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االستهالل
ك الَّ ِذ ْي َخلَ َقَ ¤خلَ َق ِْ
اإلنْ ٰس َن ِم ْن َعلَ ٍق ¤اقْ َرأْ
اس ِم َربِّ َ
﴿اقرأْ بِ ْ
قال ا﵁ تعاىل ىف كتابو الكرمي َ :
ك ْاْلَ ْكرُم ¤الَّ ِذ ْي َعلَّم بِالْ َقلَ ِمَ ¤علَّم ِْ
اإلنْ ٰس َن َما ََلْ يَ ْعلَ ْم﴾
َ
َ
َوَربُّ ْ َ
(سورة العلق )٘-ٔ :

أ

اإلىداء
أىدي ىذا البحث اجلامعي اىل:
أيب ا﵀بوب زلمد يا نور اإلخوان سعيد
أمي ا﵀بوبة سىت آمنة السعادة
أخي الكبَت زلمد مشس ادلعارف
أصحايب يف ادلعهد ويف ادلستأجر ويف اجلامعة

بارك ا﵁ ذلم.....آمُت

ب

كلمة الشكر والتقدير
احلمد ﵁ الواجب الوجود ،الذي أغرق العاَل يف حبار اإلحسان واجلود .والصالة
والسالم على سيدنا وحبيبنا وموالنا زلمد واسطة عقد النبيُت ومقدم جيش ادلرسلُت وعلى
آلو وأصحابو الذين شدوا منار الدين ومحوه باْلسنة والرباىُت.
قد مت ىذا البحث اجلامعي بعون ا﵁ تعاىل القدير العظيم ،فيكون الباحث يف اذلمة
القوية للقيام بو ،حىت يتمكن من إعداده على الصورة الىت ىي يف أيد القرآن.
وَل يغفل الباحث تقدمي أعلى الشكر وأزكى التقدير حلضرة مجيع اْلساتيذ كلهم
الذين ينتشرون علومهم يف تعميق حبور احلياة لينال السعادة يف دنيانا وأخرانا ،وكذلك
لوالدي الذين يربيان يف حناهنما على السَت إىل اْلمام بال شك وال شأم ،ويدعوان يل يف
حار النهور وبرد اليايل ،وكذلك الشأن إلخوان اْلحباء الذين يوقدون مهيت حبلوص الصدرىم
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.
ٕ) الدكتورة إستعادة ادلاجستَت ،عميدة كلية العلوم اإلنسانية جامعة موالنا مالك
ٖ)
ٗ)

إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.
الدكتور زلمد فيصل ادلاجستَت ،رئيس قسم اللغة العربية وأدهبا جامعة موالنا
مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.
مرزوقي مستمر ادلاجستَت ،مشرف الباحث ،الذي يرشدين إرشادا حسانا
ونصيحة حسنة.
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الملخص
محمد سلطاني فائزين.ٕٓٔٚ .أشعار العروة بن الورد العبسي .البحث الجامعى.
قسم اللغة العربية و آدبها ،كلية علوم اإلنسانية .جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية
الحكومية بماالنج .المشرف :مرزوقي مستمر الماجستير.
الكليمة المفتاحية :أشعار العروة ،علم العروض ،تحليلية
أما بُت الشعراء أشهر ادلشهورين كان الشاعر ادلشهور يسمى العروة بن الوردي
العبسي .أينما أشعاره يكون شهيقا ْلجيال بعده ،كثَت ثناء لو .مثل قول ادلعاوية بن أيب
أتزوج إلبهم" .وصف العروة
سفيان رضي ا﵁ عنو "لو كان لعروة بن الورد ولد ْلحببت أن ّ
يف أشعاره بطولة وشجاعة وسخاء ونبل وحكمة وصرب وتفكَت االجيايب .فذلك فنعرف أن
اإلسالم ال مسح كل ما من اجلاىلية ولكنو يروق بُت سوء وبُت حسن منهم .بفضائلو
لذلك الباحث يريد أن يبحث أشعاره بعلم العروض .بقصد لتعريف كيف بديع الشعر يف
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.
التحليلية يف ىذا البحث أحضرنا أنواع البحر يف أشعاره من الطويل والوافر والكامل
والبسيط والرجز ادلشطور والرمل .وحصول التقطيعات والزحافات والعلل .بَيَ نَّاه ببيان طويل
ليأخذ توضيح البيان وتسهيل الفهم.
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Abstract
Moch. Sulthoni Faizin. 7102. Rhymes of al-Urwah bin al-Wardi al-Absi.Theses.
Arabic Language and Literature Department, Faculty of Humanities. State
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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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األول
الباب ّ
مقدمة
أ .خلفية البحث
يف عصر اجلاىلية ،كان نشأ اْلدب نشأة عال بأثر حياة اجملتمع .كلمة اجلاىلية
اليت اطلقت على ىذا العصر ليست مشتقة من اجلهل الذي ىو ضد العلم ،من اجلهل
السفَّو و الغضب و احلمق ٔ.وقيل مسيت جاىلية ْلهنم بعيد من نيب وكتاب
مبعٌت َ
السموي .واْلدب الذي ينشأ يف تقدم يف ىذا العصر ىو شعر .لذلك عرفنا اآلن أشعار
ادلعلقات وديوان امرئ القيس وديوان زىَت بن أيب سلمى وغَته .أثر اْلدب يف اجلاىلية
تكون اللغة العربية لغة خاصا يف العاَل فنعرف ىذه اللغة اللغة القرآن كتاب ادلسلمُت.
ذلا خصائص شلتازات يعٌت ،خصائص اللغة العربية ىي اإلعراب ودقة التعبَت واإلعجاز
واإلجياز وادلًتادفات واْلضداد وادلعاين الكثَتة للفظ الواحد والسجع وغَته من أسباب
سعة اللغة واحلكاية اْلصوات واْلمثال وكتب اْلمثال ٕ.وال لغة أكمل من اللغة العربية
يف خصائصها .رمبا يكمل ا﵁ ىذه اللغة يف عصر اجلاىلية قبل نزول القرآن.
يف احلقيقة ،بعد ظهر اإلسالم يف اجملتمع اجلاىلي .ال مسح اإلسالم شلا
اجلاىلية كلها .لكنو حفظ طبيعة حسنة وفكرا حسنا كما وصف الشعراء .مثل
العروة بن الورد العبسي الشاعر الذي وصف بطولة وشجاعة وسخاء ونبل وحكمة
ٔ حسن مخيس ادلليجي ،اْلدب والنصوص لغَت الناطقُت بالعربية( ،رياض :عمادة شؤون ادلكتباتٜٜٔٛ ,م) صفحة ٔ :
ٕ جرجي زيدان ،تاريخ اآلداب اللغة العربية (دار الفكر :بَتوت ،دون السنة) صفحة ٘ٓ :
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وصرب وتفكَت االجيايب .عروة بن ورد بن عبد ا﵁ بن ناشب ابن ىرمي بن لدمي بن عذ
بن غالب بن قطيعة بن عالن بن مضر بن نزار العبسي ٖ.ىو أحد من شعراء
العريب يف عصر اجلاىلية .قيل أ ّن أباه قبيلة القادة بالنصب الكرميّ ،إما أمو ديانية.
أتزوج إلبهم"
روي أن معاوية بن أيب سفيان "لو كان لعروة بن الورد ولد ْلحببت أن ّ
يسرين أن أحدا من العرب ولدين شلن َل يلدين إال
وأن عبد ادللك بن مروان قال "ما ّ
ٗ
عروة بن الورد لقولو:
كوِ
ِ ِ
احد
إِ ِّين ْام ُرٌؤ َع ِايف إِنَائِي َش ْرَكةٌ
وأَنْ َ
ت ْام ُرٌؤ َعايف إنَائُ َ َ
احل ُّق ج ِ
ِ
ِ
اى ٌد
ت َوأَ ْن تَ َرى ِحبَ ْسِيب َم َّ
أَتَ َهَّزأُ م ٍِّت أَ ْن َمس ْع ُ
س احلَ َّق َو َْ َ
أُفَ ِّر ُق ِجس ِمي ِيف جسوٍم َكثِي رةٍ وأَحسو قَراح ِ
ادلاء وادلاءُ بَا ِرٌد"
ُ ُ ْ َْ َ ْ ُ ْ َ َ
ْ
لذلك فضائل العروة الباحث يريد وحيلل أشعاره يف طرف علم العروض.
فأحضرنا ىذا البحث اجلامعي باسم "أشعار العروة بن الورد العبسي (دراسة
تحليلة في علم العروض)".
ب.أسئلة البحث
ٔ .ما أنواع البحور يف أشعار العُروة بن الورد العبسي بصنعة أيب يوسف يعقوب بن
إسحاق السكيت؟
ٕ .ما ىي التقطيعات يف أشعار العُروة بن الورد العبسي بصنعة أيب يوسف يعقوب
بن إسحاق السكيت؟
ٖ .ما أنواع الزحافات والعلل الصحيحتان أم الفاسدتان يف أشعار العُروة بن الورد
العبسي بصنعة أيب يوسف يعقوب بن إسحاق السكيت؟
ٖ زلمد فؤاد ،شعر عروة ابن الورد العبسي (دار العروبة :قاىرةٜٜٔ٘ ،م )ٔٗٔ٘-ص ٘ :
ٗ نفس ادلرجع ٙ :
2

ج .أىداف البحث
ٔ .لتعريف أنواع البحور يف أشعار العُروة بن الورد العبسي بصنعة أيب يوسف
يعقوب بن إسحاق السكيت.
ٕ .لتعريف التقطيعات يف أشعار العُروة بن الورد العبسي بصنعة أيب يوسف
يعقوب بن إسحاق السكيت
ٖ .لتفهيم أنواع الزحافات والعلل الصحيحتان أو الفاسدتان يف أشعار العُروة بن
الورد العبسي بصنعة أيب يوسف يعقوب بن إسحاق السكيت
د .تحديد البحث
كل أسئلة يف ىذا البحث تستطيع أن تنشأ لوجد العلم اجلديدة ما الذي َل
جيد قبلو أو َل يكتب يف كتابة علم العروض ْل ّن نشأتو يف طول الزمان .الباحث
خروج البحث من قصده .ىذا البحث يبحث عن أشعار
حي ّدد ىذا البحث َ
ليمنع َ
العروة بن الورد العبسي بصنعة أيب يوسف يعقوب بن إسحاق السكيت أن يكون
موضوعو 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
استخدموا علم العروض لكن ما ذلم حللوا أشعار العروة .فذلك وجدت ىذا البحث
بُت يديك.
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ه .فوائد البحث
صحيح أوزان الشعر
علم العروض ليطلبوا
َ
يف غالب الباحثُت يستخدمون َ
وفاسده .ىم يبحثون شعرا أو نظما ليحصلوا أحبر الشعر وتقطيعاتو وزحافاتو
وعللو.أما منفعة يف ىذا البحث قسمان نظرية وتطبيقية.
ٔ .الفوائد النظرية
يعطي
كما حبثنا يف خلفية البحث ما قصد علم العروض ،الباحث يريد أن َ
نتائج البحث لتوسيع البحث يف علم أدب اللغة العربية الذي يعرف أن الطالب
شعر اجلاىلي ال يهتم عليهما.
علم العروض و َ
اجلامعي يبدأ أن يًتك َ
ٕ .الفوائد التطبيقية
أ) للباحث
زيادة العلم عن علم العروض وشعر اجلاىلي لتعريف واسع علم أدب
اللغة العربية ولتفهيمو.
ب) للمؤسسة اللغة العربية
لنشأة البحث علم أدب اللغة العربية زلصوص يف علم العروض
وشعر اجلاىلية و أن يكون مرجعا للباحث اْلخرى.
ت) لعلم أدب اللغة العربية
لتوسيع حصول التحليلي يف علم أدب اللغة العربية يف علم العروض
دلن يريد أن يقرأه و يفهمو.
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و .الدراسة السابقة
أما الباحثون السابقون يستخدمون علم العروض يف اجلامعة موالنا مالك
إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج بينهم كما سيأيت:
ٔ .أمينة الزىراء حتت العنوان منظومة النور الربىاين يف مناقب الشيخ عبد القادر
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
ِ
مبوضع منظومة النور الربىاين و الربدة لكعب .إما ىذا الباحث يستخدمون علم
العروض ِ
مبوضع أشعار العروة والباحث يأخذ أشعاره ليخلل وليس شعر واحد.
ز .منهج البحث
منهج البحث كما عرفنا يف حبث اْلدب اجلامعي عاما أربعة أقسام كما يايل :
ٔ .نوع البحث وسللو
قال جَتسويل ( )Cresswelشكل البيانات الذي اُستخدم يف البحث الكيفي
الًتدد عادة كما حتليل
الرتْ بَة أو ُّ
ليس شكل اْلرقام ،أو العشرات او الدرجات أي ُ
باستخدام الرياضية أو اإلحصائية .لكن يف البحث الكيفي إظهار كيفية ودراجة
َ
ومعٌت باللغة ،اجلمالت والكلمات ٘.مجع البيانات يف ىذا البحث من قصيدات
ومقالت ودواوين ودراسات سابقات .و كل ذلك من وثائق فقط وال يأخذ الباحث
ٕImam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif teori dan Praktik (Jakarta: Bumi Angkasa: ٕٓٔٙ), ٛ

