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 االستهالل

ْنٰسَن ِمْن َعَلقٍ ¤ َربَِّك الَِّذْي َخَلقَ  قال ا تعاىل ىف كتابو الكرمي : ﴿اقرَْأ بِاْسمِ  رَْأ ¤ َخَلَق اإْلِ اق ْ
ْنٰسَن َما َلَْ يَ ْعَلْم﴾¤ الَِّذْي َعلََّم بِاْلَقَلمِ ¤ َوَربُّْك اْْلَْكَرمُ   َعلََّم اإْلِ

  (٘-ٔ)سورة العلق : 
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 اإلىداء

 أىدي ىذا البحث اجلامعي اىل:

 أيب ابوب زلمد يا نور اإلخوان سعيد

 بوبة سىت آمنة السعادةأمي ا

 أخي الكبَت زلمد مشس ادلعارف

 أصحايب يف ادلعهد ويف ادلستأجر ويف اجلامعة

 

 بارك ا ذلم.....آمُت

  



 ج
 

 كلمة الشكر والتقدير
 

احلمد  الواجب الوجود، الذي أغرق العاَل يف حبار اإلحسان واجلود. والصالة 
اسطة عقد النبيُت ومقدم جيش ادلرسلُت وعلى والسالم على سيدنا وحبيبنا وموالنا زلمد و 

 آلو وأصحابو الذين شدوا منار الدين ومحوه باْلسنة والرباىُت.
فيكون الباحث يف اذلمة  قد مت ىذا البحث اجلامعي بعون ا تعاىل القدير العظيم،

 .القرآنالقوية للقيام بو، حىت يتمكن من إعداده على الصورة الىت ىي يف أيد 
مجيع اْلساتيذ كلهم ل الباحث تقدمي أعلى الشكر وأزكى التقدير حلضرة وَل يغف

الذين ينتشرون علومهم يف تعميق حبور احلياة لينال السعادة يف دنيانا وأخرانا، وكذلك 
يف حناهنما على السَت إىل اْلمام بال شك وال شأم، ويدعوان يل يف  لوالدي الذين يربيان

ك الشأن إلخوان اْلحباء الذين يوقدون مهيت حبلوص الصدرىم حار النهور وبرد اليايل، وكذل
 وعموق قلبهم.

وقدم الباحث بعد ذلك الشكر والتقدير جلميع أساتيذي ومجيع إخواين وأصحايب، 
 خاصة إىل :

اْلستاذ الدكتور احلاج موجيا رىرجو ادلاجستَت، مدير جامعة موالنا مالك  (ٔ
 إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

كلية العلوم اإلنسانية جامعة موالنا مالك   ةكتورة إستعادة ادلاجستَت، عميدالد  (ٕ
 إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

فيصل ادلاجستَت، رئيس قسم اللغة العربية وأدهبا جامعة موالنا زلمد  الدكتور (ٖ
 مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

لذي يرشدين إرشادا حسانا مرزوقي مستمر ادلاجستَت، مشرف الباحث، ا (ٗ
 .ونصيحة حسنة



 د
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 و
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أما بُت الشعراء أشهر ادلشهورين كان الشاعر ادلشهور يسمى العروة بن الوردي  
أشعاره يكون شهيقا ْلجيال بعده، كثَت ثناء لو. مثل قول ادلعاوية بن أيب  أينماالعبسي. 

. وصف العروة الورد ولد ْلحببت أن أتزّوج إلبهم""لو كان لعروة بن سفيان رضي ا عنو 
فذلك فنعرف أن  بطولة وشجاعة وسخاء ونبل وحكمة وصرب وتفكَت االجيايب.يف أشعاره 

اإلسالم ال مسح كل ما من اجلاىلية ولكنو يروق بُت سوء وبُت حسن منهم. بفضائلو 
ف بديع الشعر يف لذلك الباحث يريد أن يبحث أشعاره بعلم العروض. بقصد لتعريف كي

 عصر اجلاىلية يف طرف علم العروض.
وعلم العروض ىو علم الذي يتعلم عن ادلوازين الشعر. الواضع ىذا العلم اإلمام 
اخلليل. علم العروض يبحث عن البحور والتقطيعات والزحافات والعلل. اْلصل أنو وزن 

 لشعر إذا يتبعو الشعر فهو صحيح وإذا خيلفو فهو فاسد. 
لية يف ىذا البحث أحضرنا أنواع البحر يف أشعاره من الطويل والوافر والكامل التحلي

والبسيط والرجز ادلشطور والرمل. وحصول التقطيعات والزحافات والعلل. بَ يَ نَّاه ببيان طويل 
ليأخذ توضيح البيان وتسهيل الفهم.
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 As well as among the poets who are very famous in the time of ignorance. 

There is a famous poet named al-Urwah ibn al-Wardi al-Absi. Where his poetry 

became a guide for later generations, there were many praises for him. As Muawiyah 

bin Abi Shufyan's expression "if al-Urwah bin al-Wardi had a child I certainly would 

love them and marry them". Al-Urwah ibn al-Wardi describes his poems about the 

caretaker, courage, generosity, nobility, wisdom, patience and positive thinking. Thus 

we know that Islam does not remove all customs and attitudes of ignorance but Islam 

filters between good and bad. With his virtues therefore researchers want to study the 

poems of al-Urwah by using the science of Arudl. With the aim to know how the 

beauty of poetry in the period of ignorance from the science of Arudl. 

 The science of Arudl is the study of wazan poems. The originator is the Imam 

Kholil. The science of Arudl discusses the verses of poetry, taqtiah, zhihaf and ilal. In 

origin arudl science is wazan poetry when a poem follows his rule then he is right and 

if deviate from it then wrong. 

 Analysis in this research we have presented various kinds of bahar in his 

poems such as ath-thowil, al-wafir, al-kamil, al-basith, al-rojaz al masythur and roml. 

With the results of taqtiah, zhihaf and Ilal. We have described this research with a 

long explanation to clarify explanations and facilitate understanding. 

 



 
 

Abstrak 

Moch. Sulthoni Faizin. 7102. Syair-syair al-Urwah bin al-Wardi al-Absi. 

Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Humaniora. Universitas 

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: KH. Marzuqi 

Mustamar,M.Ag 

Kata Kunci: Syair-syair al-Urwah, Ilmu Arudl, Analisis 

 Adapun diantara penyair-penyair yang sangat terkenal pada masa jahiliyah. 

Ada seorang penyair yang terkenal bernama al-Urwah bin al-Wardi al-Absi. Dimana 

syaur-syairnya menjadi tuntunan bagi generasi setelahnya, banyak pula pujian 

untuknya. Seperti ungkapan Muawiyah bin Abi Shufyan “seandainya al-Urwah bin 

al-Wardi mempunyai anak sungguh pasti aku akan mencintai mereka dan menikahi 

mereka”. Al-Urwah bin al-Wardi menggambarkan pada syair-syairnya tentang 

kepahwalawan, keberanian, kedermawanan, kebangsawanan, hikmah, sabar dan 

berfikir positif. Maka dari itu kita mengetahui bahwa Islam tidak menghapus seluruh 

kebiasaan dan watak jahiliyah akan tetapi islam menyaring antara yang baik dan yang 

buruk. Dengan keutamaan-keutamaan beliau oleh karena itu peneliti ingin mengkaji 

syair-syair al-Urwah dengan menggunakan ilmu Arudl.  Dengan tujuan untuk 

mengetahui bagaimana keindahan syair dalam masa jahiliah dari sisi ilmu Arudl. 

 Ilmu Arudl adalah ilmu yang mempelajari tentang wazan-wazan syair, Imam 

Kholil pencetusnya. Ilmu Arudl membahas tentang bahar-bahar syair, taqtiah, zhihaf 

dan Ilal. Pada asalnya ilmu arudl adalah wazan syair apabila sebuah syair mengikuti 

kaidahnya maka ia benar dan apabila menyimpang darinya maka salah. 

 Analisa dalam penelitian ini telah kami sajikan macam-macam bahar dalam 

syair-syairnya diantaranya ath-thowil, al-wafir, al-kamil, al-basith, al-rojaz al 

masythur dan roml. Beserta hasil taqtiah, zhihaf dan Ilal. Telah kami jelaskan 

penelitian ini dengan penjelasan yang panjang untuk memperjelas penjelasan dan 

memudahkan pemahaman. 
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 الباب األّول

 مقدمة

 خلفية البحث .أ 
يف عصر اجلاىلية، كان نشأ اْلدب نشأة عال بأثر حياة اجملتمع. كلمة اجلاىلية  

صر ليست مشتقة من اجلهل الذي ىو ضد العلم، من اجلهل اليت اطلقت على ىذا الع
و و الغضب و احلمق. وقيل مسيت جاىلية ْلهنم بعيد من نيب وكتاب  ٔ مبعٌت الَسفَّ

السموي. واْلدب الذي ينشأ يف تقدم يف ىذا العصر ىو شعر. لذلك عرفنا اآلن أشعار 
أثر اْلدب يف اجلاىلية ه. ادلعلقات وديوان امرئ القيس وديوان زىَت بن أيب سلمى وغَت 

تكون اللغة العربية لغة خاصا يف العاَل فنعرف ىذه اللغة اللغة القرآن كتاب ادلسلمُت. 
خصائص اللغة العربية ىي اإلعراب ودقة التعبَت واإلعجاز ذلا خصائص شلتازات يعٌت، 

من أسباب واإلجياز وادلًتادفات واْلضداد وادلعاين الكثَتة للفظ الواحد والسجع وغَته 
وال لغة أكمل من اللغة العربية  ٕسعة اللغة واحلكاية اْلصوات واْلمثال وكتب اْلمثال.

 يف خصائصها. رمبا يكمل ا ىذه اللغة يف عصر اجلاىلية قبل نزول القرآن.

شلا سالم م يف اجملتمع اجلاىلي. ال مسح اإلساليف احلقيقة، بعد ظهر اإل
مثل . ا كما وصف الشعراءحسنة وفكرا حسن . لكنو حفظ طبيعةكلها  اجلاىلية

العروة بن الورد العبسي الشاعر الذي وصف بطولة وشجاعة وسخاء ونبل وحكمة 

                                                           
 ٔ( صفحة : مٜٜٛٔحسن مخيس ادلليجي، اْلدب والنصوص لغَت الناطقُت بالعربية، )رياض: عمادة شؤون ادلكتبات,   ٔ

 ٓ٘( صفحة : ، دون السنة)دار الفكر: بَتوت تاريخ اآلداب اللغة العربيةجرجي زيدان،   ٕ
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وصرب وتفكَت االجيايب. عروة بن ورد بن عبد ا بن ناشب ابن ىرمي بن لدمي بن عذ 
ىو أحد من شعراء  ٖ بن غالب بن قطيعة بن عالن بن مضر بن  نزار العبسي.

 يف عصر اجلاىلية. قيل أّن أباه قبيلة القادة بالنصب الكرمي، إّما أمو ديانية. العريب
روي أن معاوية بن أيب سفيان "لو كان لعروة بن الورد ولد ْلحببت أن أتزّوج إلبهم" 
وأن عبد ادللك بن مروان قال "ما يّسرين أن أحدا من العرب ولدين شلن َل يلدين إال 

  ٗ عروة بن الورد لقولو:
 اْمُرٌؤ َعايف ِإنَاُئَك َواِحدأَْنَت و  اِئي َشرَْكةٌ ِإينِّ اْمُرٌؤ َعايف ِإنَ 

ْعُت َوَأْن تَ َرى  حِبَْسيب َمسَّ احَلقَّ َواحلَْقُّ َجاِىدٌ  أَتَ َهزَّأُ ِمٍتِّ َأْن مسَِ
َرةٍ   َوَأْحُسْو قَ رَاَح ادلاِء وادلاُء بَارٌِد" أُفَ رُِّق ِجْسِمي يف ُجُسْوٍم َكِثي ْ

 يف طرف علم العروض. هالباحث يريد وحيلل أشعار فضائل العروة ذلك ل
"أشعار العروة بن الورد العبسي )دراسة فأحضرنا ىذا البحث اجلامعي باسم 

 تحليلة في علم العروض(."

 أسئلة البحث .ب 
ما أنواع البحور يف أشعار الُعروة بن الورد العبسي بصنعة أيب يوسف يعقوب بن  .ٔ

 ؟إسحاق السكيت
يف أشعار الُعروة بن الورد العبسي بصنعة أيب يوسف يعقوب  التقطيعات يما ى .ٕ

 ؟بن إسحاق السكيت

الصحيحتان أم الفاسدتان يف أشعار الُعروة بن الورد  والعللالزحافات ما أنواع  .ٖ
 ؟العبسي بصنعة أيب يوسف يعقوب بن إسحاق السكيت

                                                           
 ٘( ص : ٘ٔٗٔ-مٜٜ٘ٔ، )دار العروبة: قاىرة شعر عروة ابن الورد العبسي فؤاد،زلمد   ٖ

 ٙنفس ادلرجع :   ٗ
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 أىداف البحث .ج 
ورد العبسي بصنعة أيب يوسف لتعريف أنواع البحور يف أشعار الُعروة بن ال .ٔ

 يعقوب بن إسحاق السكيت.

تعريف التقطيعات يف أشعار الُعروة بن الورد العبسي بصنعة أيب يوسف ل .ٕ
 يعقوب بن إسحاق السكيت

الصحيحتان أو الفاسدتان يف أشعار الُعروة بن  والعللالزحافات أنواع لتفهيم  .ٖ
 تالورد العبسي بصنعة أيب يوسف يعقوب بن إسحاق السكي

 تحديد البحث .د 
كل أسئلة يف ىذا البحث تستطيع أن تنشأ لوجد العلم اجلديدة ما الذي َل 
جيد قبلو أو َل يكتب يف كتابة علم العروض ْلّن نشأتو يف طول الزمان. الباحث 
حيّدد ىذا البحث ليمنَع خروَج البحث من قصده. ىذا البحث يبحث عن أشعار 

وسف يعقوب بن إسحاق السكيت أن يكون العروة بن الورد العبسي بصنعة أيب ي
موضوَعو و علم العروض نظريتا. و أخد الباحث نتائج البحث حبور أشعاره و 
زحافاتو و عللو و تقطيعاتو. ىذه النظرية ليس علما جديدا لكن علم العروض العلم 
القدمي الذي يكون شعبة من شعبات علم اللغة العربية. كان البواحث القدماء 

علم العروض لكن ما ذلم حللوا أشعار العروة. فذلك وجدت ىذا البحث استخدموا 
 بُت يديك.
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 فوائد البحث .ه 
يف غالب الباحثُت يستخدمون علَم العروض ليطلبوا صحيَح أوزان الشعر 
وفاسده. ىم يبحثون شعرا أو نظما ليحصلوا أحبر الشعر وتقطيعاتو وزحافاتو 

 ة وتطبيقية.وعللو.أما منفعة يف ىذا البحث قسمان نظري

 فوائد النظريةال .ٔ
كما حبثنا يف خلفية البحث ما قصد علم العروض، الباحث يريد أن يعطَي 
نتائج البحث لتوسيع البحث يف علم أدب اللغة العربية الذي يعرف أن الطالب 

 اجلامعي يبدأ أن يًتك علَم العروض و شعَر اجلاىلي ال يهتم عليهما.

 فوائد التطبيقيةال .ٕ

 للباحث( أ
ة العلم عن علم العروض وشعر اجلاىلي لتعريف واسع علم أدب زياد

 اللغة العربية ولتفهيمو.

 غة العربيةلللمؤسسة ال ( ب
علم العروض  يفلنشأة البحث علم أدب اللغة العربية زلصوص 

 للباحث اْلخرى. اوشعر اجلاىلية و أن يكون مرجع

 أدب اللغة العربية لعلم ( ت
اللغة العربية يف علم العروض  لتوسيع حصول التحليلي يف علم أدب

 دلن يريد أن يقرأه و يفهمو.
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 الدراسة السابقة .و 
أما الباحثون السابقون يستخدمون علم العروض يف اجلامعة موالنا مالك 

 إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج بينهم كما سيأيت:
لقادر أمينة الزىراء حتت العنوان منظومة النور الربىاين يف مناقب الشيخ عبد ا .ٔ

اجليالين ْليب لطفي حكيم بن عبد الرمحن ادلراقي )دراسة وصفية عروضية(: 
ٕٓٔٗ. 

زلمد عفيف الدين حتت العنوان الربدة لكعب بن زىَت بن أيب سلمى )دراسة  .ٕ
 .ٖٕٔٓحتليلية عروضية(: 

والفرق بُت الباحثُت و بُت ىذا الباحث، أهنما يستخدمان علم العروض 
ربىاين و الربدة لكعب. إما ىذا الباحث يستخدمون علم مبوِضع منظومة النور ال

 العروض مبوِضع أشعار العروة والباحث يأخذ أشعاره ليخلل وليس شعر واحد.

 منهج البحث .ز 

 منهج البحث كما عرفنا يف حبث اْلدب اجلامعي عاما أربعة أقسام كما يايل :

 وسللو نوع البحث .ٔ
اُستخدم يف البحث الكيفي ( شكل البيانات الذي Cresswelقال جَتسويل )

ليس شكل اْلرقام، أو العشرات او الدرجات أي الرُتْ َبة أو الًتدُّد عادة كما حتليل 
باستخَدام الرياضية أو اإلحصائية. لكن يف البحث الكيفي إظهار كيفية ودراجة 

مجع البيانات يف ىذا البحث من قصيدات  ٘ومعٌت باللغة، اجلمالت والكلمات.
ين ودراسات سابقات. و كل ذلك من وثائق فقط وال يأخذ الباحث ومقالت ودواو 

                                                           
٘ Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif teori dan Praktik (Jakarta: Bumi Angkasa: ٕٓٔٙ), ٕٛ 
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(. قصد إبتدائي  Kualitatifمن غَت ذلك. لذلك ىذا البحث اجلامعي ىو كيفية )
يف البحث الكيفي تكون حقيقة تسهيل ادلفهوم وإن ديكن )يناصب( منوذج فيحصل 

ىت يناصَب فرضية جديدة. الباحث سُيحِضر نتائَج البحث ببسيٍط وُمنتِظم ح
 بأىداف البحث.

 صادر البياناتادل .ٕ
البيانات يف ىذا البحث قسمان ومها ادلصدر اْلساسي و ادلصدر الثانوي. 
أما ادلصدر اْلساسي ىي ديوان العروة بن الورد العبسي و كتب من علم العروض. 
إما ادلصدر الثانوي ىي كتب تاريخ اجلاىية و أشعار ادلعلقات و ديوان الشافعي و 

دة ْليب عبد ا زلمد البوصَتي وديوان الكعب بن زىَت وديوان ادلتنيب وديوان أيب بر 
 نواس ومعجمات.

 طرق مجع البيانات  .ٖ
زلاولة الباحث يف مجع البيانات استعمل طريق التوثيقي. نظريتو كتب علم 
العروض وديوان العروة بن الورد العبسي. ْلن كلَّ الوثيقة يف ىذا البحث وثائق من 

 ريتو و موِضعو لذلك ىذا البحث التوثيقي.نظ

 حتليل البيانات  .ٗ
الباحث حّلل أشعار العروة بن الورد العبسي ليطلَب حبوَره و زحافاتو و عللو 

و تقطيعاتو و ليطلب صحيحو أو فسَده يف علم العروض. زلاولة الباحث يف خطٍّ  
 كبَت كما سيأيت:

حىت حيصَل تسهيل الباحث يقرأ أن يتغنَّ أشعاره ليطلَب حبوره ( أ
 التقطيعات والزحافات و العلل.
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 مث يقطُعو لتقرير الزحافات والعلل.( ب
 مث حُيِضر حصول التحليلي من حبوره و تقطيعاتو و زحافاتو و عللو.( ت
 مث يقّرُر صحيح أوزان الشعر أو فاسده يف أوزان علم العروض.( ث
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 الباب الثاني

 علم العروض

 تعريف علم العروض .أ 
سم علم العروض قبل أن يعرف وزن البحور ىي عرف استعمال ىذه اال
 ٙباالمساء ادلتنوعة كما يايل:

 العروض يف اللغة : التاحية أو الطريق الصعبة. .ٔ
 والعروض : السحاب الرقيق. أو الناقة الصعبة. .ٕ
 ومبعٌت : اخلشبة ادلعًتضة وسط البيت من الشعر وغَته. .ٖ
  حوحلا.ويطلق على : مكة ادلشرفة وادلدينة ادلنورة وما  .ٗ

يف االصطالح : ميزان الشعر، علم الذي يتعلم عن صحيح أوزان الشعر 
 وفاسدىا، وما يعًتيها بالزحافات والعلل.

 تاريخ وزن الشعر .ب 
الشعر من الفنون اجلميلة يف جزيرة العربية، عرفنا يف ىذا احلديثة شعرا 

 يف الشعر:كما قال ابن خلدون خطوة يف تعر ونظما. الفرق بينهما يعٍت الشعر ىو  
"الشعر ىو الكالم ادلبٍت على اإلستعارة واْلوصاف، ادلفصل بأجزاء متفقة يف الوزن 
الروي مستقل كل جزء منها يف غرضو ومقصده عما قبلو وبعده اجلاري علي أساليب 

ويقال الشعر ألفاظ ادلنظومة باخليال والعطيفة والفكر  ٚ.العرب ادلخصوصة بو"
ادلنظومة بالفكر واْلسلوب بغَت اخليال والعطيفة مثل واْلسلوب لكن النظم ألفاظ 

 نظم العمريطي واْللفية.
                                                           

 ٖٔصفحة : ه( ٓٔٗٔ-مٜٜٛٔاْلمانة، )القاىرة: مطبعة ، الصايف يف العروض والقوايف زلمد عاشور زلمد، ادلنهد  ٙ

 ٕ٘، دار الفكر، صفحة : تاريخ اآلداب اللغة العربيةجرجي زيدان،   ٚ
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تاريخ أوزان الشعر طويل جدا قرنا ونصفا قبل عصر اإلسالمية تقريبا. كان 
فيو قليل من يستطيع قراءة وكتابة، الشاعرون يف الغالب أهنم يبدؤوا أوال بالسجع بال 

، ورمبا كان الكهانة يغنونو توقيعا على وزن حنو ما وصل إلينا من سجع الكهانة
قال حييت ىذا مثل آيات القرآن. و كان العرب وضعوا السجع أوال وقّيدوا  ٛالقافية،

علومهم والقياس بادلقاطع مث يصَت الوزن. مث العرب نشؤوا ىذا النظم حىت حيصل حبر 
صطالحهم، الرجز، أن الرجز أول ما استعملو العرب لسوق اجلمال وىو احلداء يف ا

 ٜكأنو وضع ذلذا الغرض ْلن العريب يقضي أكثر أوقاتو يف معاشرة مجلها أو ناقتو.
ونشأ حبر الرجز أن يكون مخسة عشر حبرا كما عرفنا حبر البسيط والسريع وادلنسرح 
واجملتث وادلديد والرمل واخلفيف وادلقتضب والطويل وادلتقارب والوافر والكامل واذلزج 

 رك.وادلضارع وادلتدا

 علم العروض واضع .ج 
أحد من  ه(٘ٚٔ-ٓٓٔىو اخلليل بن أمحد الفراىيدي اْلزدي البصري )

العلماء العظماء النحاة. وىو تألف كتبا : كتاب العروض وكتاب النغم وكتاب 
اإليقاع وكتاب النقط والشكل. عرفنا أن الشيخ النحوي سبيويو من مجيع تالميده 

 ولو كتب عن سَتتو.

أمحد الفراىيدي علم أوزان الشعر عروضا أي ناحية، فلما  ومسا اخلليل بن 
كان زلور كلمة )العروض( يف اللغة : أهنا اسم دلا يعرض عليو الشيئ نقل )اخلليل( 
ىذا االسم إىل ىذا الفن ْلنو يعرض عليو الشعر، فما وافقو فهو صحيح وما خالفو 

 . ٓٔفهو فاسد
                                                           

 ٚ٘، دار الفكر، صفحة : تاريخ اآلداب اللغة العربيةجرجي زيدان،   ٛ
 ٛ٘نفس ادلرجع :   ٜ

 ٘ٔ، صفحة : الصايف يف العروض والقوايف زلمد عاشور زلمد، ادلنهد ٓٔ
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زان الشعر اليتبعون الوزن حُت عرف اخلليل أن شاعرين معاصرين قّلبوا أو 
القدمي. فخرج حاجا يدعو ا أن يوافق ىذا العلم، كما قال ابن حجر العسقالن 
عن احلسُت بن يزيد أنو قال : سألت اخلليل عن علم العروض فقلُت "عرفت لو 
أصال؟" قال "نعم، مررت بادلدينة حاّجا فبينما أنا يف بعد مسالكها إذا نظرت لشيخ 

  وىو يعّلم غالما وىو يقول لو:على باب دار 

 ٔٔنعم ال نعم ال ال نعم ال نعم لال" نعم ال نعم ال ال نعم ال نعم ال لال

وقيل بعد حج اخلليل رجع إىل ادلدينة ليطلب ذلك العلم مث جيمع الشعر 
اجلاىلي فوضع إىل اإلبل دييناومشاال و قّرر وزن البحور بالتفاعيل ليسهل الطالب 

 يتعلمو.
ىذا البحر الطويل، ْلنو من أكثر التفعيلة استعماال، ركب منو مث يسمى 

 الشعراء ادلتقدمون وادلتأخرون. فعرفنا اآلن تفعيالت ىذا البحر:

 فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن  فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن

 في علم العروض مصطلحات .د 
 ٕٔ وكلها كما سيأيت:

 البحر : ىو موازين الشعر. .ٔ

وحدة ادلوسيقية يف البحر، أو ىي كل كلمة من كلماتو التفعيلة : ىي ال .ٕ
، نْ لُ اعِ فَ ت َ ، مُ ُتْ لَ اعِ فَ ، مَ نْ لُ ي ْ اعِ فَ ، مَ نْ لُ اعِ ، فَ نْ لُ وْ عُ ف َ وعدد التفعيالت مثان، ىي: 

                                                           
 ٜ( صفحة : مٜٜٔٔ، )دار الطباعة امدية: قاىرة مرشد الكايف يف العروض و القوايفن عثمان، زلمد بن حسن بٔٔ

 ٖص: م( ٕٔٗٔ-مٜٜٔٔ)دمشق: دار القلم، . العروض الواضح وعلم القوافيةعلى اذلامشي.   ٕٔ
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، نْ تُ اَل  اعِ . وقيل التفعيلة العشرة بزيادة : فَ تُ اَل وْ عُ فْ ، مَ نْ تُ اَل اعِ ، فَ نْ لُ عِ فْ ت َ سْ مُ 
 ا سنبحث يف باب التفعيالت العشرة.ن. و بياهنملُ  عِ فْ ت َ سْ مُ 

الصدر والَعجز : الصدر ىو الشطر اْلول من البيت، والعجز ىو الشطر  .ٖ
  الثاين منو.

 العروض : آخر تفعيلة من الصدر. .ٗ

 والضرب : آخر تفعيلة من العجز. .٘

 احلشو : ما عدا العروض والضرب من أجزاء الشطرين. .ٙ

 فوائد العلم العروض  .ه 
من ادلولد من اخطالف وزن الشعر كما اخطالف فوائده من خّط كبَت أ

البحر  بالبحر اْلخرى وأمن ادلولد من اخطالف الزحاف والعلل ومتييز الشعر  من 
اآلدب اْلخرى وتفيد أن يعرف الشعر الساَل والشعر غَت الساَل وتفريق الشعر 

 بالقرآن. كما قال أبو نواس:

 من بديع الشعر موزون  خط يف اْلرداف شطر 

 ٖٔتنفقوا شلا حتبون(  تنالوا الرب حىت )لن
  

                                                           
 ٓٔصفحة :  مرشد الكايف يف العروض و القوايف،زلمد بن حسن بن عثمان، ٖٔ
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 التقطيع والسبب والوتد والفاصلة .و 
تقسيم البيت أو تقطيعو مبجموعة الصوتية أو مبقدار التفاعيل اليت يوزن هبا 
بعد أن يعرف كونو من أحبر الشعر و أساسها ادلتحرك والساكن سنبحث بعد أن 

ادليم والعُت والتاء والسُت نعرف حروف التقطيع. كان أحرف التقطيع عشرة يعٍت 
والواو والياء والفاء والنون واْللف وكلو جيمع على قول "َلِمَعْت ُسيُ ْوفُ َنا" وكلو من 

 اْلجزاء التفاعيل بواسطة اْلسباب و اْلوتاد.
وزنوا العروضيون احلروف من علم الصرف وصدره حرف الفاء والعُت والالم 

اء والتاء والنون والسُت وادليم وقيل كان العلة وزادوا سبعة احلروف اْللف والواو والي
 الثالثة الواو والياء واْللف إما غَته الصحيح. 

 ٗٔ واعلم ىذه رموز التقطيع:

 ىؤالء(–ذلك–ىذان–ىذه–ادلدة يف اْلمساء اإلشارة : )ىذا .ٔ

 ىاؤالء(-ذالك-ىاذان-ىاذىي-يكتبها العروضيون : )ىاذا  

 العروضيون )الاله( ادلدة يف لفظ اجلاللة )ا( يكتبها .ٕ

 ادلدة يف لفظ )اإللو( يكتبها العروضيون اإلاله( .ٖ

 ادلدة يف لفظ )لكن( يكتبها العروضيون )الكن( .ٗ

 ادلدة يف مثل )داود وطاوس( يكتبها العروضيون )داوود وطاووس( .٘

                                                           
 ٛٔ، صفحة : الصايف يف العروض والقوايف نهدزلمد عاشور زلمد، ادل ٗٔ
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-هبي-عنو( يكتبها العروضيون )ذلو-بو-إشباع الضمَت يف مثل )لو .ٙ
 عنهو(

 ( يكتبها العروضيون )بابن، شلسحت(التنوين يف حنو )باب، شلسحة .ٚ

احلروف ادلشددة يفك تشديدىا وتصَت حرفُت أوذلا ساكن والثاين زلركة  .ٛ
 شلمن(.-أشلا-شلّن( يكتبها العروضيون )مثم-أّما-مثل )مثّ 

القائد اْلساسي يف كتابة يف علم عروض ىو : أن كل ما ينطق بو يرسم 
ل ما ينطق بو يرسم وإن انتقضت قواعد سواء أوافق ذلك القواعد اذلجائية أم ال، وك

اآلن عرفنا حروف التقطيع، كما حبثنا اْلساس من تقطيع الساكن  ٘ٔاذلجاء كتابتو.
( وكل ذلك دلعرفة /o/( حنو كلمة "حَنُْن" يكتبها )/( وادلتحرك يُكتب  )oُيكتب )

ي الزحافات والعلل والبحور. ادلثل ليعرف كيف التقطيع يف البيت، البيت العمرط
 اْلول ببحر الرجز :

َقى الَحْمُد هلِل الَِّذي َقْد َوف ََّقا َر َخْلِقو َولِلت ُّ  لِْلِعْلِم َخي ْ
/o/o//o//o/o//o//o/o//o//o/o//o///o//o///o//o 

 للعلمخي رخلقهي ولتتقى احلمدلل الىللذي قدوففقا
 مستفعلن مفاعلن مفاعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن

 اصلة :تقسيم السبب والوتد والف
فالسبب قسمان اْلول السبب الثقيل ىو كالم عن حرفُت، إذا كانا 

َل( يكتبو )//(. والثاين السبب اخلفيف ىو كالم عن -مع-متحركان حنو قولك )بك

                                                           
 ٛٔنفس ادلرجع :  ٘ٔ
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-زد-حرفُت إذا كان احلرف اْلول متحركا واحلرف الثاين سكونا حنو قولك )كن
 (.oىب( يكتبو )/

ىو كالم عن ثالثة أحرف، إذا كانا والوتد قسمان اْلول الوتد اجملموع 
(. oأنا( يكتبو )//-إىل-حرفان متحركُت واحلرف اآلخر ساكنا حنو قولك )سرى

والثاين الوتد ادلفروق ىو كالم عن ثالثة أحرف، إذا كان أول احلرف وآخره متحركُت 
 (./oأين( يكتبو )/-نام-ووسطها ساكنا حنو قولك )سار

اصلة الصغرى ىو كالم عن أربعة أحرف،  والفاصلة قسمان أيضا اْلول الف
كتٌب( يكتبو -إذا كان الساكن وقع بعد ثالث متحركات حنو قولك )سلموا

///(o والفاصلة الكربى ىو كالم عن مخسة أحرف، إذا كان الساكن وقع بعد .)
 (.o( يكتبو )////-أمَرنا-أربع متحركات حنو قولك )كتبُنا

 َلى َظْهِر َجَبٍل مَسََكًة".وكل ذلك جيمع يف قول "َلَْ أََر عَ 
 ( السبب اخلفيف.oَل : )/

 أر : )//( السبب الثقيل.
 ( الوتد اجملموع.oعلى : )//

 ( الوتد ادلفروق./oظهر : )/
 ( الفاصلة الصغرى.oجبل : )///

 ( الفصلة الكربى.oمسكة : )////
 وما وظيفة السبب والوتد والفاصلة سنعرف يف البحث بعد ىذا.

