��ثْ��ِل ِب��َق��ْل��ِب ال��ش��ِدي��ْد يُ��َالِق��ي َوَم��ْن
َوال��تَّ��ْع��ي��ي��ْد ال��ص��وِم ِف��ي ال��تَّ��أِْي��ي��ْد ِف��ي ِزْل��َت َال
َج��ِدي��ْد َع��اٍم ِب��ُك��لِّ ُم��َه��نَّ��ا بَ��ِرْح��َت َوَال
َوال��نَّ��ِش��ي��ْد ِب��َق��ْولِ��نَ��ا نُ��ِش��ي��ْد ِل��ِذْك��ِرْك نَ��ْح��ُن
اْل��بَ��ِري��ْد ُخ��يُ��وِل َع��َل��ى َم��ْدح��ْك أَْوَص��اف ون��بْ��َع��ْت
َم��ِزي��ْد ُج��ودْك ُف��وق َم��ا َم��ِدي��ْد َع��ِل��ي��نَ��ا ِظ��ل��ك
َواْل��بَ��ِع��ي��ْد َق��ِري��بَ��نَ��ا ِب��َف��ْض��ِل��ْك َغ��َم��ْرَت َوَك��ْم
َس��ِع��ي��ْد ِب��ج��دٍّ تَ��ْح��َظ��ى ِع��ي��ْد ُك��لِّ ِف��ي ِزْل��َت َال
َق��ِدي��ْد وِظ��ل��ْك َواِف��ر وَق��ْدرْك َط��ِوي��ل ُع��ْم��رك
َم��ِدي��ْد ُج��ودْك وِظ��ل َم��ِج��ي��ْد َق��ْدرْك ِزْل��َت َال
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اْل��َولِ��ي��ْد ��ى يُ��َوفَّ َك��َم��ا ��ى ُم��َوفَّ بَ��ِرْح��َت َوَال
اْل��َع��ِب��ي��ْد أََق��لِّ َع��َل��ى يَ��ِزي��ْد ِب��رُّْك َزاَل َم��ا
اْل��َوِري��ْد َك��َح��بْ��ِل ِم��نَّ��ا ��ْك َك��فِّ ُج��وُد بَ��ِرْح َوَم��ا
َش��ِدي��ْد وبَ��أْس��ك َداِي��م َم��ِزي��ْد ِب��رُّْك َزاَل َال
وَِع��ي��ْد ِف��ْط��ٍر يَ��ْوِم ِف��ي نَ��َواَل��ْك ُع��ِدْم��نَ��ا َوَال
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