5

٘

من غَت ذلك .لذلك ىذا البحث اجلامعي ىو كيفية ( .)Kualitatifقصد إبتدائي
يف البحث الكيفي تكون حقيقة تسهيل ادلفهوم وإن ديكن (يناصب) منوذج فيحصل
ببسيط وم ِ
ٍ
ِ
يناصب
نتظم حىت
نتائج البحث
ُ
فرضية جديدة .الباحث سيُحضر َ
َ
بأىداف البحث.
ٕ .ادلصادر البيانات
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
بردة ْليب عبد ا﵁ زلمد البوصَتي وديوان الكعب بن زىَت وديوان ادلتنيب وديوان أيب
نواس ومعجمات.
ٖ .طرق مجع البيانات
زلاولة الباحث يف مجع البيانات استعمل طريق التوثيقي .نظريتو كتب علم
كل الوثيقة يف ىذا البحث وثائق من
العروض وديوان العروة بن الورد العبسيْ .لن َّ
نظريتو و ِ
موضعو لذلك ىذا البحث التوثيقي.
ٗ .حتليل البيانات
حبوره و زحافاتو و عللو
الباحث حلّل أشعار العروة بن الورد العبسي
ليطلب َ
َ
فسده يف علم العروض .زلاولة الباحث يف ٍّ
خط
و تقطيعاتو و ليطلب صحيحو أو َ
كبَت كما سيأيت:
حيصل تسهيل
ليطلب حبوره حىت
يتغن أشعاره
أ) الباحث يقرأ أن َّ
َ
َ
التقطيعات والزحافات و العلل.
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ب)مث يقطعُو لتقرير الزحافات والعلل.
ت)مث ُحي ِ
ضر حصول التحليلي من حبوره و تقطيعاتو و زحافاتو و عللو.
يقرُر صحيح أوزان الشعر أو فاسده يف أوزان علم العروض.
ث)مث ّ
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الباب الثاني
علم العروض
أ .تعريف علم العروض
استعمال ىذه االسم علم العروض قبل أن يعرف وزن البحور ىي عرف
ٙ
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.
ٗ .ويطلق على  :مكة ادلشرفة وادلدينة ادلنورة وما حوحلا.
يف االصطالح  :ميزان الشعر ،علم الذي يتعلم عن صحيح أوزان الشعر
وفاسدىا ،وما يعًتيها بالزحافات والعلل.
ب.تاريخ وزن الشعر
الشعر من الفنون اجلميلة يف جزيرة العربية ،عرفنا يف ىذا احلديثة شعرا
ونظما .الفرق بينهما يعٍت الشعر ىو كما قال ابن خلدون خطوة يف تعريف الشعر:
"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
العرب ادلخصوصة بو" ٚ.ويقال الشعر ألفاظ ادلنظومة باخليال والعطيفة والفكر
واْلسلوب لكن النظم ألفاظ ادلنظومة بالفكر واْلسلوب بغَت اخليال والعطيفة مثل
نظم العمريطي واْللفية.
 ٙزلمد عاشور زلمد ،ادلنهد الصايف يف العروض والقوايف( ،القاىرة :مطبعة اْلمانةٜٜٔٛ ،مٔٗٔٓ-ه) صفحة ٖٔ :
 ٚجرجي زيدان ،تاريخ اآلداب اللغة العربية ،دار الفكر ،صفحة ٕ٘ :
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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
وزن حنو ما وصل إلينا من سجع الكهانة ،ورمبا كان الكهانة يغنونو توقيعا على
القافية ٛ،قال حييت ىذا مثل آيات القرآن .و كان العرب وضعوا السجع أوال وقيّدوا
علومهم والقياس بادلقاطع مث يصَت الوزن .مث العرب نشؤوا ىذا النظم حىت حيصل حبر
الرجز ،أن الرجز أول ما استعملو العرب لسوق اجلمال وىو احلداء يف اصطالحهم،
ٜ
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
وادلضارع وادلتدارك.
ج .واضع علم العروض

ىو اخلليل بن أمحد الفراىيدي اْلزدي البصري (ٓٓٔٔٚ٘-ه) أحد من
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.
ومسا اخلليل بن أمحد الفراىيدي علم أوزان الشعر عروضا أي ناحية ،فلما
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 فاسدٓٔ.

 ٛجرجي زيدان ،تاريخ اآلداب اللغة العربية ،دار الفكر ،صفحة ٘ٚ :
 ٜنفس ادلرجع ٘ٛ :
ٓٔزلمد عاشور زلمد ،ادلنهد الصايف يف العروض والقوايف ،صفحة ٔ٘ :
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حُت عرف اخلليل أن شاعرين معاصرين قلّبوا أوزان الشعر اليتبعون الوزن
القدمي .فخرج حاجا يدعو ا﵁ أن يوافق ىذا العلم ،كما قال ابن حجر العسقالن
فقلت "عرفت لو
عن احلسُت بن يزيد أنو قال  :سألت اخلليل عن علم العروض ُ
حاجا فبينما أنا يف بعد مسالكها إذا نظرت لشيخ
أصال؟" قال "نعم ،مررت بادلدينة ّ
على باب دار وىو يعلّم غالما وىو يقول لو:
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 ّقرر وزن البحور بالتفاعيل ليسهل الطالب
يتعلمو.
مث يسمى ىذا البحر الطويلْ ،لنو من أكثر التفعيلة استعماال ،ركب منو
الشعراء ادلتقدمون وادلتأخرون .فعرفنا اآلن تفعيالت ىذا البحر:
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن

فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن
د .مصطلحات في علم العروض
وكلها كما سيأيت:

ٕٔ

ٔ .البحر  :ىو موازين الشعر.
ٕ .التفعيلة  :ىي الوحدة ادلوسيقية يف
وعدد التفعيالت مثان ،ىي :فَعُ ْولُ ْن،

البحر،
فَ ِ
اعلُ ْن،

أو ىي كل كلمة من كلماتو
ت ،متَ َف ِ
ِ
ِ
اعلُ ْن،
َم َفاعْي لُ ْنَ ،م َفاعلَ ُ ْ ُ

ٔٔزلمد بن حسن بن عثمان ،مرشد الكايف يف العروض و القوايف (دار الطباعة ا﵀مدية :قاىرةٜٜٔٔ ،م) صفحة ٜ :
ٕٔ على اذلامشي .العروض الواضح وعلم القوافية( .دمشق :دار القلمٜٜٔٔ ،مٕٔٗٔ-م) صٖ :
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ِ
ِ
ت .وقيل التفعيلة العشرة بزيادة  :فَ ِاع َالتُ ْن،
ُم ْستَ ْفعلُ ْن ،فَاع َالتُ ْنَ ،م ْفعُ ْوَال ُ
ُم ْستَ ْف ِع لُن .و بياهنما سنبحث يف باب التفعيالت العشرة.
العجز  :الصدر ىو الشطر اْلول من البيت ،والعجز ىو الشطر
ٖ .الصدر و َ
الثاين منو.
ٗ .العروض  :آخر تفعيلة من الصدر.
٘ .والضرب  :آخر تفعيلة من العجز.
 .ٙاحلشو  :ما عدا العروض والضرب من أجزاء الشطرين.
ه .فوائد العلم العروض
ط كبَت أمن ادلولد من اخطالف وزن الشعر كما اخطالف
فوائده من خ ّ
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:
خط يف اْلرداف شطر
(لن تنالوا الرب حىت

من بديع الشعر موزون
تنفقوا شلا حتبون)

ٖٔ


ٖٔزلمد بن حسن بن عثمان ،مرشد الكايف يف العروض و القوايف ،صفحة ٔٓ :
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و .التقطيع والسبب والوتد والفاصلة
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
نعرف حروف التقطيع .كان أحرف التقطيع عشرة يعٍت ادليم والعُت والتاء والسُت
ت ُسيُ ْوفُنَا" وكلو من
والواو والياء والفاء والنون واْللف وكلو جيمع على قول "لَ ِم َع ْ

اْلجزاء التفاعيل بواسطة اْلسباب و اْلوتاد.
وزنوا العروضيون احلروف من علم الصرف وصدره حرف الفاء والعُت والالم
وزادوا سبعة احلروف اْللف والواو والياء والتاء والنون والسُت وادليم وقيل كان العلة
الثالثة الواو والياء واْللف إما غَته الصحيح.
واعلم ىذه رموز التقطيع:

ٗٔ

ٔ .ادلدة يف اْلمساء اإلشارة ( :ىذا–ىذه–ىذان–ذلك–ىؤالء)
يكتبها العروضيون ( :ىاذا-ىاذىي-ىاذان-ذالك-ىاؤالء)
ٕ .ادلدة يف لفظ اجلاللة (ا﵁) يكتبها العروضيون (الاله)
ٖ .ادلدة يف لفظ (اإللو) يكتبها العروضيون اإلاله)
ٗ .ادلدة يف لفظ (لكن) يكتبها العروضيون (الكن)
٘ .ادلدة يف مثل (داود وطاوس) يكتبها العروضيون (داوود وطاووس)

ٗٔزلمد عاشور زلمد ،ادلنهد الصايف يف العروض والقوايف ،صفحة ٔٛ :
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 .ٙإشباع الضمَت يف مثل (لو-بو-عنو) يكتبها العروضيون (ذلو-هبي-
عنهو)
 .ٚالتنوين يف حنو (باب ،شلسحة) يكتبها العروضيون (بابن ،شلسحت)
 .ٛاحلروف ادلشددة يفك تشديدىا وتصَت حرفُت أوذلا ساكن والثاين زلركة
مثل (مثّّ -أما-شلّن) يكتبها العروضيون (مثم-أشلا-شلمن).
القائد اْلساسي يف كتابة يف علم عروض ىو  :أن كل ما ينطق بو يرسم
سواء أوافق ذلك القواعد اذلجائية أم ال ،وكل ما ينطق بو يرسم وإن انتقضت قواعد
اذلجاء كتابتو ٔ٘.اآلن عرفنا حروف التقطيع ،كما حبثنا اْلساس من تقطيع الساكن
"حن ُن" يكتبها ( )/o/وكل ذلك دلعرفة
يُكتب ( )oوادلتحرك يُكتب ( )/حنو كلمة َْ
الزحافات والعلل والبحور .ادلثل ليعرف كيف التقطيع يف البيت ،البيت العمرطي
اْلول ببحر الرجز :
لِل ِْعل ِْم َخ ْي َر َخل ِْقو َولِلتُّ َقى
o/o//o///o//o///o//o//
للعلمخي رخلقهي ولتتقى
مستفعلن مفاعلن مفاعلن