 العشرةالتفعيالت  .ز 
 التفعيالت قسمان : أصول و فروع
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ىي : التفعيلة اليت بدئت بوتد رلموع أو مفروق، وىو أربعة  األصلية فالتفعيلة
 : فعولن، مفاعيلن، مفاعلت، فاع التن.

 يُركب بوتد رلموع وىو )فعو( وسبب خفيف وىو )لن(. )فَ ُعْوُلْن(اجلزء اْلول : 
ُلْن(اجلزء الثاين :  بوتد رلموع وىو )مفا( وسببُت خفيفُت ومها  يركب )َمَفاِعي ْ

 )عيلن(.
يركب بوتد رلموع وىو )مفا( وسبب ثقيل وىو )عل(  )َمَفاِعَلُتْن(اجلزء الثالث : 

 وسبب خفيف وىو )تن(.
يركب بوتد مفروق وىو )فاع( وسببُت خفيفُت ومها  )فَاِع اَلُتْن(اجلزء الرابع : 

 )ال، تن(.
تفعيلة الذي بدئت بسبب خفيف أو ثقيل، وىو : ىي : ال والتفعيلة الفرعية

 فاعلن، مستفعلن، فاعالتن، متفاعلن، مستفل لن، مفعوالت.
 يركب بسبب خفيف وىو )فا( ووتد رلموع وىو )علن(. )فَاِعُلْن(اجلزء اْلول : 
يركب بسبب خفيف وىو )فا( ووتد رلموع وىو )عال(  )فَاِعاَلُتْن(اجلزء الثاين : 

 )تن(.وسبب خفيف وىو 
يركب بسببُت خفيفُت ومها )مس،تف( ووتد رلموع  )ُمْستَ ْفِعُلْن(اجلزء الثالث : 

 وىو )علن(.
يركب بسبب ثقيل )مت( وسبب خفيف وىو )فا(  )ُمتَ َفاِعُلْن(اجلزء الرابع : 

 ووتد رلموع وىو )علن(.
ق يركب بسببُت خفيفُت ومها )مف،عو( ووتد مفرو  )َمْفُعْواَلُت(اجلزء اخلامس : 

 وىو )الت(.
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يركب بسبب خفيف وىو )مس( ووتد مفروق  )ُمْستَ ْفِع ُلْن(اجلزء السادس : 
 وىو )تفع( وسبب خفيف وىو )لن(.

 : )ُمْستَ ْفِع ُلْن(( و نْ تُ اَل ع ِ بيان )فَا 
ف   )فَاِع اَلُتْن( مشبهة على )فَاِعاَلُتْن(. الفرق بينهما من أصول تركيبهما، أما  

بوتد مفروق وىو )فاع( وسببُت خفيفُت ومها )ال، تن( و  )فَاِع اَلُتْن( يركب
)فَاِعاَلُتْن( يركب بسبب خفيف وىو )فا( ووتد رلموع وىو )عال( وسبب خفيف 
وىو )تن(. وكانا فرقا يف دخول البحر والزحاف والعلة، )فَاِع اَلُتْن( تدخل البحر 

ف واجملتث. زحافهما ادلضارع. و)فَاِعاَلُتْن( تدخل البحر ادلديد والرمل واخلفي
 وعلتهما سنبحث يف باب الزحافات و باب العلل.

إما )ُمْستَ ْفِع ُلْن( مشبهة على )ُمْستَ ْفِعُلْن(، الفرق بينهما يف أصوذلما أيضا. 
أما )ُمْستَ ْفِع ُلْن( يركب بسبب خفيف وىو )مس( ووتد مفروق وىو )تفع( وسبب 

ُت خفيفُت ومها )مس،تف( ووتد خفيف وىو )لن(. و)ُمْستَ ْفِعُلْن( يركب بسبب
وكانا فرقا يف دخول البحر والزحاف والعلة أيضا. أما )ُمْستَ ْفِع  رلموع وىو )علن(. و

ُلْن( تدخل البحر اخلفيف واجملتث. و)ُمْستَ ْفِعُلْن( تدخل البحر البسيط والرجز 
زحافهما وعلتهما سنبحث يف باب الزحافات و باب  والسريع وادلنسرح وادلقتضب.

 العلل.
 

 لتوضيح البيان ىذا جدول التفعيالت :
 البحور اليت ُتدخل فيها تكوينها التفعيلة رقم

 ادلتقاربو  الطويل وتد رلموع+سبب خفيف فعولن ٔ
 ادلضارعالطويل واذلزج و  وتد رلموع+سببان خفيفان مفاعيلن ٕ
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 مفاعلت ٖ
 وتد رلموع+سبب ثقيل+

 سبب خفيف
 الوافر

 ادلضارع ق+سببان خفيفانوتد مفرو  فاع التن ٗ

 +وتد رلموعخفيف سبب فاعلن ٘
 البسيطادلديد و 

 ادلتداركو 

 فاعالتن ٙ
 سبب خفيف+وتد رلموع+

 سبب خفيف
 الرملادلديد و 

 اجملتثف و اخلفيو 

 متفاعلن ٚ
 +سبب خفيفسبب ثقيل+

 وتد رلموع
 الكامل

 سببان خفيفان+وتد رلموع مستفعلن ٛ
البسيط والرجز والسريع 

 ادلقتضبو ومنسرح 

 مفعوالت ٜ
 +يفان+وتد مفروقسببان خف

 سبب خفيف
 اجملتثاخلفيف و 

 وتد مفروقسببان خفيفان+ مستفع لن ٓٔ
السريع وادلنسرح 

 ادلقتضبو 
 أمثلة للتفاعيل

 وزنو كتبو عروضيون اللفظ رقم
 (o/o//فعولن ) حليمن حليم ٔ
 (o//o/o/فاع التن ) -فاعالتن أنتحبيب أنت حيّب  ٕ
 (/o/o/o/مفعوالت ) كرسييان يانكرس ٖ
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 (o/o//فعولن ) صيامن صيام ٗ
 (o/o//oمستفع لن )/-مستفعلن شكرنلكم شكرا لكم ٘
 (o//o/فاعلن ) شاربن شارب ٙ
 (o/o/o//مفاعيلن ) سكننايف سكّنا يف ٚ
 (o///o//مفاعلت ) سلاطبت سلاطبة ٜ

 (o//o/فاعلن ) عشرتن عشرة ٓٔ
 (o//o///فاعلن )مت متعللمن متعلم ٔٔ
 (/o/o/o/مفعوالت ) بابلفصل باب الفصل ٕٔ
 (o///o//مفاعلت ) وقدمسعو وقد مسعوا ٖٔ
 (o/o//o/مستفع لن )-مستفعلن انظرىنا انظر ىنا ٗٔ
 (o//o/o/فاع التن ) -فاعالتن لوعلمتم لو علمتم ٘ٔ

 

 الزحافات والعلل .ح 
يزان الشعر، واستخدام الزحاف والعلل مها تغيَتات يدخالن على أجزاء ادل

الشعراء هبما لتخفيف قيود الوزن لكنها التسهيال مطلقا، بل ىي تتبع قواعد وأصول 
 معينة.
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 الزحاف .ٔ
يف اللغة : مصدر )زحاف زحافا ومزاحفة( ويقال  -بكسر الزاى–فالزحاف 

ويطلق على اإلسراع يف السَت، على ادلشي اْلسنت وعلى -لو : الزحف أيضا
 ٙٔصطالح : تغيَت سلتص بثواين اْلسباب مطلقا بال لزوم.الضعف. ويف اال

وقال الشيخ زلمد الدمنهوري ىو تغيَت سلتص بثواين اْلسباب مطلقا بال 
 ٚٔلزوم وال يدخل الثالث والسادس من اجلزء.

وقال الدكتور اذلامشي ىو تغيَت يعًتي ثواين اْلسباب )أي احلرف الثاين من 
 ٛٔالسبب(.

رض ال يلزم، فإذا دخل الزحاف يف بيت من أبيات وحكم الزحاف أنو إذا ع
القصيدة ال جيب التزامو فيما يأيت بعده من اآليات. ومسي الزحاف هبذا االسم : 
ْلنو إذا دخل الكلمة أضعفها وأسرع النطق هبا بسبب نقص حروفها أو 

 ٜٔحركاهتا، والزحاف لغة الضعف.
 أقسام الزحاف

 الزحاف قسمان : مفرد، ومزدوج :
وىو  ٕٓ: ىو الذي يدخل يف سبب واحد من التفعيلة، ل : الزحاف المفرداألو 

 مثانية أنواع :

                                                           
 ٖٗنفس ادلرجع :   ٙٔ
 ٚ)سورابايا: اذلداية، دون السنة(. ص:  ادلختصر الشايف على مت الكايفالشيخ زلمد الدمنهوري،   ٚٔ

 ٕٙٔ. ص: العروض الواضح وعلم القوافيةعلى اذلامشي.   ٛٔ
 ٕٓصفحة :  يف يف العروض و القوايف،مرشد الكازلمد بن حسن بن عثمان،   ٜٔ

  ٜٕنفس ادلرجع:  ٕٓ
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: ىو حذف الثاين الساكن من التفعيلة، وىو يدخل أربع الخبن .ٔ
 تفعيالت:

 بتحريك العُت. )َفِعُلْن(حُتذف ألف فَاِعُلْن فتصَت ( أ
 .()َمَفاِعُلنْ وسُت ُمْستَ ْفِعُلْن فتصَت )ُمتَ ْفِعُلْن( وحتول إىل  ( ب
 .)َفِعاَلُتْن(وألف فَاِعاَلُتْن فتصَت  ( ت
 .)َمَفاِعْيُل(وفاء َمْفُعْواَلُت وحتّول إىل  ( ث

ويدخل عشرة أحبر ادلديد والبسيط والرجز والرمل والسريع وادلنسرح 
 واخلفيف وادلقتضب واجملتث وادلتدارك.  مثل قول البوصَتي:

ُرهُ   ْمُت ِسرِّا َبَداِلْي ِمْنُو بِاْلَكَتمِ َكتَ   َلْو ُكْنُت َأْعَلُم أَنّْي َما ُأَوق ّْ
ُهِبْل|َكَتِميْ  َلْو ُكْنُتَأْع| َلُمَأْن| منَاأَُوْق|ِقرُُىو  َكَتْمُتِسْر|َرنْ َبَدا|لِْيِمن ْ

/o/o//o/|////o/|///o//o/|////o///o//o//|/o//o/|//o/o//o//|///o/

 فعلنلن|فاعلن|مستفعلن|مفاع فعلن|مفاعلن|فعلنمستفعلن|
ىو حذف الثاين ادلتحرك من التفعيلة وىو يدخل تفعيلة واحدة : الوقص .ٕ

َفاِعُلْن( وحتول إىل  بفتح  )َمَفاِعُلْن(مثل:  حتذف تاء ُمتَ َفاِعُلْن فتصَت )ُمت ْ
 ادليم. ويدخل البحر الواحد الكامل. مثل قول اإلمام الشافعي:

 ْن َقَذاُه زَُجاَجوُ َواْلَماُء ُيْخِبُرعَ  َولَُتْخِبَرْن َخَصاَصِتْي بَِتَملُِّقيْ 
َقَذا|َوْلَماءُُيخْ  بَِتَمْلُلِقيْ |َخَصاَصيِتْ |َولَُتْخربَنْ   ُىُزَجاَجوُ |ِبُرَعن ْ

///o//o////|o//o//|///o//o///o/o//o/|////o//o/|////o//o/

 متفاعلن|متفاعلن|مستفعلن متفاعلن |مفاعلن|متفاعلن
يدخل تفعيلة  : ىو تسكُت الثاين ادلتحرك من التفعيلة، وىواإلضمار .ٖ

واحدة مثل: ُتسكن تاء ُمتَ َفاِعُلْن فتصَت )ُمَفاِعُلْن( وحتول إىل 
 . ويدخل البحر الواحد الكامل. مثل يف مسط الدرر:)ُمْستَ ْفِعُلْن(
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نً  رَّ َيْظَهُر بَ ي ّْ ْقِدْيِس َواأْلَنْ َوارِ  اَوُىَناَك تَ ْلَقى السَّ  ِفْي َحْضَرِة الت َّ
 ِفْيَحْضَرَتْت|تَ ْقِدْيِسَوْل|أَنْ َوارِيْ  ْظ|َىرُبَ ْيِيَننْ َوُىَناَكَتْل|قَىْسَسْرَريَ 

///o//o///|o/o//o/////|o//o//o/o//o//|/o/o//o/|//o/o/o/

 مفعولن|مستفعلن|مستفعلن |متفاعلنمستفعلنمتفاعلن|
: ىو حذف الرابع الساكن من التفعيلة وىو يدخل ثالث الطي .ٗ

 التفعيالت:
 .)ُمْفَتِعُلْن(فتصَت )ُمْسَتِعُلْن( وحتّول إىل  ُُتدف الفاء من ُمْستَ ْفِعُلنْ  ( أ

 .)فَاِعاَلُت(والواو من َمْفُعْواَلُت فتصَت )َمْفُعاَلُت( وحيول إىل  ( ب
 -تسكُت حرف الثاين–واْللف من ُمتَ َفاِعُلْن بشرط اإلضمار  ( ت

َفِعُلْن( فيحول إىل   .)ُمْفَتِعُلْن(فتصَت )ُمت ْ
ريع وادلنسرح وادلقتضب. مثل ويدخل مخسة أحبر البسيط والرجز والس

 قول الشيخ حيي العمرطي:
 اْلَمَحلْ نِ َكَما تَ ُقْوُل ِفي َمَحلّْ   َخاِمُسَها ُمَعرٌَّف ِبَحْرِف َالْ 

 َكَماتَ ُقْو|لُِفيَمَحْل|لِِنْلَمَحلْ   َخاِمُسَها|ُمَعْرَرُفْن |حِبَْرِفَالْ 
/o///o/|///o//o/|///o//o////o//o/|///o//o/|///o//o/

 مفاعلن|مفاعلن|مفاعلن  |مفاعلن|مفاعلنلنمفتع
 : ىو حذف اخلامس الساكن وىو يدخل تفعيلُت:القبض .٘

 .)فَ ُعْوُل(حتذف النون من فَ ُعْوُلْن فتصَت ( أ
ُلْن فتصَت  ( ب  .)َمَفاِعُلْن(والياء من َمَفاِعي ْ

ويدخل أربعة أحبر الطويل واذلزج وادلضارع وادلتقارب. مثل شعر سيدنا 
 تب يف نظم أالال:علي بن أيب طالب ك

 َسأُْنِبْيَك َعْن َمْجُمْوِعَها بِبَ َياِني  َأاَلاَل تَ َناُل ْالِعْلَم ِإالَّ ِبِستَّةٍ 
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|َكَعْنَمْجُمْو|ِعَهاِب|بَ َياين  َأاَلاَل|تَ َنالُْلِعْل|َمِإْلاَل|ِبِسْتَتِتْ   َسأُْنيبْ
//o/o|///o/o/o|///o/o|///o//o///o/o/|//o/o/o/|//o///|//o/o/

 |فعولنفعولفعولن|مفاعيلن| لن|مفاعيلن|فعولن|مفاعلنفعو 
: ىو إسكان اخلامس ادلتحرك وىو يدخل تفعيلة واحدة، مثل: العصب .ٙ

) وحتول إىل  -بسكون الالم-ُتسَكن الالم من َمَفاِعَلُتْ فتصَت )َمَفاِعْلُتْ
ُلْن(  . ويدخل البحر الواحد الوافر. مثل يف مولد شرف اْلنام:)َمَفاِعي ْ

َنُو اْلُغْصُن اْلَقوِْيمِ تَ َعلَّ   َوِمْن اَْلطَاِف َمْعَناُه النَِّسْيمُ   َم لِي ْ
 َوِمْنأَْلطَا|ِفَمْعَناُىْن|َنِسْيُمو  تَ َعْلَلَمِلْي|نَ ُهْلُغْصُنْل|َقوديِْيْ 

//o/o/o/|///o/o/o/|///o/o////o/o/o/|///o//o/|///o/o/

 |فعولن لنيمفاع|مفاعيلن  |فعولن مفاعيلن|مفاعيلن
: ىو حذف اخلامس ادلتحرك وىو يدخل تفعلة واحدة، مثل: لعقلا .ٚ

( وحتول إىل  . )َمَفاِعُلْن(حتذف الالم من َمَفاِعَلُتْ فتصَت )َمَفاِعُتْ
 ويدخل البحر الواحد الوافر أيضا. مثل يف نظم بدء اْلمال:

 مِ لِتَ ْوِحْيٍد بَِنْظِم َكالّلَّ  يَ ُقْوُل اْلَعْبُد ِفْي َيْدِء اأْلََماِليْ 
َيْدِءْل|أََمايلْ   لِتَ ْوِحْيِدْن|بَِنْظِمَكل|َْلاِمي  يَ ُقْولُْلَعْب|ُدِفي ْ

//o/o/o/|///o/o/o/|///o/o////o/o/o/|///o//o/|///o/o/

 |فعولن مفاعلن|مفاعيلن  |فعولن مفاعيلن|مفاعيلن
 : ىو حذف السابع الساك ويدخل أربع تفعالت:الكف .ٛ

ُلْن فتص  ( أ  .)َمَفاِعْيُل(َت حتذف النون يف َمَفاِعي ْ
 .)فَاِعاَلُت(والنون يف فَاِعاَلُتْن فتصَت  ( ب
 .)ُمْستَ ْفِع ُل(والنون يف ُمْستَ ْفِع ُلْن فتصَت  ( ت
 .)فاَِع اَلُت(والنون يف فَاِع اَلُتْن فتصَت   ( ث
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ويدخل الكف سبعة أحبر الطويل وادلديد واذلزج واخلفيف وادلضارع 
 والرمل واجملتث. مثل يف رلموع الديبعي:

 بِاْلَعِشيّْ َواْلُبُكْورِ  َنْحُوَىا تِْيَك اْلَمَناِزلْ 
 بِاْلَعِشْيِي|َوْلُبُكْورِي  حَنُْوَىايتْ|َكْلَمَنازِلْ 

/o//o/o/|//o//o/o///o//o//|//o//o/o/

 |فاعالتنفاعالت  فاعالتن| فاعالتن
 

: ىو امجاع نوعُت من الزحاف ادلفرد يف تفعيلة  الزحاف المزدوج :الثاني
 ٕٔة، وىو كلمة القبيح، وال جيب التزامو كالزحاف ادلفرد، وىو أربع أنواع:واحد

: وىو مركب اخلنب )حذف احلرف الثاين الساكن( والطي )حذف الخبل .ٔ
 احلرف الرابع الساكن( يف تفعيلة واحدة،ويدخل تفعيلتُت:

 .ْن()َفِعَلتُ حتذف السُت والفاء من ُمْستَ ْفِعُلْن فتصَت )ُمَتِعُلْن( مث حتول إىل ( أ
 .)َفِعاَلُت(والفاء والواو من َمْفُعْواَلُت فتصَت )َمُعاَلُت( مث حتول إىل ( ب

ويدخل اخلبل أربعة أحبر : البسيط والرجز والسريع وادلنسرح. مثل يف نظم 
 ادلقصود:

 ِفْي َغْيِر َأْمٍر ثُمَّ نَ ْهٍي ُعِلَما َتَكلٌّْم َلُو اثْ َناِن ُىَماَومُ 
َلُهْث|نَ  ُعِلَما اهِنَُماَوُمَتَكْل|ِلُمن ْ َغَْتِأَْم|رِنْ ُثْمَمَنْو|يِن ْ  ِفي ْ

////o/|///o//o/|//o///o//o/o//o/|//o/o//o/|//o///o/

 مستفعلن|مستفعلن|مْفتعلن |مفاعلن|مْفتعلنفعلت
: مركب الطي )حذف احلرف الرابع الساكن( واإلضمار )تسكُت لخزلا .ٕ

فعيلة واحدة: اسكان احلرف الثاين ادلتحرك( يف تفعيلة واحدة، وىو يدخل ت
                                                           

 ٖٗ  ، صفحة :الصايف يف العروض والقوايف زلمد عاشور زلمد، ادلنهد ٕٔ
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َفِعُلْن( مث حتول إىل  . )ُمْفَتِعُلْن(الفاء وحتذف اْللف من ُمتَ َفاِعُلْن فتصَت )ُمت ْ
 ويدخل اخلزل البحر الواحد : الكامل. مثل قول الباحث:

حُ  ْيِف اْلَحِدْيِد ُيَجرّْ  ِلَمْن ُيَساِبُق نَ ْيَل ُحبِّْك يَا فَ َرحْ   َنْظُرِك َكالسَّ
َلُحْب|ِبِكَيافَ رَحْ   ْيِفْلَحِدْي|ِدجُيَْررِحُ َنْظرُِكَكْس|سَ  ُيَسا|ِبُقنَ ي ْ  ِلَمن ْ

//o///o////|o/o//o/////|o//o////o//o//|///o//o///|//o//o/

 لناعفتم|علناتفمعلن|افم  |متفاعلنمستفعلن|مفتعلن
: مركب الكف )حذف حرف السابع الساكن( واخلنب )حذف الشكل .ٖ

 حدة، ويدخل تفعيلتُت:حرف الثاين الساكن( يف تفعيلة وا
 .)َفِعاَلُت()فَاِعاَلُتْن( ُتدف ألفها اْلوىل ونوهنا فتصَت ( أ

 وحتول إىل  )ُمتَ ْفِع ُل()ُمْستَ ْفِع ُلْن( حتذف سينها ونوهنا فتصَت  ( ب
 .(لُ  اعِ فَ )مَ   

 ويدخل الشكل أربعة أحبر: الرمل وادلديد واخلفيف واجملتث. كما قال أبو نواس:
 الَباِطُن الزَّفَ َراتِ   اتِ الظَّاِىُر اْلَعبَ رَ 

 اَْلَباِطنُ ْز|َزفَ رَايتْ   اَْظظَاِىُرْل|َعبَ رَاتِ 
/o/o//o/////|o////o/o//o/////|o/o/

 مستفع لن|فعالتن  فعالتمستفع لن|
: مركب الكف )حذف حرف السابع الساكن( والعصب )إسكان النقص .ٗ

ن حرف اخلامس ادلتحرك(، وىو يدخل تفعيلة واحدة: حتذف النون  وُتسكَّ
 نقص. ويدخل ال)َمَفاِعْيُل(االم من َمَفاِعَلُتْ فتصَت )ُمَفاِعْلُت( مث حتول إىل 

 البحر الواحد الوافر. مثل يف مسط الدرر:
َرِف اأْلَِصْيلِ   َعَلى فَ ْوَق اْلُعٰلى َحتَّى تَ َعاٰلى  َوَحاَز َمَراِتَب الشَّ

 ا|تَِبْشَشَرِفْل|َأِصْيِليَوَحاَزَمرَ   تَ َعااَل  َعاَلفَ ْوَقْل|ُعاَلَحْتَت|
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//o/o/o/|///o/o//|///o/o////o///o/|///o///o/|///o/o/

 مفاعيلن|مفاعلت|فعولن  مفاعيلن|مفاعيل|فعولن 
 

 جدول أنوع الزحاف اْلول: الزحاف ادلفرد

 رقم
نوع 

 الزحاف
 تعريفو

التفعيلة 
 قبلو

 دخول إلى بحور التحويل التفعيلة بعده

حذف الثاين  اخلنب ٔ
 لساكنا

ادلديد والبسيط   َفِعُلنْ  فَاِعُلنْ 
والرجز والرمل 

والسريع وادلنسرح 
واخلفيف وادلقتضب 

 واجملتث وادلتدارك

  َفِعاَلُتنْ  فَاِعاَلُتنْ 
 َمَفاِعُلنْ  ُمتَ ْفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ 

 َمَفاِعْيلُ  َمُعْواَلتُ  َمْفُعْواَلتُ 

تسكُت الثاين  اإلضمار ٕ
َفاِعُلنْ  ُمتَ َفاِعُلنْ  كادلتحر   الكامل ُمْستَ ْفِعُلنْ  ُمت ْ

حذف الثاين  الوقص ٖ
 ادلتحرك

 الكامل َمَفاِعُلنْ  ُمَفاِعُلنْ  ُمتَ َفاِعُلنْ 

 الطي ٗ
حذف الرابع 

 الساكن

 ُمْفَتِعُلنْ  ُمْسَتِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ 
البسيط والرجز 

والسريع وادلنسرح 
 وادلقتضب

 فَاِعاَلُتنْ  اَلتُ َمْفعُ  َمْفُعْواَلتُ 
ُمتَ َفاِعُلْن 

)بشرط 
 اإلضمار(

َفِعُلنْ   ُمْفَتِعُلنْ  ُمت ْ

 القبض ٘
حذف اخلامس 

 الساكن
الطويل واذلزج   فُ ُعْولُ  فُ ُعْوُلنْ 

ُلنْ  وادلضارع وادلتقارب   َمَفاِعُلنْ  َمَفاِعي ْ
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إسكان اخلامس  العصب ٙ
ُلنْ َمَفا ُمَفاِعْلُتْ  ُمَفاِعَلُتْ  ادلتحرك  الوافر ِعي ْ

حذف اخلامس  العقل ٚ
 الوافر َمَفاِعُلنْ  َمَفاِعُتْ  َمَفاِعَلُتْ  ادلتحرك

حذف السابع  الكف ٛ
 الساكن

َمَفاِعَلُتْ 
)بشرط 
 العصب(

 َمَفاِعْيلُ  َمَفاِعْلتُ 
الطويل وادلديد 

واذلزج واخلفيف 
وادلضارع والرمل 

 واجملتث

ُلنْ    َمَفاِعْيلُ  َمَفاِعي ْ
  فَاِعاَلتُ  فَاِعاَلُتنْ 

  فَاِع اَلتُ  فاَِع اَلُتنْ 
  ُمْستَ ْفِع لُ  ُمْستَ ْفِع ُلنْ 

 

 الثاين : الزحاف ادلزدوج

 رقم
نوع 

 الزحاف
 تعريفو

التفعيلة 
 قبلو

 دخول إلى بحور التحويل التفعيلة بعده

 اخلبل ٔ
حذف الثاين 

والرابع 
 الساكنُت

البسيط والرجز  َفِعَلُتْ  ُمَتِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ 
 َفِعاَلتُ  َمُعاَلتُ  َمْفُعْواَلتُ  والسريع وادلنسرح

 اخلزل ٕ
إسكان الثاين 

 وحذف الرابع
َفِعُلنْ  ُمتَ َفاِعُلنْ   الكامل ُمْفَتِعُلنْ  ُمت ْ
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 الشكل ٖ
حذف الثاين 

والسابع 
 الساكنُت

الرمل وادلديد   َفِعاَلتُ  فَاِعاَلُتنْ 
 َمَفاِع لُ  ُمتَ ْفِع لُ  ُمْستَ ْفِع ُلنْ  واخلفيف واجملتث

 النقص ٗ
إسكان اخلامس 
وحذف السابع 

 الساكن
 الوافر ُمَفاِعْيلُ  ُمَفاِعْلتُ  ُمَفاِعَلُتْ 

 

 العلة .ٕ
ومجعها العلل وىي يف اللغة : ادلرض التغيَت الذي حيدث يف التفعيلة هبذا اْلصم، 

تغَت غَت سلتص بثواين اْلسباب، ْلنو ثابت الزم كادلرض ادلزمن. ويف االصطالح : 
أي : إذا عرض وجب التزامة يف  –الواقع يف العروض أو الضرب أصالة مع لزوم 

 ٕٕمجيع القصيدة.
ومن مرجع اآلخر قال الدكتور علي اذلامشي ىي تغيَت يعًتي اْلسباب واْلوتاد 

 ٖٕالواقعة يف أعاريض القصيدة وضروهبا.
العروض )آخر الشطر اْلول من البيت(  وحكم العلة أهنا التقع أصالة إال يف

والضرب )آخر الشطر الثاين( وإذا عرضت لزمت فال يباح للشاعر أن يتخلى عنها 
 ٕٗيف بقية القصيدة.

 

                                                           
 ٓ٘، صفحة : الصايف يف العروض والقوايف زلمد عاشور زلمد، ادلنهد  ٕٕ
 ٕٛٔ. ص: العروض الواضح وعلم القوافيةعلى اذلامشي.   ٖٕ

 ٕٔص:  مرشد الكايف يف العروض و القوايف.زلمد بن حسن بن عثمان،  ٕٗ
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 أقسام العلة
 العلة قسمان : علل الزيادة وعلل النقص.

 ىي ثالت: العلل الزيادة، :األول
 ل تفعيلُت:على وتد رلموع. وىو يدخ يف: ىو زيادة سبب خفالترفيل .ٔ

 .)ُمتَ َفاِعاَلُتْن()ُمتَ َفاِعُلْن( تصَت )ُمتَ َفاِعلُْنُت( مث تكون ( أ
( مث تكون  ( ب  .)فَاِعاَلُتْن()فَاِعُلْن( تصَت )فَاِعلُْنُتْ

وىو خاص يدخل حبرين رلزوع الكامل وادلتدارك. وحكم الًتفيل أنو يقع يف 
 الضرب فقط. وال يقع يف العروض. كما قال الشافعي:

  بَّ َواَل ُيِحبََّك َمْن ُتِحبَّوْ  اْلَبِليَِّة َأْن ُتِح    َوِمنَ 
ْب|َبَكَمْنُتِحْبَبوْ  َوِمنَ ْلَبِلْي|يَِتأَنْ ُتِحبْ   بَ َواَلحيُِ

///o//o/|////o//o////o//o/|////o//o/o/

 متفاعالتنمتفاعلن| متفاعلن|متفاعلن
: ىو زيادة حرف ساكن على وتد رلموع. وىو يدخل ثالت التذييل .ٕ

 فعيالت: ت
 .)ُمتَ َفاِعاَلْن()ُمتَ َفاِعُلْن( تصَت ( أ

 .)ُمْستَ ْفِعاَلْن()ُمْستَ ْفِعُلْن( تصَت  ( ب
 .)فَاِعاَلْن()فَاِعُلْن( تصَت  ( ت

وىو خاص يدخل ثالثة أحبر رلزوء الكامل والبسيط وادلتدارك. مثل يف مسط 
 الدرر:

 يَا َمْوَسِم اْلَخْيِر يَا َشْهِر الصََّفا َوالصَّاَلحْ 
َنا ِفْيِو َخْيِر الرّْيَاحْ يَ      ا َشْهُر َىبَّْت َعَلي ْ

ْل|َخَْتِيَا|َشْهِرْصَصَفا|َوْصَصاَلحْ    يَاَمْومسَِ
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َعَلْي|نَاِفْيِهَخْي|رِْررِيَاحْ   يَاَشْهرَُىْب|بَ ت ْ
/o/o//o/|//o//o/|//o/o//o/|//o//oo/

////o/o//o/|//o//o/|//o/o//o/|//o//oo/

 فاعالنمستفعلن|فاعلن|مستفعلن|
 فاعالنمستفعلن|فاعلن|مستفعلن|   

: ىو زيادة حرف ساكن على سبب خفيف. وىو خاص يدخل التسبيع .ٖ
 .)فَاِعاَلتَان(رلزوء الرمل، )فَاِعاَلُتْن( تصَت 

  َتْخبَ ًرا رَبْ ًعا ِبُعْسَفانْ  يَا َخِلْيِليَّ اْربَ ًعا َواْس 
َواسْ   انْ َُتْبَ َرنْ َرْب|َعْنِبُعْسفَ  يَاَخِلْيِلْي|يَ ْربَ َعن ْ

/o//o/o/|//o//o/o///o//o/o/|//o//o/oo/

 فاعالتن| فاعالتان فاعالتن|فاعالتن
 وىي تسع: النقص، العلة الثاني:

: ىو حذف سبب خفيف من آخر التفعيلة. ويدخل أربع الحذف .ٔ
 تفعالت:

 .)فَ َعْل(حذف ُلْن من فَ ُعْوُلْن صار )فَ ُعْو( وحتول إىل ( أ
ُلْن صار )مَ  ( ب  .)فَ ُعْوُلْن(َفاِعي( وحتول إيل وحذف ُلْن من َمَفاِعي ْ
 .)فَاِعُلْن(وحذف ُتْن من فَاِعاَلُتْن صار )فَاِعاَل( وحتول إىل  ( ت
 .)َمَفاِعَل(وحذف ُتْن من ُمَفاِعَلُتْ صار )ُمَفاِعَل( وحتول إيل  ( ث

 ويدخل احلذف ستة أحبر : الطويل وادلديد واذلزج والرمل واخلفيف وادلتقارب.
 كما قال كعب بن زىَت:

 َزلَّ َعْن ِمْثِل َمَقاِمْي َوزََحلْ   َلْو يَ ُقْوُم اْلِفْيُل َأْو ِفيَّالُوُ 
|يَاذُلُو  زَْلَلَعْنِمْث|ِلَمَقاِمْي|َوَزَحلْ   َلْويَ ُقْوُمْل|ِفْيُُلَْويفْ
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/o//o/o///|o//o/o///|o//o//o//o/o/////|o/o/////|o 
 فعلنفاعالتن|فاعالتن| فاعلنفاعالتن|فاعالتن|

 ادلتنيب:وكما قال 
 َوزُْرُت اْلُعَداَة ِبآَجاِلَها   َلِقْيَت اْلُعَفاَة ِبآَماِلَها

 َوُزْرُتْل|ُعَداَة|بِأاَجا|ذِلَا   َلِقْيَتْل|ُعَفاَة|بِأاَما|ذِلَا
//o/o////|o///|//o/o////|o////o/o////|o///|//o/o////|o 

 فعولن|فعول|فعولن|فعل  فعولن|فعول|فعولن|فعل
العصب )إسكان حرف اخلامس ادلتحرك( واحلذف  : ىو رلموعالقطف .ٕ

حذف ُتْن )حذف سبب خفيف من آخر التفعيلة(. ويدخل تفعيلة واحدة: 
ويدخل  )فَ ُعْوُلْن(.من ُمَفاِعَلُتْ مع إسكان الالم فتصَت )ُمَفاَعْل( وحتول إىل 

 ما قال أبو نواس:ك  القطف البحر الواحد الوافر.
 ِبُمْعَتِدٍل َأَرقَّ ِمَن اْلَهَواءِ  تَ َعرَّتْ  َوقَابَ َلِت النَِّسْيُم َوَقدْ 

|َنِسْيُمَوَقْد|تَ َعْرَرتْ   َقِمَنْل|َىَواِءيْ  َوقَابَ َلِتْ  مبُْعَتِدِلْن|َأَرق ْ
 //o///o|///o///o|///o/o///o///o|///o///o|///o/o/

 فعولنمفاعلت|مفاعلت| فعولنمفاعلت|مفاعلت|/
وإسكان ثانيو. ويدخل ثالث  : ىو حذف آخر الوتد اجملموع،القطع .ٖ

 تفعالت:
حذف النون وإسكان الالم من فَاِعُلن فتصَت )فَاِعْل( وحتول إىل ( أ

 .)فَ ْعُلْن(
حذف النون وإسكان الالم من ُمتَ َفاِعُلْن فتصَت )ُمتَ َفاِعْل( وحتول إىل  ( ب

 .)َفِعاَلُتْن(
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وحتول إىل حذف النون وإسكان الالم من ُمْستَ ْفِعُلْن فتصَت )ُمْستَ ْفِعْل(  ( ت
 .)َمْفُعْوُلْن(

خيتص القطع بثالثة أحبر:الكامل والبسيط والرجز. كما قال كعب بن 
 زىَت بن أيب سلمى:

 َدرِبُ ْوا َكَما َدرَِيْت ُأُسْوُد َخِفيَّةٍ 
 ُغْلُب الرّْقَاِب ِمَن اأْلُُسْوُد َضَواِريْ 

َيِتْ   َنُْلُُسْو|ُدَضَوارِيْ ُغْلبُ ْررِقَا|مبِِ  َدرِبُ ْواَكَما|َدرِيَ ْتُأُسْو|ُدَخِفي ْ
///o//o/////|o//o/////|o//o//o/o//o/////|o//o/////|o/o/

 فعالتنمستفعلن|متفاعلن| متفاعلن|متفاعلن|متفاعلن
: ىو تًتكب من احلذف )حذف سبب خفيف من آخر التفعيلة( البتر .ٗ

والقطع )حذف آخر الوتد اجملموع، وإسكان ثانيو(. وخيتص ببحري )ادلديد 
 ب( ويدخل تفعيلتُت:وادلتقار 

)فَاِعاَلتن( يف ادلديد، حذف ُتْن من فَاِعاَلُتْن وىو احلذف، مث حذفت ( أ
اْللف من فَاِعاَل وسكنت الالم، وىو القطع فصارت )فَاِعْل( وحتول إىل 

 .)فَ ْعُلْن(
)فَ ُعْوُلْن( يف ادلتقارب فتخدف منو ُلْن وىو احلذف مث حتذف الواو  ( ب

 .)َفْع(تصَت وتسكن العُت، وىو القطع، ف
ْلَفاُء يَا قُ ْوَتةٌ   ُأْخرَِجْت ِمْن ِكْيِس ِدْىَقانِ   ِإنََّما الذَّ

 ُأْخرَِجْتِمْن|ِكْيِسِدْه|قَانِ   ِإنْ َنَمْذَذْل|فَاءُيَا|قُ ْوتَ ُتْ 
/o//o/o//|o//o//|o//o///o//o/o//|o//o//|o/o/

 فْعلنفاعالتن|فاعلن|  فاعالتن|فاعلن|فاعلن
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 ب اخلفيف، وإسكان أولو. ويدخل تفعلتُت:: حذف ثاين السبالقصر .٘
 .)فَ ُعْوْل(حذف نون فَ ُعْوُلْن وإسكان المو، فتصَت ( أ

حذف نون فَاِعاَلُتْن وإسكان تائو فتصَت )فَاِعاَلْت( وحيول إىل  ( ب
 .)فَاِعاَلْن(

يدخل القصر أربعة أحبر: ادلديد والرمل واخلفيف وادلتقارب. مثل قول 
 الشاعر:

ْعَما  أَنَِّنْي َقْد طَاَل َحْبِسْي َوانِْتظَارْ   َن َعنّْي َمْأُلًكاأَْبِلِغ الن ُّ
ُنْع|َمانَ َعْنٍِت|َمْأُلَكنْ  َقْد|طَاحَلَْبِسْي|َوْنِتظَارْ   أَْبِلِغن ْ  أَنْ َنِني ْ

/o//o/o/|//o//o/o/|//o//o////o//o/o/|//o//o/o/|//o//oo/

 فاعالتن|فاعالتن|فاعالنْ   فاعالتن|فاعالتن|فاعلن
 نْ لُ عِ حذف الوتد اجملموع كلو. ويدخل تفعلة واحدة: حذف  : ىوالحذذ .ٙ

حبر الكامل احلذذ  ويدخل .)َفِعُلْن(ا( وحتول إىل فَ ت َ فتصَت )مُ  نْ لُ اعِ فَ ت َ مُ من 
 كما قال أبو نواس:  فقط.

 رُْخِص اْلبَ َناِن ُمَخضٍَّب بِِلَحا َوَوَصْلُت َأْسَباِبي ِبُمْخَتِلقٍ 
|بِِلَحا ِلِقنْ َوَوَصْلُتَأْس|بَابِيِبُمْخ|تَ   ُرْخِصْلبَ َنا|منَُخْضَضنِبْ

///o//o///|o/o//o/////|o//o/o//o/////|o//o/////|o/

 فِعلنمستفعلن|متفاعلن| فِعلنمتفاعلن|مستفعلن|
: ىو حذف الوتد ادلفروق من آخر التفعيلة. ويدخل تفعيلة واحدة: الصلم .ٚ

. ويدخل )فَ ْعُلْن( حذف اَلُت من َمْفُعْواَلُت فتصَت )َمْفُعْو( وحتول إىل
 الصلم حبري السريع وادلنسرح. كما قال أبو نواس:

َبَل ِمْن ثَ ْهِمدٍ  انِ   يَارَاِكًبا َأق ْ ْبَل َوالشَّ  َكْيَف تَ رَْكَت اإْلِ
بَ َلِمْن| |أَق ْ بْ َلَوْش|شاين  ثَ ْهِمِدنْ  يَارَاِكنَبْ َفتَ َرْك|َتْْلِ  َكي ْ
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/o/o//o///|o///o///|o//o//o///o///|o/o//o///|o/o/

 فْعلنمفتعلن|مستفعلن| مستفعلن|مفتعلن|فاعلن
: ىو تسكُت آخر الوتد ادلفروق. ويدخل تفعيلة واحدة: إسكان تاء الوقف .ٛ

. ويدخل الوقص حبري (نْ اَل وْ عُ فْ )مَ َمْفُعْواَلُت فتصَت )َمْفُعْواَلْت( وحتول إىل 
 السريع وادلنسرح. مثل قول الشاعر:

 اِت اْلَخالْ َخلَّْيُت قَ ْلِبْي ِفْي َيِدْي ذَ 
َيِدْي|َذاتِْلَخالْ   َخْلَلْيتُ َقْل|بِْيِفي ْ

/o/o//o/|//o/o//o///|o/o/oo/

 مفعوالنمستفعلن|مستفعلن|
: ىو حذف آخر الوتد ادلفروق. ويدخل تفعيلة واحدة: حذف تاء الكسف .ٜ

. ويدخل الكسف حبري )َمْفُعْوُلْن(َمْفُعْواَلُت فتصَت )َمْفُعْواَل( وحتول إىل 
 نسرح. مثل قول أيب نواس:السريع وادل

ْصَباحِ   َقْد َأْغَتِدْي ِفْي فَ َلِق اإْلِ
َفَلِقْل|ِإْصَباِحي  َقْدأَْغَتِدْي|ِفي ْ

/o/o//o/|//o///o///|o/o/o/

 مفعولنمستفعلن|مفتعلن|
/

/

 جدول أنواع العلل اْلول : العلة الزيادة
 حوردخول إلى ب االتفعيلة بعدى االتفعيلة قبله اتعريفه علةنوع ال رقم

 الًتفيل ٔ
على  يفزيادة سبب خف

 الوتد اجملموع
رلزوع الكامل  ُمتَ َفاِعاَلُتنْ  ُمتَ َفاِعُلْن 

 فَاِعاَلُتنْ  فَاِعُلْن  وادلتدارك
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 التذييل ٕ
زيادة حرف ساكن على 

 الوتد اجملموع

رلزوء الكامل  ُمتَ َفاِعاَلنْ  ُمتَ َفاِعُلنْ 
 ْستَ ْفِعاَلنْ مُ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  والبسيط وادلتدارك

 فَاِعاَلنْ  فَاِعُلنْ 

 التسبيغ ٖ
زيادة حرف ساكن على 

 سبب خفيف
 رلزوء الرمل فَاِعاَلتَانْ  فَاِعاَلُتنْ 

 الثاين: علل النقص

 اتعريفه عللنوع ال رقم
التفعيلة 

 اقبله
التفعيلة 

 ابعدى
 دخول إلى بحور التحويل

 احلذف ٔ
حذف سبب 

خفيف من آخر 
 التفعيلة

 َمَفاِعلَ  ُمَفاِعلَ  اِعَلُتْ ُمفَ 
الطويل وادلديد 

واذلزج والرمل 
 واخلفيف وادلتقارب

 فَ َعلْ  فَ ُعوْ  فَ ُعْوُلنْ 
ُلنْ   فَ ُعْوُلنْ  َمَفاِعيْ  َمَفاِعي ْ
 فَاِعُلنْ  فَاِعاَل  فَاِعاَلُتنْ 

 القطف ٕ
رلموع العصب 

)إسكان اخلامس 
 ادلتحرك( واحلذف

 الوافر فَ ُعْوُلنْ  لْ ُمَفاعِ  ُمَفاِعَلُتْ 

 القطع ٖ
حذف آخر 

الوتد اجملموع، 
 وإسكان ثانيو

 فَ ْعُلنْ  فَاِعلْ  فَاِعُلنْ 
الكامل والبسيط 

 والرجز وادلتدارك
 َفِعاَلُتنْ  ُمتَ َفاِعلْ  ُمتَ َفاِعُلنْ 

 َمْفُعْوُلنْ  ُمْستَ ْفِعلْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ 

تًتكب من  البًت ٗ
 احلذف والقطع

  َفعْ  فَ ُعْوُلنْ 
 ادلديد وادلتقارب

 فْعلنْ  فَاِعلْ  فَاِعاَلُتنْ 
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 القصر ٘
حذف ثاين 

السبب اخلفيف، 
 وإسكان أولو

ادلديد والرمل   فَ ُعْولْ  فَ ُعْوُلنْ 
 فَاِعاَلنْ  فَاِعاَلتْ  فَاِعاَلُتنْ  واخلفيف وادلتقارب

حذف الوتد  احلذذ ٙ
 لكاملا َفِعُلنْ  ُمتَ َفا ُمتَ َفاِعُلنْ  اجملموع كلو

 الصلم ٚ
حذف الوتد 

ادلفروق من آخر 
 التفعيلة

 السريع وادلنسرح فَ ْعُلنْ  َمْفُعو َمْفُعْواَلتُ 

تسكُت آخر  الوقف ٛ
 السريع وادلنسرح َمْفُعْواَلنْ  َمْفُعْواَلتْ  َمْفُعْواَلتُ  الوتد ادلفروق

حذف آخر  الكسف ٜ
 الوتد ادلفروق

 السريع وادلنسرح َمْفُعْوُلنْ  َمْفُعواَل  َمْفُعْواَلتُ 

 
  وىكذا بيان الزحافات والعلل، زادنا ونفعنا ا ما علمنا.

 

 ٕ٘العلل الجارية مجري الزحاف .ٖ
 : ىو حذف أول الوتد اجملموع. التشعيث .ٔ

 .)مفعولن(فَاِعاَلُتْن يصَت )فَااَلُتْن( مث حتول إىل ( أ
 . )فَ ْعُلْن(فَاِعُلْن يصَت )فَاُلْن( مث حتول إىل  ( ب

                                                           
25

 . انظر فيو لتوضيح البيان.٘ٙ-ٔٙص:  الصايف يف العروض والقوايف زلمد عاشور زلمد، ادلنهد 
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 ثالثة أحبر، ىي: اخلفيف، واجملتث، وادلتدارك. يدخل التشعيث
حذف أول الوتد اجملموع من أول تفعيلة يف البيت. يدخل اخلرم : الخرم .ٕ

)فعولن( يف الطويل وادلتقارب، )مفاعلت( يف الوافر، )مفاعيلن(  يف اذلزج 
وادلضارع. وىو قبيح حىت قيل: دينع استعمالو للمولدين، والصحيح جواز عند 

 الضرورة.
 فعولن -اْلول 

 .(نْ لُ عْ )ف َ خرمو اسم "ثلم"، فَ ُعْوُلْن فتصَت ُعْوُلْن مث حتول إىل  -ٔ
 .)فَ ْعُل(خرمو مع قبضو امسو "ثرم" فَ ُعْوُلْن فتصَت ُعْوُل مث حتول إىل  -ٕ

 مفاعلت – الثاين
 .)مفتعلن(خرمو اسم "عضب" ُمتَ َفاِعُلْن فتصَت فَاِعَلُتْ وحتول إىل  -ٔ
، بعد حذف ادليم خرمو مع عصبو اسم "قصم -ٕ " ُمتَ َفاِعُلْن فتصَت فَاِعَلُتْ

 .)مفعولن(خرما، وإسكان الالم عصبا فتحول إىل 
 .)فاعلن(خرمو مع عقلو امسو "مجم" ُمتَ َفاِعُلْن فتصَت فَاِعُتْ مث حتول إىل  -ٖ
خرمو مع نقصو )امجاع العصب والكسف( امسو "عقص" ُمتَ َفاِعُلْن فتصَت  -ٗ

 .َمْفُعْوُل()فَاِعْلُت مث حتول إىل 
 مفاعيلن -الثالث

ُلْن مث حتول إىل  -ٔ ُلْن فتصَت فَاِعي ْ  .)َمْفُعْوُلْن(خرمو امسو "خرم"، َمَفاِعي ْ
ُلْن خرما واخلامس  -ٕ خرمو مع قبضو يقال لو "شًت" حبذف اْلول من َمَفاِعي ْ

ُلْن   .)فَاِعُلْن(قبضا فتصَت َمَفاِعي ْ
من اجلزء، مفاعيلن خرمو مع كفو امسو "خرب" وىو حذف ادليم والنون  -ٖ

 .)َمْفُعْوُل(فتصَت )فَاِعْيُل( مث حتول إىل 
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 البحور .ط 
 ٕٙقال الشيخ زلمد الدمنهوري: البحور ىي حاصل تكرار اجلزء بوجو شعري.

وقال الدكتور زلمد عاشور زلمد: البحور مجع حبر، والبحر: تكرار اجلزء بوجو 
 ٕٚشعري، أو التفاعيل ادلكرر بعضها بوجو الشعري.

لدكتور زلمد بن حسن بن عثمان: البحر ىو الوزن اخلاص الذي على وقال ا
 ٕٛمثالو جيري النظم.

ونأخذ من أقواذلم أن البحور مجع البحر، البحر: تكرار التفعيالت يف الشعري. 
وجدنا اآلن البحور ستة عشر وضع اخلليل أصول مخسة عشر مث زاد عليها 

 البحر الواحد مساه )متدارك(. ٜٕاْلخفش
 لعروضيون عن أنواع البحور بنظم:وقال ا

 فكامل اىزاج االراجيز أرمال  طويل مديد فالبسيط فوافر
 فمقتضب رلتث قرب لتفضال سريع سراح فاخلفيف مصارع

يعٌت ىي الطويل وادلديد والبسيط والوافر والكامل واذلزج والرجز والرمل والسريع 
رب وادلتدارك. وىي يقسم وادلنسرح واخلفيف وادلضارع وادلقتضب واجملتث وادلتقا

ثالثة: )الطويل،ادلديد،البسيط( تعرف الختالفها جزء مخاسي مثل)فاعلن أو فعولن( 
مع جزء سباعي مثل)مستفعلن أو مفاعيلن أو فاعالتن( و أحد عشر قسمى سباعية 
)الوافر، الرمل، الكامل واذلزج والرجز والسريع وادلنسرح واخلفيف وادلضارع وادلقتضب 

سبب مسمى سباعية ْلهنا من أجزاء السباعية )مستفعلن أو مفاعيلن أو  واجملتث(

                                                           
 ٓٔ ص. ادلختصر الشايف على مت الكايفالشيخ زلمد الدمنهوري،  ٕٙ

 ٕٗ، صفحة : الصايف يف العروض والقوايف زلمد عاشور زلمد، ادلنهد  ٕٚ
 ٖٛص:  مرشد الكايف يف العروض و القوايف.د بن حسن بن عثمان، زلم  ٕٛ

 ىو أبو احلسن سعيد بن مسعدة النحوي ادلعروف باْلخفش اْلوسط أحد من حناة البصرة.  ٜٕ
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فاعالتن أو متفاعلن أو مفاعلت( يف اْلصل وضعها وحبران يعرفان مخاسيُت وىو 
 )ادلتدارك وادلتقارب( ْلهنما بسبب أجزاء اخلماسية )فعولن وفاعلن(.

 البحر األول: الطويل .ٔ
 أجزاء الطويل، ووزنو اْلصل:

ُلنْ  فَ ُعْوُلنْ  ُلْن فَ ُعْوُلْن َمَفاِعي ْ ُلنْ   َمَفاِعي ْ ُلْن فَ ُعْوُلْن َمَفاِعي ْ  ٖٓفَ ُعْوُلْن َمَفاِعي ْ
 ويقول صفي الدين احللي:

ُلْن فَ ُعْوُلْن َمَفاِعُلنْ   َطوِْيٌل َلُو ُدْوَن اْلُبُحْوُر َفَضاِئلُ   ٖٔفَ ُعْوُلْن َمَفاِعي ْ
 

 ىذا غالب موازينو: . أ
 فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن  فاعلنفعولن مفاعيلن فعولن م :األول
 فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن  فعولن مفاعيلن فعولن مفاعبلن : الثاني

  فعولن مفاعيلن فعولن فعولن  : فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلنالثالث
 

 البيان
أي يصيبها القبض وىو –: أن العروض يف الوزن اْلول مقبوض الوزن األولبيان 

ُلْن فصار حذف اخلامس السا  . والضرب فيو (نْ لُ اعِ فَ )مَ كن أي الياء من َمَفاِعي ْ
 . مثل يف مسط الدرر:(نْ لُ ي ْ اعِ فَ )مَ صحيح، وزنو 

َفَة نَاِدمٍ  لّْ َوق ْ  َفَما َقْد َمَضى ِفي اْلُعْمِر ِمْن َغْفَلٍة َيْكِفيْ   َوِقْف ِفْي َمَقاِم الذُّ
َيْكِفيْ َفمَ  َوِقْفِفْي|َمَقاِمْذُذْل|ِلَوْقَف|تَ َناِدِمنْ  َغْف|لَِتن ْ  اَقْد|َمَضاِفْلُعْم|رِِمن ْ

                                                           
 ٜٕ. ص: العروض الواضح وعلم القوافيةعلى اذلامشي.   ٖٓ

 ٓٗص:  مرشد الكايف يف العروض و القوايف.زلمد بن حسن بن عثمان،   ٖٔ
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//o/o////|o/o/o////|o///|//o//o///o/o////|o/o/o////|o/o////|o/o/o/

 فعولن |مفاعيلن |فعولن |مفاعيلن  فعولن |مفاعيلن |فعول |مفاعلن
: أن العروض يف الوزن الثاين مقبوض والضرب فيو مقبوض أيضا، الوزن الثاني بيان 

 . مثل يف مسط الدرر: (نْ لُ اعِ فَ )مَ وزهنما 
ْوُر يَ ْهِدي اْلَحائِرِْيَن ِضَياُؤهُ   َوِفي اْلَحْشِر ِظلّْ اْلُمْرَسِلْيَن ِلَواُؤهُ  ُىَو الن ُّ

|ِلَواُؤُىو  ُىَونْ نُ ْو|رُيَ ْهِدحْلَا|ئِرِْيَن|ِضَياُؤُىو  َوِفْلَحْش|رِِظْلِلْلُمْر|َسِلُْتَ
//o/o////|o/o/o////|o///|//o//o///o/o////|o/o/o////|o///|//o//o/

 فعولن |مفاعيلن |فعول |مفاعلن  فعولن |مفاعيلن |فعول |مفاعلن
والضرب  .(نْ لُ اعِ فَ )مَ : أن العروض يف الوزن الثالث مقبوض وزنو الوزن الثالث بيان

ُلْن فصار )َمَفاِعي( وحتول إىل  فيو زلذوف وىو حذف سبب خفيف ُلْن من َمَفاِعي ْ
 مثل قول أيب نواس:. )فَ ُعْوُلْن(

تُ َها ِلَشَرابِ  َسَقاِنْي أَبُ ْو َبْشٍر ِمَن الرَّاِح َشْربَةً  ًة َما ُذق ْ  َلَها َلذَّ
 ذَلَاَلْذ|َذتَ ْنَماُذْق|تُ َهاِل|َشرَايبْ  َسَقاينْ|أَبُ ْو َبْشرِْن|ِمنَ ْرَرا|ِحَشْربَ َتْ 

//o/o////|o/o/o////|o/o////|o//o///o/o////|o/o/o////|o///|//o/o/

 فعولن |مفاعيلن |فعول |فعولن  فعولن |مفاعيلن |فعولن |مفاعلن
 زحاف وعلة يدخالن البحر الطويل: . ب

ُلْن  فتصَت(. فَ ُعْولُ : حذف اخلامس الساكن. فتصَت فَ ُعْوُلْن ) القبض -ٔ َمَفاِعي ْ
 .)َمَفاِعُلْن(

ُلْن  الكف -ٕ  .ُل(ي)َمَفاعِ : حذف السابع الساكن. فتصَت َمَفاِعي ْ
. )فَ َعْل(وحتول إىل  )فَ ُعْو(فتصَت فَ ُعْوُلْن  بب خفيف.حذف س:  الحذف -ٖ

ُلْن   .)فعولن( وحتول إىل )َمَفاِعي(َمَفاِعي ْ
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 البحر الثاني: المديد .ٕ
 وزنو اْلصل:

 ٕٖفَاِعُلنْ  فَاِعاَلُتْن فَاِعُلْن فَاِعاَلُتنْ   فَاِعاَلُتْن فَاِعُلْن فَاِعاَلُتْن َفاِعُلنْ 
 :قال قائلال وجد ادلديد إال رلزوءا كما 

 ٖٖفاعالتن فاعلن فاعالتن اتٌ صَ اخِ شَ  ٍِتْ يِ عْ ا أَ دً يْ دِ امَ يَ 
 

 ىذا غالب موازينو: . أ
 فاعالتن فاعلن فاعالتن  فاعالتن فاعلن فاعالتن :األول
 فاعالتن فاعلن فاعالنْ   فاعالتن فاعلن فاعلن  :الثاني

 فاعالتن فاعلن فاعلن  فاعالتن فاعلن فاعلن : الثالث
 فاعالتن فاعلن فْعلنْ   فاعلن فاعلن فاعالتن :الرابع

 فاعالتن فاعلن فِعلن  فاعالتن فاعلن فِعلن :الخامس
 فاعالتن فاعلن فْعلن  فاعالتن فاعلن فِعلن :السادس

 
 البيان

: أن العروض والضرب يف الوزن اْلول صحيحان وزنو الوزن األولبيان 
 . مثل قول الشاعر :)فَاِعاَلُتْن(

 يَا لََبْكٍر أَْيَن أَْيَن اْلِفَرارُ   ْوا ِلي َكِلْيًبايَا لََبْكٍر أَْنِشرُ 
 يَالََبْكرِْن|أَيْ َنَأْي|نَ ْلِفرَاُروْ   يَالََبْكرِْن|أَْنِشُرْو|لِيَكِلْينَبْ 

                                                           
 ٕٛ. ص: العروض الواضح وعلم القوافيةعلى اذلامشي.   ٕٖ

 ٔ٘ص:  مرشد الكايف يف العروض و القوايف.زلمد بن حسن بن عثمان،   ٖٖ
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/o//o/o//|o//o//|o//o/o///o//o/o//|o//o//|o//o/o/

 فاعالتن|فاعلن|فاعالتن  فاعالتن|فاعلن|فاعالتن
أي يصيبها احلذف وىو –روض يف الوزن الثاين سلذوفة : أن العالوزن الثانيبيان 

. )فَاِعُلْن(حذف سبب خفيف ُتْن من فَاِعاَلُتْن فصار )فَاِعاَل( وحتول إىل 
أي يصيبو القصر وىو حذف ثاين السبب اخلفيف من –والعروض فيو مقصور 

 آخر التفعيلة أي النون من فَاِعاَلُتْن فصار )فَاِعاَلُت(، وإسكان أولو يعٌت
 . مثل قول الشاعر:ْن(اَل اعِ )فَ إسكان التاء فصار )فَاِعاَلْت( وحتول إىل 

 ُكلُّ َعْيٍش َصاِئٌر لِلزََّوالْ    اَل يَ ُغرَّنَّ اْمَرأً َعْيُشوُ 
 ُكْلُلَعْيِشْن|َصائُِرْن|لِْزَزَوالْ   اَليَ ُغْرَرْن|مَنْرََأْن|َعْيُشُهو

/o//o/o//|o//o//|o//o///o//o/o//|o//o//|o//oo/

 فاعالتن|فاعلن|فاعالن  فاعالتن|فاعلن|فاعلن
: أن العروض والضرب يف الوزن الثالث زلذوفان وزنو بيان الوزن الثالث

 :قول الشاعر مثل. )فَاِعُلْن(
 َشاِىًدا َما ُكْنُت َأْو َغائًِبا  اْعَلُمْوا أَنّْي َلُكْم َحاِفظٌ 

 ْنُتَأْو|َغاِئنَبْ َشاِىَدمْنَا|كُ   اْعَلُمْوَأْن|نِيَلُكْم|َحاِفُظنْ 
/o//o/o//|o//o//|o//o///o//o/o//|o//o//|o//o/

 فاعالتن|فاعلن|فاعلن  فاعالتن|فاعلن|فاعلن
والضرب . )فَاِعُلْن(: أن العروض يف الوزن الرابع زلذوفة وزنو الوزن الرابعبيان 

أي يصيبو البًت وىو يًتكب من احلذف )حذف سبب خفيف من –فيو مبًت 
أي ُتْن من فَاِعاَلُتْن فصار )فَاِعاَل( والقطع )حذف آخر الوتد  آخر التفعيلة(

اجملموع، وإسكان ثانيو( أي حذف اْللف منو وإسكان الالم فصار )فَاِعْل( 
 . مثل قول الشاعر:ْن(ْعلُ )ف َ وحتول إىل 
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ْلَفاُء يَا قُ ْوَتةٌ   ُأْخرَِجْت ِمْن ِكْيِس ِدْىَقانِ   ِإنََّما الذَّ
 ُأْخرَِجْتِمْن|ِكْيِسِدْه|قَانِ   ءُيَا|قُ ْوتَ ُتْ ِإنْ َنَمْذَذْل|فَا

/o//o/o//|o//o//|o//o///o//o/o//|o//o//|o/o/

 فاعالتن|فاعلن|فْعلن  فاعالتن|فاعلن|فاعلن
أي –أن العروض والضرب يف اخلامس زلذوفان سلبونان  :بيان الوزن الخامس

 اخلنب ىو حذف يصيبهما احلذف واخلنب، بيان احلذف كما تقدم )فَاِعُلْن( مث
 . مثل قول الديبعي:)َفِعُلْن(الثاين الساكن من التفعيلة أي اْللف منو فصار 

َرَة اْلَعَلمِ   يَا ُأَىْيَل اْلُجْوِد َواْلَكَرمِ   َعْطَفًة يَا ِجي ْ
َرتْل|َعَلِمي َيا|ِجي ْ َلْل|ُجْوِدَوْل|َكَرِمي  َعْطَفتَ ن ْ  يَا أَُىي ْ

/o//o/o//|o//o////|o///o//o/o//|o//o////|o/

 فاعالتن|فاعلن|فِعلن  فاعالتن|فاعلن|فِعلن

والضرب مبًت . )َفِعُلْن(: أن العروض سلذوفة سلبونة وزنو الوزن السادس بيان
 مثل قول عدي بن زيد العبادي:. ْن(ْعلُ )ف َ وزنو 

 تَ ْقَضُم اْلِهْنِديَّ َواْلَغارَا   ُربَّ نَاٍر ِبتُّ َأْرُمُقَها
 تَ ْقَضُمْلِهْن|ِديْ يَ َوْل|َغاَرا   ْر|ُمُقَهارُبْ بَ َنارِْن|بِْتَتأَ 

/o//o/o/|o//o///|o///o//o/o///|o//o//|o/o/

 فاعالتن|فاعلن|فْعلن  فاعالتن|فاعلن|فِعلن
 زحاف وعلة يدخالن البحر المديد: . ب

وتصَت فَاِعُلْن . )َفِعاَلُتْن(: ىو حذف الثاين الساكن. فتصَت فَاِعاَلُتْن الخبن -ٔ
 .)َفِعُلْن(

 .ِعاَلُت(ا)فَ ىو حذف السابع الساكن. فتصَت فَاِعاَلُتْن  :الكف -ٕ
 .)َفِعاَلُت(ىو مركب من اخلنب والكف. فتصَت فَاِعاَلُتْن  الشكل: -ٖ
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 وحتول إىل )فَاِعاَل(ىو حذف سبب خفيف. فتصَت فَاِعاَلُتْن  الحذف: -ٗ
 )فَاِعُلْن(.

 وحتول إىل ()فَاِعلْ : ىو مركب من احلذف والقطع. فتصَت فَاِعاَلُتْن البتر -٘
 )فَ ْعُلْن(.