الحم ُد ِ
هلل الَّ ِذي قَ ْد َوفَّ َقا
َْ
o/o//o//o/o//o//o/o//o/
احلمدلل الىللذي قدوففقا
مستفعلن مستفعلن مستفعلن
تقسيم السبب والوتد والفاصلة :
فالسبب قسمان اْلول السبب الثقيل ىو كالم عن حرفُت ،إذا كانا
متحركان حنو قولك (بك-معَ-ل) يكتبو ( .)//والثاين السبب اخلفيف ىو كالم عن

٘ٔنفس ادلرجع ٔٛ :
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حرفُت إذا كان احلرف اْلول متحركا واحلرف الثاين سكونا حنو قولك (كن-زد-
ىب) يكتبو (.)o/
والوتد قسمان اْلول الوتد اجملموع ىو كالم عن ثالثة أحرف ،إذا كانا
حرفان متحركُت واحلرف اآلخر ساكنا حنو قولك (سرى-إىل-أنا) يكتبو (.)o//
والثاين الوتد ادلفروق ىو كالم عن ثالثة أحرف ،إذا كان أول احلرف وآخره متحركُت
ووسطها ساكنا حنو قولك (سار-نام-أين) يكتبو (.)/o/
والفاصلة قسمان أيضا اْلول الفاصلة الصغرى ىو كالم عن أربعة أحرف،
كتب) يكتبو
إذا كان الساكن وقع بعد ثالث متحركات حنو قولك (سلمواٌ -
( .)o///والفاصلة الكربى ىو كالم عن مخسة أحرف ،إذا كان الساكن وقع بعد
أمرنا )-يكتبو (.)o////
أربع متحركات حنو قولك (كتبُناَ -
وكل ذلك جيمع يف قول " ََلْ أ ََر َعلَى ظَ ْه ِر َجبَ ٍل َمسَ َكةً".
َل  )o/( :السبب اخلفيف.
أر  )//( :السبب الثقيل.
على  )o//( :الوتد اجملموع.
ظهر  )/o/( :الوتد ادلفروق.
جبل  )o///( :الفاصلة الصغرى.
مسكة  )o////( :الفصلة الكربى.
وما وظيفة السبب والوتد والفاصلة سنعرف يف البحث بعد ىذا.
ز .التفعيالت العشرة
التفعيالت قسمان  :أصول و فروع
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فالتفعيلة األصلية ىي  :التفعيلة اليت بدئت بوتد رلموع أو مفروق ،وىو أربعة
 :فعولن ،مفاعيلن ،مفاعلت ،فاع التن.

اجلزء اْلول ( :فَ عُ ْولُ ْن) يُركب بوتد رلموع وىو (فعو) وسبب خفيف وىو (لن).
اجلزء الثاين ( :م َف ِ
اع ْي لُ ْن) يركب بوتد رلموع وىو (مفا) وسببُت خفيفُت ومها
َ
(عيلن).
اجلزء الثالث ( :م َف ِ
اعلَتُ ْن) يركب بوتد رلموع وىو (مفا) وسبب ثقيل وىو (عل)
َ
وسبب خفيف وىو (تن).
اجلزء الرابع ( :فَ ِاع َالتُ ْن) يركب بوتد مفروق وىو (فاع) وسببُت خفيفُت ومها
(ال ،تن).
والتفعيلة الفرعية ىي  :التفعيلة الذي بدئت بسبب خفيف أو ثقيل ،وىو :

فاعلن ،مستفعلن ،فاعالتن ،متفاعلن ،مستفل لن ،مفعوالت.
اجلزء اْلول ( :فَ ِ
اعلُ ْن) يركب بسبب خفيف وىو (فا) ووتد رلموع وىو (علن).
اجلزء الثاين ( :فَ ِ
اع َالتُ ْن) يركب بسبب خفيف وىو (فا) ووتد رلموع وىو (عال)
وسبب خفيف وىو (تن).
(م ْستَ ْف ِعلُ ْن) يركب بسببُت خفيفُت ومها (مس،تف) ووتد رلموع
اجلزء الثالث ُ :
وىو (علن).
اجلزء الرابع ( :مت َف ِ
اعلُ ْن) يركب بسبب ثقيل (مت) وسبب خفيف وىو (فا)
َُ
ووتد رلموع وىو (علن).
ت) يركب بسببُت خفيفُت ومها (مف،عو) ووتد مفروق
(م ْفعُ ْوَال ُ
اجلزء اخلامس َ :
وىو (الت).
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(م ْستَ ْف ِع لُ ْن) يركب بسبب خفيف وىو (مس) ووتد مفروق
اجلزء السادس ُ :
وىو (تفع) وسبب خفيف وىو (لن).

(م ْستَ ْف ِع لُ ْن) :
بيان (فاَعِ َالتُ ْن) و ُ

ف (فَ ِاع َالتُن) مشبهة على (فَ ِ
اع َالتُ ْن) .الفرق بينهما من أصول تركيبهما ،أما
ْ
(فَ ِاع َالتُ ْن) يركب بوتد مفروق وىو (فاع) وسببُت خفيفُت ومها (ال ،تن) و
(فَ ِ
اع َالتُ ْن) يركب بسبب خفيف وىو (فا) ووتد رلموع وىو (عال) وسبب خفيف

وىو (تن) .وكانا فرقا يف دخول البحر والزحاف والعلة( ،فَ ِاع َالتُ ْن) تدخل البحر
ادلضارع .و(فَ ِ
اع َالتُ ْن) تدخل البحر ادلديد والرمل واخلفيف واجملتث .زحافهما
وعلتهما سنبحث يف باب الزحافات و باب العلل.
(م ْستَ ْفعِلُ ْن) ،الفرق بينهما يف أصوذلما أيضا.
(م ْستَ ْف ِع لُ ْن) مشبهة على ُ
إما ُ
(م ْستَ ْف ِع لُ ْن) يركب بسبب خفيف وىو (مس) ووتد مفروق وىو (تفع) وسبب
أما ُ
و(م ْستَ ْفعِلُ ْن) يركب بسببُت خفيفُت ومها (مس،تف) ووتد
خفيف وىو (لن)ُ .
(م ْستَ ْف ِع
رلموع وىو (علن) .و وكانا فرقا يف دخول البحر والزحاف والعلة أيضا .أما ُ
و(م ْستَ ْفعِلُ ْن) تدخل البحر البسيط والرجز
لُ ْن) تدخل البحر اخلفيف واجملتثُ .
والسريع وادلنسرح وادلقتضب .زحافهما وعلتهما سنبحث يف باب الزحافات و باب
العلل.
لتوضيح البيان ىذا جدول التفعيالت :
رقم

التفعيلة

تكوينها

البحور اليت تُدخل فيها

ٔ

فعولن

وتد رلموع+سبب خفيف

الطويل وادلتقارب

ٕ

مفاعيلن

وتد رلموع+سببان خفيفان

الطويل واذلزج وادلضارع
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وتد رلموع+سبب ثقيل+

ٖ

مفاعلت

ٗ

فاع التن

وتد مفروق+سببان خفيفان

٘

فاعلن

سبب خفيف+وتد رلموع

ٙ

فاعالتن

ٚ

متفاعلن

ٛ

مستفعلن

ٜ

مفعوالت

ٓٔ مستفع لن

الوافر

سبب خفيف

ادلضارع
ادلديد والبسيط
وادلتدارك

سبب خفيف+وتد رلموع+

ادلديد والرمل

سبب خفيف

واخلفيف واجملتث

سبب ثقيل+سبب خفيف+
وتد رلموع
سببان خفيفان+وتد رلموع
سببان خفيفان+وتد مفروق+
سبب خفيف
سببان خفيفان+وتد مفروق

الكامل
البسيط والرجز والسريع
ومنسرح وادلقتضب
اخلفيف واجملتث
السريع وادلنسرح
وادلقتضب

أمثلة للتفاعيل
رقم

اللفظ

كتبو عروضيون

وزنو

ٔ

حليم

حليمن

فعولن ()o/o//

ٕ

حيب
أنت ّ
كرسيان

أنتحبيب

فاعالتن -فاع التن ()o//o/o/

كرسييان

مفعوالت ()/o/o/o/

ٖ

17

ٗ

صيام

صيامن

فعولن ()o/o//

٘

شكرا لكم

شكرنلكم

مستفعلن-مستفع لن ()o/o//o/

ٙ

شارب

شاربن

فاعلن ()o//o/

ٚ
ٜ

سكنّا يف

سكننايف

مفاعيلن ()o/o/o//

سلاطبة

سلاطبت

مفاعلت ()o///o//

ٓٔ

عشرة

عشرتن

فاعلن ()o//o/

ٔٔ

متعلم

متعللمن

متفاعلن ()o//o///

بابلفصل

مفعوالت ()/o/o/o/

ٖٔ

وقد مسعوا

وقدمسعو

مفاعلت ()o///o//

ٗٔ

انظر ىنا

انظرىنا

مستفعلن-مستفع لن ()o/o//o/

٘ٔ

لو علمتم

لوعلمتم

فاعالتن -فاع التن ()o//o/o/

ٕٔ باب الفصل

ح .الزحافات والعلل
الزحاف والعلل مها تغيَتات يدخالن على أجزاء ادليزان الشعر ،واستخدام
الشعراء هبما لتخفيف قيود الوزن لكنها التسهيال مطلقا ،بل ىي تتبع قواعد وأصول
معينة.
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ٔ .الزحاف
فالزحاف –بكسر الزاى -يف اللغة  :مصدر (زحاف زحافا ومزاحفة) ويقال
لو  :الزحف أيضا-ويطلق على اإلسراع يف السَت ،على ادلشي اْلسنت وعلى
ٔٙ
الضعف .ويف االصطالح  :تغيَت سلتص بثواين اْلسباب مطلقا بال لزوم.
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).
وحكم الزحاف أنو إذا عرض ال يلزم ،فإذا دخل الزحاف يف بيت من أبيات
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 :
األول  :الزحاف المفرد  :ىو الذي يدخل يف سبب واحد من التفعيلة ٕٓ،وىو

مثانية أنواع :

 ٔٙنفس ادلرجع ٖٗ :
 ٔٚالشيخ زلمد الدمنهوري ،ادلختصر الشايف على مت الكايف (سورابايا :اذلداية ،دون السنة) .صٚ :
 ٔٛعلى اذلامشي .العروض الواضح وعلم القوافية .صٕٔٙ :
 ٜٔزلمد بن حسن بن عثمان ،مرشد الكايف يف العروض و القوايف ،صفحة ٕٓ :
ٕٓ نفس ادلرجعٕٜ :
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ٔ .الخبن :ىو حذف الثاين الساكن من التفعيلة ،وىو يدخل أربع
تفعيالت:

أ) ُحتذف ألف فَ ِ
اعلُ ْن فتصَت (فَ ِعلُ ْن) بتحريك العُت.
ب)  وسُت مست ْفعِلُن فتصَت (مت ْفعِلُن) وحتول إىل (م َف ِ
اعلُ ْن).
َ
َُ ْ
ُ َْ ْ
ت)  وألف فَ ِ
اع َالتُ ْن فتصَت (فَ ِع َالتُ ْن).
ث)  وفاء م ْفعوَالت وحتول إىل (م َف ِ
اع ْي ُل).
َ
َ ُْ ُ ّ

ويدخل عشرة أحبر ادلديد والبسيط والرجز والرمل والسريع وادلنسرح
واخلفيف وادلقتضب واجملتث وادلتدارك .مثل قول البوصَتي:
ت ِس ِّرا بَ َدالِ ْي ِم ْنوُ بِالْ َكتَ ِم
َكتَ ْم ُ
لَ ْو ُك ْن ُ
ت أَ ْعلَ ُم أَنّْي َما أ َُوقّْ ُرهُ
ِ
ِ
ِ
|رنْبَ َدا|لِْي ِمْن ُهبِ ْل| َكتَ ِم ْي
لَ ْو ُكْنتُأ ْ
َع| لَ ُمأَ ْن| منَاأ َُو ْق|ق ُرُىو َكتَ ْمتُس ْر َ
/ o////|/o/o//o//|/o//o//|/o//o/// o////|/o//o///|/o////|/o//o/o/
مستفعلن|فعلن|مفاعلن|فعلن مفاعلن|فاعلن|مستفعلن|فعلن

ٕ .الوقص :ىو حذف الثاين ادلتحرك من التفعيلة وىو يدخل تفعيلة واحدة
اعلُن) وحتول إىل (م َف ِ
ِ
ِ
اعلُ ْن) بفتح
َ
(مْت َف ْ
مثل :حتذف تاء ُمتَ َفاعلُ ْن فتصَت ُ
ادليم .ويدخل البحر الواحد الكامل .مثل قول اإلمام الشافعي:
اصتِ ْي بِتَ َملُّ ِق ْي
اجوُ
َولَتُ ْخبِ َر ْن َخ َ
ص َ
َوال َْماءُ يُ ْخبِ ُر َع ْن قَ َذاهُ ُز َج َ
ِ
اص ِ ْيت|بِتَ َم ْللُ ِق ْي
اجوُ
ص َ
َولَتُ ْخِ َرب ْن| َخ َ
َولْ َماءُيُ ْخ|ب ُر َعْن َق َذا| ُى ُز َج َ
/ o//o////|/o//o////|/o//o/o//
/o//o////|/o//o///|/o//o///
مستفعلن|متفاعلن|متفاعلن
متفاعلن|مفاعلن| متفاعلن
ٖ .اإلضمار :ىو تسكُت الثاين ادلتحرك من التفعيلة ،وىو يدخل تفعيلة
اعلُن فتصَت (م َف ِ
ِ
اعلُ ْن) وحتول إىل
ُ
واحدة مثل :تُسكن تاء ُمتَ َف ْ
(م ْستَ ْف ِعلُ ْن) .ويدخل البحر الواحد الكامل .مثل يف مسط الدرر:
ُ
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الس َّر يَظ َْه ُر بَيّْ نًا
َو ُىنَ َ
اك تَ ْل َقى َّ
|ى ُربَْييِنَ ْن
ىس َس ْرَريَ ْظ َ
َوُىنَا َكتَ ْل|قَ ْ
o//o////|/o//o/o//|/o//o///
متفاعلن|مستفعلن|متفاعلن

ض َرةِ التَّ ْق ِديْ ِ
س َو ْاألَنْ َوا ِر
فِ ْي َح ْ
ت|تَ ْق ِديْ ِس َو ْل|أَنْ َوا ِر ْي
فِْي َح ْ
ضَرتَ ْ
/ o/|//o/o/o//o/o//|/o//o/o//
مستفعلن|مستفعلن|مفعولن

ٗ .الطي :ىو حذف الرابع الساكن من التفعيلة وىو يدخل ثالث
التفعيالت:

ِ
ِ
(م ْفتَ ِعلُ ْن).
وحتول إىل ُ
أ) ُُتدف الفاء من ُم ْستَ ْفعلُ ْن فتصَت ُ
(م ْستَعلُ ْن) ّ
ب)  والواو من م ْفعوَالت فتصَت (م ْفع َالت) وحيول إىل (فَ ِ
ت).
اع َال ُ
َ ُ ُ
َ ُْ ُ
ت)  واْللف من متَ َف ِ
اعلُ ْن بشرط اإلضمار –تسكُت حرف الثاين-
ُ
فتصَت ِ
(م ْفتَ ِعلُ ْن).
(مْت َفعلُ ْن) فيحول إىل ُ
ُ
ويدخل مخسة أحبر البسيط والرجز والسريع وادلنسرح وادلقتضب .مثل
قول الشيخ حيي العمرطي:
ِ
ف بِحر ِ
َك َما تَ ُق ْو ُل فِي َم َح ّْل ِنال َْم َح ْل
ف اَ ْل
س َها ُم َع َّر ٌ َ ْ
َخام ُ
ِ
خ ِامسها|معررفُن ِ
يم َح ْل|لِنِْل َم َح ْل
|حبَْرفِاَ ْل
َ ُ َ ُ َْ َ ْ
َك َماتَ ُق ْو|لُف َ
/ o//o///|/o//o///|/o//o///
/ o//o///|/o//o///|/o///o/
مفاعلن|مفاعلن|مفاعلن
مفتعلن|مفاعلن|مفاعلن

٘ .القبض :ىو حذف اخلامس الساكن وىو يدخل تفعيلُت:

أ)حتذف النون من فَعُ ْولُ ْن فتصَت (فَ عُ ْو ُل).
اعي لُن فتصَت (م َف ِ
ِ
اعلُ ْن).
َ
ب)  والياء من َم َف ْ ْ
ويدخل أربعة أحبر الطويل واذلزج وادلضارع وادلتقارب .مثل شعر سيدنا
علي بن أيب طالب كتب يف نظم أالال:
أ ََال َال تَ نَ ُ ِ
ك َع ْن َم ْج ُم ْو ِع َها بِبَ يَانِي
ْم إَِّال بِ ِست ٍَّة
َسأُنْبِْي َ
ال اْلعل َ
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ِ
ِ
|عه ِ
اب|بَيَ ِاين
ت
|مِإلْ َال|بِ ِسْتتَِ ْ
َسأُنِْ ْيب| َك َعْن َم ْج ُم ْو َ
أََالَال|تَنَالُْلع ْل َ
/ o/o///|//o///|o/o/o///|o/o/// o//o///|o/o///|o/o/o///|o/o//
فعولن|مفاعيلن|فعولن|مفاعلن فعولن|مفاعيلن|فعول|فعولن

 .ٙالعصب :ىو إسكان اخلامس ادلتحرك وىو يدخل تفعيلة واحدة ،مثل:
ت فتصَت (م َف ِ
تُس َكن الالم من م َف ِ
ت)-بسكون الالم -وحتول إىل
اع ْل ُ ْ
اعلَ ُ ْ
َ
َ
(م َف ِ
اع ْي لُ ْن) .ويدخل البحر الواحد الوافر .مثل يف مولد شرف اْلنام:
َ
ِ
ِ
ِ
اف م ْعنَاهُ الن ِ
َّس ْي ُم
ص ُن الْ َق ِويْ ِم
تَ َعلَّ َم ل ْي نَوُ الْغُ ْ
َوم ْن اَلْطَ َ
ِ
ِ
ِ
اى ْن|نَ ِسْي ُمو
صنُ ْل|قَ ِوْديِ ْي
تَ َع ْللَ َمل ْي|نَ ُه ْلغُ ْ
َومْنأَلْطَا|ف َم ْعنَ ُ
/ o/o///|/o//o///|/o/o/o///
/o/o///|/o/o/o///|/o/o/o//
مفاعيلن|مفاعيلن |فعولن
مفاعيلن|مفاعيلن |فعولن
 .ٚالعقل :ىو حذف اخلامس ادلتحرك وىو يدخل تفعلة واحدة ،مثل:
اعت) وحتول إىل (م َف ِ
حتذف الالم من م َف ِ
اعلُ ْن).
(م َف ِ ُ ْ
اعلَ ُ ْ
َ
ت فتصَت َ
َ
ويدخل البحر الواحد الوافر أيضا .مثل يف نظم بدء اْلمال:
لِتَ ْو ِح ْي ٍد بِنَظ ِْم َك َّ
الّلِم
يَ ُق ْو ُل ال َْع ْب ُد فِ ْي يَ ْد ِء ْاأل ََمالِ ْي
ي ُقولُْلعب ِ ِ
ل|ْل ِامي
ايل
لِتَ ْو ِحْي ِد ْن|بِنَظْ ِم َك َ
َْ َْ ُ
|دفْي يَ ْدء ْل|أ ََم ِ ْ
/ o/o///|/o//o///|/o/o/o///
/o/o///|/o/o/o///|/o/o/o//
مفاعيلن|مفاعلن |فعولن
مفاعيلن|مفاعيلن |فعولن
 .ٛالكف :ىو حذف السابع الساك ويدخل أربع تفعالت:
اعي لُن فتصَت (م َف ِ
ِ
اع ْي ُل).
َ
أ) حتذف النون يف َم َف ْ ْ
اع َالتُن فتصَت (فَ ِ
ِ
ت).
اع َال ُ
ب)  والنون يف فَ ْ
(م ْستَ ْف ِع ُل).
ت)  والنون يف ُم ْستَ ْف ِع لُ ْن فتصَت ُ
ت).
ث)  والنون يف فَ ِاع َالتُ ْن فتصَت (فاَ ِع َال ُ
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ويدخل الكف سبعة أحبر الطويل وادلديد واذلزج واخلفيف وادلضارع
والرمل واجملتث .مثل يف رلموع الديبعي:
بِال َْع ِش ّْي َوالْبُ ُك ْوِر
ك ال َْمنَا ِز ْل
نَ ْح ُو َىا تِْي َ
ِ ِ
ِ
|ولْبُ ُك ْوِري
ايت| َك ْل َمنَا ِزْل
بالْ َعشْي ِي َ
َْحن ُوَى ْ
/ o/o//o//|//o//o//
/o/o//o//|/o//o/o/
فاعالت|فاعالتن
فاعالتن| فاعالتن
الثاني :الزحاف المزدوج  :ىو امجاع نوعُت من الزحاف ادلفرد يف تفعيلة
ٕٔ
واحدة ،وىو كلمة القبيح ،وال جيب التزامو كالزحاف ادلفرد ،وىو أربع أنواع:
ٔ .الخبل :وىو مركب اخلنب (حذف احلرف الثاين الساكن) والطي (حذف
احلرف الرابع الساكن) يف تفعيلة واحدة،ويدخل تفعيلتُت:
ِ
(متَعِلُ ْن) مث حتول إىل (فَ ِعلَتُ ْن).
أ) حتذف السُت والفاء من ُم ْستَ ْفعلُ ْن فتصَت ُ
ت).
ت) مث حتول إىل (فَ ِع َال ُ
(معُ َال ُ
ب)والفاء والواو من َم ْفعُ ْوَال ُ
ت فتصَت َ
ويدخل اخلبل أربعة أحبر  :البسيط والرجز والسريع وادلنسرح .مثل يف نظم
ادلقصود:
ومتَ َكلّْم لَوُ اثْ نَ ِ
فِ ْي غَْي ِر أ َْم ٍر ثُ َّم نَ ْه ٍي عُلِ َما
ان ُى َما
َُ ٌ
ث|نَ ِاهنُ َما فِْي غَ َِْتأ َْم| ِرنْثُ ْم َمنَ ْو|يِْن عُلِ َما
َوُمتَ َك ْل|لِ ُمْن لَ ُه ْ
/ o///o//|/o//o/o//|/o/o//o// o///o//|/o//o///|/o////
فعلت|مفاعلن|م ْفتعلن مستفعلن|مستفعلن|م ْفتعلن

ٕ .الخزل :مركب الطي (حذف احلرف الرابع الساكن) واإلضمار (تسكُت
احلرف الثاين ادلتحرك) يف تفعيلة واحدة ،وىو يدخل تفعيلة واحدة :اسكان
ٕٔ زلمد عاشور زلمد ،ادلنهد الصايف يف العروض والقوايف ،صفحة ٖٗ :
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ِ
ِ
(م ْفتَ ِعلُ ْن).
(مْت َفعلُ ْن) مث حتول إىل ُ
الفاء وحتذف اْللف من ُمتَ َفاعلُ ْن فتصَت ُ
ويدخل اخلزل البحر الواحد  :الكامل .مثل قول الباحث:
ف ال ِ ِ
لِمن يسابِ ُق نَ ْيل حبّْ ِ
ك يَا فَ َر ْح
ح
نَظ ُْر ِك َك َّ
الس ْي ِ َ
َ ُ
ْحديْد يُ َج ّْر ُ
َْ َُ
ِ
نَظْركِ َكس ِ ِ ِ
ِ
ب|بِ ِكيَافَ َر ْح
ِح
ل َمْن يُ َسا|ب ُقنَ ْي لَ ُح ْ
ُ ْ َ
|سْيف ْل َحد ْي|د ُجيَْرر ُ
/ o//o////|/o//o////|/o//o///
/ o//o////|/o//o/o//|//o///o//
مفاعلن|متفاعلن|متفاعلن
مفتعلن|مستفعلن|متفاعلن