: ىو حذف الثاين السبب اخلفيف وإسكان أولو. فتصَت فَاِعاَلُتْن القصر -ٙ
 )فَاِعاَلْن(. وحتول إىل (تْ )فَاِعاَل 

 

 البحر الثالث: البسيط .ٖ
 أجزاء البسيط مثانية، وزنو يف اْلصل:

 ْٖٗن ُمْستَ ْفِعُلْن فَاِعُلنْ ُمْستَ ْفَعُلْن فَاِعلُ   ُمْستَ ْفِعُلْن فَاِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلْن فَاِعُلنْ 
 

 وال فرق مبراجع أخر بسند ىذا النظم:
 ُٖ٘مْستَ ْفِعُلْن فَاِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلْن فَاِعُلنْ  يَا بَاِسِطْي ِإنَّ َوْجِدْي ِفْيَك ُمْشتَ ْعِمُلْن 

 
 وىذه غالب موازينو وبيانها: . أ

 لنمستفعلن فاعلن مستفعلن فعِ  : مستفعلن فاعلن مستفعلن فِعلناألول
 مستفعلن فاعلن مستفعلن فْعلن : مستفعلن فاعلن مستفعلن فِعلنالثاني

 مستفعلن فاعلن مستفعلن مستفعلن فاعلن مستفعلن :الثالث
 مستفعلن فاعلن مستفعالنْ  مستفعلن فاعلن مستفعلن :الرابع

                                                           
 ٕٗ. ص: العروض الواضح وعلم القوافيةعلى اذلامشي.   ٖٗ

 ٜ٘ص:  مرشد الكايف يف العروض و القوايف.زلمد بن حسن بن عثمان،   ٖ٘
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 مستفعلن فاعلن مفعولن مستفعلن فاعلن مستفعلن :الخامس
 ستفعلن فاعلن مفعولنم  مستفعلن فاعلن مفعولن :السادس

 مستفعلن فاعلن فعولن  مستفعلن فاعلن فعولن :السابع
 

 البيان
أي يصيبهما –كانت العروض والضرب يف الوزن اْلول سلبونُت   بيان الوزن األول:

اخلنب وىو ىو حذف الثاين الساكن من التفعيلة أي اْللف من فَاِعُلْن صار 
 . مثل قول البوصَتي:)َفِعُلْن(

 ثُمَّ اْصطََفاُه َحِبيًبا بَاِرُئ النََّسمِ   لَِّذْي َتمَّ َمْعَناُه َوُصْورَتُوُ فَ ْهَو ا
 مُثَْمْصطََفا|ُىوَحيب|بَ ْنَبارُِئْن|َنَسِمي فَ ْهَوْلَلِذْي|مَتَْمَمْع|نَاُىوَوُصْو|َرتُ ُهوْ 

/o/o//o///|o//o///|o/o//o/////|o//o/o//o///|o//o///|o/o//o/////|o/

 |فاعلن|مستفعلن|فِعلنمستفعلن ستفعلن|فِعلن|فاعلن|ممستفعلن
أي –والضرب مقطوعا  .)َفِعُلْن(: كانت العروض سلبونة وزنو بيان الوزن الثاني

يصيبو القطع  وىو حذف آخر الوتد اجملموع أي النون من فَاِعُلْن فصار )فَاِعُل( 
 . مثل قول كعب بن زىَت:)فَ ْعُلْن(وإسكان ثانيو )فَاِعْل( وحتول إىل 

 َوَصارٌِم ِمْن ُسيُ ْوِف اهلِل َمْسُلْولُ   ِإنَّ الرَُّسْوُل لَنُ ْوٌر َيْسَتَضاُء ِبوِ 
 َوَصارُِمْن|ِمْنُسيُ ْو|ِفْلاَلمِهَْس|ُلْوُلو  ِإنْ نَ ْرَرُسْو|لَُلنُ ْو|رُنْ َيْسَتَضا|ُءهِبِي

/o/o//o/////|o///|o/o//o/////|o///o//o///|o//o///|o/o//o///|o/o/

 |فاعلن|مستفعلن|فْعلنعلنمفا ستفعلن|فِعلن|فعلن|ممستفعلن
: يف الوزن الثالث رلزوء البسيط كانت العروض والضرب فيو بيان الوزن الثالث

 :قول الشاعر مثل. )ُمْستَ ْفِعُلْن(صحيحُت وزنو 
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 َمْخُلْوِلٍق َداِرٍس ُمْستَ ْعِجمِ   َماَذا ُوقُ ْوِفْي َعَلى َرْسٍم َعَفا
َعَلى|رَ  َعَفاَماَذا ُوقُ ْو|ِفي ْ ن ْ  ُمْستَ ْعِجِمي سَلُْلْوِلِقْن|َدارِِسْن|  مسِْ

/o/o//o///|o//o///|o/o//o///o/o//o///|o//o///|o/o//o/

 |فاعلن|مستفعلنعلنمستف  |فاعلن|مستفعلنمستفعلن
: يف الوزن الرابع رلزوء أيضا كانت العروض فيو صحيحة وزنو بيان الوزن الرابع

أي يصيبو التذييل ىو زيادة حرف ساكن على وتد – . والضرب مذيَّال)ُمْستَ ْفِعُلْن(
 . مثل قول الشاعر:(نْ اَل عِ فْ ت َ سْ )مُ رلموع صار 

َلتْ   َسْعَد ْبَن زَْيٍد َوَعْمًرا ِمْن َتِميمْ   ِإنَّا َذَمْمَنا َعَلى َما َخي َّ
يَ َلتْ   َسْعَدبْ نَ َزْي|ِدنْ َوَعْم|َرمْنِْنَتِميمْ   ِإنْ َناَذَمْم|نَاَعاَل|َماَخي ْ

/o/o//o///|o//o///|o/o//o///o/o//o///|o//o///|o/o//oo/

 |فاعلن|مستفعالنْ علنمستف  |فاعلن|مستفعلنمستفعلن
: يف الوزن اخلامس رلزوء أيضا كانت العروض فيو صحيحة وزنو بيان الوزن الخامس

أي يصيبو القطع ىو حذف آخر الوتد اجملموع -. والضرب فيو مقطوعا )ُمْستَ ْفِعُلْن(
ُمْستَ ْفِعُلْن  فصار )ُمْستَ ْفِعُل( وإسكان ثانيو الالم منو فصار )ُمْستَ ْفِعْل(  أي النون من

 . مثل قول الشاعر:)َمْفُعْوُلْن(وحتول إىل 
َعادُُكمْ  ُرْوا َمًعا ِإنََّما ِمي ْ  يَ ْوَم الثُّاَلثَاِء َبْطِن اْلَواِدي  ِسي ْ

ُرْوَمَعْن| َعادُُكمْ  ِسي ْ  اِءَبْط|نِْلَواِدييَ ْوَمْثُثاَل|ثَ   ِإنْ َنَما|ِمي ْ
/o/o//o///|o//o///|o/o//o///o/o//o///|o//o///|o/o/o/

 |فاعلن|مفعولنعلنمستف  |فاعلن|مستفعلنمستفعلن
: يف الوزن السادس رلزوء أيضا كانت العروض والضرب بيان الوزن السادس

 :قول الشاعر مثل. )َمْفُعْوُلْن(مقطوعان وزهنما 
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ْوِق ِمْن   َأْضَجْت ِقَفارًا َكَوْحِي اْلَواِحي  َأْطاَللِ َما َىيََّج الشَّ
َيَجْش|َشْوِقِمْن|َأْطاَليل   َأْضَجْتِقَفا|َرْنَكَوْح|يِْلَواِحي  َماَىي ْ

/o/o//o///|o//o///|o/o/o///o/o//o///|o//o///|o/o/o/

 |فاعلن|مفعولنعلنمستف  |فاعلن|مفعولنمستفعلن
ن رلازيئ البسيط كانت العروض : يسمى البسيط ادلخلَّع مبيان الوزن السابع

 قيل تغيَت من َمْفُعْوُلْن. مثل قول الديبعي: )فَ ُعْوُلْن(والضرب يف الوزن السابع وزهنما 
دْ   يَا َربّْ َصلّْ َعَليْو َوَسلّْمْ   يَا َربّْ َصلّْ َعَلى ُمَحمَّ
 يَاَرْبِبَصْل|لَِعَليْو|َوَسلِّمْ   يَا َرْبِبَصْل|لَِعَلى|زُلَْمَمدْ 

/o/o//o/////|o////|o/o////o/o//o///|o//o////|o/o/

 |فاعلن|فعولنعلنمستف   |فعلن|فعولنمستفعلن
 

 زحاف وعلة يدخالن البحر البسيط: . ب
: ىو حذف الثاين الساكن. فتصَت ُمْستَ ْفِعُلْن )ُمتَ ْفِعُلْن( وحتول إىل الخبن -ٔ

 .)َفِعُلْن(وتصَت فَاِعُلْن . )َمَفاِعُلْن(
فتصَت ُمْستَ ْفِعُلْن )ُمْسَتِعُلْن( وُتول إىل . لساكنىو حذف الرابع ا :الطي -ٕ

 .)ُمْفَتِعُلْن(
حذف الثاين والرابع الساكنُت. فتصَت ُمْستَ ْفِعُلْن )ُمَتِعُلْن( وُتول إىل  :الخبل -ٖ

 .(َفِعَلُتنْ )
: ىو زيادة حرف ساكن على وتد رلموع. فتصَت ُمْستَ ْفِعُلْن التذييل -ٗ

 .)ُمْستَ ْفِعاَلْن(
ذف آخر الوتد اجملموع، وإسكان أولو. فتصَت فَاِعُلْن )فَاِعْل( ىو ح :القطع -٘

 .)فَ ْعُلْن(وحتول إىل 
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 البحر الرابع: الوافر .ٗ
 أجزاء الوافر ستة ووزنو اْلصل:

 ُٖٙمَفاِعَلُتْ ُمَفاِعَلُتْ ُمَفاِعَلُتْ   ُمَفاِعَلُتْ ُمَفاِعَلُتْ ُمَفاِعَلُتْ 
 ويقول صفي الدين احللي:

ْيلُ حُبُْوُر الشِّ   ُٖٚمَفاِعَلُتْ ُمَفاِعَلُتْ فَ ُعْوُلنْ   ْعِر َواِفرَُىا مجَِ
 

 وىذا غالب موازينو: . أ
 مفاعلت مفاعلت فعولن  ُمفاعلت مفاعلت فعولن :األول
 مفاعلت مفاعلت مفاعلت مفاعلت :الثاني

 مفاعلت مفاعيلن مفاعلت مفاعلت :الثالث
 

 البيان
أي –ض والضرب يف الوزن اْلول مقطوفُت : كانا العرو بيان الوزن األول

يصيبهما القطف وىو رلموع العصب واحلذف، العصب: إسكان حرف 
( واحلذف حذف سبب  اخلامس ادلتحرك أي الالم من ُمَفاِعَلُتْ فصار )ُمَفاِعْلُتْ
خفيف من آخر التفعيلة يعٌت ُتْن من ُمَفاِعْلُتْ فصار )ُمَفاِعْل( وحتول إىل 

 مثل قول عمرو بن كلثوم من شعراء ادلعلقات السابع:  .)فَ ُعْوُلْن(
َنا ُترِْيَك ِإَذا َدَخْلَت َعَلى َخاَلءٍ   َوَقْد َأِمَنْت ُعيُ ْوُن اْلَكاِشِحي ْ

َنا  تُرِْيَكِإَذا|َدَخْلتَ َعاَل|َخاَلِءنْ   َوَقْدأَِمَنْت|ُعيُ ْونُ ْلَكا|ِشِحي ْ
/

                                                           
 ٚٚ. ص: علم القوافيةالعروض الواضح و على اذلامشي. ٖٙ

 ٓٚص:  مرشد الكايف يف العروض و القوايف.زلمد بن حسن بن عثمان،   ٖٚ
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//o///o////|o///o////|o/o////o///o////|o/o/o///|/o/o 
 مفاعلت|مفاعيلن|فعولن  مفاعلت|مفاعلت|فعولن

: يف الوزن الثاين رلزوء الوافر كانا العروض والضرب فيو بيان الوزن الثاني
 مثل قول أيب نواس: .)ُمَفاِعَلُتْن(صحيحُت وزنو 

 َوِفْي َوَسِط اْلَماَل َنَسبٌ  َلُهْم ِفْي بَ ْيِتِهْم َنَسبٌ 
|هِتِْمَنَسنُبْ  َوَسِطْل|َماَلَنَسنُبْ   ذَلُْمِفْييَبْ  َوِفي ْ

//o/o/o////|o///o////o///o////|o///o 
 مفاعلت|مفاعلت  مفاعيلن|مفاعلت

: يف الوزن الثالث رلزوء أيضا كانت العروض فيو صحيحة بيان الوزن الثالث
أي يصيبو العصب وىو إسكان حرف –والضرب فيو معصوب  .)ُمَفاِعَلُتْن(وزنو 

( مث حتول إىل  اخلامس ادلتحرك أي الالم من ُمَفاِعَلُتْ فصار )ُمَفاِعْلُتْ
ُلْن(  . مثل قول الديبعي:)َمَفاِعي ْ

 بَِأْىِل اْلَبْدِر يَا َاهللْ   وَُكلّْ بَِليٍَّة َوَوبَا
َوَوبَا  بَِأْىِلْلَبْد|رِيَااَْلاَلهْ   وَُكْلِلَبِلْي|يَِتن ْ

//o///o////|o///o////o/o/o////|o/o/o 
 مفاعيلن|مفاعيلن  علتمفاعلت|مفا

 زحاف وعلة يدخالن البحر الوافر: . ب
( وحتول إىل العصب -ٔ : إسكان اخلامس ادلتحرك. فتصَت َمَفاِعَلُتْ )َمَفاِعْلُتْ

ُلْن(  .)َمَفاِعي ْ
( وحتول إىل العقل -ٕ : حذف اخلامس ادلتحرك. فتصَت َمَفاِعَلُتْ )َمَفاِعُتْ

 .)َمَفاِعُلْن(
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الرابع. فتصَت َمَفاِعَلُتْ )َمَفاِعْلُت( وحتول : إسكان اخلامس وحذف النقص -ٖ
 .ُل(ي)َمَفاعِ إىل 

: رلموع العصب واحلذف. فتصَت َمَفاِعَلُتْ )َمَفاِعْل( وحتول إىل القطف -ٗ
 .(نْ لُ و عِ )فَ 
 

 البحر الخامس: الكامل .٘
 أجزاء الكامل ستة ووزنو اْلصل:

 ُٖٛمتَ َفاِعُلْن ُمتَ َفاِعُلنْ  ُمتَ َفاِعُلنْ   ُمتَ َفاِعُلْن ُمتَ َفاِعُلْن ُمتَ َفاِعُلنْ 
 ويقول صفي الدين احللي:

 ُٜٖمتَ َفاِعُلْن ُمتَ َفاِعُلْن ُمتَ َفاِعُلنْ  َكُمَل اجلََْماُل ِمَن اْلُبُحْوِر اْلَكاِملُ 
 

 وىذا غالب موازينو: . أ
 متفاعلن متفاعلن متفاعلن  : متفاعلن متفاعلن متفاعلن األول
 اعلن متفاعلن فعالتنمتف  متفاعلن متفاعلن متفاعلن : الثاني

 متفاعلن متفاعلن فْعلن  : متفاعلن متفاعلن متفاعلن الثالث
 متفاعلن متفاعلن فِعلن  متفاعلن متفاعلن فِعلن : الرابع

 متفاعلن متفاعلن فْعلن  : متفاعلن متفاعلن فِعلنالخامس
 متفاعلن متفاعلن  متفاعلن متفاعلن السادس:

 متفاعالتن متفاعلن  : متفاعلن متفاعلنالسابع
                                                           

 ٜٙ. ص: العروض الواضح وعلم القوافيةعلى اذلامشي.   ٖٛ

 ٛٚص:  مرشد الكايف يف العروض و القوايف.زلمد بن حسن بن عثمان،   ٜٖ
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 متفاعلن متفاعالنْ   : متفاعلن متفاعلنالثامن
 متفاعلن فعالتن  : متفاعلن متفاعلنالتاسع

 
 البيان

. مثل قول )ُمتَ َفاِعُلْن(: كانا العروض والضرب فيو صحيحُت وزنو بيان الوزن األول
 ادلتنيب:

ْيُب َأْوقَ ُر وَ   َواْلَمْرُء يَْأُمُل َواْلَحَياُة َشِهيَّةٌ  ِبْيَبَة أَنْ َزقُ َوالشَّ  الشَّ
َيُتْ  |بَ َتأَنْ َزُقو  َوْلَمْرءُيَْأ|ُمُلَوحْلََيا|ُتَشِهي ْ  َوْشَشْيُبَأْو|قَ ُرَوْشَشيبْ

/o/o//o/////|o//o/////|o//o///o/o//o/////|o//o/////|o//o/

 مستفعلن|متفاعلن|متفاعلن  مستفعلن|متفاعلن|متفاعلن
والضرب مقطوعا  .)ُمتَ َفاِعُلْن(يحا وزنو كانت العروض فيو صح  ثاني:بيان الوزن ال

أي يصيبو القطع وىو حذف النون وإسكان الالم من ُمتَ َفاِعُلْن فتصَت )ُمتَ َفاِعْل( –
 . مثل قول اإلمام الشافعي:)َفِعاَلُتْن(وحتول إىل 

 َوَأفَاَض ِمْن نَِعٍم َعَلْيَك َمزِْيًدا  فَ َلَقْد أَتَاَك ِمَن اْلُمَهْيِمِن َعْفُوهُ 
َعَلْي|َكَمزِْيَدنْ   فَ َلَقْدأَتَا|َكِمنَ ْلُمَهْي|ِمِنَعْفُوُىو   َوأَفَاَضِمْن|نَِعِمن ْ

///o//o/////|o//o/////|o//o/////o//o/////|o//o/////|o/o/

 متفاعلن|متفاعلن|فعالتن  متفاعلن|متفاعلن|متفاعلن
لضرب زلّذا . وا)ُمتَ َفاِعُلْن(كانت العروض فيو صحيحا وزنو   ثالث:بيان الوزن ال

أي يصيبو احلذذ وادلضمر، واحلذذ: حذف الوتد اجملموع كلو أي ِعُلْن من –مضَمرا 
ُمتَ َفاِعُلْن فصار )ُمتَ َفا( مع اإلضمار: تسكُت الثاين ادلتحرك من التفعيلة أي التاء منو 

 . مثل قول الشاعر:(نْ ْعلُ )ف َ فصار )مْتفا( وحتول إىل 
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يَاُر ِبَراَمتَ ْينِ  َر آيُ َها اْلَقْطرُ   فَ َعاِقلٍ  ِلَمِن الدّْ  َدَرَسْت َوَغي َّ
َوَغيْ   نْ نَِفَعاِقلِ |رُِبرَاَميَتْ |يَادِ دْ ِلَمنِ   وْ َقْطرُ |يُ َهلْ أَارَ |ي َ َدَرَست ْ
///o//o/////|o//o/////|o//o/////o//o/////|o//o///|o/o/

 متفاعلن|متفاعلن|فْعلن  متفاعلن|متفاعلن|متفاعلن
ا كانا ال  رابع:بيان الوزن ال أي يصيبهما احلذذ وىو حذف –عروض والضرب فيو زلذَّ

مثل قول  .)َفِعُلْن(الوتد اجملموع كلو أي ِعُلْن من ُمتَ َفاِعُلْن فصار )ُمتَ َفا( مث حتول إىل 
 أيب نواس:

 َلَقِد ابْ َتَذْلُت اْلَلْهَو َما َصُلَحا  فَ َلِئْن َوقَ ْرُت َعَلى ُماَلَمِتوِ 
َوقَ ْر|تُ َعاَلُماَل   َلَقِدبْ َتَذْل|تُ ْلَلْهَوَما|َصُلَحا   |َمِتِهيفَ َلِئن ْ

///o//o/////|o//o/////|o/////o//o///|o/o//o/////|o/

 متفاعلن|مستفعلن|فِعلن  متفاعلن|متفاعلن|فِعلن
والضرب  .)َفِعُلْن(كانت العروض زلذا بياهنا كما تقدم وزنو   خامس:بيان الوزن ال

 مثل قول الشاعر: .(نْ لُ عْ )ف َ زلّذا مضمرا بيانو كما تقدم وزنو 
 َوطُُلْوُلَها لَِيِد اْلبَ َلى نَ ْهبُ   َوَلَقْد َمَرْرُت َعَلى ِديَارُِىمُ 

 َوطُُلْوذُلَا|لَِيِدْلَباَل|نَ ْهُبو   َوَلَقْدَمَرْر|تُ َعاَلِديَا|رمُِهُو
///o//o/////|o//o/////|o/////o//o/////|o//o///|o/o/

 فاعلن|فْعلنمتفاعلن|مت  متفاعلن|متفاعلن|فِعلن
إن الوزن السادس رلزوء كانا العروض والضرب صحيحُت  سادس:بيان الوزن ال

 مثل قول أبو الطيب:. )ُمتَ َفاِعُلْن(وزهنما 
ِبكْ   أَنَا َعاِتٌب لِتَ َعتُِّبكْ  ٌب لِتَ َعجُّ  ُمتَ َعجّْ

|لِتَ َعْتتُِبكْ  |لِتَ َعْجُجِبكْ   أَنَ َعاِتنُبْ  ُمتَ َعْجِجنُبْ
/
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///o//o/////|o//o/////o//o/////|o//o/

 متفاعلن|متفاعلن  متفاعلن|متفاعلن
إن الوزن السابع رلزوء أيضا كانت العروض صحيحا وزنو  سابع:بيان الوزن ال

على وتد  يفأي يصيبو الًتفيل وىو زيادة سبب خف–والضرب مرفَّال  .)ُمتَ َفاِعُلْن(
( ويكون   ثل قول اإلمام الشافعي:. م)ُمتَ َفاِعاَلُتْن(رلموع فصار )ُمتَ َفاِعَلْنُتْ

َقاَوِة َأْن ُتِحبَّ  َركْ   َوِمَن الشَّ  َوَمْن ُتِحبُّ ُيِحبُّ َغي ْ
َركْ   َوِمَنْشَشَقا|َوتِأَنْ ُتِحبْ   بَ َوَمْنُتِحْب|بُ ُيِحْببُ َغي ْ

///o//o/////|o//o/////o//o/////|o//o/o/

 متفاعلن|متفاعالتن  متفاعلن|متفاعلن
لثامن رلزوء أيضا كانت العروض صحيحا وزنو إن الوزن ا ثامن:بيان الوزن ال

أي يصيبو التذييل وىو زيادة حرف ساكن على وتد –والضرب مذيَّال  .)ُمتَ َفاِعُلْن(
 . مثل قول أيب فراس:(نْ اَل اعِ فَ ت َ )مُ رلموع فصار 

 ِمْن َخْلِف ِسْتِرَك َواْلِحَجابْ   نُ ْوِحْي َعَليَّ ِبَحْسَرةٍ 
َعَلْي|يَِبَحْسَرِتنْ   ِمْنَخْلِفِسْت|رَِكَوحلَِْجابْ   نُ ْوِحي ْ

/o/o//o/////|o//o///o/o//o/////|o//oo/

 متفاعلن|متفاعالنْ   متفاعلن|متفاعلن
إن الوزن التاسع رلزوء أيضا كانت العروض صحيحا وزنو  تاسع:بيان الوزن ال

 قول الشاعر: مثل. )َفِعاَلُتْن(والضرب مقطوع بيانو كما تقدم وزنو . )ُمتَ َفاِعُلْن(
َسا  َءِة َأْكثَ ُر الَحَسَناتِ   َوِإَذا ُىُم ذََكُرْوا اإْلِ

َساو|َوِإَذامهُُ   َسَناتِ |حَ َءِةَأْكثَ ُرلْ   ذََكُرْوإْلِ
///o//o/////|o//o///o/o//o/////|o/o/

 متفاعلن|فعالتنْ   متفاعلن|متفاعلن
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 البحر الكامل: زحاف وعلة يدخالن . ب
َفاِعُلْن( وحتول إىل : تسكُت الثاين ادلتحرك. فتصَت ُمت َ اإلضمار -ٔ َفاِعُلْن )ُمت ْ

 .)ُمْستَ ْفِعُلْن(
: حذف الرابع الساكن. فتصَت ُمتَ َفاِعُلْن )ُمَفاِعُلْن( وحتول إىل الوقص -ٕ

 بفتح ادليم. )َمَفاِعُلْن(
َفِعُلْن( وحتول الخزل -ٖ : إسكان الثاين وحذف الرابع. فتصَت ُمتَ َفاِعُلْن )ُمت ْ

 .(ُمْفَتِعُلنْ )إىل 
ادة سبب خفيف على الوتد اجملموع. فتصَت ُمتَ َفاِعُلْن : زيالترفيل -ٗ

 .)ُمتَ َفاِعاُلُتْن(
: زيادة حرف الساكن على الوتد اجملموع. فتصَت ُمتَ َفاِعُلْن التذييل -٘

 .)ُمتَ َفاِعاُلْن(
. فتصَت ُمتَ َفاِعُلْن حذف آخر الوتد اجملموع وإسكان أولوالقطع:  -ٙ

 .(َفِعاَلُتنْ ))ُمتَفاِعْل( وحتول إىل 
حلذذ: حذف الوتد اجملموع كلو. فتصَت ُمتَ َفاِعُلْن )ُمتَفا( وحتول إىل ا -ٚ

 .(َفِعُلنْ )
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 البحر السادس: الهزج .ٙ
 اْلصل ستة ووزنو اْلصل:

ُلنْ  ُلْن َمَفاِعي ْ ُلْن َمَفاِعي ْ ُلنْ   َمَفاِعي ْ ُلْن َمَفاِعي ْ ُلْن َمَفاِعي ْ  َٓٗمَفاِعي ْ
 وال وجدنا اذلزج إال رلزوءا:

ُلْن َمفَ  ُلنْ َمَفاِعي ْ ُلنْ   اِعي ْ ُلْن َمَفاِعي ْ  َمَفاِعي ْ
 وقال صفي الدين احللي

ُلنْ   َعَلى أَْىزَاِج َتْسِهْيلُ  ُلْن َمَفاِعي ْ  َٔٗمَفاِعي ْ
 

 ىذا عالب وزنيو: . أ
 مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن األول:
 مفاعيلن فعولن مفاعيلن مفاعيلن الثاني:

 
 البيان

ُلْن(يو صحيحان وزنو : إن العروض والضرب فبيان الوزن األول . مثل قول )َمَفاِعي ْ
 أيب نواس:

احُ  َزرِِه اْلَماحُ   أَيَا َمْن َوْجُهُو الدَّ  َوِفْي ِمئ ْ
َوْج|ُىُهْدَداُحو َز|رِِىْلَماُحو  أَيَاَمن ْ  َوِفْيِمئ ْ

//o/o/o////|o/o/o////o/o///|//o/o/o/

 مفاعيل|مفاعيلنْ   مفاعيلن|مفاعيلن

                                                           
 ٕٓٔ. ص: العروض الواضح وعلم القوافيةعلى اذلامشي.   ٓٗ

 ٙٛص:  مرشد الكايف يف العروض و القوايف.مد بن حسن بن عثمان، زل  ٔٗ
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أي يصيبو احلذف -وض فيو صحيح والضرب زلذوف إن العر : بيان الوزن الثاني
ُلْن فصار )َمَفاِعْي( مث  وىو حذف سبب خفيف من آخر التفعيلة أي ُلْن من َمَفاِعي ْ

 . مثل قول الشاعر:)فَ ُعْوُلْن(حتول إىل 
ْع     ِر ِفْي َىَذا الرَِّويّْ   ُىَنا تُ ْغِنْي قَ َواِفي الشّْ

|قَ َواِفْشِشعْ  هَ   ُىَناتُ ْغٍِتْ  اَذْر|َرِوِييْ رِِفي ْ
//o/o/o////|o/o/o////o/o///|//o/o/

 مفاعيل|فعولن  مفاعيلن|مفاعيلن
 زحاف وعلة يدخالن البحر الهزج: . ب
ُلْن القبض -1  .)َمَفاِعُلْن(: حذف اخلامس الساكن. فتصَت َمَفاِعي ْ
ُلْن الكف -2  .ُل(ي)َمَفاعِ : حذف السابع الساكن. فتصَت َمَفاِعي ْ
ُلْن : حذف سبب خفيف. فتصَت الحذف -3 وحتول إىل  )َمَفاِعي(َمَفاِعي ْ

 .)فَ ُعْوُلْن(
 

 البحر السابع: الرجز .ٚ
 أجزاؤه ستة ووزنو اْلصل:

 ُٕٗمْستَ ْفِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلنْ 
 ويقول صفي الدين احللي:

 ٖٗتَ ْفِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلنْ ُمسْ   يَارَاِجزًا ِإنَّ اْلُبُحْوَر اْستَ ْغَرَبتْ 
 

                                                           
 ٜٗ. ص: نفس ادلرجع  ٕٗ

 ٜٔص:  مرشد الكايف يف العروض و القوايف.زلمد بن حسن بن عثمان،   ٖٗ



56 
 

 وىذا غالب موازينو: . أ
 مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن األول:
 مستفعلن مستفعلن مفعولن مستفعلن مستفعلن مفعولن الثاني:
 مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن :الثالث
 مستفعلن مستفعلن مستفعلن الرابع:

 علن مستفعلنمستف :الخامس
 

 البيان
مثل  .)ُمْستَ ْفِعُلْن(: إن العروض والضرب فيو صحيحان وزهنما بيان الوزن األول

 قول الشيح حييي العمرطي:
 وَُكلُّ َما َلْم يَ ْعَتِقْد َلْم يَ ْنَتِفعْ   َتى َحْسَب اْعِتَقاِدِه رُِفعْ ِإِذ اْلفَ 

 َلْميَ ْعَتِقْد|َلْميَ ْنَتِفعْ وَُكْلُلَما|  ِإِذْلَفَتا|َحْسبَ ْعِتَقا|ِدِىَتُِفعْ 
//o//o///|o/o//o////|o//o////o//o///|o/o//o///|o/o//o/

 مفاعلن|مستفعلن|مستفعلن  مفاعلن|مستفعلن|مفاعلن
 ---|---مستفعلن|  |مستفعلن---مستفعلن|

: إن العروض فيو والضرب مقطوعان أي يصيبهما القطع وىو بيان الوزن الثاني
ع أي النون من ُمْستَ ْفِعُلْن فصار )ُمْستَ ْفِعُل( وإسكان ثانيو حذف آخر الوتد اجملمو 

 . مثل قول اإلمام إبن ادلالك:)َمْفُعْوُلْن(أي الالم منو فصار )ُمْستَ ْفِعْل( وحتول إىل 
ُرُىْم َذا ُأْسَرةْ   َوالثَّاِن ُأْوَلى ِعْنَد َأْىِل اْلَبْصَرةْ   َواْخَتاَر َعْكًسا َغي ْ

رُُىْم|َذاُأْسَرةْ   ْنَدأَْه|لِْلَبْصَرةْ َوثْ ثَانُِأْو|اَلعِ  َغي ْ  َوْخَتاَرَعْك|َسن ْ
/o/o//o///|o/o//o///|o/o/o///o/o//o///|o/o//o///|o/o/o/

 مستفعلن|مستفعلن|مفعولن  مستفعلن|مستفعلن|مفعولن
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ىذا الوزن الثالث رلزوء إن العروض والضرب فيو صحيحان  :بيان الوزن الثالث
 مثل قول ادلتنيب: .ْن()ُمْستَ ْفِعلُ وزهنما 

 َأيَّ َعِظْيٍم أَت ََّقى َأيَّ َمَحلٍّ َأْرتَ َقى
 أَيْ يَ َعِظْي|ِمْنأَتْ تَ َقا  أَيْ َيَمَحْل|لِْنَأْرتَ َقا

/o///o///|o/o//o//o///o///|o/o//o/

 مفتعلن|مستفعلن مفتعلن|مستفعلن
حيح : ىذا الوزن الرابع مشطور. العروض والضرب فيو واحد صبيان الوزن الرابع

 مثل قول صحَت بن عمَت: .)ُمْستَ ْفِعُلْن(وزنو 
 قَاَلْت َأرَاُه ُمْمِلًقا اَل َشْيَئ لَوْ 

 قَالَْتَأرَا|ُىوشُلِْلَقْن|اَلَشْيئَ َلوْ 
/o/o//o///|o/o//o///|o/o//o/

  مستفعلن|مستفعلن|مستفعلن
ىذا الوزن اخلامس منهوك. العروض والضرب فيو واحد : بيان الوزن الخامس

 :قول الشاعر مثل. )ُمْستَ ْفِعُلْن(وزنو صحيح 
َها َجذَعْ   يَا لَْيَتِنْي ِفي ْ

َهاَجذَعْ  |ِفي ْ  يَالَْيَتٍِتْ
/o/o//o///|o/o//o//

  مستفعلن|مستفعلن
 يدخل البحر الرجز: زحاف والعلة . ب

: حذف الثاين الساكن. فتصَت ُمْستَ ْفِعُلْن )ُمتَ ْفِعُلْن( وحتول إىل الخبن -ٔ
 .(نْ لُ اعِ فَ )مَ 
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فتصَت ُمْستَ ْفِعُلْن )ُمْسَتِعُلْن( وُتول إىل . ىو حذف الرابع الساكن :الطي -ٕ
 .)ُمْفَتِعُلْن(

حذف الثاين والرابع الساكنُت. فتصَت ُمْستَ ْفِعُلْن )ُمَتِعُلْن( وُتول إىل  :الخبل -ٖ
 .(َفِعَلُتنْ )

ىو حذف آخر الوتد اجملموع، وإسكان أولو. فتصَت فَاِعُلْن )فَاِعْل(  :القطع -ٗ
 .)فَ ْعُلْن(إىل وحتول 

 

 البحر الثامن: الرمل .ٛ
 أجزاؤه ستة وزنو اْلصل:

 ٗٗفَاِعاَلُتْن فَاِعاَلُتْن فَاِعاَلُتنْ   فَاِعاَلُتْن فَاِعاَلُتْن فَاِعاَلُتنْ 
 ٘ٗقال اخلليل: مسي بذلك تشبيها لو برمل احلصَت أي نسجو.