ٖ .الشكل :مركب الكف (حذف حرف السابع الساكن) واخلنب (حذف
حرف الثاين الساكن) يف تفعيلة واحدة ،ويدخل تفعيلتُت:
أ) (فَ ِ
ت).
اع َالتُ ْن) ُتدف ألفها اْلوىل ونوهنا فتصَت (فَ ِع َال ُ
(متَ ْف ِع ُل) وحتول إىل
(م ْستَ ْف ِع لُ ْن) حتذف سينها ونوهنا فتصَت ُ
ب) ُ
(م َف ِاع ُل).
َ

ويدخل الشكل أربعة أحبر :الرمل وادلديد واخلفيف واجملتث .كما قال أبو نواس:
ِ
َّ ِ
الزفَ ر ِ
اىر الْعب ر ِ
ات
ات
البَاط ُن َّ َ
الظ ُ َ َ َ
ِ
اىرْل|عب ر ِ
اَلْب ِ
اطنُ ْز َ ِ
ايت
ات
َ
|زفَ َر ْ
اَظْظَ ُ ََ َ
/ o/o////|/o//o/o//
/ /o////|/o//o/o/
مستفع لن|فعالتن
مستفع لن|فعالت

ٗ .النقص :مركب الكف (حذف حرف السابع الساكن) والعصب (إسكان
حرف اخلامس ادلتحرك) ،وىو يدخل تفعيلة واحدة :حتذف النون وتُ َّ
سكن
اع ْلت) مث حتول إىل (م َف ِ
ِ
االم من م َف ِ
اع ْي ُل) .ويدخل النقص
اعلَ ُ ْ
(م َف ُ
َ
ت فتصَت ُ
َ
البحر الواحد الوافر .مثل يف مسط الدرر:
الشر ِ
ف ْاأل ِ
وح َ ِ
َص ْي ِل
َعلَى فَ ْو َق الْعُ ٰلى َحتَّى تَ َع ٰالى
ََ
از َم َرات َ
ب َّ َ
وح َازمرا|تِب ْش َشرفِل|أ ِ
َصْيلِي
ت| تَ َع َاال
َع َالفَ ْوقَ ْل|عُ َال َحْت َ
َ َ ََ َ َ ْ
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/

o/o/o/|///o/o//|///o/o//
مفاعيلن|مفاعيل|فعولن

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

جدول أنوع الزحاف اْلول :الزحاف ادلفرد
رقم

نوع
الزحاف

تعريفو

التفعيلة
قبلو
فَ ِ
اعلُ ْن
فَ ِ
اع َالتُ ْن
ُم ْستَ ْفعِلُ ْن

التفعيلة بعده

التحويل

فَعِلُ ْن
فَعِ َالتُ ْن
ُمتَ ْفعِلُ ْن

م َف ِ
اعلُ ْن
َ

ت
َم ْفعُ ْوَال ُ

ت
َمعُ ْوَال ُ

م َف ِ
اعْي ُل
َ

ادلديد والبسيط
والرجز والرمل
والسريع وادلنسرح
واخلفيف وادلقتضب
واجملتث وادلتدارك

مْت َف ِ
اعلُ ْن
ُ

ُم ْستَ ْفعِلُ ْن

الكامل

م َف ِ
اعلُ ْن
َ

الكامل

ٔ

اخلنب

حذف الثاين
الساكن

ٕ

اإلضمار

تسكُت الثاين
ادلتحرك

متَ َف ِ
اعلُ ْن
ُ

ٖ

الوقص

حذف الثاين
ادلتحرك

متَ َف ِ
اعلُ ْن
ُ

م َف ِ
اعلُ ْن
ُ

ٗ

الطي

ُم ْستَ ْفعِلُ ْن
ت
َم ْفعُ ْوَال ُ
متَ َف ِ
اعلُ ْن
ُ
(بشرط
اإلضمار)

ُم ْستَعِلُ ْن
ت
َم ْفعُ َال ُ

ُم ْفتَعِلُ ْن
فَ ِ
اع َالتُ ْن

ُمْت َفعِلُ ْن

ُم ْفتَعِلُ ْن

٘

القبض

حذف الرابع
الساكن
حذف اخلامس
الساكن

فُعُ ْولُ ْن
م َف ِ
اعْي لُ ْن
َ
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فُعُ ْو ُل
م َف ِ
اعلُ ْن
َ

دخول إلى بحور

البسيط والرجز
والسريع وادلنسرح
وادلقتضب
الطويل واذلزج
وادلضارع وادلتقارب

ٙ

إسكان اخلامس
العصب
ادلتحرك

م َف ِ
ت
اعلَ ُ ْ
ُ

م َف ِ
ت
اع ْل ُ ْ
ُ

َم َفا ِعْي لُ ْن

الوافر

ٚ

العقل

حذف اخلامس
ادلتحرك

م َف ِ
ت
اعلَ ُ ْ
َ

م َف ِ
ت
اع ُ ْ
َ

م َف ِ
اعلُ ْن
َ

الوافر

ٛ

الكف

حذف السابع
الساكن

م َف ِ
ت
اعلَ ُ ْ
َ
(بشرط
العصب)
م َف ِ
اعْي لُ ْن
َ
فَ ِ
اع َالتُ ْن
فاَِع َالتُ ْن

ُم ْستَ ْف ِع لُ ْن

ِ
ت
َم َفاع ْل ُ

م َف ِ
اعْي ُل
َ

م َف ِ
اعْي ُل
َ
ِ
ت
فَاع َال ُ
ت
فَ ِاع َال ُ

الطويل وادلديد
واذلزج واخلفيف
وادلضارع والرمل
واجملتث

ُم ْستَ ْف ِع ُل

الثاين  :الزحاف ادلزدوج
رقم

نوع
الزحاف

تعريفو
حذف

ٔ

اخلبل

ٕ

اخلزل

التفعيلة

والرابع

التفعيلة بعده التحويل

قبلو

الثاين ُم ْستَ ْفعِلُ ْن

الساكنُت
إسكان الثاين
وحذف الرابع

دخول إلى بحور

ُمتَعِلُ ْن

ت
فَعِلَ ُ ْ

ت
َم ْفعُ ْوَال ُ

ت
َمعُ َال ُ

ِ
ت
فَع َال ُ

والسريع وادلنسرح

متَ َف ِ
اعلُ ْن
ُ

ُمْت َفعِلُ ْن

ُم ْفتَعِلُ ْن

الكامل
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البسيط

والرجز

حذف
ٖ

الشكل

ٗ

النقص

والسابع

الثاين فَ ِ
اع َالتُ ْن

الساكنُت

ِ
ت
فَع َال ُ

ُم ْستَ ْف ِع لُ ْن

إسكان اخلامس

وحذف السابع م َف ِ
ت
اعلَ ُ ْ
ُ
الساكن

ُمتَ ْف ِع ُل
ِ
ت
ُم َفاع ْل ُ

الرمل
َم َف ِاع ُل
م َف ِ
اعْي ُل
ُ

واخلفيف واجملتث

الوافر

ٕ .العلة
ومجعها العلل وىي يف اللغة  :ادلرض التغيَت الذي حيدث يف التفعيلة هبذا اْلصم،
ْلنو ثابت الزم كادلرض ادلزمن .ويف االصطالح  :تغَت غَت سلتص بثواين اْلسباب،
الواقع يف العروض أو الضرب أصالة مع لزوم – أي  :إذا عرض وجب التزامة يف
ٕٕ
مجيع القصيدة.
ومن مرجع اآلخر قال الدكتور علي اذلامشي ىي تغيَت يعًتي اْلسباب واْلوتاد
ٖٕ
الواقعة يف أعاريض القصيدة وضروهبا.
وحكم العلة أهنا التقع أصالة إال يف العروض (آخر الشطر اْلول من البيت)
والضرب (آخر الشطر الثاين) وإذا عرضت لزمت فال يباح للشاعر أن يتخلى عنها
ٕٗ
يف بقية القصيدة.

ٕٕ زلمد عاشور زلمد ،ادلنهد الصايف يف العروض والقوايف ،صفحة ٘ٓ :
ٖٕ على اذلامشي .العروض الواضح وعلم القوافية .صٕٔٛ :
ٕٗزلمد بن حسن بن عثمان ،مرشد الكايف يف العروض و القوايف .صٕٔ :
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وادلديد

أقسام العلة
العلة قسمان  :علل الزيادة وعلل النقص.

األول :العلل الزيادة ،ىي ثالت:

ٔ .الترفيل :ىو زيادة سبب خفيف على وتد رلموع .وىو يدخل تفعيلُت:
اعلُْنت) مث تكون (مت َف ِ
ِ
أ)  ِ
اع َالتُ ْن).
َُ
(متَ َف ُ
(متَ َفاعلُ ْن) تصَت ُ
ُ
اعلُْنت) مث تكون (فَ ِ
ب) (فَ ِ
اع َالتُ ْن).
اعلُ ْن) تصَت (فَ ِ ُ ْ
وىو خاص يدخل حبرين رلزوع الكامل وادلتدارك .وحكم الًتفيل أنو يقع يف
الضرب فقط .وال يقع يف العروض .كما قال الشافعي:
ك َم ْن تُ ِحبَّ ْو
َوِم َن الْبَلِيَّ ِة أَ ْن تُ ِح
َّ
ب َوَال يُ ِحبَّ َ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ب|بَ َك َمْنتُ ِحْببَ ْو
ب بَ َوَال ُحي ْ
َومنَ ْلبَل ْي|يَتأَنْتُح ْ
/ o//o/o////|/o//o//// o//o////|/o//o///
متفاعلن|متفاعلن متفاعلن|متفاعالتن
ٕ .التذييل :ىو زيادة حرف ساكن على وتد رلموع .وىو يدخل ثالت
تفعيالت:

اعلُن) تصَت (مت َف ِ
أ)  ِ
اع َال ْن).
َُ
(متَ َف ْ
ُ
ِ
(م ْستَ ْف ِع َال ْن).
(م ْستَ ْفعلُ ْن) تصَت ُ
ب) ُ
اعلُن) تصَت (فَ ِ
ِ
اع َال ْن).
ت) (فَ ْ
وىو خاص يدخل ثالثة أحبر رلزوء الكامل والبسيط وادلتدارك .مثل يف مسط
الدرر:
الص َال ْح
الص َفا َو َّ
ْخ ْي ِر يَا َش ْه ِر َّ
يَا َم ْو َس ِم ال َ
اح
ت َعلَْي نَا فِ ْي ِو َخ ْي ِر ّْ
يَا َش ْه ُر َىبَّ ْ
الريَ ْ
ِ
ص َال ْح
|خ َِْتيَ َ
ا|و ْ
ا|ش ْه ِر ْ
يَ َام ْو َمس ْل َ
صَ
صَ
ص َف َ
28

ِ
اح
يَ َ
ب|بَْت َعلَ ْي|نَافْي ِه َخ ْي| ِرْرِريَ ْ
اش ْه ُرَى ْ
/ oo//o//|/o//o/o//|/o//o//|/o//o/o/
/ oo//o//|/o//o/o//|/o//o//|/o//o/o//
/
/
مستفعلن|فاعلن|مستفعلن|فاعالن
مستفعلن|فاعلن|مستفعلن|فاعالن
ٖ .التسبيع :ىو زيادة حرف ساكن على سبب خفيف .وىو خاص يدخل
اع َالتُن) تصَت (فَ ِ
ِ
اع َالتَان).
رلزوء الرمل( ،فَ ْ
ِِ
اس تَ ْخبَ ًرا َربْ ًعا بِعُ ْس َفا ْن
يَا َخل ْيل َّي ْاربَ ًعا َو ْ
ي ِِ
|عْنبِعُ ْس َفا ْن
ب َ
اس َُتْبَ َرنْ َر ْ
ََ
اخلْيل ْي|يَ ْربَ َعْن َو ْ
/ o//o/o/|//o//o/oo// /o//o/o/|//o//o/o/
فاعالتن| فاعالتان
فاعالتن|فاعالتن

الثاني :العلة النقص ،وىي تسع:

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

أ) حذف لُ ْن من فَعُ ْولُ ْن صار (فَعُ ْو) وحتول إىل (فَ َع ْل).
اعي لُن صار (م َف ِ
ِ
اعي) وحتول إيل (فَ عُ ْولُ ْن).
َ
ب) وحذف لُ ْن من َم َف ْ ْ
اع َال) وحتول إىل (فَ ِ
اع َالتُن صار (فَ ِ
ِ
اعلُ ْن).
ت) وحذف تُ ْن من فَ ْ
اعل) وحتول إيل (م َف ِ
ت صار ِ
ث) وحذف تُن من م َف ِ
اع َل).
اعلَ ُ ْ
َ
ُ
ْ ُ
(م َف َ

ويدخل احلذف ستة أحبر  :الطويل وادلديد واذلزج والرمل واخلفيف وادلتقارب.
كما قال كعب بن زىَت:
َز َّل َع ْن ِمثْ ِل َم َق ِام ْي َوَز َح ْل
لَ ْو يَ ُق ْو ُم ال ِْف ْي ُل أ َْو فِيَّالُوُ
زلْلَعْن ِم ْ ِ ِ
|وَز َح ْل
لَ ْويَ ُق ْوُم ْل|فِْي ُُل َْوِ ْيف|يَا ُذلُو
َ َ
ث|ل َم َقام ْي َ
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o////|/o/o////|/o/o//o// o//o//|/o/o//o//|/o/o//o/
فاعالتن|فاعالتن|فعلن
فاعالتن|فاعالتن|فاعلن
وكما قال ادلتنيب:
آجالِ َها
آمالِ َها
َوُزْر ُ
لَِق ْي َ
ت الْعُ َداةَ بِ َ
ت الْعُ َفا َة بِ َ
وزرتُل|عدا َة|بِأاج ِ
لَِقيتل|ع َفا َة|بِأام ِ
ا|ذلَا
ا|ذلَا
َ ُْ ْ ُ َ
َْ ْ ُ
َ
َ
o///|/o/o///|//o///|/o/o///
/ o///|/o/o///|//o///|/o/o//
فعولن|فعول|فعولن|فعل
فعولن|فعول|فعولن|فعل
ٕ .القطف :ىو رلموع العصب (إسكان حرف اخلامس ادلتحرك) واحلذف
(حذف سبب خفيف من آخر التفعيلة) .ويدخل تفعيلة واحدة :حذف تُ ْن
من م َف ِ
اع ْل) وحتول إىل (فَ عُ ْولُ ْن) .ويدخل
اعلَ ُ ْ
(م َف َ
ت مع إسكان الالم فتصَت ُ
ُ
القطف البحر الواحد الوافر .كما قال أبو نواس:
ت الن ِ
وقَاب لَ ِ
ت بِ ُم ْعتَ ِد ٍل أ ََر َّق ِم َن ال َْه َو ِاء
َّس ْي ُم َوقَ ْد تَ َع َّر ْ
َ َ
ِ ِِ
ِ
|ى َو ِاء ْي
ت|نَ ِسْي ُم َوقَ ْد|تَ َع ْرَر ْ
َوقَابَلَِ ْ
ت مبُْعتَدل ْن|أ ََرقْ َقمنَ ْل َ
/ o/o///|o///o///|o///o///
o/o///|o///o///|o///o//
مفاعلت|مفاعلت|فعولن
/مفاعلت|مفاعلت|فعولن

ٖ .القطع :ىو حذف آخر الوتد اجملموع ،وإسكان ثانيو .ويدخل ثالث
تفعالت:
اعلُن فتصَت (فَ ِ
أ) حذف النون وإسكان الالم من فَ ِ
اع ْل) وحتول إىل
(فَ ْعلُ ْن).
اعلُن فتصَت (متَ َف ِ
ِ
اع ْل) وحتول إىل
ُ
ب) حذف النون وإسكان الالم من ُمتَ َف ْ
(فَ ِع َالتُ ْن).
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ِ
(م ْستَ ْفعِ ْل) وحتول إىل
ت) حذف النون وإسكان الالم من ُم ْستَ ْفعلُ ْن فتصَت ُ
(م ْف ُع ْولُ ْن).
َ

خيتص القطع بثالثة أحبر:الكامل والبسيط والرجز .كما قال كعب بن
زىَت بن أيب سلمى:
ُس ْو ُد َخ ِفيَّ ٍة
َد ِربُ ْوا َك َما َد ِريَ ْ
تأُ
الرقَ ِ ِ
ض َوا ِر ْي
ْب ّْ
ُس ْو ُد َ
اب م َن ْاأل ُ
غُل ُ
د ِرب وا َكما|د ِري ْتأُسو ِ
ِِ
ض َوا ِر ْي
ت
|د َخفْي يَِ ْ
|د َ
ُس ْو ُ
َ ُْ َ َ َ ُ ْ ُ
غُْلبُ ْرِرقَا|مبنَ ُْل ُ
/ o/o////|/o//o////|/o//o/o//
o//o////|/o//o////|/o//o///
مستفعلن|متفاعلن|فعالتن
متفاعلن|متفاعلن|متفاعلن
ٗ .البتر :ىو تًتكب من احلذف (حذف سبب خفيف من آخر التفعيلة)
والقطع (حذف آخر الوتد اجملموع ،وإسكان ثانيو) .وخيتص ببحري (ادلديد
وادلتقارب) ويدخل تفعيلتُت:
اع َالتن) يف ادلديد ،حذف تُن من فَ ِ
أ) (فَ ِ
اع َالتُ ْن وىو احلذف ،مث حذفت
ْ
اع َال وسكنت الالم ،وىو القطع فصارت (فَ ِ
اْللف من فَ ِ
اع ْل) وحتول إىل
(فَ ْعلُ ْن).

ب) (فَعُ ْولُ ْن) يف ادلتقارب فتخدف منو لُ ْن وىو احلذف مث حتذف الواو
وتسكن العُت ،وىو القطع ،فتصَت (فَ ْع).
س ِد ْى َق ِ
إِنَّ َما َّ
ت ِم ْن كِ ْي ِ
ان
الذلْ َفاءُ يَا قُ ْوتَةٌ
أُ ْخ ِر َج ْ
أُخ ِرجْت ِمن|كِي ِس ِده|قَ ِ
ان
ت
إِنْنَ َم ْذ َذ ْل|فَاءُيَا|قُ ْوتَ ُ ْ
ْ َ ْ ْ ْ
/ o/o//|o//o//|o/o//o//
/ o//o//|o//o//|o/o//o/
فاعالتن|فاعلن| ْفعلن
فاعالتن|فاعلن|فاعلن

31

٘ .القصر :حذف ثاين السبب اخلفيف ،وإسكان أولو .ويدخل تفعلتُت:

أ) حذف نون فَعُ ْولُ ْن وإسكان المو ،فتصَت (فَ عُ ْو ْل).
اع َالتُن وإسكان تائو فتصَت (فَ ِ
ِ
ت) وحيول إىل
اع َال ْ
ب) حذف نون فَ ْ
(فَ ِ
اع َال ْن).

يدخل القصر أربعة أحبر :ادلديد والرمل واخلفيف وادلتقارب .مثل قول
الشاعر:
ِ
ال َح ْب ِس ْي َوانْتِظَ ْار
ُّع َما َن َعنّْي َمأْلُ ًكا
أَنَّنِ ْي قَ ْد طَ َ
أَبْل ِغ الن ْ
ِ
ِ
ِِ
|ونْتِظَ ْار
|مأْلُ َك ْن
|مانَ َعْن ٍِت َ
أَبْلغْن نُ ْع َ
أَنْنَنْي َق ْد|طَا َحلَْبس ْي َ
/ o//o/o/|//o//o/o/|//o//oo//
/ /o//o/o/|//o//o/o/|//o//o/
فاعالتن|فاعالتن|فاعال ْن
فاعالتن|فاعالتن|فاعلن
 .ٙالحذذ :ىو حذف الوتد اجملموع كلو .ويدخل تفعلة واحدة :حذف ِعلُ ْن
ِ
(متَ َفا) وحتول إىل (فَ ِعلُ ْن) .ويدخل احلذذ حبر الكامل
من ُمتَ َفاعلُ ْن فتصَت ُ
فقط .كما قال أبو نواس:
ص الْب نَ ِ
ان ُم َخض ٍ
َّب بِلِ َحا
َسبَابِي بِ ُم ْختَلِ ٍق
صل ُ
ْت أ ْ
َوَو َ
ُر ْخ ِ َ
رخ ِ ِ
نب|بِلِ َحا
َس|بَابِيبِ ُم ْخ|تَلِ ِق ْن
ص ْلبَ نَا|منُ َخ ْ
ضِ ْ
ضَ
ُْ
َوَو َ
ص ْلتُأ ْ
/ o////|/o//o////|/o//o/o// o////|/o//o/o//|/o//o///
مستفعلن|متفاعلن|فعِلن
متفاعلن|مستفعلن|فعِلن
 .ٚالصلم :ىو حذف الوتد ادلفروق من آخر التفعيلة .ويدخل تفعيلة واحدة:
(م ْفعُ ْو) وحتول إىل (فَ ْعلُ ْن) .ويدخل
ت من َم ْفعُ ْوَال ُ
حذف َال ُ
ت فتصَت َ
الصلم حبري السريع وادلنسرح .كما قال أبو نواس:
الش ِ
ت ِْ
اإلبْ َل َو َّ
ان
اراكِبًا أَقْبَ َل ِم ْن ثَ ْه ِم ٍد
َك ْي َ
ف تَ َرْك َ
يَ َ
ش ِ
|شاين
نب|أَقْ بَ لَ ِم ْن| ثَ ْه ِم ِد ْن
يَ َاراكِ َ ْ
َكْي َفتَ َرْك|تَ ِْْلبْلَ َو ْ
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o//o//|/o///o//|/o//o/o/
مستفعلن|مفتعلن|فاعلن

/ o/o//|/o//o/o//|/o///o//
مفتعلن|مستفعلن| ْفعلن

 .ٛالوقف :ىو تسكُت آخر الوتد ادلفروق .ويدخل تفعيلة واحدة :إسكان تاء
(م ْفعُ ْوَال ْن) .ويدخل الوقص حبري
(م ْفعُ ْوَال ْ
َم ْفعُ ْوَال ُ
ت) وحتول إىل َ
ت فتصَت َ
السريع وادلنسرح .مثل قول الشاعر:
ت قَ ْلبِي فِي ي ِدي ذَ ِ
ْخ ْ
ال
ات ال َ
َخلَّْي ُ ْ ْ َ ْ
َخ ْللَْيتُ َق ْل|بِْي ِفْي يَ ِد ْي|ذَاتِْل َخ ْال
/ o/oo/o//|/o//o/o//|/o//o/o/
مستفعلن|مستفعلن|مفعوالن
 .ٜالكسف :ىو حذف آخر الوتد ادلفروق .ويدخل تفعيلة واحدة :حذف تاء
(م ْفعُ ْولُ ْن) .ويدخل الكسف حبري
َم ْفعُ ْوَال ُ
(م ْفعُ ْوَال) وحتول إىل َ
ت فتصَت َ
السريع وادلنسرح .مثل قول أيب نواس:
قَ ْد أَ ْغتَ ِد ْي فِي فَ لَ ِق ِْ
اح
صبَ ِ
اإل ْ
ْ
ِ
قَ ْدأَ ْغتَ ِدي|فِي َفلَقل|إِصب ِ
احي
ْ ْ ْ َْ
/ o/o/o//|/o///o//|/o//o/o/
مستفعلن|مفتعلن|مفعولن
/
/
جدول أنواع العلل اْلول  :العلة الزيادة