 
 وىذا غالب موازينو: . أ

 تن فاعالتنفاعالتن فاعال  فاعالتن فاعالتن فاعلن  :األول
 فاعالتن فاعالتن فاعالنْ   فاعالتن فاعالتن فاعلن  :الثاني

 فاعالتن فاعالتن فاعلن  فاعالتن فاعالتن فاعلن  :الثالث
 فاعالتن فاعالتن  فاعالتن فاعالتن  :الرابع

 فاعالتن فاعالتانْ   فاعالتن فاعالتن :الخامس
 فاعالتن فاعلن  فاعالتن فاعالتن :السادس

                                                           
 ٜٛ. ص: العروض الواضح وعلم القوافيةعلى اذلامشي.   ٗٗ

 ٜٙص:  مرشد الكايف يف العروض و القوايف.زلمد بن حسن بن عثمان،   ٘ٗ
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 البيان
أي يصيبها احلذف وىو حذف سبب -: إن العروض فيو زلذوف ن الوزن األولبيا

. والضرب صحيح وزنو )فَاِعُلْن(خفيف ُتْن من فَاِعاَلُتْن فصار )فَاِعاَل( وحتول إىل 
 مثل قول ادلتنيب: .)فَاِعاَلُتْن(

ْفِس َعَلى اْلَهْوِل الَِّذْي لَْي   ِإيَابُ   َس لِنَ ْفٍس َوقَ َعْت ِفْيوِ  بَاِعُث الن َّ
َنْف|ِسَعَلْلَهْو|لِْلَلِذيْ َليْ   َسِلنَ ْفِسْن|َوقَ َعْتِفْي|ِىيِإيَابُو  بَاِعثُ ن ْ

/o//o/o/|////o/o/|//o//o/o//////o/o/|////o/o/|//o//o/o/

 فعالتن| فعالتن|فاعالتن  فاعالتن|فعالتن|فاعالتن
. والضرب اِعُلْن()فَ : إن العروض فيو زلذوف بياهنا كما تقدم وزهنا بيان الوزن الثاني

أي يصيبو القصر وىو حذف ثاين السبب اخلفيف أي النون من فَاِعاَلُتْن –مقصور 
. مثل )فَاِعاَلْن(فصار )فَاِعاَلُت( وإسكان أولو أي التاء منو )فَاِعاَلْت( وحتول إىل 

 قول الشاعر:
ْعَماَن َعنّْي َمْأُلكً   أَنَِّنْي َقْد طَاَل َحْبِسْي َوانِْتظَارْ   اأَْبِلِغ الن ُّ
ُنْع|َمانَ َعْنٍِت|َمْأُلَكنْ  َقْد|طَاحَلَْبِسْي|َوْنِتظَارْ   أَْبِلِغن ْ  أَنْ َنِني ْ

/o//o/o/|//o//o/o/|//o//o////o//o/o/|//o//o/o/|//o//oo/

 فاعالتن|فاعالتن|فاعالنْ   فاعالتن|فاعالتن|فاعلن
. مثل يف )فَاِعُلْن(وض والضرب زلذوفان وزهنما : إن العر بيان الوزن الثالث

 الديبعي:
 َمْرَحًبا يَا َمْرَحًبا يَا َمْرَحًبا ًبا يَا َمْرَحًبا يَا َمْرَحًباَمْرحَ 

َيا| َيا|َمْرَحنَبْ  َمْرَحبَ ن ْ َيا|َمْرَحنَبْ  َمْرَحبَ ن ْ َيا|َمْرَحبَ ن ْ  َمْرَحبَ ن ْ
/o//o/o/|//o//o/o/|//o//o///o//o/o/|//o//o/o//|/o//o/

 فاعالتن| فاعالتن|فاعلن فاعالتن|فاعالتن|فاعلن
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: ىذا الوزن الرابع رلزوء. إن العروض والضرب فيو صحيحان بيان الوزن الرابع
 مثل يف الديبعي أيضا:. )فَاِعاَلُتْن(وزهنما 

دْ   يَا َعُرْوَس اْلَخاِفَقْينِ  يَا َحِبْيِبْي يَا ُمَحمَّ
|يَازُلَْمَمدْ   ُرْوَسْل|َخاِفَقْيٍِت يَاعَ  يَاَحِبْييبْ

/o//o/o/|//o//o/o///o//o/o/|//o//o/o/

 فاعالتن| فاعالتن فاعالتن|فاعالتن
: ىذا الوزن اخلامس رلزوء. إن العروض صحيح وزنو بيان الوزن الخامس

أي يصيبو التسبيغ وىو زيادة حرف ساكن على سبب –والضرب مسبَّغ . )فَاِعاَلُتْن(
 مثل قول الشاعر: .)فَاِعاَلتَاْن(خفيف فصار 

  َتْخبَ ًرا رَبْ ًعا ِبُعْسَفانْ  يَا َخِلْيِليَّ اْربَ ًعا َواْس 
َواسْ   َُتْبَ َرنْ َرْب|َعْنِبُعْسَفانْ  يَاَخِلْيِلْي|يَ ْربَ َعن ْ

/o//o/o/|//o//o/o///o//o/o/|//o//o/oo/

 فاعالتن| فاعالتان فاعالتن|فاعالتن
إن العروض صحيح وزنو : ىذا الوزن السادس رلزوء. بيان الوزن السادس

 مثل قول الشاعر:. )فَاِعُلْن(والضرب زلذوف بيانو كما تقدم وزنو . )فَاِعاَلُتْن(
  َناِن ِمْن َىَذا َثَمنْ  َماِلَما قَ رَّْت ِبِو اْلَعْي 

َها|َذامَثَنْ  َماِلَماقَ ْر|َرْتِبِهْلَعْي   نَامنِن ْ
/o//o/o/|//o//o/o///o//o/o///|o//o/

 فاعالتن| فاعلن فاعالتن|فاعالتن
 يدخل البحر الرمل: زحاف والعلة . ب

 .)َفِعاَلُتْن(اخلنب: حذف الثاين الساكن. فتصَت فَاِعاَلُتْن  -ٔ
 .(اِعاَلتُ )فَ فتصَت فَاِعاَلُتْن  الكف: حذف السابع الساكن. -ٕ
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 .(ِعاَلتُ )فَ فتصَت فَاِعاَلُتْن  الشكل: حذف الثاين والسابع. -ٖ
فيف. فتصَت فَاِعاَلُتْن التسبيغ: زيادة حرف ساكن على سبب خ -ٗ

 .(اِعاَلتَانْ )فَ 
 .ْن(اِعلُ )فَ احلذف: حذف سبب خفيف. فتصَت فَاِعاَلُتْن  -٘
القصر: حذف ثاين السبب اخلفيف وإسكان أولو. فتصَت فَاِعاَلُتْن  -ٙ

 .)فَاِعاَلْن(وحتول إىل  )فَاِعاَلْت(
 

 البحر التاسع: السريع .ٜ
 أجزاؤه ستة ووزنو اْلصل:

 ُٙٗمْستَ ْفِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلْن َمْفُعْواَلتُ  تَ ْفِعُلْن َمْفُعْواَلتُ ُمْستَ ْفِعُلْن ُمسْ 
 ٚٗوقال اخلليل: مسي سريعا ْلنو يسرع على اللسان.

 
 وىذا غالب موازينو: . أ

 مستفعلن مستفعلن فاعالنْ  مستفعلن مستفعلن فاعلن :األول
 مستفعلن مستفعلن فاعلن مستفعلن مستفعلن فاعلن :الثاني

 مستفعلن مستفعلن فْعلنْ  ن مستفعلن فاعلنمستفعل :الثالث
 مستفعلن مستفعلن فِعلنْ  مستفعلن مستفعلن فِعلن :الرابع

 مستفعلن مستفعلن مفعوالنْ  :الخامس
 مستفعلن مستفعلن مفعولن :السادس

                                                           
 ٙ٘: نفس ادلرجع   ٙٗ

 ٕٓٔص:  مرشد الكايف يف العروض و القوايف.زلمد بن حسن بن عثمان،   ٚٗ
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 البيان
أي بصيبها الطي والكسف، –العروض فيو مطوي مكسوف  :بيان الوزن األول

التفعيلة أي الواو من َمْفُعْواَلُت فصار )َمْفُعاَلُت( الطي ىو حذف الرابع الساكن من 
والكسف ىو حذف آخر الوتد ادلفروق أي التاء منو فصار )َمْفُعاَل( وحتول إىل 

أي يصيبو الطي والوقف، الطي بيانو كما تقدم –. والضرب مطوي موقوف )فَاِعُلْن(
التاء منو فصار فصار )َمْفُعاَلُت( والوقف ىو تسكُت آخر الوتد ادلفروق أي 

 . مثل قول ادلتنيب:)فَاِعاَلْن()َمْفُعاَلْت( وحتول إىل 
َرُة َحتَّى تَ َرى  َمْنُشْورَُة الضَّْفَرْيِن يَ ْوَم اْلِقَتالْ  اَل َتْحُسُن اْلَوف ْ

َرحُتَْت|تَاتَ َرى  َمْنُشْوَرُتْض|َضْفَرْيِنيَ ْو|َمْلِقَتالْ  اَلحَتُْسُنْل|َوف ْ
/o/o//o/|//o///o///|o//o//o/o//o//|/o/o//o///|o//oo/

 مستفعلن|مستفعلن|فاعالنْ  مستفعلن|مفتعلن|فاعلن
العروض والضرب مطويان مكسوفان بيانو كما تقدم وزهنما : بيان الوزن الثاني

 :قول أيب نواس مثل. )فَاِعُلْن(
 َوَأيُّ ِجدٍّ بَ َلَغ اْلَمازِحُ   أَيَُّة نَاٍر َقَدَح اْلَقاِدحُ 

 َوأَيْ ُيِجْد|ِدنْ بَ َلَغْل|َمازُِحو  َدَحْل|قَاِدُحوأَيْ َيتُ َنا|رِنْ قَ 
/o///o/|//o///o///|o//o///o//o//|/o/o//o///|o//o/

 مفاعلن|مفتعلن|فاعلن  مفتعلن|مفتعلن|فاعلن
 -مستفعلن|مستفعلن|  -مستفعلن|مستفعلن|

 .)فَاِعُلْن(: العروض مطوي مكسوف بيانو كما تقدم وزنو بيان الوزن الثالث
أي يصيبو الصلم وىو حذف الوتد ادلفروق الت من َمْفُعْواَلُت –مصَلم والضرب 

 :مثل قول أيب نواس أيضا. )فْعلْن(فصار )َمْفُعو( وحتول إىل 
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 يُ ْوِرُق ِمْنُو َخَشُب الصَّْلبِ  ِإَلى اْمِرٍئ يُْطِعُن ِفي ِديِْنوِ 
 ْليبْ صَ |َخَشُبصْ و ىُ |يُ ْورُِقِمنْ  يِدْيِنهِ |يُْطِعُنِفي ْن|إَِلْمرِئِ 

//o//o/|//o///o///|o//o//o///o//|/o///o///|o/o/

 مفتعلن|مفتعلن|فْعلن  مفاعلن|مفتعلن|فاعلن
 -مستفعلن|مستفعلن|  -مستفعلن|مستفعلن|

: العروض والضرب سلبونان مطويان مكسوفان أي يصيبهما اخلنب بيان الوزن الرابع
ُعْواَلُت فصار )َمُعْواَلُت( والطي والكسف، اخلنب حذف الثاين الساكن الفاء من َمفْ 

والطي حذف احلرف الرابع الساكن أي الواو منو فصار )َمُعاَلُت( والكسف حذف 
 . مثل قول الشاعر: )َفِعُلْن(آخر الوتد ادلفروق أي التاء منو فصار )َمُعاَل( وحتول إىل 

َها َمَكاُن قَ  َضاَقْت َعَليَّ اأْلَْرُض ُمْذ َصَرَمتْ   َدمْ َحْبِلي َفَما ِفي ْ
َعَلْي|َيُْلَْرُضُمْذ|َصَرَمتْ  َهاَمَكا|نُ َقَدمْ   َضاقَ ت ْ  َحْبِليَفَما|ِفي ْ

/o/o//o/|//o/o//o////|/o///o/o//o//|/o/o//o////|/o/

 مستفعلن|مستفعلن|فِعلن  مستفعلن|مستفعلن|فِعلن
أي –: ىذا الوزن مشطور. العروض والضرب واحد موقوف بيان الوزن الخامس

تسكُت آخر الوتد ادلفروق أي التاء من َمْفُعْواَلُت فصار  يصيبو الوقف وىو
 مثل قول الشاعر: )َمْفُعْواَلْن(.)َمْفُعاَلُت( وحتول إىل 

 َخلَّْيُت قَ ْلِبْي ِفْي َيِدْي َذاِت اْلَخالْ 
َيِدْي|َذاتِْلَخالْ   َخْلَلْيتُ َقْل|بِْيِفي ْ

/o/o//o/|//o/o//o///|o/o/oo/

 مستفعلن|مستفعلن|مفعوالن
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أي يصيبو –: ادلشطور العروض والضرب واحد مكسوف ان الوزن السادسبي
الكسف وىو حذف آخر الوتد ادلفروق أي التاء من َمْفُعْواَلُت فصار )َمْفُعْواَل( 

 . مثل قول أيب نواس:)َمْفُعْوُلْن(وحتول إىل 
ْصَباحِ   َقْد َأْغَتِدْي ِفْي فَ َلِق اإْلِ

َفَلِقْل|ِإْصبَ   اِحيَقْدأَْغَتِدْي|ِفي ْ
/o/o//o/|//o///o///|o/o/o/

 مستفعلن|مفتعلن|مفعولن
 :زحاف وعلة يدخالن البحر السريع . ب

حذف الثاين الساكن. فتصَت ُمْستَ ْفِعُلْن )ُمتَ ْفِعُلْن( وحتول إىل  :الخبن -ٔ
 .)َمَفاِعْيُل(. فتصَت َمْفُعْواَلُت )َمُعْواَلُت( وحتول إىل (نْ لُ اعِ فَ )مَ 

فتصَت ُمْستَ ْفِعُلْن )ُمْسَتِعُلْن( وُتول إىل . ىو حذف الرابع الساكن :الطي -ٕ
 .(اَلُتنْ )فَاعِ . فتصَت َمْفُعْواَلُت )َمْفُعاَلُت( وحتول إىل )ُمْفَتِعُلْن(

حذف الثاين والرابع الساكنُت. فتصَت ُمْستَ ْفِعُلْن )ُمَتِعُلْن( وُتول  :الخبل -ٖ
 .(تُ )َفِعاَل إىل . فتصَت َمْفُعْواَلُت )َمُعاَلُت( وحتول (َفِعَلُتنْ )إىل 

: حذف الوتد ادلفروق. فتصَت َمْفُعْواَلُت )َمْفُعْو( وحتول إىل الصلم -ٗ
 .(نْ لُ )فَ عْ 

: تسكُت آخر الوتد ادلفروق. فتصَت َمْفُعْواَلُت )َمْفُعْواَلْت( الوقص -٘
 .(َمْفُعْواَلنْ )وحتول إىل 

حتول : حذف آخر الوتد ادلفروق. فتصَت َمْفُعْواَلُت )َمْفُعْواَل( و الكسف -ٙ
 .(َمْفُعْوَلنْ )إىل 
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 البحر العاشر: المنسرح .ٓٔ
 أجزاؤه ستة ووزنو اْلصل:

 ُٛٗمْستَ ْفِعُلْن َمْفُعْواَلُت ُمْستَ ْفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلْن َمْفُعْواَلُت ُمْستَ ْفِعُلنْ 
 ويقول صفي الدين احللي:

 ِٜٗعُلنْ ُمْسَتِفِعُلْن َمْفُعْواَلُت ُمْفتَ   ُمْنَسرٌِح ِفْيِو َيْضِرُب اْلِمَثلُ 
 

 وىذا غالب موازينو: . أ
 مستفعلن مفعوالت مْفتعلن مستفعلن مفعوالت مْفَتعلن :األول
 مستفعلن مفعوالت مفعولن مستفعلن مفعوالت مستفعلن :الثاني

 مستفعلن مفعوالنْ  :الثالث
 مستفعلن مفعولنْ  :الرابع

 البيان
حذف أي يصيبهما الطي وىو –: العروض والضرب مطويان بيان الوزن األول

الرابع الساكن من التفعيلة أي الفاء من ُمْستَ ْفِعُلْن فصار )ُمْسَتِعُلْن( وحتول إىل 
 . مثل قول أيب نواس:)ُمْفَتِعُلْن(

َلٌة نَِعْمُت ِبَها  َأْشَرُب َفْضَل اْلَحِبْيِب ِفي اْلَقَدحِ   يَا َحبًَّذا لَي ْ
َلتُ ْنَن|ِعْمتُِبَها  ِفْلَقَدِحي َحِبْيِب|َأْشَربُ َفْض|لَلْ  يَاَحْبَبَذْن|لَي ْ

/o/o//o/|//o//o////|o///o//o///o//|/o//o////|o///o/

 لنعتمفتعلن|مفعالت|مف لنعتمستفعلن|مفعالت|مف

                                                           
 ٗٙ. ص: العروض الواضح وعلم القوافيةعلى اذلامشي.  ٛٗ

 ٛٓٔص:  مرشد الكايف يف العروض و القوايف.زلمد بن حسن بن عثمان،   ٜٗ
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. والضرب مقطوع )ُمْفَتِعُلْن(: العروض مطوي بيانو كما تقدم وزنو بيان الوزن الثاني
ْفِعُلْن فصار أي يصيبو القطع وىو حذف آخر الوتد اجملموع أي النون من ُمْست َ –

. مثل )َمْفُعْوُلْن()ُمْستَ ْفِعُل( وإسكان ثانيو أي الالم منو فصار )ُمْستَ ْفِعْل( وحتول إىل 
 قول ادلتنيب:

 َذِلَك ِعيّّ ِإَذا َوَصْفَناهُ  أََلْم َتْكِنِو فَ ُقْلُت َلُهمْ قَاُلْوا 
 ْفَناُىوَذاِلَكِعْي|يُ ْنِإَذاَو|صَ  قَاُلْوَأَلَْ|َتْكِنِهيَف|قُ ْلتُ َلُهمْ 

/o/o//o/|//o//o////|o///o//o///o//|/o//o////|o/o/o/

 مفتعلن|مفعالت|مفعولن مستفعلن|مفعالت|مفعتلن
أي –: ىذا الوزن الثالث منهوك. العروض والضرب واحد موقوف بيان الوزن الثالث

أي التاء من َمْفُعْواَلُت فصار -يصيبو الوقف وىو تسكُت آخر الوتد ادلفروق 
 . مثل قول الشاعر:)َمْفُعْواَلْن(اَلْت( وحتول إىل )َمْفُعوْ 

ارْ  ًرا بَِنْي َعْبِد الدَّ  َصب ْ
رَ   ارْ دَ َعْبِددْ  |َبٍِتْ ن ْ َصب ْ

/o/o//o/|//o/o/oo/

 مستفعلن|مفعوالنْ 
أي –: ىذا الوزن الرابع منهوك. العروض والضرب واحد مكسوف بيان الوزن الرابع

أي التاء من َمْفُعْواَلُت فصار يصيبو الكسف وىو حذف آخر الوتد ادلفروق 
 . مثل قول الشاعر:)َمْفُعْوُلْن()َمْفُعْواَل( وحتول إىل 

 َوْيُل أُمّْ َسْعٍد َسْعًدا
 َويْ ُلْمِمَسْع|ِدْنَسْعَدنْ 

/o/o//o/|//o/o/o/

 مستفعلن|مفعولن
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 البحر المنسرح: زحاف وعلة يدخالن . ب
تَ ْفِعُلْن( وحتول إىل حذف الثاين الساكن. فتصَت ُمْستَ ْفِعُلْن )مُ  :الخبن -ٔ

 .)َمَفاِعْيُل(. فتصَت َمْفُعْواَلُت )َمُعْواَلُت( وحتول إىل (نْ لُ اعِ فَ )مَ 
فتصَت ُمْستَ ْفِعُلْن )ُمْسَتِعُلْن( وُتول إىل . ىو حذف الرابع الساكن :الطي -ٕ

 .(اَلُتنْ )فَاعِ . فتصَت َمْفُعْواَلُت )َمْفُعاَلُت( وحتول إىل )ُمْفَتِعُلْن(
ف الثاين والرابع الساكنُت. فتصَت ُمْستَ ْفِعُلْن )ُمَتِعُلْن( وُتول حذ :الخبل -ٖ

 .(تُ )َفِعاَل . فتصَت َمْفُعْواَلُت )َمُعاَلُت( وحتول إىل (َفِعَلُتنْ )إىل 
: حذف الوتد ادلفروق. فتصَت َمْفُعْواَلُت )َمْفُعْو( وحتول إىل الصلم -ٗ

 .(نْ لُ )فَ عْ 
َمْفُعْواَلُت )َمْفُعْواَلْت(  : تسكُت آخر الوتد ادلفروق. فتصَتالوقص -٘

 .(َمْفُعْواَلنْ )وحتول إىل 
: حذف آخر الوتد ادلفروق. فتصَت َمْفُعْواَلُت )َمْفُعْواَل( وحتول الكسف -ٙ

 .(َمْفُعْوَلنْ )إىل 
 

 البحر الحادى عشر: الخفيف .ٔٔ
 أجزاؤه ستة وزنو اْلصل:

 ٓ٘تَ ْفِع ُلْن فَاِعاَلُتنْ فَاِعاَلُتْن ُمسْ   فَاِعاَلُتْن ُمْستَ ْفِع ُلْن فَاِعاَلُتنْ 
 ٔ٘وقال اخلليل: مسي خفيفا، ْلنو أخف السباعات.

 
                                                           

 ٓٗٔصفحة : ، الصايف يف العروض والقوايف زلمد عاشور زلمد، ادلنهد  ٓ٘

 ٗٔٔص:  مرشد الكايف يف العروض و القوايف.زلمد بن حسن بن عثمان،   ٔ٘
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 وىذا غالب موازينو: . أ
 فاعالتن مستفع لن فاعالتن/مفعولن : فاعالتن مستفع لن فاعالتناألول
 فاعالتن مستفع لن فاعلن  : فاعالتن مستفع لن فاعالتنالثاني

 فع لن فاعلنفاعالتن مست  : فاعالتن مستفع لن فاعلنالثالث
 فاعالتن مستفع لن فاعالتن مستفع لن  :الرابع

 فاعالتن فعولن فاعالتن مستفع لن :الخامس
 

 البيان
وقيل الضرب  .)فَاِعاَلُتْن(: العروض والضرب صحيحان وزنو بيان الوزن األول

أي يصيبو التسبيع وىو حذف أول الوتد أي العُت من فَاِعاَلُتْن فصار –ا عبَّ مس
 . مثل يف مسط الدرر: )َمْفُعْوُلْن(ْن( وحتول إىل )فَااَلتُ 

 َبَشًرا َكاِماًل َيزِْيُح الضَّاَلاَل   اَل َحظَْتُو اْلُعيُ ْوُن ِفْيَما اْجتَ َلْتوُ 
ُهو ُهْل|ُعيُ ْونُِفْي|َماْجتَ َلت ْ َيزِْي|ُحْضَضاَلاَل   اَلَحظَت ْ  َبَشَرْنَكا|ِمَلن ْ

/o//o/o/|///o//o///|o//o/o/////o/o//|//o//o///|o//o/o/

 فعالتن|مفاع لن|فاعالتن  فاعالتن|مفاع لن|فاعالتن
أي يصيبو –والضرب زلذوف  .)فَاِعاَلُتْن(العروض صحيح وزنو  ثاني:بيان الوزن ال

احلذف وىو حذف سبب خفيف ُتْن من فَاِعاَلُتْن فصار )فَاِعاَل( وحتول إىل 
 . مثل قول الشاعر:)فَاِعُلْن(

ُهمْ لَْيَت ِشْعِري َىْل ثُ   َأْم َيُحْوُلْن ِمْن ِدْيِن َذاَك الرََّدى مَّ َىْل آتِيَ ن ْ
ُهمْ  لَْيَتِشْعرِي|َىْلُثْمَمَهْل|  أَْمَيُحْوُلْن|ِمْنِدْيِنَذا|َكْرَرَدا  أاتِيَ ن ْ

/o//o/o/|//o/o//o///|o//o/o///o//o/o//|/o/o//o///|o//o/

 فاعالتن|مستفع لن|فاعلن  فاعالتن|مستفع لن|فاعالتن
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أي يصيبهما احلذف بيانو كما –العروض والضرب زلذوفان ثالث: الوزن البيان 
 . مثل قول الشاعر:)فَاِعُلْن(تقدم وزنو 

 نَ ْنَتِصْف ِمْنُو َأْو َنَدْعُو َلُكمْ  ِإْن َقَدْرنَا يَ ْوًما َعَلى َعاِمرٍ 
َعاَل|َعاِمرِنْ   نَ ْنَتِصْفِمْن|ُىوَأْوَندَْع|ُىوَلُكمْ  ِإنْ َقَدْرنَا|يَ ْوَمن ْ

/o//o/o/|//o/o//o///|o//o//o//o/o//|/o/o//o///|o//o/

 فاعالتن|مستفع لن|فاعلن فاعالتن|مستفع لن|فاعلن
رلزوء. العروض والضرب صحيحان وزنو  ىذا الوزن الرابعرابع: بيان الوزن ال

 :قول الشاعر مثل. (ُمْستَ ْفِع ُلنْ )
 ا؟َأمُّ َعْمٍرى ِفي َأْمرِنَ   لَْيَت ِشْعِري َماَذا تَ َرى

 َأشْلَُعْمرِْن|ِفيَأْمرِنَا  لَْيَتِشْعرِي|َماَذاتَ َرا
/o//o/o/|//o/o//o///o//o/o//|/o/o//o/

 فاعالتن|مستفع لن  فاعالتن|مستفع لن
 .)فَاِعاَلُتْن(: ىذا الوزن اخلامس رلزوء. العروض صحيح وزنو بيان الوزن الخامس

حذف الثاين الساكن أي أي يصيبو اخلنب والقصر، اخلنب –والضرب سلبون مقصور 
السُت من ُمْستَ ْفِع ُلْن فصار )ُمتَ ْفِع ُلن(، والقصر حذف ثاين السبب اخلفيف أي 
النون منو فصار )ُمتَ ْفِع ُل( وإسكان أولو أي الالم فصار )ُمتَ ْفِع ْل( وحتول إىل 

 . مثل قول الشاعر:)فَ ُعْوُلْن(
رُ نُ ْوا َغِضْبُتْم   ُكلُّ َخْطٍب ِإْن َلْم َتُكوْ   َيِسي ْ

|ِإنْ َلْمَتُكوْ  ُرو  ُكْلُلَخْطنِبْ  نُ ْوَغِضْبُتْم|َيِسي ْ
/o//o/o/|//o/o//o///o//o/o//|//o/o/

 فاعالتن|فعولن  فاعالتن|مستفع لن
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 البحر الخفيف: زحاف وعلة يدخالن . ب
. وتصَت ُمْستَ ْفِع ُلْن )َفِعاَلُتْن(: حذف الثاين الساكن. فتصَت فَاِعاَلُتْن الخبن -ٔ

 )َمَفاِع ُلْن(. وحتول إىل ْن()ُمتَ ْفِع لُ 
. وتصَت ُمْستَ ْفِع ِعاَلُت(ا)فَ : حذف السابع الساكن. فتصَت فَاِعاَلُتْن الكف -ٕ

 .)ُمْستَ ْفِع ُل(ُلْن 
. وتصَت ُمْستَ ْفِع )َفِعاَلُت(: حذف الثاين والسابع. فتصَت فَاِعاَلُتْن الشكل -ٖ

 )َمَفاِع ُل(. وحتول إىل )ُمتَ ْفِع ُل(ُلْن 
وحتول إىل  ِعاَل(ا)فَ ف سبب خفيف. فتصَت فَاِعاَلُتْن : حذالحذف -ٗ

 .)فَاِعُلْن(
: حذف ثاين السبب اخلفيف وإسكان أولو. فتصَت فَاِعاَلُتْن القصر -٘

 .ْن()فَاِعاَل وحتول إىل  (تْ ِعاَل ا)فَ 
 

 البحر الثاني عشر: المضارع .ٕٔ
 وزنو اْلصل ستة:

ُلنْ  ُلْن فَاِع اَلُتْن َمَفاِعي ْ ُلنْ َمَفاعِ   َمَفاِعي ْ ُلْن فَاِع اَلُتْن َمَفاِعي ْ  ٕ٘ي ْ
 ٖ٘وقال اخلليل: مسي بذلك دلضارعتو ادلقتضب يف أن أحد جزأية مفروق الوتد.

 
 المضارع البد مجزوءا: . أ

ُلْن فَاِع اَلُتنْ  ُلْن فَاِع اَلُتنْ   َمَفاِعي ْ  َٗ٘مَفاِعي ْ
                                                           

 ٕٗٔ، صفحة : الصايف يف العروض والقوايف زلمد عاشور زلمد، ادلنهد  ٕ٘

 ٕٓٔص:  مرشد الكايف يف العروض و القوايف.زلمد بن حسن بن عثمان،   ٖ٘
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 ال وجد الباحث عروضا وضربا إال صحيحا. مثل قول الشاعر:
 فَ َلْم يَ ْربَ ُعْوا َوَساُرْوا  ا قَِلْياًل ِقُفْوا فَاْربَ ُعو 

َلنْ   فَ َلْميَ ْرَب|ُعْوَوَساُروْ   ِقُفْوفَاْرَب|ُعْوَقِلي ْ
//o/o|////o//o/o////o/o////|o//o/o/

 مفاعيل|فاع التن  مفاعيل|فاع التن
 البحر المضارع : زحاف وعلة يدخالن . ب

ُلْن القبض -ٔ  .ْن()َمَفاِعلُ : حذف اخلامس الساكن. فتصَت َمَفاِعي ْ
ُلْن الكف -ٕ . وتصَت فاَِع )َمَفاِعيُل(: حذف السابع الساكن. فتصَت َمَفاِعي ْ

 .)فاَِع اَلُت(اَلُتْن 
 

 البحر الثالث عشر: المقتضب .ٖٔ
 وقيل أنو ستة يف اْلصل:

 َ٘٘مْفُعْواَلُت ُمْستَ ْفِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلنْ  َمْفُعْواَلُت ُمْستَ ْفِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلنْ 
 ٙ٘بذلك ْلنو اقتضب من الشعر أي اقتطع منو.وقال اخلليل: مسي 

 ادلقتضب وجب رلزوءا:
 ٚ٘مفعوالت مستفعلن  مفعوالت مستفعلن

                                                                                                                                                                     
 ٕٓٔ: نفس ادلرجع   ٗ٘

 ٘ٗٔ، صفحة : ايف يف العروض والقوايفالص زلمد عاشور زلمد، ادلنهد  ٘٘
 ٖٕٔص:  مرشد الكايف يف العروض و القوايف.زلمد بن حسن بن عثمان،   ٙ٘

 ٖٕٔنفس ادلرجع:   ٚ٘
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كان لو عروض واحدة وضرب واحد مطيان، وزهنما )مْفتعلن(، أي أصابو 
الطي، وزهنما اْلصل )ُمْستَ ْفِعُلْن( والطي حذف الربع الساكن أي حذف الفاء 

 علن(.فصار )مستعلن( وحتول إىل )مفت
 وىذا غالب وزنو: . أ

 مفعوالت مفتعلن  مفعوالت مفتعلن
 مثل قول أيب نواس:
 َيْسَتِخفَُّو الطََّربُ   َحاِمُل اْلَهَوى َتِعبُ 

 َيْسَتِخْفَف|ُىْططََربُو  َحاِملُْلَو|َواَتِعبُ 
/o//o//|//o///o///o//o////|o///o/

 فاعالت|مفتعلن  فاعالت|مفتعلن
 دخل الطي إىل وزنو.