رقم نوع العلة تعريفها
ٔ

الًتفيل

التفعيلة قبلها

زيادة سبب خفيف على متَ َف ِ
اعلُ ْن
ُ
فَ ِ
الوتد اجملموع
اعلُ ْن
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التفعيلة بعدىا دخول إلى بحور
متَ َف ِ
اع َالتُ ْن
ُ
فَ ِ
اع َالتُ ْن

رلزوع
وادلتدارك

الكامل

ٕ

التذييل

ٖ

التسبيغ

متَ َف ِ
اعلُ ْن
زيادة حرف ساكن على ُ
ُم ْستَ ْفعِلُ ْن
الوتد اجملموع
فَ ِ
اعلُ ْن
زيادة حرف ساكن على
فَ ِ
اع َالتُ ْن
سبب خفيف

متَ َف ِ
اع َال ْن
ُ
ُم ْستَ ْفعِ َال ْن
فَ ِ
اع َال ْن
فَ ِ
اع َالتَا ْن

رلزوء

الكامل

والبسيط وادلتدارك
رلزوء الرمل

الثاين :علل النقص
رقم نوع العلل

ٔ

احلذف

ٕ

القطف

ٖ

القطع

ٗ

البًت

تعريفها
حذف سبب
خفيف من آخر
التفعيلة
رلموع العصب
(إسكان اخلامس
ادلتحرك) واحلذف
حذف آخر
الوتد اجملموع،
وإسكان ثانيو
تًتكب من
احلذف والقطع

التفعيلة

التفعيلة

قبلها
م َف ِ
ت
اعلَ ُ ْ
ُ
فَعُ ْولُ ْن
م َف ِ
اعْي لُ ْن
َ
فَ ِ
اع َالتُ ْن

بعدىا
م َف ِ
اع َل
ُ
فَعُ ْو
م َف ِ
اع ْي
َ
فَ ِ
اع َال

م َف ِ
اع َل
َ
فَ َع ْل
فَعُ ْولُ ْن
فَ ِ
اعلُ ْن

م َف ِ
ت
اعلَ ُ ْ
ُ

م َف ِ
اع ْل
ُ

فَعُ ْولُ ْن

الوافر

فَ ِ
اعلُ ْن
متَ َف ِ
اعلُ ْن
ُ
ُم ْستَ ْفعِلُ ْن
فَعُ ْولُ ْن
فَ ِ
اع َالتُ ْن

فَ ِ
اع ْل
متَ َف ِ
اع ْل
ُ
ُم ْستَ ْفعِ ْل
فَ ْع
فَ ِ
اع ْل

فَ ْعلُ ْن
فَعِ َالتُ ْن
َم ْفعُ ْولُ ْن

الكامل والبسيط
والرجز وادلتدارك
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التحويل

لن
ْفع ْ

دخول إلى بحور
الطويل وادلديد
واذلزج والرمل
واخلفيف وادلتقارب

ادلديد وادلتقارب

٘

القصر

حذف ثاين
السبب اخلفيف،
وإسكان أولو

فَ ِ
اع َالتُ ْن

ٙ

احلذذ

حذف الوتد
اجملموع كلو

متَ َف ِ
اعلُ ْن
ُ

ٚ

الصلم

فَعُ ْولُ ْن

فَعُ ْو ْل
فَ ِ
ت
اع َال ْ
ُمتَ َفا

فَ ِ
اع َال ْن
فَعِلُ ْن

ادلديد والرمل
واخلفيف وادلتقارب
الكامل

حذف الوتد
ادلفروق من آخر
التفعيلة

ت
َم ْفعُ ْوَال ُ

َم ْفعُو

فَ ْعلُ ْن

السريع وادلنسرح

ٛ

الوقف

تسكُت آخر
الوتد ادلفروق

ت
َم ْفعُ ْوَال ُ

ت
َم ْفعُ ْوَال ْ

َم ْفعُ ْوَال ْن

السريع وادلنسرح

ٜ

الكسف

حذف آخر
الوتد ادلفروق

ت
َم ْفعُ ْوَال ُ

َم ْفعُ َوال

َم ْفعُ ْولُ ْن

السريع وادلنسرح

وىكذا بيان الزحافات والعلل ،زادنا ونفعنا ا﵁ ما علمنا.
ٖ .العلل الجارية مجري الزحاف

ٕ٘

ٔ .التشعيث :ىو حذف أول الوتد اجملموع.
أ) فَ ِ
اع َالتُ ْن يصَت (فَ َاالتُ ْن) مث حتول إىل (مفعولن).
ب) فَ ِ
اعلُ ْن يصَت (فَالُ ْن) مث حتول إىل (فَ ْعلُ ْن).
25زلمد عاشور زلمد ،ادلنهد الصايف يف العروض والقوايف ص .ٙ٘-ٙٔ :انظر فيو لتوضيح البيان.
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يدخل التشعيث ثالثة أحبر ،ىي :اخلفيف ،واجملتث ،وادلتدارك.

ٕ .الخرم :حذف أول الوتد اجملموع من أول تفعيلة يف البيت .يدخل اخلرم
(فعولن) يف الطويل وادلتقارب( ،مفاعلت) يف الوافر( ،مفاعيلن) يف اذلزج
وادلضارع .وىو قبيح حىت قيل :دينع استعمالو للمولدين ،والصحيح جواز عند
الضرورة.
اْلول -فعولن
ٔ-

خرمو اسم "ثلم" ،فَعُ ْولُ ْن فتصَت عُ ْولُ ْن مث حتول إىل (فَ ْعلُ ْن).

ٕ-

خرمو مع قبضو امسو "ثرم" فَعُ ْولُ ْن فتصَت عُ ْو ُل مث حتول إىل (فَ ْع ُل).

ٔ-

اعلُن فتصَت فَ ِ
ِ
ت وحتول إىل (مفتعلن).
اعلَ ُ ْ
خرمو اسم "عضب" ُمتَ َف ْ
اعلُن فتصَت فَ ِ
ِ
ت ،بعد حذف ادليم
اعلَ ُ ْ
خرمو مع عصبو اسم "قصم" ُمتَ َف ْ
خرما ،وإسكان الالم عصبا فتحول إىل (مفعولن).
اعلُن فتصَت فَ ِ
ِ
ت مث حتول إىل (فاعلن).
اع ُ ْ
خرمو مع عقلو امسو "مجم" ُمتَ َف ْ
خرمو مع نقصو (امجاع العصب والكسف) امسو "عقص" متَ َف ِ
اعلُ ْن فتصَت
ُ
ِ
ت مث حتول إىل ( َم ْف ُع ْو ُل).
فَاع ْل ُ

ٔ-

ِ
ِ
(م ْف ُع ْولُ ْن).
خرمو امسو "خرم"َ ،م َفاعْي لُ ْن فتصَت فَاعْي لُ ْن مث حتول إىل َ
خرمو مع قبضو يقال لو "شًت" حبذف اْلول من م َف ِ
اعْي لُ ْن خرما واخلامس
َ
اعي لُن (فَ ِ
ِ
اعلُ ْن).
قبضا فتصَت َم َف ْ ْ
خرمو مع كفو امسو "خرب" وىو حذف ادليم والنون من اجلزء ،مفاعيلن
ِ
(م ْفعُ ْو ُل).
فتصَت (فَاعْي ُل) مث حتول إىل َ

الثاين – مفاعلت

ٕ-
ٖ-
ٗ-

الثالث -مفاعيلن

ٕ-
ٖ-
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ط .البحور

ٕٙ

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.
وقال الدكتور زلمد بن حسن بن عثمان :البحر ىو الوزن اخلاص الذي على
ٕٛ

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
اْلخفش ٕٜالبحر الواحد مساه (متدارك).
وقال العروضيون عن أنواع البحور بنظم:
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
وادلنسرح واخلفيف وادلضارع وادلقتضب واجملتث وادلتقارب وادلتدارك .وىي يقسم
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
واجملتث) سبب مسمى سباعية ْلهنا من أجزاء السباعية (مستفعلن أو مفاعيلن أو
 ٕٙالشيخ زلمد الدمنهوري ،ادلختصر الشايف على مت الكايف .ص ٓٔ
 ٕٚزلمد عاشور زلمد ،ادلنهد الصايف يف العروض والقوايف ،صفحة ٕٗ :
 ٕٛزلمد بن حسن بن عثمان ،مرشد الكايف يف العروض و القوايف .صٖٛ :
 ٕٜ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:
اعي لُن فَعولُن م َف ِ
ِ
اعْي لُ ْن
فَعُ ْولُ ْن َم َف ْ ْ ُ ْ ْ َ
ويقول صفي الدين احللي:
ضائِ ُل
طَ ِويْ ٌل لَوُ ُد ْو َن الْبُ ُح ْوُر فَ َ

اعي لُن فَعولُن م َف ِ
ِ
اعْي لُ ْن
فَعُ ْولُ ْن َم َف ْ ْ ُ ْ ْ َ
اعي لُن فَعولُن م َف ِ
ِ
اعلُ ْن
فَعُ ْولُ ْن َم َف ْ ْ ُ ْ ْ َ

ٖٓ

ٖٔ

أ .ىذا غالب موازينو:
األول :فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن

فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن

الثاني :فعولن مفاعيلن فعولن مفاعبلن

فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن

الثالث :فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن

فعولن مفاعيلن فعولن فعولن
البيان

بيان الوزن األول :أن العروض يف الوزن اْلول مقبوض –أي يصيبها القبض وىو
اعي لُن فصار (م َف ِ
ِ
اعلُ ْن) .والضرب فيو
َ
حذف اخلامس الساكن أي الياء من َم َف ْ ْ
صحيح ،وزنو (م َف ِ
اع ْي لُ ْن) .مثل يف مسط الدرر:
َ
الذ ّْل وقْ َفةَ نَ ِ
وقِ ْ ِ
ضى فِي الْعُ ْم ِر ِم ْن غَ ْفلَ ٍة يَ ْك ِف ْي
ادٍم
فَ َما قَ ْد َم َ
ف ف ْي َم َق ِام ُّ َ
َ
فَماقَ ْد|مضافِْلعم| ِرِمْن غَف|لَتِْن يك ِ
ِ
وقِ ْف ِفي ِ
ْف ْي
ف|تَنَ ِاد ِم ْن
|م َقام ْذذُ ْل|ل َوقْ َ
ْ َ
َ ْ َ
َ َ َ ُْ
ٖٓ على اذلامشي .العروض الواضح وعلم القوافية .صٕٜ :
ٖٔ زلمد بن حسن بن عثمان ،مرشد الكايف يف العروض و القوايف .صٗٓ :
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o//o///|//o///|/o/o/o///|/o/o//
فعولن |مفاعيلن |فعول |مفاعلن

/ o/o/o///|/o/o///|/o/o/o///|/o/o///
فعولن |مفاعيلن |فعولن |مفاعيلن

بيان الوزن الثاني :أن العروض يف الوزن الثاين مقبوض والضرب فيو مقبوض أيضا،
وزهنما (م َف ِ
اعلُ ْن) .مثل يف مسط الدرر:
َ
ِ
ُىو النُّور ي ْه ِدي الْحائِ ِريْن ِ
ْح ْش ِر ِظ ّْل ال ُْم ْر َسلِ ْي َن لَِوا ُؤهُ
ضيَا ُؤهُ
َوفي ال َ
َ ُْ َ
َ َ
وفِْلحش| ِر ِظ ْللِْلمر ِ
ىونْنُو|ري ه ِد ْحلا|ئِِرين ِ
ُت|لَِو ُاؤُىو
|ضيَ ُاؤُىو
|سل ْ َ
َ َ ْ
ُْ َ
ُ َ ْ َُ ْ َ ْ َ
/ o//o///|//o///|/o/o/o///|/o/o///
o//o///|//o///|/o/o/o///|/o/o//
فعولن |مفاعيلن |فعول |مفاعلن فعولن |مفاعيلن |فعول |مفاعلن
بيان الوزن الثالث :أن العروض يف الوزن الثالث مقبوض وزنو (م َف ِ
اعلُ ْن) .والضرب
َ
اعي لُن فصار (م َف ِ
ِ
اعي) وحتول إىل
َ
فيو زلذوف وىو حذف سبب خفيف لُ ْن من َم َف ْ ْ
(فَ عُ ْولُ ْن) .مثل قول أيب نواس:
ِ
شر ِ
اب
الر ِ
اح َش ْربَةً
َس َقانِ ْي أَبُ ْو بَ ْش ٍر ِم َن َّ
لَ َها لَ َّذةً َما ذُقْتُ َها ل َ َ
|منَ رر ِ
ِ
ِ
ايب
ت
َذلَالَ ْذ| َذتَ ْن َماذُ ْق|تُ َه ِال َ
ا|ح َش ْربَ َ ْ
اين|أَبُ ْو بَ ْش ِر ْن ْ َ
|شَرِ ْ
َس َق ْ
/ o/o///|//o///|/o/o/o///|/o/o/// o//o///|/o/o///|/o/o/o///|/o/o//
فعولن |مفاعيلن |فعولن |مفاعلن فعولن |مفاعيلن |فعول |فعولن