 
 يدخل البحر المقتضب: وزحاف  . ب

: حذف الثاين الساكن. فتصَت َمْفُعْواَلُت )َمُعْواَلُت( وحتول إىل الخبن -ٔ
 .)َمَفاِعُلْن(. وتصَت ُمْستَ ْفِعُلْن )ُمتَ ْفِعُلْن( وحتول إىل )َمَفاِعْيُل(

: حذف الرابع الساكن. فتصَت َمْفُعْواَلُت )َمْفُعاَلُت( وحتول إىل الطي -ٕ
 .ِعُلْن(تَ فْ )مُ  ُمْستَ ْفِعُلْن )ُمْسَتِعُلْن( وحتول إىل . وتصَت)فَاِعاَلُتْن(

 

 البحر الرابع عشر: المجتث .ٗٔ
 وقيل أجزاؤه اْلصل ستة:
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 ُٛ٘مْستَ ْفِع ُلْن فَاِعاَلُتْن فَاِعاَلُتنْ   ُمْستَ ْفِع ُلْن فَاِعاَلُتْن فَاِعاَلُتنْ 
 أجزاءه أربعة:

 ِٜ٘عاَلُتنْ ُمْستَ ْفِع ُلْن فَا  ُمْستَ ْفِع ُلْن فَاِعاَلُتنْ 
 لكنو ال يستعمل ادلقتضب إال رلزوءا فرأينا أنو أربعة.

 ٓٙقال اخلليل مسي بذلك ْلنو أجتث أي قطع من طويل دائرتو.
 كان لو عروض واحدة وضرب واحد صحيحان، ووزهنما )فاعالتن(.

 
 

 ىذا غالب وزنو: . أ
 مثل قول ادلتنيب:

 وْ َغَناُه َضْيٌح َوُعْلبَ   يَا قَاِتاًل ُكلَّ َضْيفٍ 
َوُعْلَبوْ   يَاقَاتَِلْن|ُكْلُلَضْيِفنْ   َغَناُىَضْي|ُحن ْ

/o/o//o/|//o//o/o////o//o///|o//o/o/

 مفاع لن|فاعالتن  مستفع لن|فاعالتن
 وزحاف يدخل البحر المجتث: . ب

حذف الثاين الساكن. فتصَت ُمْستَ ْفِع ُلْن )ُمتَ ْفِع ُلْن( وحتول إىل  الخبن: -ٔ
 .)َفِعاَلُتْن(ُتْن وتصَت فَاِعاَل  .(نْ لُ  اعِ فَ )مَ 

حذف السابع الساكن. فتصَت ُمْستَ ْفِع ُلْن )ُمْستَ ْفِع ُل(. وتصَت الكف:  -ٕ
 .ِعاَلُت(ا)فَ فَاِعاَلُتْن 

                                                           
 ٚٗٔ، صفحة : الصايف يف العروض والقوايف زلمد عاشور زلمد، ادلنهد  ٛ٘
 ٕ٘ٔص:  مرشد الكايف يف العروض و القوايف.زلمد بن حسن بن عثمان،   ٜ٘

 ٕ٘ٔ ادلرجعنفس   ٓٙ
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 وحتول إىل )ُمتَ ْفِع ُل(: حذف الثاين والسابع. فتصَت ُمْستَ ْفِع ُلْن الشكل -ٖ
 .)َفِعاَلُت(وتصَت فَاِعاَلُتْن )َمَفاِع ُل(. 

 

 المتقارب البحر الخامس عشر: .٘ٔ
 أجزاؤه مثانية:

 ٔٙفَ ُعْوُلْن فَ ُعْوُلْن فَ ُعْوُلْن فَ ُعْوُلنْ  فَ ُعْوُلْن فَ ُعْوُلْن فَ ُعْوُلْن فَ ُعْوُلنْ 
 وقال صفي الدين احللي:

 ٕٙفعولن فعولن فعولن فعولن َعِن اْلُمتَ َقاِرِب قَاَل اخْلَِلْيلُ 
 

 وىذا غالب موازينو: . أ
 فعولن فعولن فعولنفعولن  فعولن فعولن فعولن فعولن :األول
 فعولن فعولن فعولن فعولْ  فعولن فعولن فعولن فعولْ  :الثاني

 فعولن فعولن فعولن فعلْ  فعولن فعولن فعولن فعولن :الثالث
 فعولن فعولن فعولن فعْ  فعولن فعولن فعولن فعولن :الرابع

 فعولن فعولن فعلْ   فعولن فعولن فعلْ  :الخامس
 ن فعولن فعْ فعول  فعولن فعولن فعلْ  :السادس

 البيان
 . مثل قول ادلتنيب:)فَ ُعْوُلْن(العروض والضرب صحيحان وزهنما  بيان الوزن األول:

َد اهللُ َوْرَد اْلُخُدْودِ   َوَقدَّ ُقُدْوَد اْلِجَساِن اْلُقُدْودِ   أَيَا َخدَّ
                                                           

 ٓ٘ٔ، صفحة : الصايف يف العروض والقوايف زلمد عاشور زلمد، ادلنهد  ٔٙ

 ٕٛٔص:  مرشد الكايف يف العروض و القوايف.زلمد بن حسن بن عثمان،   ٕٙ
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 َوَقْدَد|ُقُدْوَدْل|ِجَساِنْل|ُقُدْوِديْ   أَيَاَخْد|دَدْلاَل|ُىَوْرَدْل|ُخُدْوديِ 
//o/o/|///o/o/|///o/o/|///o/o/////o//|///o/o/|///o/o/|///o/o/

فعول|فعولن|فعولن|فعولن  فعولن|فعولن|فعولن|فعولن

أي يصيبهما القصر وىو حذف –: العروض والضرب مقصوران بيان الوزن الثاني
ثاين السبب اخلفيف أي حذف النون من فَ ُعْوُلْن فصار )فَ ُعْوُل( وإسكان أولو أي 

 . مثل قول خليل مردم:)فَ ُعْوْل(الم ال
يَاِر َعَلْيُكْم َساَلمْ  ُفوُس اْلِكَرامْ   ُحَماَة الدّْ  أََبْت َأْن َتِذلَّ الن ُّ

 أَبَ ْتَأْن|َتِذْلَلْن|نُ ُفوُسْل|ِكَرامْ   مُحَاَتْد|ِديَاِر|َعَلْيُكْم|َساَلمْ 
//o/o/|///o//|///o/o/|///oo/////o/o/|///o/o/|///o/o/|///oo/

فعولن|فعولن|فعولن|فعولْ   لن|فعول|فعولن|فعولْ فعو 

أي يصيبو –. والضرب زلذوف )فَ ُعْوُلْن(: العروض صحيح وزنو بيان الوزن الثالث
احلذف وىو حذف سبب خفيف أي ُلْن من فَ ُعْوُلْن فصار )فَ ُعْو( وحتول إىل 

 . مثل قول اإلمام الشافعي:)فَ َعْل(
ُهْم َسِعيْ  ُهْم َشِقيّّ َوِمن ْ ُهْم َحَسنْ   دُ َفِمن ْ ُهْم قَِبْيٌح َوِمن ْ  َوِمن ْ

ُهْم|َسِعْيُدو |َوِمن ْ ُُتْ ُهْم|َشِقي ْ ُهْم|َحَسنْ   َفِمن ْ ُهْم|قَِبْيُحْن|َوِمن ْ  َوِمن ْ
//o/o/|///o/o/|///o/o/|///o/o/////o/o/|///o/o/|///o/o/|///o/

فعولن|فعولن|فعولن|فعلْ   فعولن|فعولن|فعولن|فعولن

أي يصيبو البًت –. والضرب مبًت )فَ ُعْوُلْن(عروض صحيح وزنو : البيان الوزن الرابع
وىو مركب من احلذف والقطع، احلذف كما تقدم فصار )فَ ُعْو( والقطع ىو حذف 

مثل  )فْع(.آخر الوتد اجملموع أي حذف الواو فصار )َفُع( وإسكان ثانيو أي العُت 
 :قول الشاعر

 َلْت ِمْن ُسَلْيَمى َوِمْن َميَّوْ خَ   َخِلْيِليَّ ُعْوًجا َعَلى َرْسِم َدارٍ 
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 َخَلْتِمْن|ُسَلْيَما|َوِمْنَمْي|يَوْ  َخِلْيِلْي|يَ ُعْوَجْن|َعاَلَرْس|ِمَدارِنْ 
//o/o/|///o/o/|///o/o/|///o/o/////o/o/|///o/o/|///o/o/|//o/

فعولن|فعولن|فعولن|فعْ   فعولن|فعولن|فعولن|فعولن

أي –رلزوء. العروض والضرب زلذوفان : ىذا الوزن اخلامس بيان الوزن الخامس
 . مثل قول الشاعر:)فَ َعْل(يصيبهما احلذف بيانو كما تقدم وزنو 

 ُبَكاٌء َوُمْستَ ْعِبرُ   وََكْم ِلْي َعَلى بَ ْلَدِتي
 ُبَكاُءْن|َوُمْسَتْع|ِبُرو  وََكْمِلْي|َعاَلَبْل|َديت 

//o/o/|///o/o/|///o////o/o/|///o/o/|///o/

فعولن|فعولن|فعلْ   فعولن|فعولن|فعلْ 

: ىذا الوزن السادس رلزوء. العروض زلذوف بيانو كما تقدم بيان الوزن السادس
 . مثل قول الشاعر:()َفعْ . والضرب مبًَت بيانو كما تقدم وزنو )فَ َعْل(وزنو 

َها ُمَنى قَ ْلِبي  َساَلٌم َعَلى َدارَِىا  َفِفي ْ
َها|ُمَناَقلْ   َساَلُمْن|َعاَلَدا|رَِىا  |يب َفِفي ْ

//o/o/|///o/o/|///o////o/o/|///o/o/|//o/

فعولن|فعولن|فعْ   فعولن|فعولن|فعلْ 

 وزحاف يدخل البحر المتقارب: . ب
 .)فَ ُعْوُل(القبض: حذف الساكن. فتصَت فَ ُعْوُلْن  -ٔ
 .)فَ َعْل(وحتول إىل  ()فَ ُعوْ احلذف: حذف سبب خفيف. فتصَت فَ ُعْوُلْن  -ٕ
 .()فَ ُعْولْ ن أولو. فتصَت فَ ُعْوُلْن القصر: حذف ثاين السبب اخلفيف، وإسكا -ٖ
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 البحر السادس عشر: المتدارك .ٙٔ
 أجزاؤه مثانية:

 ٖٙفَاِعُلْن فَاِعُلْن فَاِعُلْن فَاِعُلنْ   فَاِعُلْن فَاِعُلْن فَاِعُلْن فَاِعُلنْ 
وقيل مسي كذلك ْلن تدارك ادلتقارب أي التحق بو ْلنو خرج منو بتقدمي السبب 

 ٗٙعلى الوتد.
 

 :موازينووىذا غالب . أ
 فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن :األول
 فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن :الثاني

 فاعلن فاعلن فاعالتن فاعلن فاعلن فاعلن الثالث:
 نْ فاعلن فاعلن فاعال فاعلن فاعلن فاعلن :الرابع

 البيان
 . مثل قول الشاعر:اِعُلْن()فَ : العروض والضرب صحيحان وزهنما بيان الوزن األول

ُفَها ِفي اْلَكَرى  فَاْعتَ َراِنْي ِلَمْن زَارَِنْي َما اْعتَ َرى  زَارَِنْي ِزْورًَة طَي ْ
ُفَها|ِفْلَكَرا  فَ ْعتَ رَا|نِْيِلَمْن|زَاَرينْ|َمْعتَ َرى   زَاَرينْ|زِْوَرَتْن|طَي ْ

/o//o/|//o//o/|//o//o/|//o//o///o//o/|//o//o/|//o//o/|//o//o/

 فاعلن|فاعلن|فاعلن|فاعلن  فاعلن|فاعلن|فاعلن|فاعلن
. )فَاِعُلْن(: ىذا الوزن رلزوء. العروض والضرب صحيحان وزهنما ثانيبيان الوزن ال

 مثل قول الشاعر:
 َكاَن ِلْي ِفْيَك َعْيٌش َىِني أَي َُّها الرُّْبُع ُكْن ُمْسِعِدي

                                                           
 ٗ٘ٔ، صفحة :الصايف يف العروض والقوايف زلمد عاشور زلمد، ادلنهد  ٖٙ

 ٖٔٔص:  قوايف.مرشد الكايف يف العروض و الزلمد بن حسن بن عثمان،   ٗٙ
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 ٍِت هَ ن ْ شُ |يْ عَ كَ يْ فِ |يْ لِ انَ كَ   يدِ عِ سْ مُ |نْ كُ عُ ب ْ رُ |رْ هَ ي ُّ أَ 
/o//o/|//o//o/|//o//o///o//o/|//o//o/|//o//o/

 فاعلن|فاعلن|فاعلن  فاعلن|فاعلن|فاعلن
. والضرب )فَاِعُلْن(: ىذا الوزن رلزوء. العروض صحيح وزنو لثبيان الوزن الثا

أي يصيبو اخلنب والًتفيل اخلنب: حذف الثاين الساكن أي اْللف من –سلبون مرفَّل 
فصار )َفِعُلْن(، والًتفيل: زيادة سبب خفيف على وتد رلموع فصار  فَاِعُلنْ 

 . مثل قول الشاعر:(نْ تُ اَل عِ )فَ 
َنا َلْم نَ َزلْ   نَ ْرَتِجْي ِمْنُكُم اْلَحَسَناتِ   يَا بَِنْي َعمّْ

|َعْمِمَنا|َلْمنَ َزلْ  ْي|ِمْنُكُمْل|َحَسَنايت   يَاَبٍِتْ  نَ ْرَتَِ
/o//o/|//o//o/|//o//o///o//o/|//o//o/|////o/o/

 فاعلن|فاعلن|فعالتن  فاعلن|فاعلن|فاعلن
. والضرب )فَاِعُلْن(: ىذا الوزن رلزوء. العروض صحيحة وزنو بيان الوزن الرابع

أي يصيبو التذييل وىو زيادة حرف ساكن على وتد رلموع فصار –مذيَّل 
 . مثل قول الشاعر:)فَاِعاَلْن(

َفَرتْ  ُىْورْ َأْم زَ   َىِذِه َدارُُىْم َأق ْ َها الدُّ  بُ ْوٌر َمَحت ْ
َفَرتْ    أَْمَزبُ ْو|ُرمْنََحْت|َىْدُدُىْورْ  َىاِذِىي|َدارُُىْم|أَق ْ
/o//o/|//o//o/|//o//o///o//o/|//o//o/|//o//oo/

 فاعلن|فاعلن|فاعالن  فاعلن|فاعلن|فاعلن
 البحر المتدارك: زحاف وعلة يدخالن . ب

 .ِعُلْن()فَ اخلنب: حذف الثاين الساكن. فتصَت فَاِعُلْن  -ٔ
 .)فَاِعاُلتْن(الًتفيل: زيادة سبب خفيف على الوتد اجملموع. فتصَت فَاِعُلْن  -ٕ
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القطع: حذف آخر الوتد اجملموع، وإسكان أولو. فتصَت فَاِعُلْن )فَاِعْل(  -ٖ
 .)فَ ْعُلْن(وحتول إىل 
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 الباب الثالث

 ونتائجو البحث تحليل
 

وىذا أشعار العروة بن  والعلل حصول التحليلية يف البحور والتقطيعات والزحافات
 الورد العبسي وحتليليتو بعلم العروض وسيبُت الباحث ما حبره وتقطيعات والزحافات والعلل. 

 ]الوافر[  ٘ٙسقون النسء ثم تكّنفوني  : الشعر األول . أ
 التام العروض والضرب مقطوفان، ولو ستة عشر بيتا:الوافر أّن ىذا حبر الشعر 

 لِبَ ْرٍق ِفي ِتَهاَمَة ُمْسَتِطْيرِ  ِبَمِضْيِق َعْمقٍ َأرِْقُت َوُصْحَبِتي  .ٔ
تُ َوُصْح|بَِتيِبَمِضْي|ِقَعْمِقنْ   لِبَ ْرِقْنِفي|هِتَاَمَتُمْس|َتِطَْتِي أَرِق ْ

 مفاعيلن|مفاعلت|فعولن  مفاعلت|مفاعلت|فعولن
 العصب|الصحيح|القطف الصحيح|الصحيح|القطف

 التقطيع:
يف التقطيع( أنو يكتب التنوين بالنون الساكنة -ِفيانظر إىل )ِقَعْمِقْن، لِبَ ْرِقنْ ( أ

ْلن قائدة التنوين لديو صوت النون الساكنة فيكتب بتغيَت النون الساكنة 
 يف التقطيع.

يف التقطيع( أنو يكتب بزيادة الياء الساكنة ْلنو قافية -وانظر إىل )َتِطَْتِي( ب
 اليت وقعت بعد الكسرة.

 عصب والقطف:كان فيو صحيح وال زحافات والعلل:

                                                           
 ٔٗ-ٕٖ، ص : شعر عروة ابن الورد العبسي زلمد فؤاد،  ٘ٙ
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تُ َوُصْح، بَِتيِبَمِضْي،( أ يف التقطيع( ال زحافا وال علة -هِتَاَمَتُمسْ  الصحيح )أَرِق ْ
 ووزنو )مفاعلت(.

يف التقطيع( ىو إسكان اخلامس ادلتحرك أي -العصب من زحافات )لِبَ ْرِقْنِفي( ب
 الالم من مفاعلت مث حتول إىل )مفاعيلن(. 

يف التقطيع( ىو رلموع العصب كما -يَتِطَتِْ  القطف من علل )ِقَعْمِقْن،( ت
تقدم فصار )مفاعْلت( واحلذف حذف سبب خفيف أي تن من مفاعْلت 

 فصار )مفاعْل( وحتول إىل )فعولن(.
 َيُحْوُر رُبَابُُو َحْوَر اْلَكِسْيرِ  ْلُت اْسَتِهلَّ َعَلى ُقَدْيدٍ ِإَذا ق ُ  .ٕ

 ِسَْتِيكَ |بُ ُهوَحْوَرلْ  حَيُْوُررُبَا/  ُقَدْيِدنْ ْلَلَعَلى|هتَِ |ِإَذاقُ ْلُتسْ 
 مفاعلت|مفاعيلن|فعولن  مفاعيلن|مفاعلت|فعولن

 الصحيح|العصب|القطف العصب|الصحيح|القطف
 التقطيع:

 يف التقطيع( أنو يُكتب بالالمُت ْلهنا تشديد.-انظر إىل )هَتِْلَلَعَلى ( أ
ة ْلن  يف التقطيع( أنو يكتب اذلاء بزيادة الواو الساكن-انظر إىل )بُ ُهوَحْوَرلْ ( ب

كل قائدة ذلاء الضمَت يكتب العروضيون )ذلو، هبي( من )لُو، بِو(. وبوصل 
 نطق الالم القمرية.

أنو يكتب التنوين بالنون الساكنة ْلن قائدة  يف التقطيع(-انظر إىل )ُقَدْيِدنْ ( ت
 التنوين لديو صوت النون الساكنة فيكتب بتغيَت النون الساكنة يف التقطيع.

 يف التقطيع( أنو يكتب بزيادة الياء الساكنة ْلنو قافية.-انظر إىلَ)كِسَْتِي( ث
ُف َعاِئٍد بَ ْلَقاِء تَ ْنِفي .ٖ  ذُُكْوَر اْلَخْيِل َعْن َوَلٍد َشُغْورِ   َتَكشَّ

َوَلِدْن|َشُغْورِي  َتَكْشَشُفَعا|ِئِدنْ بَ ْلَقا|ئِتَ ْنِفي ْي|لَِعن ْ  ذُُكْوَرخلَْ
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 مفاعيلن|مفاعلت|فعولن  مفاعلت|مفاعيلن|فعولن
 العصب|الصحيح|القطف الصحيح|العصب|القطف

 :التقطيع
 يف التقطيع( أنو ُيكتب بالشينُت ْلهنا تشديد.-انظر إىل )َتَكْشَشُفَعا( أ

َوَلِدْن  ( ب أنو يكتب التنوين بالنون  يف التقطيع(-وانظر إىل )ِئِدنْ بَ ْلَقا، لَِعن ْ
النون الساكنة ْلن قائدة التنوين لديو صوت النون الساكنة فيكتب بتغيَت 

 الساكنة يف التقطيع.
يْ  ( ت ْيِل" بوصل نطق َر اخلَْ يف التقطيع( أنو يكتب من "ذُُكوْ -انظر إىل )ذُُكْوَرخلَْ

 الالم القمرية والتقطيع كما رأينا.
 يف التقطيع( أنو يكتب بزيادة الياء الساكنة ْلنو قافية.-وانظر إىل )َشُغْورِي ( ث

رِْيرِ إِ  َسَقى َسْلَمى َوأَْيَن َمَحلُّ َسْلَمى .ٗ  َذا َحلَّْت ُمَجاَورََة السَّ
 ِإَذاَحْلَلْت|رُلَاَوَرَتْس|َسرِْيرِي ُلَسْلَما|َوأَيْ َنَمَحْل|َسَقىاَسْلَما

 مفاعيلن|مفاعلت|فعولن  مفاعيلن|مفاعلت|فعولن
 العصب|الصحيح|القطف العصب|الصحيح|القطف

 :التقطيع
( أنو ُيكتب بتفريق الالم والسُت يف التقطيع-رُلَاَورََتسْ  انظر إىل )َوأَيْ َنَمَحْل،( أ

الساكنتان ْلهنما تشديد من الشمسية ودخلتا الالم والسُت ادلتحركتان 
 التقطيع بعدمها.

 أنو ُيكتب بالالمُت ْلهنا تشديد.( يف التقطيع-ِإَذاَحْلَلتْ وانظر إىل ) ( ب
 ة.ْلنو قافي ة( أنو يكتب بزيادة الياء الساكنيف التقطيع-َسرِْيرِيوانظر إىل ) ( ت
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 َوَأْىُلَك بَ ْيَن ِإْمَرَأٍة وَِكْيرِ   ِإَذا َحلَّْت بَِأْرِض بَِنْي َعِليّْ  .٘
|َعِلِيي |نَِإْمرَأَِتْن|ِكَْتِي  ِإَذا َحْلَلْت|بَِأْرِضَبٍِتْ  َوأَْىُلَكيَبْ

 مفاعلت|مفاعلت|فعولن  مفاعيلن|مفاعلت|فعولن
 الصحيح|الصحيح|القطف العصب|الصحيح|القطف

 :التقطيع
 يف التقطيع( أنو ُيكتب بلالمُت ْلهنا تشديد.-إىل )ِإَذا َحْلَلتْ انظر ( أ

يف التقطيع( أنو يف قائدة اإلمالء اْللف من "ِإْمرَأٍَة" مهزة -انظر إىل )نَِإْمرَأَِتنْ  ( ب
وصل لكن لضرورة الشعر فذلك جيوز لقراءهتا بال وصل. وأنو يكتب 

 غيَت النون الساكنة.التنوين بالنون الساكنة ْلن قائدة للتنوين يكتب بت
 يف التقطيع( أنو ُيكتب باليائُت ْلهنا تشديد.-انظر إىل )َعِلِيي ( ت
 قافية. اْلهن ةأنو يكتب بزيادة الياء الساكنيف التقطيع( -انظر إىل )ِكَْتِي ( ث

 َمَحلُّ اْلَحيّْ َأْسَفَل ِذي النَِّقْيرِ   ذََكْرُت َمَنازاًِل ِمْن أُمّْ َوْىبٍ  .ٙ
 زَلَْلُلْلَحْي|يَِأْسَفَلِذْن|نَِقَْتِي  ْنِمْنأُْم|ِمَوْىنِبْ ذََكْرمُتََنا|زِلَ 

 مفاعيلن|مفاعلت|فعولن  مفاعلت|مفاعيلن|فعولن
 العصب|الصحيح|القطف الصحيح|العصب|القطف

 :التقطيع
أنو يكتب التنوين بالنون الساكنة ْلن قائدة يف التقطيع( -انظر إىل )زِلَْنِمْنأُمْ ( أ

الساكنة فيكتب بتغيَت النون الساكنة يف التقطيع.  التنوين لديو صوت النون
 وتكتب ادليم الساكنة ْلنو تشديد وادليم ادلتحركة تكتب يف التقطيع بعدىا.

أنو يكتب التنوين بالنون الساكنة ْلن قائدة يف التقطيع( -انظر إىل )ِمَوْىنِبْ ( ب
 تقطيع.التنوين لديو صوت النون الساكنة فيكتب بتغيَت النون الساكنة يف ال
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يف التقطيع( أنو يكتب بالالمُت ْلهنا تشديد والياء -انظر إىل )زَلَْلُلْلَحيْ  ( ت
الساكنة أهنا تشديد أيضا لكن الياء ادلتحركة يكتب يف التقطيع بعدىا. 

 ووصل نطق الالم القمرية والتقطيع كما رأينا.
ا تشديد يف التقطيع( أنو يكتب النون الساكنة ْلهن-انظر إىل )يَِأْسَفَلِذنْ  ( ث

 من الشمسية بوصل نطق الياء من "ذْي" والنون ادلتحرك كتبت بعدىا.
 قافية. اْلهن ةأنو يكتب بزيادة الياء الساكنيف التقطيع( -انظر إىل )نَِقَْتِي( ج

 ُمَعرَُّسَنا فُ َوْيَق بَِني النَِّضْيرِ   َوآِخُر َمْعَهٍد ِمْن أُمّْ َوْىبٍ  .ٚ
 ُمَعْرَرُسَنا|فُ َويْ َقَبِنْن|َنِضَْتِي  |َىِدمْنِْنأُْم|ِمَوْىنبْ ِخُرَمعْ َوأا

 مفاعلت|مفاعلت|فعولن  مفاعلت|مفاعيلن|فعولن
 الصحيح|الصحيح|القطف الصحيح|العصب|القطف

 :التقطيع
 أنو تكتب "آ" ب )أا( ْلن طول قرائتها. (يف التقطيع-َوأاِخُرَمعْ انظر إىل )( أ

أنو يكتب التنوين بالنون الساكنة  يف التقطيع(-انظر إىل )َىِدمْنِْنأُْم، ِمَوْىنبْ ( ب
ْلن قائدة التنوين لديو صوت النون الساكنة فيكتب بتغيَت النون الساكنة 

 يف التقطيع.
 يف التقطيع( أنو يُكتب بالرائُت ْلهنا تشديد.-انظر إىل )ُمَعْرَرُسَنا ( ت
يف التقطيع( أنو يكتب بالنون الساكنة ْلنو تشديد من -انظرإىل )فُ َويْ َقَبِننْ  ( ث

 والنون ادلتحركة دخلت بعدىا.  َبٍِت". الشمسية بوصل الياء "
 يف التقطيع( أنو يكتب بزيادة الياء الساكنة ْلهنا قافية.-انظر إىل )َنِضَْتِي ( ج

ْصَباِح آثَِر ِذي أَثِْيرِ  َوقَاَلْت َما َتَشاُء؟ فَ ُقْلُت أَْلُهوْ  .ٛ  ِإَلى اإْلِ
ْصَبا|ِحأاثَِرِذي|أَِثَْتِيْ إِلَ   َوقَالَْتَما|َتَشاءُفَ ُقْل|تَُأذْلُوْ   ْْلِ
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 مفاعيلن|مفاعلت|فعولن  مفاعيلن|مفاعلت| فعولن
 العصب|الصحيح|القطف العصب|الصحيح| القطف

 :التقطيع
ْصَبا( أ ْصَباِح " بوصل نطق ىَل اإْلِ إِ  يف التقطيع( أنو يكتب من "-انظر إىل )إَِلْْلِ

 الالم القمرية والتقطيع كما رأينا.
 يف التقطيع( أنو تكتب "آ" ب )أا( ْلن طول قرائتها.-ثَِرِذيانظر إىل )ِحأا ( ب
 أنو يكتب بزيادة الياء الساكنة ْلهنا قافية.يف التقطيع( -انظر إىل )أَِثَْتِيْ  ( ت

ْوِم َكاْلَعْنِب اْلَعِصْيرِ  َسِة اْلَحِدْيِث ُرَضاُب ِفْيوِ ِبآنِ  .ٜ  بُ َعْيُد الن َّ
 ْيُدنْ نَ ْو|ِمَكْلَعْنِبْل|َعِصَْتِيبُ عَ   |َحِدْيِثُرَضا|بُِفْيِهيْ ِنَسِتلْ بِأا

 مفاعيلن|مفاعيلن|فعولن  مفاعلت|مفاعلت|فعولن
 العصب|الصحيح|القطف الصحيح|الصيحح|القطف

 :التقطيع
يف التقطيع( أنو ُتكتب اذلاء بزيادة الياء الساكنة ْلن كل -انظر إىل )بُِفْيِهيْ ( أ

 من )لُو، لَو، لِو(.قائدة ذلاء الضمَت يكتب العروضيون )ذلو، ذلا، ذلي( 
يف التقطيع( أنو يكتب التنوين بالنون الساكنة ْلن -انظر إىل )بُ َعْيُدنْ نَ وْ  ( ب

 قائدة التنوين يكتب بتغيَت النون الساكنة.
بوصل نطق َعْنِب" َكالْ يف التقطيع( أنو يكتب من "-انظر إىل )ِمَكْلَعْنِبلْ  ( ث

 الالم القمرية والتقطيع كما رأينا.
 أنو يكتب بزيادة الياء الساكنة ْلهنا قافية.يف التقطيع( -َْتِيانظر إىل )َعصِ  ( ج

 َفطَاُرْوا ِفي ِباَلِد اْلَيْستَ ُعْورِ   َأطَْعُت اْْلِمرِْيَن ِبُصْرِم َسْلَمى .ٓٔ
 َفطَاُرْويف|ِباَلِدْلَيْس|تَ ُعْورِيْ   َأطَْعُتُْلا|ِمرِيْ َنِبُصْر|ِمَسْلَمى
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 |فعولنمفاعيلن|مفاعيلن  مفاعيلن|مفاعلت|فعولن
 العصب|العصب|القطف  العصب|الصحيح|القطف

 :التقطيع
  يف التقطيع( أنو تكتب "آ" ب )أا( ْلن طول قرائتها.-)َأطَْعُتُْلا انظر إىل( أ

ِمرِْيَن" ُت اآْل يف التقطيع( أنو يكتب من "َأطَعْ -انظر إىل )َأطَْعُتُْلا، ِباَلِدْلَيسْ ( ب
 القمرية.  َيْستَ ُعْوِر " بوصل نطق الالمِد الْ ِباَل  و"

 يف التقطيع( أنو يكتب بزيادة الياء الساكنة ْلهنا قافية.-انظر إىل )تَ ُعْورِيْ  ( ت
ُفْوِني .ٔٔ  َعَداَة اهلِل ِمْن َكِذٍب َوزُْوِري َسَقْوِني النَّْسُء ثُمَّ َتَكن َّ

َنْس|ُءمُثَْمَتَكْن|نَ ُفْوين   َعَداتَ ْلاَل|مِهِْنَكِذِبْن|َوُزْورِي َسَقْونِن ْ
 مفاعيلن|مفاعلت|فعولن ت|فعولنمفاعيلن|مفاعل

 العصب|الصحيح|القطف العصب|الصحيح|القطف
 : التقطيع

َنسْ ( أ يف التقطيع( أنو يكتب بالنونُت ْلهنا تشديد من -انظر إىل )َسَقْونِن ْ
 الشمسية.

يف التقطيع( أنو يكتب بادليمُت ْلهنا تشديد. والنون -انظر إىل )ُءمُثَْمَتَكنْ  ( ب
 ية والنون ادلتحركة دخل يف التقطيع بعدىا.الساكنة تشديد من الشمس

يف التقطيع( أنو الالم اجلاللة يكتبو العروضيون "ا" -انظر إىل )َعَداتَ ْلاَل  ( ت
 ب )الاله( وىكذا التقطيع.

يف التقطيع( أنو يكتب التنوين بالنون الساكنة ْلن -انظر إىل )مِهِْنَكِذِبنْ  ( ث
كتب بتغيَت النون الساكنة يف قائدة التنوين لديو صوت النون الساكنة في

 التقطيع.
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 ِبُمْفٍن َما َلَدْيَك َواَل َفِقْيرِ   َوقَاُلْوا: َلْسَت بَ ْعَد ِفَداِء َسْلَمى .ٕٔ
 مبُْفِنْنَما|َلَدْيَكَواَل|َفِقَْتِيْ   َوقَاُلْوَلْس|تَ بَ ْعَدِفَدا|ِئَسْلَمى

 مفاعيلن|مفاعلت|فعولن  مفاعيلن|مفاعلت|فعولن
 العصب|الصحيح|القطف  صبالعصب|الصحيح|الع

:ال وجدنا التقطيع العسَت يف ىذا البيت لذلك أحضرنا بيانا قصَتا. التقطيع
 يف التقطيع( أنو يكتب بزيادة الياء الساكنة ْلهنا قافية.-انظر إىل )َفِقَْتِيْ 

 َوَمْن َلَك بِالتََّدبُِّر ِفي اأْلُُمْورِ  َواَل َوأَبِْيَك َلْو َكاْليَ ْوِم َأْمِريْ  .ٖٔ
|َكَلوَْكاْليَ ْو|ِمَأْمرِيْ وَ  َلَكِبْت|َتَدبْ رُبِِفْل|أُُمْورِيْ  اَلَوَأيبْ  َوَمن ْ

 مفاعلت|مفاعلت|فعولن مفاعلت|مفاعيلن|فعولن
 الصحيح|الصحيح|القطف الصحيح|العصب|القطف

 :التقطيع
ْوِم" بوصل نطق َكاْلي َ يف التقطيع( أنو يكتب من "َلْو  -انظر إىل )َكَلوَْكاْليَ وْ ( أ

 القمرية. الالم
َلَكِبتْ  ( ب ْلهنا تشديد   يف التقطيع( أنو ُتكتب التاء الساكنة-انظر إىل )َوَمن ْ

 من الشمسية والتاء ادلتحركة تكتب يف التقطيع بعدىا.
يف التقطيع( أنو يكتب بالبائُت ْلهنا تشديد. وبوصل -انظر إىل )َتَدبْ رُبِِفلْ  ( ت

 يع كما رأينا.ُمْوِر" والتقطيف اْْلُ  نطق الالم القمرية من "
 يف التقطيع( أنو يكتب بزيادة الياء الساكنة ْلهنا قافية.-أُُمْورِيْ انظر إىل ) ( ث

 َعَلى َما َكاَن ِمْن َحَسِك الصُُّدْورِ   ِإَذْن َلَمَلْكُت ِعْصَمَة أُمّْ َوْىبٍ  .ٗٔ
 َعاَلَما َكا|مَنِْنَحَسِكْص|ُصُدْورِي  ِإَذنْ َلَمَلْك|تُِعْصَمَتأُْم|ِمَوْىنِبْ 
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 مفاعيلن|مفاعلت|فعولن  علت|مفاعلت|فعولنمفا
 العصب|الصحيح|القطف  الصحيح|الصحيح|القطف

 :التقطيع
يف التقطيع( أنو تكتب ادليم الساكنة ْلهنا تشديد -انظر إىل )تُِعْصَمَتأُمْ ( أ

 وادليم ادلتحركة تكتب بعدىا.
ْلن قائدة  يف التقطيع( أنو يكتب التنوين بالنون الساكنة-انظر إىل )ِمَوْىنِبْ  ( ب

 التنوين لديو صوت النون الساكنة فيكتب بتغيَت النون الساكنة يف التقطيع.
يف التقطيع( أنو تكتب الصاد الساكنة ْلهنا تشديد -انظر إىل )مَنِْنَحَسِكصْ  ( ت

 من الشمسية.
 يف التقطيع( أنو يكتب بزيادة الياء الساكنة ْلهنا قافية.-ُصُدْورِيانظر إىل )( ث

 َعَلى َشْيٍء َوَيْكَرُمُو َضِمْييِري  َكْيَف َغَلْبُت نَ ْفِسي  فَ َيا لَلنَّاسِ  .٘ٔ
َفَغَلْب|تُ نَ ْفِسي َنا|ِسَكي ْ  َعاَلَشْيِئْن|َوَيْكَرُمُهْو|َضِمْيَِتي  فَ َيالَن ْ

 مفاعيلن|مفاعلت|فعولن  مفاعيلن|مفاعلت|فعولن
 العصب|الصحيح|القطف  العصب|الصحيح|القطف

 :التقطيع
نَ ( أ يف التقطيع( أنو يكتب بالنونُت ْلنو تشديد من -اانظر إىل )فَ َيالَن ْ

 الشمسية.
يف التقطيع( أنو تكتب اْللف اللينة باْللف ْلهنا -انظر إىل )َعاَلَشْيِئنْ  ( ب

طول النطق. ويكتب التنوين بالنون الساكنة ْلن قائدة التنوين لديو صوت 
 النون الساكنة فيكتب بتغيَت النون الساكنة يف التقطيع.
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يف التقطيع( أنو يكتب اذلاء الضمَت ب )ُىْو( ْلن يكتبو -)َوَيْكَرُمُهوْ  انظر إىل ( ت
 العروضيون )َلُو، بِِو( ب )ذلُو، هِبي(.

 َوَجبَّارًا َوَمْن ِلي ِمْن َأِمْيرِ  يَالَْيَتِني َعاَصْيُت طَْلًقاَأاَل  .ٙٔ
|تَِنيَعاَصْي|ُتطَْلَقنْ   يَوَجْبَباَرْن|َوَمْنِليِمْن|أَِمَتِْ  َأاَليَايَلْ

 مفاعيلن|مفاعيلن|فعولن مفاعيلن|مفاعيلن|فعولن
 العصب|العصب|القطف العصب|العصب|القطف

 :التقطيع
يف التقطيع( أنو يكتب التنوين بالنون الساكنة ْلن قائدة -انظر إىل )ُتطَْلَقنْ ( أ

 التنوين لديو صوت النون الساكنة فيكتب بتغيَت النون الساكنة يف التقطيع.
يف التقطيع( أنو تكتب بالبائُت ْلهنا تشديد. يكتب -َرنْ انظر إىل )َوَجْبَبا ( ب

التنوين بالنون الساكنة ْلن قائدة التنوين لديو صوت النون الساكنة فيكتب 
 بتغيَت النون الساكنة يف التقطيع.

 يف التقطيع( أنو يكتب بزيادة الياء الساكنة ْلهنا قافية.-أَِمَْتِيانظر إىل )( ت
 

التام العروض والضرب الوافر ىذا حبر الشعر إستنتاج للشعر اْلول أّن 
أيضا. إما التقطيع   القطفوعلة  العصبو الصحيحوكان زحاف فيو  مقطوفان.

كما رأينا. ولو جيوز دخول الزحاف العقل يف الوافر لكن العروة َل يدخلهما فيو 
 لبديع إيقاء الشعر.
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 ]الطويل[  ٙٙصعلوك فقير وصعلوك أمير  : الثاني الشعر . ب
ذا الشعر لديو تسعة وعشرون بيتا أصال لكن ُُنضر سبعة عشر بيتا فقط إن ى

 التام الضرب مقبوض والعروض مصّح ومقبض: الطويلللعينات، حبره 
   َأِقلّْي َعَليَّ اللَّْوَم، يَا بِْنَت ُمْنِذرٍ  .ٔ

ْوَم فَاْسَهِريْ   َونَاِمْي َوِإْن َلْم َتْشَتِهي الن َّ
يَ ْلَلْو|َميَ  نَ ْو|َمَفْسَهرِيْ   اِبْن|مَتُْنِذرِنْ أَِقْلِلْي|َعَلي ْ  َونَاِمْي|َوِإنْ َلْمَتْش|هَتِن ْ

 فعولن|مفاعيلن|فعولن|مفاعلن فعولن|مفاعيلن|فعولن|مفاعيلن
 :التقطيع

 يف التقطيع( أنو يكتب بالالمُت ْلهنا تشديد.-انظر إىل )أَِقْلِليْ ( أ
يَ ْلَلوْ  ( ب الالمُت ْلن الياء يف التقطيع( أنو يكتب باليائُت وب-انظر إىل )َعَلي ْ

 تشديد والالم تشديد من الشمسية.
نَ وْ  ( ت يف التقطيع( أنو يكتب بالنونُت ْلهنا تشديد من -انظر إىل )هَتِن ْ

 الشمسية بوصل صوت الكسرة إىل النون الشمسية.
يف التقطيع(، ىو حذف اخلامس الساكن -: القبض )َمَفْسَهرِيْ الزحاف

 فاعلن(. ال علة فيو.أي الياء الساكن من  مفاعيلن فصار )م
اَن، ِإنَِّنيْ  .ٕ  َذرِْيِني َونَ ْفِسْي أُمَّ َحسَّ

 ِبَها، قَ ْبَل َأالَّ َأْمِلَك البَ ْيَع ُمْشَتِريْ 
|َعُمْشًَتِيْ   نَِإنْ َنٍِتْ |زِلَْسَسا|َونَ ْفِسْيأُمْ |َذرِْيٍِت   هِبَاَقْب|َْلَْلاَلأَْم|ِلَكْليَبْ

 عولن|مفاعلنفعولن|مفاعيلن|ف فعولن|مفاعيلن|فعولن|مفاعلن

                                                           
 ٛ٘ٔ-ٕٗٔ( ص: هٙٔٗٔ -مٜٜٙٔ، اجليل )بَتوت: دار ديوان عروة بن الوردسعدي ضناوي،   ٙٙ
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يف التقطيع( أهنما يكتبا بالسينُت -، َْلَْلاَلأَمْ زِلَْسَسا: انظر إىل )التقطيع
 وبالالمُت ْلهنما تشديد.

يف التقطيع(، ىو حذف اخلامس الساكن -القبض )َمَفْسَهرِيْ : الزحاف
 أي الياء الساكن من  مفاعيلن فصار )مفاعلن(. ال علة فيو.

َقى َواْلفَ  .ٖ ُر َخاِلدٍ َأَحاِدْيَث تَ ب ْ   َتى َغي ْ
 ِإَذا ُىَو َأْمَس َىاَمًة فَ ْوَق َصيّْرِ   

َقاَوْل|فَ َتاَغْي|ُرَخاِلِدنْ  َفْو|َقَصْيَتِيْ  َأَحاِدْي|ثَ َتب ْ  ِإَذا ُىو|َوأَْمَسَها|َمتَ ن ْ
 فعولن|مفاعلن|فعولن|مفاعلن فعولن|مفاعيلن|فعولن|مفاعلن

 :التقطيع
َفوْ ( أ لتقطيع( أهنما يكتبا النون الساكن أُندلتا يف ا-انظر إىل )ُرَخاِلِدْن، َمتَ ن ْ

 صوت التنوين.
يف التقطيع( أنو يكتب باليائُت ْلهنا تشديد و -انظر إىل )َقَصْيَتِيْ ( ب

 يكتب بزيادة الياء الساكنة ْلنو قافية ُوقعْت الياء بعد الكسرة.
 يف التقطيع(، ىو حذف-: القبض )ُرَخاِلِدْن، َوأَْمَسَها، َقَصْيَتِيْ الزحاف

اخلامس الساكن أي الياء الساكن من  مفاعيلن فصار )مفاعلن(. العلة 
 فيو.

   ُتَجاِوُب َأْحَجاَر اْلِكَناِس َوَتْشَتِكي .ٗ
 ِإَلى ُكلَّ َمْعُرْوٍف رَأَْتُو َوُمْنِكرِ 

 يرِ كِ نْ مُ وَ و|هُ ت ْ أَ رَ ْن|فِ وْ رُ عْ مَ لَ  |لْ كُ الَ إِ  يكِ تَ شْ تَ وَ |اسِ نَ كِ َُتَاِو|بَُأْحَجاَرْل|
 فعولن|مفاعيلن|فعولن|مفاعلن  يلن|فعول|مفاعلنفعول|مفاع
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 :التقطيع
يف التقطيع( أنو يكتب بالالمُت ويف ىذه تفعيلة -لْ كُ الَ إِ انظر إىل )( أ

 التقطيع الالم الساكنة ْلهنا تشديد والالم ادلتحرك يكتب بعدىا.
يف التقطيع( أنو يكتب بزيادة الواو الساكنة ْلن قبلها -وهُ ت ْ أَ رَ انظر إىل ) ( ب

مَت ادلتصل ادلفعول بوقع الغيب ادلفرد ادلدكر ويكتبو العروضيون )لو، الض
 بو( ب )ذلو، هبي(

يف التقطيع( أنو يكتب بزيادة الياء الساكنة ْلنو -يرِ كِ نْ مُ وَ انظر إىل ) ( ت
 قافية ُوقعْت الياء بعد الكسرة.

و يف التقطيع(، ى-يرِ كِ نْ مُ وَ ، يكِ تَ شْ تَ وَ ، اسِ نَ كِ : القبض )َُتَاوِ،  الزحاف
حذف اخلامس الساكن أي الياء الساكن من  مفاعيلن و النون الساكن من 

 فعولن فصار )مفاعلن، فعول(. ال علة فيو.
ْف ِفي اْلِباَلِد لََعلَِّنيْ  .٘  َذرِْيِنْي ُأَطوّْ

 َأَخلّْْيِك َأْو َأْغِنْيِك َعْن ُسْوِء َمْحَضرِ   
|أَُطْوِوْفِفْل|ِباَلِد|َلَعْلَلٍِتْ  |ِكَعْنُسْو|ِئَمْحَضرِي       َذرِْيٍِتْ  َأَخْلِلْي|ِكَأْوأَْغٍِتْ

 فعولن|مفاعيلن|فعولن|مفاعلن        فعولن|مفاعيلن|فعول|مفاعلن
  :التقطيع

، َأَخْلِليْ ( أ يف التقطيع( أهنم يكتبوا بالواوين -انظر إىل )أَُطْوِوْفِفْل، َلَعْلَلٍِتْ
 د.وبالالمُت ْلن الواو والالم الوىل والالم الثانية تشدي

يف التقطيع( أنو يكتب بزيادة الياء الساكنة ْلنو -انظر إىل )ِئَمْحَضرِي ( ب
 قافية ُوقعْت الياء بعد الكسرة.
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، ِئَمْحَضرِي :الزحاف يف التقطيع(، ىو حذف -القبض )ِباَلِد، َلَعْلَلٍِتْ
اخلامس الساكن أي الياء الساكن من  مفاعيلن و النون الساكن من فعولن 

 ول(. ال علة فيو.فصار )مفاعلن، فع
  فَِإْن فَاَز َسْهٌم لِْلَمِنيَِّة َلْم َأُكنْ  .ٙ

رِ     َجُزْوًعا َوَىْل َعْن َذاَك ِمْن ُمَتَأخَّ
 َجُزْوَعْن|َوَىْلَعْنَذا|َكِمْنُم|تََأْخَخرِي فَِإنْ َفا|َزَسْهُمْنِلْل|َمِنْيَي|تَِلْمَأُكنْ 

 فعولن|مفاعيلن|فعول|مفاعلن فعولن|مفاعيلن|فعولن|مفاعلن
 :التقطيع

يف التقطيع( أهنما يكتبا بالنون الساكنة -انظر إىل )َزَسْهُمْنِلْل، َجُزْوَعنْ ( أ
 ْلهنا مبَدل من صوت التنوين.

يف التقطيع( أهنما تكتبا ياليائُت واخلائُت -انظر إىل )َمِنْيَي، تََأْخَخرِي ( ب
ية ْلهنما تشديد. و)تََأْخَخرِي( أنو يكتب بزيادة الياء الساكنة ْلنو قاف

 ُوقعْت الياء بعد الكسرة.
يف التقطيع(، ىو حذف -: القبض )تَِلْمَأُكْن، َكِمْنُم، تََأْخَخرِيالزحاف

اخلامس الساكن أي الياء الساكن من  مفاعيلن و النون الساكن من فعولن 
 فصار )مفاعلن، فعول(. ال علة فيو.

  َوِإْن فَاَز َسْهِمْي َكفَُّكْم َعْن َمَقاِعدٍ  .ٚ
 َف َأْدبَاِر اْلبُ يُ ْوِت َوَمْنَظرِ َلُكْم َخلْ 

 َلُكْمَخْل|َفَأْدبَارِْل|بُ يُ ْوِت|َوَمْنظَرِيْ  َوِإنْ َفا|َزَسْهِمْيَكْف|َفُكْمَعْن|َمَقاِعِدنْ 
 فعولن|مفاعيلن|فعول|مفاعلن فعولن|مفاعيلن|فعولن|مفاعلن
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 :التقطيع
ْلهنا  يف التقطيع( أنو يكتب بالفائُت الساكن-انظر إىل )َزَسْهِمْيَكفْ ( أ

 تشديد والفاء ادلتحرك يكتب بعدىا.
يف التقطيع( أنو يكتب بالنون الساكنة ْلنو مبدل -انظر إىل )َمَقاِعِدنْ  ( ب

 من صوت التنوين.
يف التقطيع( أنو يكتب بزيادة الياء الساكنة ْلنو -انظر إىل )َوَمْنظَرِيْ  ( ت

 قافية ُوقعْت الياء بعد الكسرة.
يف التقطيع(، ىو حذف -يُ ْوِت، َوَمْنظَرِيْ : القبض )َمَقاِعِدْن، ب ُ الزحاف

اخلامس الساكن أي الياء الساكن من  مفاعيلن و النون الساكن من فعولن 
 فصار )مفاعلن، فعول(. ال علة فيو.

 تَ ُقْوُل: َلَك اْلوِْياَلُت، َىْل أَْنَت تَاِركٌ  .ٛ
 ُضبُ ْوًءا ِبَرْجٍل تَارًَة َوِبُمْنِسِر؟   

َو|مبُْنِسرِيْ   |تُ َهُْلَْن|تَ َتارُِكنتَ ُقْوُل|َلَكْلوِْياَل   ُضبُ ْوَءْن|ِبَرْجِلْنَتا|َرتَ ن ْ
 فعولن|مفاعيلن|فعول|مفاعلن  فعول|مفاعيلن|فعولن|مفاعلن

 :التقطيع
وَ  انظر إىل )تَ َتارُِكن،( أ يف التقطيع( أهنم يكتبا بالنون -ُضبُ ْوَءْن، ِبَرْجِلْنَتا، َرتَ ن ْ

 الساكنة ْلن مبَدل من صوت التنوين.
 يف التقطيع( أنو قافية.-نظر إىل )مبُْنِسرِيْ ا( ب

َو، مبُْنِسرِيْ  القبض: الزحاف يف التقطيع(، ىو حذف -)تَ ُقْوُل، تَ َتارُِكن، َرتَ ن ْ
اخلامس الساكن أي الياء الساكن من  مفاعيلن و النون الساكن من فعولن 

 فصار )مفاعلن، فعول(. ال علة فيو.
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  اَم ِإنَِّنيْ َوُمْسَتْثَبٌت ِفي َماِلَك اْلعَ  .ٜ
َتاِد َصْرَماَء ُمْذِكرِ     َأرَاَك َعَلى َأق ْ

َتا|ِدَصْرَما|َءُمْذِكرِيْ  َوُمْسَتْث|بَ تُ ْنِفيَما|ِلَكْلَعا|َمِإنْ َنٍِتْ   أَرَاَك|َعاَلأَق ْ
 فعول|مفاعيلن|فعولن|مفاعلن فعولن|مفاعيلن|فعولن|مفاعلن

 :التقطيع
بالنون الساكنة ْلهنا مبدل  يف التقطيع( أنو تكتب-انظر إىل )بَ تُ ْنِفيَما( أ

 صوت التنوين.
 يف التقطيع( أنو يكتب بالنونُت ْلهنا تشديد.-انظر إىل )َمِإنْ َنٍِتْ  ( ب
 يف التقطيع( أنو قافية.-انظر إىل )َءُمْذِكرِيْ  ( ت

، أَرَاَك، َءُمْذِكرِيْ الزحاف يف التقطيع( ىو حذف -: القبض )َمِإنْ َنٍِتْ
مفاعيلن و النون الساكن من فعولن   اخلامس الساكن أي الياء الساكن من

 فصار )مفاعلن، فعول(. ال علة فيو.
  َفُجْوٍع أِلَْىِل الصَّاِلِحْيَن َمزِلَّةٍ  .ٓٔ

 َمُخْوٍف َرَداَىا َأْن ُتِصْيَبَك فَاْحَذرِ    
|َمزِْلَلِتْ   سَلُْوِفْن|َرَداَىاَأْن|ُتِصْيَب|َكَفْحَذرِيْ  َفُجْوِعْن|ِْلَْىِلْصَصا|حِلُِْتَ

 فعولن|مفاعيلن|فعول|مفاعلن  |مفاعيلن|فعول|مفاعلنفعولن
 :التقطيع

، سَلُْوِفنْ ( أ يف التقطيع( أنو يكتب بالنون الساكنة -انظر إىل )َفُجْوِعْن، َمزِْلَلِتْ
 ْلهنا مبدل صوت التنوين.

يف التقطيع( أهنما يكتبا بالصادين -انظر إىل )ِْلَْىِلْصَصا، َمزِْلَلِتْ  ( ب
 يد.وبالالمُت ْلهنما تشد
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يف التقطيع( أنو يكتب بال اذلمزة الوصل ْلهنا ال -انظر إىل )َكَفْحَذرِيْ  ( ت
 مقرؤ. وىو قافية.

، ُتِصْيَب، َكَفْحَذرِيْ الزحاف ، َمزِْلَلِتْ يف التقطيع( ىو -: القبض )حِلُِْتَ
حذف اخلامس الساكن أي الياء الساكن من  مفاعيلن و النون الساكن من 

 ل(. ال علة فيو.فعولن فصار )مفاعلن، فعو 
 أَِبي اْلَخْفِض َمْن يَ ْغَشاِك ِمْن ِذْي قَ َرابَةٍ  .ٔٔ

 َوِمْن ُكلَّ َسْوَداِء اْلَمَعاِصِم تَ ْعَتِريْ    
يَ ْغَشا|ِكِمْنِذْي|قَ رَاَبِتْ   َوِمْنُكْل|ِلَسْوَداِءْل|َمَعاِص|ِمتَ ْعًَتِيْ  أَبِْلَخْف|ِضَمن ْ

 |مفاعلنفعولن|مفاعيلن|فعول فعولن|مفاعيلن|فعولن|مفاعلن
 :التقطيع

يف التقطيع( أنو يكتب بال الياء من "أيب" ْلنو ال مقرؤ -انظر إىل )أَبِْلَخفْ ( أ
 ويَقرأ بوصل إىل سكون ال القمرية.

يف التقطيع( أنو يكتب بالنون الساكنة ْلهنا مبدل -انظر إىل )قَ رَاَبِتْ  ( ب
 صوت التنوين.

ُت ْلنو تشديد، يف ىذه يف التقطيع( أنو يكتب بالالم-انظر إىل )َوِمْنُكلْ  ( ت
 تفعيلة التقطيع الالم الساكنة والالم ادلتحرك يكتب بعدىا.

 يف التقطيع( أنو قافية.-انظر إىل )ِمتَ ْعًَتِيْ  ( ث
، َمَعاِص، ِمتَ ْعًَتِيْ الزحاف يف التقطيع( ىو حذف -: القبض )قَ رَاَبِتْ

ولن اخلامس الساكن أي الياء الساكن من  مفاعيلن و النون الساكن من فع
 فصار )مفاعلن، فعول(. ال علة فيو.
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 زَْيٌد أَبُ ْوُه َفاَل َأَرى َوُمْستَ ْهِنىءٍ  .ٕٔ
َنْي َحَياَءَك َواْصِبِري     َلُو َمْدفَ ًعا فَاق ْ

َزْيُدْن|أَبُ ْوُىو|َفاَلأَرَا |َحَياَء|َكَوْصربِي  َوُمْسَتْو|نِِئن ْ َفْقٍِتْ  ذَلُْوَمْد|فَ َعن ْ
 ن|مفاعيلن|فعول|مفاعلنفعول فعولن|مفاعيلن|فعولن|مفاعلن

 :التقطيع
 َيْستَ ْهِنُئ فهو ُمْستَ ْهِنٌئ.-يف البيت( أنو من استَ ْهَنأَ -انظر إىل )َوُمْستَ ْهٌِتءٍ ( أ

يف التقطيع( أهنما يكتب بالنون الساكنة ْلهنا -َفْقٍِتْ َعن ْ ، ف َ ُدنْ َزيْ ِئن ْ انظر إىل )نِ ( ب
 مبدل صوت التنوين.

يكتب بزيادة الواو الساكنة ْلنو الضمَت يف التقطيع( أنو -انظر إىل )أَبُ ْوُىو ( ت
 ادلتصل اجلر بوقع الغائب ادلفرد ادلذكر.

، كَ َفقْ انظر إىل )فَ َعن ْ  ( ث يف التقطيع( أنو يكتبا حبذف اذلمزة الوصل -ربِيَوصْ ٍِتْ
 ْلهنا ال مقرؤ. و)َكَوْصربِي( ىو قافية.

ىو حذف يف التقطيع( -)َفاَلأَرَا، َحَياَء، َكَوْصربِي القبض: الزحاف
اخلامس الساكن أي الياء الساكن من  مفاعيلن و النون الساكن من فعولن 

 فصار )مفاعلن، فعول(. ال علة فيو.
ُلوُ  .ٖٔ  َلَحى اهللُ ُصْعُلوًْكا ِإَذا َجنَّ لَي ْ

 ُمَصاِفي اْلُمَشاِش آِلًفا ُكلَّ َمْجَزرِ    
ُلُهوْ   َشاشأا|لَِفْنُكْل|َلَمْجَزرِيُمَصاِفْل|مُ  حَلَْلاَل|ُىُصْعُلوَْكْن|ِإَذاَجْن|نَ َلي ْ

 فعولن|مفاعلن|فعولن|مفاعلن فعولن|مفاعيلن|فعولن|مفاعلن
 :التقطيع

 يف التقطيع( أن عروضُت يكتبون الالم اجلاللة )الاله(-انظر إىل )حَلَْلاَل ( أ
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يف التقطيع( أهنما يكتب بالنون الساكنة -ُكْل َفنْ ، لِ نْ وْكَ انظر إىل )ُىُصْعلُ  ( ب
 لتنوين.ْلهنا مبدل صوت ا

يف التقطيع( أنو يكتب بالنونُت وبالالمُت -انظر إىل )ِإَذاَجْن، لَِفْنُكلْ  ( ت
ْلهنما تشديد وفيهما النون والالم الساكنتان، النون والالم ادلتحركتان 

 يكتب بعدمها.
 يف التقطيع( أنو تكتب "آ" ب )أا( ْلن طول قرائتها.-أاانظر إىل )ُمَشاش ( ث

 التقطيع( أنو قافية.يف -انظر إىل )َلَمْجَزرِي( ج
ُلُهو، َلَمْجَزرِي القبض: الزحاف يف التقطيع( ىو حذف اخلامس -)نَ َلي ْ

 الساكن أي الياء الساكن من  مفاعيلن فصار )مفاعلن(. ال علة فيو.
َلةٍ  .ٗٔ  يَ ُعدُّ اْلِغَنى ِمْن َدْىرِِه ُكلَّ لَي ْ

رِ      َأَصاَب ِقراَىا ِمْن َصِدْيٍق ُمَيسَّ
َلت      َدهْ |ِغَناِمنْ لْ يَ ُعْددُ   يرِ |َصِدْيِقْن|ُمَيْسسَ ِمنْ |ِقراَىاَأَصابَ |رِِىيُكْل|لَِلي ْ

 فعول|مفاعيلن|فعولن|مفاعلن فعولن|مفاعيلن|فعولن|مفاعلن
 :التقطيع

ي( أهنما كتبْت الدال والسُت بالدالُت والسينُت رِ ، ُمَيْسسَ لْ انظر إىل )يَ ُعْددُ ( أ
 ْلهنما مشدد.

ت اذلاء الضمَت بزيادة الياء ْلهنا يكتب انظر إىل )رِِىيُكْل( أنو كتب ( ب
العروضيون الضمَت ادلتصل )لو، بو( ب )ذلو، هبي(. وكتبْت بالالمُت ْلهنا 

 مشدد فيو الالم الساكنة والالم ادلتحركة يكتب بعدىا.
، َصِدْيِقْن( أهنما كتبْت التنوين بالنون الساكنة ْلهنا مبدل  ( ت َلِتْ انظر إىل )لَِلي ْ

 .من صوت التنوين
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 ي( أنو قافية.رِ انظر إىل )ُمَيْسسَ  ( ث
،  القبض: الزحاف َلِتْ يف التقطيع( ىو حذف -يرِ ، ُمَيْسسَ َأَصابَ )لَِلي ْ

اخلامس الساكن أي الياء الساكن من  مفاعيلن والنون من فعولن فصار 
 )مفاعلن، فعول(. ال علة فيو.

 يَ َناُم ِعَشاًء ثُمَّ ُيْصِبُح نَاِعًسا .٘ٔ
رِ  َيُحتُّ اْلَحَصى     َعْن َجْنِبِو اْلُمتَ َعفّْ

 يرِ |تَ َعْففِ ْلمُ |هبِِ َجنْ |َحَصاَعنْ لْ حَيُْتتُ  |ِعَشاَءنْ ُثْم|مُيْصِب|ُحَناِعَسنْ يَ َنامُ 
 فعولن|مفاعيلن|فعول|مفاعلن  فعول|مفاعيلن|فعول|مفاعلن

 :التقطيع
ا ُثْم، ُحَناِعَسْن( أهنما كتبْت التنوين بالنون الساكنة ْلهنَءن ْ انظر إىل )ِعَشا( أ

 مبدل من صوت التنوين.
ي( أهنما كتبْت التاء والفاء باحلائُت والفائُت رِ تَ َعْففِ  ،لْ انظر إىل )حَيُْتتُ  ( ب

 ْلهنما مشدد.
 ي( أنو قافية.رِ انظر إىل )تَ َعْففِ  ( ت

يف التقطيع( -يرِ ، تَ َعْففِ ْلمُ ، مُيْصِب، ُحَناِعَسْن، هبِِ يَ َنامُ ) القبض: الزحاف
ياء الساكن من  مفاعيلن والنون من ىو حذف اخلامس الساكن أي ال

 فعولن فصار )مفاعلن، فعول(. ال علة فيو.
 َقِلْيُل اْلِتَماِس الزَّاِد ِإالَّ لِنَ ْفِسوِ  .ٙٔ

 ِإَذا ُىَو َأْمَسى َكاْلَعرِْيِش اْلُمَجوَّرِ    
لُ   يرِ |رُلَْووَ لْ |َعرِْيشِ َكالْ و|َوأَْمَسىا ىُ ِإَذا         يلِنَ ْفِسهِ ||ِدإِْلالا|متَاِسْززَ لْ قَِلي ْ

 فعولن|مفاعيلن|فعولن|مفاعلن فعولن|مفاعيلن|فعولن|مفاعلن
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 :التقطيع
ي( أنو كتبْت الزاء والالم والواو بالزائُت رِ ، رُلَْووَ ، ِدإِْلالاانظر إىل )متَاِسْززَ ( أ

 والالمُت والواوين ْلهنن مشدد.
لياء ْلهنا و( أنو كتبت اذلاء الضمَت بزيادة اىُ ي، ِإَذالِنَ ْفِسهِ انظر إىل ) ( ب

 يكتب العروضيون الضمَت ادلتصل )لو، بو( ب )ذلو، هبي(.
 ي( أنو قافية.رِ انظر إىل )رُلَْووَ  ( ت

يف التقطيع( ىو حذف اخلامس -يرِ ي، رُلَْووَ لِنَ ْفِسهِ ) القبض: الزحاف
 الساكن أي الياء الساكن من  مفاعيلن فصار )مفاعلن(. ال علة فيو.

  َيْسَتِعنَّوُ يُِعْيُن ِنَساَء اْلَحيّْ َما  .ٚٔ
رِ      َويُْمِسْي طَِلْيًحا َكاْلَبِعْيِر اْلُمَحسَّ
ن ُ َيسْ |ِنَساَءحلَْْي|دَيَايُِعُْتُ    يرِ |زُلَْسسَ لْ |بَِعَتِْ لْ كَ |طَِلْيَحنْ َودُيِْسيْ ْو        هُ |َتِعن ْ
 فعولن|مفاعيلن|فعولن|مفاعلن  فعول|مفاعيلن|فعولن|مفاعلن 

 :التقطيع 
( أنو كتبْت الياء باليائُت ْلهنا مشدد، والياء ادلتحركة  انظر إىل )ِنَساَءحلَْيْ ( أ

 كتبت بعدىا.
ن ُ  ( ب ْو( أنو كتبْت النون بالنونُت ْلهنا مشدد، وكتبْت اذلاء هُ انظر إىل )َتِعن ْ

الضمَت بزيادة الياء ْلهنا يكتب العروضيون الضمَت ادلتصل )لو، بو( 
 ب )ذلو، هبي(.

التنوين بالنون الساكنة ْلهنا مبدل من  ( أنو كتبتْ لْ كَ َحنْ انظر إىل )طَِليْ  ( ت
 صوت التنوين.
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ي( أنو كتبْت السُت بالسينُت ْلهنا مشدد، وىو رِ انظر إىل )زُلَْسسَ  ( ث
 قافية.

ن ُ يُِعُْتُ ) القبض: الزحاف يف التقطيع( ىو حذف -يرِ ْو، زُلَْسسَ هُ ، َتِعن ْ
 اخلامس الساكن أي الياء الساكن من  مفاعيلن والنون من فعولن فصار

 )مفاعلن، فعول(. ال علة فيو.
 

التام الضرب مقبوض والعروض مصّح  الطويلاستنتاج للشعر الثاين حبره  
ال زحافا أخر وال علة فيو. يف  القبضومقبض. وقد رأينا تقطيعو. والزحاف فيو 

ديوان العروة بن الورد العبسي كثر حبر الطويل ويأخذ الباحث ثالثة أشعار منو أما 
 ر من اْلشعار الثالث يف حبر الطويل.ىذا أول الشع
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 ]البسيط[  ٚٙإذا اجدبت، يحلو العطاء  الشعر الثالث: . ج
التام العروض سلبونة والضرب مقطوع، فيو بيتان فقط  بسيطكان الشعر الثلث 

 وىذه حتليلتو:
ِنْيَن ِإَذا َما َىبَِّت الرّْ   َىالَّ َسأَْلِت بَِنْي ِعْياَلِن ُكلُُّهمُ  .ٔ  ْيحُ ِعْنَد السّْ

|رِ ِإَذا|نَ ٍِتْ ِعْنَدْسسِ   وْ مُ |ِعْياَلِنُكْل|ذلُُ َبٍِتْ |تِ َسَألْ َىْلاَل   وحيُْ |َماَىْبَبًتْ
 مستفعلن|فعلن|مستفعلن|فْعلن مستفعلن|فعلن|مستفعلن|فعلن

 الصحيح|اخلنب|الصحيح|القطع الصحيح|اخلنب|الصحيح|اخلنب 
 :التقطيع

تبْت الالم والباء بالالمُت والبائُت ( كًتْ ْببَ ، َماىَ َسَألْ ْلاَل إن التقطيع )ىَ ( أ
 ْلهنما تشديد.

( كتبت الالم الساكنة ْلهنا تشديد والالم ادلتحركة  لْ إن التقطيع )ِعْياَلِنكُ  ( ب
 كتبت بعدىا.

 ( أنو تشديد من الشمسية.ٍِتْ ، ِعْنَدْسسِ إن التقطيع )َماَىْبَبًتْ ( ت
 ْو( ضرورة الشعر.مُ إن التقطيع )ذلُُ  ( ث

 و( قافية.حيُْ إن التقطيع )رِ ( ج
 : الزحاف والعلة

يف التقطيع( وزنو -، َماَىْبَبًتْ ٍِتْ ، ِعْياَلِنُكْل، ِعْنَدْسسِ َسَألْ الصحيح )َىْلاَل ( أ
 )ُمْستَ ْفِعُلْن( الزحافا والعلة لو.

يف التقطيع( ىو حذف الثان -ِإَذاْو، نَ مُ ، ذلُُ َبٍِتْ اخلنب من الزحافات )تِ  ( ب
 ( الساكن أي اْللف من فاعلن فصار )فِعلن

                                                           
 ٕٚ، ص : شعر عروة ابن الورد العبسي زلمد فؤاد،  ٚٙ
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يف التقطيع( ىو حذف آخر الوتد اجملموع أي -وحيُْ القطع من العلل )رِ ( ت
النون من فاعلن فصار )فاعُل( وإسكان ثانيو أي المو فصار )فاعْل( مث 

 حتول إىل )فْعلن(.
َراِن َمْمنُ ْوحُ  ِقْدَحاُن َقْدٌح ِعَياِل اْلَحيّْ ِإْذ َسَغبُ ْوا .ٕ  َوآَخٌر ِلَذِوي اْلِجي ْ

رَامنَمْ |ِلَذِولْ |َوأَاَخُرنْ  َسَغبُ وْ |لِْلَحْيِيِإذْ |ِعَياُحنْ |ِقْدَحانُ َقدْ   نُ ْوُحوْ |ِجي ْ
 فْعلن|مستفعلن|فعلن|مفاعلن فعلن|مستفعلن|فاعلن|مستفعلن
 القطع|الصحيح|اخلنب|اخلنب اخلنب|الصيحح|الصحيح|الصحيح

 :التقطيع
ذلك (  كتب التنوين بالنون الساكن ْلن ُرنْ ، َوأَاخَ ِعَياُحنْ إن التقطيع )( أ

 تغيَت من صوت التنوين.
 ( كتبت باليائُت ْلهنا تشديد.ِإذْ ْييِ إن التقطيع )لِْلحَ  ( ب
 إن التقطيع )َوأَاَخُرْن( كتب "آ" ب )أا( ْلن طول قرائتو.( ت
 ْو( قافية.نُ ْوحُ إن التقطيع )ْ  ( ث

: أما القطع ال فرق مبا تقدم. اخلنب من الزحافات الزحاف والعلة
يف التقطيع( ىو حذف الثان الساكن أي اْللف من -ِولْ ، َوأَاَخُرْن، ِلذَ َسَغبُ وْ )

فاعلن فصار )فِعلن(، والسُت من مستفعلن فصار )متفعلن( مث حتول إىل 
 )مفاعلن(.

التام العروض سلبونة والضرب مقطوع.  بسيطاستنتاج للشعر الثالث حبره 
خول ، ولو جيوز دالقطعوالعلة فيو  الخبنوالتقطيعات كما رأينا. الزحاف فيو 

الزحاف الطي واخلبل لكن العروة بن الورد العبسي َل يدخلهما يف البسيط لبديع 
 إيقاع الشعر.
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 ]الكامل[  ٛٙالمال مهابة والفقر مذلة  الشعر الرابع: . د
العروض صحيحة والضرب قطع، لو أربعة  الكاملكان حبر ىذا الشعر 

 أبيات:
 َفا اأْلَقَاِرُب، فَاْلُفَؤاُد َقرِْيحُ َوجَ  قَاَلْت ُتَماِضُر ِإْذ رََأْت َماِلْي َخَوى .ٔ

 وَقرحيُْ |دُ َفاْلُفَؤا|رِب ُ ُْلَقَاَوَجفَ   الِْيَخَوامَ |رََأتْ |ِضُرِإذْ ُتَماقَالَتْ 
 متفاعلن|متفاعلن|فعالتن  مستفعلن|متفاعلن|مستفعلن 
 الصحيح|الصحيح|القطع  اإلضمار|الصحيح|اإلضمار 

سَتا، لذلك ال نبُت طويال. : ال وجدنا يف ىذا البيت تقطيعا عالتقطيع
 يف التقطيع( قافية.-وَقرحيُْ يف )دُ 

 :الزحاف والعلة
 يف التقطيع(.-الصحيح )ِضُرِإْذرََأْت، َوَجَفُْلَقَا، رِبُ َفاْلُفَؤا( أ

يف التقطيع( ىو تسكُت -الِْيَخَوامَ ، ُتَمااإلضمار من الزحافات )قَالَتْ  ( ب
ار )مْتفاعلن( مث حتول الثاين ادلتحرك أي تسكُت التاء من متفاعلن فص

 إىل )ُمْستَ ْفِعُلْن(.
يف التقطيع( ىو حذف آخر الوتد اجملموع -وَقرحيُْ القطع من العلل )دُ  ( ت

أي النون من متفاعلن فصار )متفاعُل( وإسكان ثانيو أي إسكان الالم 
 فصار )متفاعْل( وحتول إىل )فعالتن(.

ًسا .ٕ ، َنِطْيُح؟وَ   َماِلْي رَأَيْ ُتَك ِفي النَِّديّْ ُمَنكَّ  ِصًبا َكأَنََّك ِفي النَِّديّْ
نَ رََأيْ َمالِي ْ  َنِدي|يِ   |ديَُنْكَكَسنْ ِديْ |ُتَكِفن ْ  وَنِطْيحُ َوِصبَ ْنَكَأْن|َنَكِفن ْ

  

                                                           
 ٓٔٔ-ٜٓٔ،  ص: ديوان عروة بن الوردسعدي ضناوي،   ٛٙ
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 متفاعلن|متفاعلن|فعالتن  مستفعلن|متفاعلن|متفاعلن
 الصحيح|الصحيح|القطع  اإلضمار|الصحيح|الصحيح 

 :التقطيع
نَ ( أ ( كتبت النون بالنونُت ْلهنا تشديد. والياء ِديْ إن التقطيع )ُتَكِفن ْ

 الساكن تشديد أيضا لكن الياء ادلتحركة كتبت يف التقطيع بعدىا.
إن التقطيع )ديَُنْكَكَسْن( كتبت بالكافُت ْلىا تشديد. والتنوين كتبت  ( ب

 بالنون الساكنة ْلهنا مبدل من صوت التنوين.
النون الساكنة ْلهنا مبدل صوت إن التقطيع )َوِصبَ ْنَكَأْن( كتب التنوين ب ( ت

 التنوين. النون الساكنة يف آخر تفعيلة التقطيع أهنا تشديد.
َنِدي( كتبت النون بالنونُت ْلهنا تشديد من  ( ث إن التقطيع )َنَكِفن ْ

الشمسية. والياء الساكنة أهنا تشديد أيضا والياء ادلتحركة دخلت 
 بعدىا.

 و( أنو قافية.َنِطْيحُ يف التقطيع )يِ ( ج
 ِإنَّ اْلُقُعْوَد َمَع اْلِعَياِل قَِبْيحٌ  ِطْر بِنَ ْفِسَك َكْي ُتِصْيَب َغِنْيَمةٌ َخا .ٖ

 |لَِقِبْيُحنْ ْلِعَيا|َدَمعَ ْلُقُعوْ ِإنْ ن َ  |بَ َغِنْيَمُتْ ُتِصيْ |ِسَكَكيْ بَِنفْ َخاِطرْ 
 مستفعلن|متفاعلن|فعالتن  مستفعلن|متفاعلن|متفاعلن

 القطعاإلضمار|الصحيح|  اإلضمار|الصحيح|الصحيح
 :التقطيع

، التقطيع إن( أ لَِقِبْيُحْن( كتب التنوين بالنون الساكنة ْلهنا مبدل  )بَ َغِنْيَمُتْ
 صوت التنوين.

 ( كتبت النون بالنونُت ْلهنا تشديد.ْلُقُعوْ إن التقطيع )ِإنْ ن َ ( ب
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 َواْلَفْقُر ِفْيِو ُمِذلٌَّة َوُفُضْوحُ    اَلْ َماُل ِفْيِو َمَهابٌَة َوَتِجلَّةٌ  .ٗ
ْلَلُتْ ِفيْ َمالُ اَلْ  |َوَتَِ |يفْ َواْلَفْقرُ   |مِهََهابَ ُتْ  وَوُفُضْوحُ |مِهُِذْلَلُتْ

 مستفعلن|متفاعلن|فغالتن  مستفعلن|متفاعلن|متفاعلن
 اإلضمار|الصحيح|القطع  اإلضمار|الصحيح|الصحيح

 :التقطيع
،( أ ( كتب التنوين ب إن التقطيع )مِهََهابَ ُتْ ، مِهُِذْلَلُتْ ْلَلُتْ النون الساكنة َوَتَِ

 ْلهنا مبدل صوت التنوين.
( ُكتبا اذلاءان بال زيادة الياء الساكنة  ( ب ، مِهُِذْلَلُتْ إن التقطيع )مِهََهابَ ُتْ

أهنما اذلاء الضمَت ادلتصل اجلر بوقع الغائب ادلفرد ادلذكر ْلهنما ضرورة 
 الشعر.

 و( قافية.َوُفُضْوحُ إن التقطيع ) ( ت
 

العروض صحيحة والضرب قطع.  الكاملبع استنتاج أن حبر الشعر الرا
والعلة  اإلضماروقد رأينا تقطيعاتو. واستعمل العروة بن الورد العبسي الزحاف 

وال استعمل الوقص واخلزل من الزحافات لبديع شعره الن كثَت الزحاف  القطع
 يف الشعر يعسر إيقاءه.
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 ]الرجز[      ٜٙالشعر الخامس: . ه
ادلشطور العروض والضرب واحد،  الرجزكان ىذا الشعر غريب أن حبره 

 وجدناه بيتُت فقط:
 َوالنَّاِشَئاُت اْلَماِشَياُت اْلَخْوَزِرى .0

 َخْوَزرِيلْ |ت ُ ْلَماِشَيا|ت ُ اِشَئاَونْ نَ 
 مستفعلن|مستفعلن|مستفعلن

 الصحيح|الصحيح|الصحيح
 :التقطيع

 ( تشديد من الشمسية.اِشَئاإن التقطيع )َونْ نَ ( أ
 رِي( قافية.َخْوزَ لْ إن التقطيع )ت ُ  ( ب

 ال وجدنا يف الشعر زحافا.
 َكُعُنِق اْْلرَاِم َأْوِفي َأْو َصَرى .7

 |ِفْيَأْوَصَريَأوْ |أارَامِ لْ َكُعُنقِ 
 فعلت|مستفعلن|مستفعلن

 اخلبل|الصحيح|الصحيح
 :التقطيع

 ( كتب "آ" ب )أا( ْلن طول قراءتو.َأوْ إن التقطيع )أارَامِ ( أ
 إن التقطيع )ِفْيَأْوَصَري( قافية. ( ب

                                                           
 ٖٛٔ، ص : ر عروة ابن الورد العبسيشع زلمد فؤاد،  ٜٙ
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دنا يف ىذا البيت الزحاف اخلبل ىو حذف الثاين والرابع وج
الساكنُت أي السُت والفاء من مستفعلن فصار )متعلن( مث حتول إىل 

 )فعلت(. 
 

ادلشطور. وقد رأينا تقطيعاتو.  الرجزاستنتاج للشعر اخلامس أن حبره 
يف البيت الثاين والتدخل علة يف الرجز  الخبلووجدنا فيو الزحاف 

 .ادلشطور
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 ]الرمل[  ٓٚالورد بن مالك يخسر أمجاده الشعر السادس: . و
 العروض والضرب زلذوفان، لو بيتان: التام الرملكان حبر ىذا الشعر 

َر َأْن َشاِرَك نَ ْهًدا ِفي النََّسبْ  اَل تَ ُلْم َشْيِخي َفَما َأْدِري بِوِ  .ٔ  َغي ْ
رَأَنْ   يِبهِ |رِيأَدْ |ِخيَفَماَشيْ ُلمْ ت َ اَل  نَ |رَِكنَ هْ َشاَغي ْ  َسبْ َدْن|ِفن ْ

 فاعالتن|فعالتن|فاعلن  فاعالتن|فاعالتن|فاعلن
 الصحيح|اخلنب |احلذف الصحيح|الصحيح|احلذف

 : التقطيع
ي( كتبت ىاء الضمَت بزيادة الياء ْلهنا مضاف إليو وكتبها ِبهِ إن التقطيع )رِي( أ

 العروضيون )هبي( من )بو(.
لساكنة ْلهنا مبدل صوت إن التقطيع )رَِكنَ ْهَدْن( كتب التنوين بالنون ا ( ب

 التنوين.
نَ  ( ت  ( كتبت النون بالنونُت ْلهنا تشديد من الشمسية.َسبْ إن التقطيع )ِفن ْ

 :الزحاف والعلة
رَأَنْ أَدْ ، ِخيَفَماَشيْ ُلمْ ت َ الصحيح )اَل ( أ  يف التقطيع(.-َشا، َغي ْ

يف التقطيع( ىو حذف الثان الساكن أي -اخلنب من الزحافات )رَِكنَ ْهَدنْ ( ب
 من فاعالتن فصار )فعالتن(.حذف اْللف 

نَ ِبهِ احلذف من العلل )رِي ( ت يف التقطيع( ىو حذف سبب خفيف -َسبْ ي، ِفن ْ
 أي حذف )تن( من فاعالتن فصار )فاعال( مث حتول إىل )فاعلن(.

 
 

                                                           
 ٖٚنفس ادلرج :   ٓٚ
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 فَأََتْت نَ ْهٌد َعَلى َذاَك اْلَحَسبْ  َكاَن ِفي قَ ْيٍس َحِسْيًبا َماِجًدا .ٕ

|مَ َقيْ ِفي ْ َكانَ   ْلَحَسبْ |كَ َذا|ُدنْ َعاَل َنوْ َفأَتَ ت ْ  اِجَدنْ |ِسْنَحِسْينَبْ
 فعالتن|فاعالتن|فاعلن  فاعالتن|فاعالتن|فاعلن

 اخلنب|الصحيح|احلذف الصحيح|الصحيح|احلذف
 : التقطيع

( كتب التنوين بالنون الساكنة َذاُدنْ َعاَل  َماِجَدْن، ،نَبْ َحِسيْ ِسنْ إن التقطيع )( أ
 ْلهنا مبدل صوت التنوين.

 ( قافية.ْلَحَسبْ إن التقطيع )كَ ( ب
 

العروض والضرب زلذوفان. والتقطيع   التام الرملاستنتاج الشعر السادس أن حبره 
 يف عروضو وضربو. الحذفوالعلة وجدنا  الخبنكما رأينا. الزحاف وجدنا فيو 
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 ]الطويل[ ٔٚان منايا النفس خيٌر من العزل  الشعر السابع: . ز
الطويل، أصلو فيو مخسة عشر  يزيد الباحث ىذا الشعر ليعرف أنواع البحر

 بيتا لكن حُيضر مخسة أبيات فقط:
  أَلَْيَس َورَاِئي َأْن َأِدبَّ َعَلى اْلَعَصا .ٔ

 فَ َيْأَمَن َأْعَداِئْي َوَيْسَأَمِنْي َأْىِليْ 
 فَ َيْأَم|نََأْعَداِئْي|َوَيْسَأ|َمِنْيَأْىِليْ  أَلَْيَس|َورَائِْيَأْن|أَِدْبَب|َعَلْلَعَصا

 فعول|مفاعيلن|فعول|مفاعيلن فعول|مفاعلنفعول|مفاعيلن|
: ال وجدنا يف ىذا البيت تقطيعا عسَتا لذلك نقصر بيانا. إن التقطيع التقطيع

 )أَِدْبَب( كتبت الباء بالبائُت ْلهنا تشديد.
يف التقطيع( -: وجدنا فيو الزحاف القبض )أَلَْيَس، أَِدْبَب، فَ َيْأَم، َوَيْسأَ الزحاف

كن أي النون من فعولن فصار )فعول(. إما )َورَائِْيَأْن، وىو حذف اخلامس السا 
 َعَلْلَعَصا، نََأْعَداِئْي، َمِنْيَأْىِلْي( الصحيح، وزنو )مفاعيلن( .

َنَة قَ ْعِر اْلبَ ْيِت ُكلَّ َعِشيَّةٍ  .ٕ  رَِىي ْ
 ُياَلِعبُِني اْلوِْلَداُن َأْىِدُج َكالرَّْألِ    

|ِتُكْلِل|َعِشي ْ  |تَ َقْعرِْليَبْ  ُياَلِع|بُِنْلوِْلَدا|نَُأْىِد|ُجَكْررَْأيلْ  َيِتْ َرِىُْتَ
 فعول|مفاعيلن|فعول|مفاعيلن فعول|مفاعيلن|فعول|مفاعلن

 : التقطيع 
 إن التقطيع )ِتُكْلِل( كتبت الالم بالالمُت ْلهنا تشديد.( أ

( كتبت الياء باليائُت ْلهنا تشديد. والتنوين كتب  ( ب َيِتْ إن التقطيع )َعِشي ْ
 ة ْلهنا مبدل من صوت التنوين.بالنون الساكن

                                                           
 ٘٘نفس ادلرجع:   ٔٚ



112 
 

" ْلن وصل قراءتو ياَُلِعُبٍِت  وِْلَدا( كتب بال يكتب الياء من "ِنلْ إن التقطيع )بُ  ( ت
 إىل ال القمرية.

( قافية. ( ث  إن التقطيع )ُجَكْررَْأيلْ
، ِتُكْلِل،الزحاف يف التقطيع( -ُياَلِع، نَُأْىدِ  : وجدنا فيو الزحاف القبض )َرِىُْتَ

مس الساكن أي النون من فعولن فصار )فعول(. والتقطيع وىو حذف اخلا
( القبض أيضا وزنو )مفاعلن(. َيِتْ  )َعِشي ْ

َنى ُصُدْوَر رِكاَِبُكمْ  .ٖ  َأِقْيُمْوا بَِني لُب ْ
ٌر ِمَن اْلَهْزلِ       فَِإنَّ َمَنايَا اْلَقْوِم َخي ْ

َنا|ُصُدْوَر|رِكاَِبُكمْ  ُرْن|ِمنَ ْلَهْزيلْ فَِإْنَن|َمَنايَ ْلقَ  أَِقْيُمْو|بَِنيلُب ْ  ْو|سِلَي ْ
 فعول|مفاعيلن|فعولن|مفاعيلن فعولن|مفاعيلن|فعول|مفاعلن

 :التقطيع
 تشديد. إن التقطيع )فَِإْنَن( كتبت النون بالونُت ْلهنا( أ

ُرْن( كتب التنوين بالنون الساكنة ْلهنا مبدل صوت التنوين. ( ب  إن التقطيع )سِلَي ْ
( قافية. ( ت  إن التقطيع )ِمنَ ْلَهْزيلْ

: وجدنا فيو الزحاف القبض وىو حذف اخلامس الساكن أي النون من الزحاف
 فعولن والياء من مفاعيلن فصار )فعول، مفاعلن(.

ِتي .ٗ ُلُغْوا ُكلَّ ِىمَّ   فَِإنَُّكُم َلْن تَ ب ْ
 َواَل ِإْربَِتْي َحتَّى تَ َروا َمْنِبِت اأْلَْثلِ     

 َواَلِإْر|بَِتْيَحْتَتا|تَ َروَمْن|بِِتُْلَْثِلي فَِإْنَن|ُكُمولَْنَتْب|لُُغوُْكْل|ذلِِْمَميِت 
 فعولن|مفاعيلن|فعولن|مفاعيلن فعول| مفاعيلن|فعولن|مفاعلن
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 :التقطيع
إن التقطيع )فَِإْنَن، ذلِِْمَميِت، بَِتْيَحْتَتا( كتبت النون وادليم والتاء بالونُت وادليمُت ( أ

 تشديد. والتائُت ْلهنن
د أيضا لكن الالم ادلتحركة كتبت يف التقطيع إن التقطيع )لُُغوُْكْل( تشدي ( ب

 بعدىا.
 إن ىذا )بِِتُْلَْثِلي( قافية. ( ت

: وجدنا فيو الزحاف القبض وىو حذف اخلامس الساكن أي النون من الزحاف
 فعولن والياء من مفاعيلن فصار )فعول، مفاعلن(.

 فَ َلْو ُكْنُت َمثْ ُلْوُج اْلُفَؤاِد ِإَذا َبَدتْ  .٘
 َعاِدْي اَل َأُمرُّ َواَل َأْحِليْ َباَلُد اأْلَ     

 َباَلُدْل|أََعاِدْياَل|أَُمْرُر|َواَلَأْحِليْ  فَ َلوُْكْن|مُتَثْ ُلْوُجْل|فُ َؤاِد|ِإَذاَبَدتْ 
 فعولن|مفاعيلن|فعول|مفاعيلن فعولن|مفاعيلن|فعول|مفاعلن

 :التقطيع
 تشديد. إن التقطيع )أَُمْرُر( كتبت الراء بالرائُت ْلهنا( أ

 )َواَلَأْحِلْي( قافية.إن التقطيع  ( ب
: وجدنا فيو الزحاف القبض وىو حذف اخلامس الساكن أي النون من الزحاف

 فعولن والياء من مفاعيلن فصار )فعول، مفاعلن(.
 

التام العروض مقبوضة والضرب  الطويلاستنتاج للشعر السابع وجدنا حبره 
 و.فقط ال علة في القبضصحيح. وقد رأينا تقطيعاتو. الزحاف فيو 
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 ]الطويل[   ٕٚالسيد األوحد  الشعر الثامن: . ح
 كان حبر ىذا الشعر الطويل أيضا لكن فيو ضربو زلذوف، أنو بيتان فقط:

 َوَسيُّْدنَا َحتَّى اْلَمَماِت رَبِْيعُ   ِلُكلّْ أُنَاٍس َسيٌّْد يَ ْعرِفُ ْونَوُ  .ٔ
ُعوْ َوَسْيِي|ُدنَاَحْتتَ  ِلُكْلِل|أُنَاِسْنَسْي|َيُدنْ َيْع|رِفُ ْونَ ُهوْ   ْل|شَلَاِت|َربِي ْ

 فعول|مفاعيلن|فعول|فعولن فعول|مفاعيلن|فعولن|مفاعلن
 :التقطيع

إن التقطيع )ِلُكْلِل، َوَسْيِي، ُدنَاَحْتَتْل( كتبت الالم والياء والتاء بالالمُت ( أ
 واليائُت والتائُت ْلهنن تشديد.

اكنة ْلهنا مبدل َيْع( كتب التنوين بالنون السُدن ْ َسْي، يَ ِسنْ إن التقطيع )أُنَا ( ب
 صوت التنوين.

ُعْو( قافية. ( ت  إن التقطيع )رَبِي ْ
 : والعلة الزحاف

القبض من الزحافات، ىو حذف اخلامس الساكن أي النون من فعولن، ( أ
رِفُ ْونَ ُهْو،  الياء من مفاعيلن فصار )فعول، مفاعلن( يف التقطيع )ِلُكْلِل،

 َوَسْيِي، شَلَاِت(.
خفيف أي )لن( من مفاعيلن فصار  احلذف من العلل، ىو حذف سبب ( ب

)مفاعي( مث حتول إىل )فعولن( وقع يف ضرب البيت اْلول يف التقطيع 
ُعْو(.  )َربِي ْ

 
 

                                                           
 ٗٚنفس ادلرجع:   ٕٚ
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َلِتيِإَذا َأَمَرتْ  .ٕ  فَ َلْم َأْعِصَها ِإنّْي ِإَذْن َلَمِضْيعُ  ِنْي بِاْلُعُقْوِق َحِلي ْ
َليِت  ُعوْ فَ َلْمَأْع|ِصَهاإ ِإَذاَأ|َمَرْتِنْيِبْل|ُعُقْوِق|َحِلي ْ  ْنٍِت|ِإَذْنَل|َمِضي ْ

 فعولن|مفاعيلن|فعول|فعولن فعول|مفاعيلن|فعول|مفاعلن
 :التقطيع

 إن التقطيع )ِصَهاإْنٍِت( كتبت النون بالنونُت ْلهنا تشديد.( أ
ُعْو( قافية. ( ب  إن التقطيع )َمِضي ْ

 : والعلة الزحاف
القبض من الزحافات ىو حذف اخلامس الساكن أي النون من فعولن، الياء ( أ

َليِت،  ن مفاعيلن فصار )فعول، مفاعلن( يف التقطيع )ِإَذاأَ، ُعُقْوِق،م َحِلي ْ
 ِإَذْنَل(.

احلذف من العلل ىو حذف سبب خفيف أي )لن( من مفاعيلن فصار  ( ب
)مفاعي( مث حتول إىل )فعولن( وقع يف ضرب البيت الثاين يف التقطيع 

ُعْو(.  )َمِضي ْ
 

التام العروض سلبونة والضرب زلذوف.  لالطوياستنتاج للشعر الثامن وجدنا حبره 
 .الحذفوالعلة  القبضقد رأينا تقطيعاتو. الزحاف فيو 
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 الباب الرابع

 اال ختتام

 الخالصة . أ
البحور يف أشعار العروة بن الورد العبسي بينو الوافر والطويل والبسيط والكامل  .ٔ

 والعلل. والرجز ادلشطور والرمل وقد احضرناه مقًتنا بالتقطيعات والزحافات
أما تقطيعات اْلشعار كما رأينا، ولكن الباحث احضر التقطيع اجلديد كما )آ(  .ٕ

(. وتقطيع ال الشمسية بتشديد o/تكون )أا( ليعرف أهنا يف رمز التقطيع مثل )
الشمسية ولو كان يف ادلراجع قطعها بثبوت )اَْل( مثل النور فيكون )النور( 

 لثاين.وادلرجع اآلخر )اننور( وثبت الباحث ل
الزحاف والعلة يف أشعار العروة ال وجدنا قبيحا منهما مثل يف حبر الوافر  زحافو  .ٖ

والطويل زحافو يف الشعر الثاين والسابع  .الصحيح والعصب وعلتو القطف
 القبضال زحافا أخر وال علة فيو. والطويل يف الشعر الثامن الزحاف فيو  القبض
 اإلضماروالكامل زحافو . القطعالعلة فيو و  اخلنب. والبسيط زحافو احلذفوالعلة 
يف عروضو وضربو. فكلهما من  احلذفوالعلة  اخلنبوالرمل زحافو  .القطعوالعلة 

أشعاره حسن وال قبيحا فيو. ولو كان من الشعراء جاز استخدام القبيح. فذلك 
 يدل علينا كيف درجات بديع الشعر اجلاىلية.

 اإلقتراحات . ب
 لكنها ال تقطع رجاء الباحث بينو:  كثَت خطيأة يف ىذ البحث،

 ينبغي باحثون آخر يستخدمون علم العروض مبوضع جديد. .ٔ
 نرجو لباحثُت آخر الهتمل بشعوب علم اللغة العربية الذي قد ألف قدماء. .ٕ
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 . صولو.مسط الدررابن حسُت احلشي، على بن زلمد. 
 . القاىرة: ابن سينا.اجلوىر النفيس يف شعر اإلمام زلمد بن إدريسإبراىيم سليم، زلمد. 

-مٖٜٛٔ. بَتوت: دار بَتوت، ديوان ادلتنيببو الطيب أمحد. ابن احلسُت اجلعفي، أ
 ه.ٖٓٗٔ
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 ابن ىانئ، أبو نواس احلسن. ديوان أيب نواس. بَتوت: دار الصادر.
ابن احلسُت العسكري، أيب سعيد احلسن. ديوان كعب بن زىَت. العربية السعودية: دار 

 ه.ٗٔٗٔ-مٜٜٗٔالكتاب العريب، 
 

Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif teori dan Praktik Jakarta: Bumi 

Angkasa: 2112 

 
 