ب.زحاف وعلة يدخالن البحر الطويل:

ٔ -القبض  :حذف اخلامس الساكن .فتصَت فَعولُن (فَ عو ُل) .فتصَت م َف ِ
اعْي لُ ْن
ُْ ْ ُْ
َ
(م َف ِ
اعلُ ْن).
َ
اعي لُن (م َف ِ
ِ
اعي ُل).
ٕ -الكف  :حذف السابع الساكن .فتصَت َم َف ْ ْ َ
ٖ -الحذف  :حذف سبب خفيف .فتصَت فَعُ ْولُ ْن (فَعُ ْو) وحتول إىل (فَ َع ْل).
اعي لُن (م َف ِ
ِ
اعي) وحتول إىل (فعولن).
َم َف ْ ْ َ
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ٕ .البحر الثاني :المديد
وزنو اْلصل:
ِ ٕٖ
اعلُن فَ ِ
ِ
ِ
اع َالتُن فَ ِ
ِ ِ
ِ
اع َالتُ ْن فَاعلُ ْن
اعلُ ْن
فَاع َالتُ ْن فَ ْ
فَاع َالتُ ْن فَاعلُ ْن فَ ْ
ال وجد ادلديد إال رلزوءا كما قال قائل:
ٖٖ
ِ
ِ
فاعالتن فاعلن فاعالتن
ات
ص ٌ
يَ َامديْ ًدا أَ ْعيِِ ٍْت َشاخ َ
أ .ىذا غالب موازينو:
األول:

فاعالتن فاعلن فاعالتن

فاعالتن فاعلن فاعالتن

الثاني:

فاعالتن فاعلن فاعلن

الثالث:

فاعالتن فاعلن فاعلن

فاعالتن فاعلن فاعال ْن
فاعالتن فاعلن فاعلن

الرابع :فاعالتن فاعلن فاعلن
الخامس :فاعالتن فاعلن فعِلن
السادس :فاعالتن فاعلن فعِلن

لن
فاعالتن فاعلن ْفع ْ
فاعالتن فاعلن فعِلن
فاعالتن فاعلن ْفعلن
البيان

بيان الوزن األول :أن العروض والضرب يف الوزن اْلول صحيحان وزنو
(فَ ِ
اع َالتُ ْن) .مثل قول الشاعر :
يَا لَبَ ْك ٍر أَيْ َن أَيْ َن ال ِْف َر ُار
يَا لَبَ ْك ٍر أَنْ ِش ُرْوا لِي َكلِ ْيبًا
ِ ِ
َي|نَ ْل ِفَر ُارْو
نب
يَالَبَ ْك ِر ْن|أَنْ ِش ُرْو|لي َكلْي َ ْ
يَالَبَ ْك ِر ْن|أَيْنَأ ْ
ٕٖ على اذلامشي .العروض الواضح وعلم القوافية .صٕٛ :
ٖٖ زلمد بن حسن بن عثمان ،مرشد الكايف يف العروض و القوايف .ص٘ٔ :
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/ o/o//o//|o//o//|o/o//o/
فاعالتن|فاعلن|فاعالتن

/ o/o//o//|o//o//|o/o//o//
فاعالتن|فاعلن|فاعالتن

َال يَغَُّر َّن ْام َرأً َع ْي ُ
شوُ
|عْي ُش ُهو
َاليَغُْرَر ْن|منََْرأَ ْن َ
/ o//o//|o//o//|o/o//o/
فاعالتن|فاعلن|فاعلن

ُك ُّل َع ْي ٍ
لزَو ْال
صائٌِر لِ َّ
ش َ
ِ
|صائُِر ْن|لِْزَزَو ْال
ُك ْللُ َعْيش ْن َ
/ oo//o//|o//o//|o/o//o//
فاعالتن|فاعلن|فاعالن

بيان الوزن الثاني :أن العروض يف الوزن الثاين سلذوفة –أي يصيبها احلذف وىو
اع َالتُن فصار (فَاعِ َال) وحتول إىل (فَ ِ
ِ
اعلُ ْن).
حذف سبب خفيف تُ ْن من فَ ْ
والعروض فيو مقصور –أي يصيبو القصر وىو حذف ثاين السبب اخلفيف من
ِ
ِ
ت) ،وإسكان أولو يعٌت
آخر التفعيلة أي النون من فَاع َالتُ ْن فصار (فَاع َال ُ
اع َالت) وحتول إىل (فَ ِ
اع َال ْن) .مثل قول الشاعر:
إسكان التاء فصار (فَ ِ ْ

بيان الوزن الثالث :أن العروض والضرب يف الوزن الثالث زلذوفان وزنو
(فَ ِ
اعلُ ْن) .مثل قول الشاعر:
َش ِ
ت أ َْو غَائِبًا
ظ
ا ْعلَ ُم ْوا أَنّْي لَ ُك ْم َحافِ ٌ
اى ًدا َما ُك ْن ُ
ِ
ِ
نب
|حافِظُ ْن
َشاى َدْمنَا| ُكْنتُأ َْو| َغائَِ ْ
ْاعلَ ُم ْوأَ ْن|نيلَ ُك ْم َ
/ o//o//|o//o//|o/o//o//
/ o//o//|o//o//|o/o//o/
فاعالتن|فاعلن|فاعلن
فاعالتن|فاعلن|فاعلن
بيان الوزن الرابع :أن العروض يف الوزن الرابع زلذوفة وزنو (فَ ِ
اعلُ ْن) .والضرب
فيو مبًت –أي يصيبو البًت وىو يًتكب من احلذف (حذف سبب خفيف من
اع َالتُن فصار (فَ ِ
ِ
اع َال) والقطع (حذف آخر الوتد
آخر التفعيلة) أي تُ ْن من فَ ْ
اجملموع ،وإسكان ثانيو) أي حذف اْللف منو وإسكان الالم فصار (فَ ِ
اع ْل)
وحتول إىل (فَ ْعلُ ْن) .مثل قول الشاعر:
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إِنَّ َما َّ
الذلْ َفاءُ يَا قُ ْوتَةٌ
ت
إِنْنَ َم ْذ َذ ْل|فَاءُيَا|قُ ْوتَ ُ ْ
/ o//o//|o//o//|o/o//o/
فاعالتن|فاعلن|فاعلن

س ِد ْى َق ِ
ت ِم ْن كِ ْي ِ
ان
أُ ْخ ِر َج ْ
أُخ ِرجْت ِمن|كِي ِس ِده|قَ ِ
ان
ْ َ ْ ْ ْ
/ o/o//|o//o//|o/o//o//
فاعالتن|فاعلن|فعلن
ْ

بيان الوزن الخامس :أن العروض والضرب يف اخلامس زلذوفان سلبونان –أي
يصيبهما احلذف واخلنب ،بيان احلذف كما تقدم (فَ ِ
اعلُ ْن) مث اخلنب ىو حذف
الثاين الساكن من التفعيلة أي اْللف منو فصار (فَ ِعلُ ْن) .مثل قول الديبعي:
ْج ْوِد َوالْ َك َرِم
َعطْ َفةً يَا ِج ْي َرةَ ال َْعلَ ِم
يَا أ َُى ْي َل ال ُ
ِ
|ج ْوِد َو ْل| َكَرِمي
|علَ ِمي
تل َ
يَا أ َُىْي لَ ْل ُ
َعطْ َفتَ ْن يَا|جْي َر ْ
/ o////|o//o//|o/o//o//
/ o////|o//o//|o/o//o/
فاعالتن|فاعلن|فعِلن
فاعالتن|فاعلن|فعِلن
بيان الوزن السادس :أن العروض سلذوفة سلبونة وزنو (فَ ِعلُ ْن) .والضرب مبًت
وزنو (فَ ْعلُ ْن) .مثل قول عدي بن زيد العبادي:
ب نَا ٍر بِ ُّ
ارا
ت أ َْرُم ُق َها
ُر َّ
ض ُم الْ ِه ْن ِد َّ
تَ ْق َ
ي َوالْغَ َ
تَ ْقضم ْل ِهن ِ
ِ
|ديْيَ َو ْل| َغ َارا
|م ُق َها
َُ ْ
ُربْبَ نَا ِر ْن|بْتتَأَْر ُ
/ o/o//|o//o//|/o/o//o//
/
o///|o//o/|o/o//o/
فاعالتن|فاعلن|فعلن
فاعالتن|فاعلن|فعِلن
ْ

ب.زحاف وعلة يدخالن البحر المديد:

اع َالتُن (فَ ِع َالتُن) .وتصَت فَ ِ
ِ
اعلُ ْن
ْ
ٔ -الخبن :ىو حذف الثاين الساكن .فتصَت فَ ْ
(فَ ِعلُ ْن).
ٕ -الكف :ىو حذف السابع الساكن .فتصَت فَ ِ
ت).
اع َالتُ ْن (فَا ِع َال ُ
ٖ -الشكل :ىو مركب من اخلنب والكف .فتصَت فَ ِ
ت).
اع َالتُ ْن (فَ ِع َال ُ
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اع َالتُن (فَ ِ
ِ
اع َال) وحتول إىل
ٗ -الحذف :ىو حذف سبب خفيف .فتصَت فَ ْ
(فَ ِ
اعلُ ْن).
اع َالتُن (فَ ِ
ِ
اع ْل) وحتول إىل
٘ -البتر :ىو مركب من احلذف والقطع .فتصَت فَ ْ
(فَ ْعلُ ْن).
 -ٙالقصر :ىو حذف الثاين السبب اخلفيف وإسكان أولو .فتصَت فَ ِ
اع َالتُ ْن
اع َالت) وحتول إىل (فَ ِ
اع َال ْن).
(فَ ِ ْ
ٖ .البحر الثالث :البسيط
أجزاء البسيط مثانية ،وزنو يف اْلصل:
اعلُن مستَ ْفعِلُن فَ ِ
ِ ِ
اعلُ ْن
ُم ْستَ ْفعلُ ْن فَ ْ ُ ْ ْ

اعلُن مستَ ْفعِلُن فَ ِ
ِ
اعلُ ْن
ُم ْستَ ْف َعلُ ْن فَ ْ ُ ْ ْ

وال فرق مبراجع أخر بسند ىذا النظم:
ِ ِ
يا ب ِ
ك ُم ْشتَ ْع ِملُ ْن
اس ِط ْي إِ َّن َو ْجد ْي فْي َ
َ َ

اعلُن مستَ ْفعِلُن فَ ِ
ِ ِ
اعلُ ْن
ُم ْستَ ْفعلُ ْن فَ ْ ُ ْ ْ

أ .وىذه غالب موازينو وبيانها:

األول :مستفعلن فاعلن مستفعلن فعِلن
الثاني :مستفعلن فاعلن مستفعلن فعِلن

مستفعلن فاعلن مستفعلن فعِلن
مستفعلن فاعلن مستفعلن ْفعلن

الثالث:

مستفعلن فاعلن مستفعلن

مستفعلن فاعلن مستفعلن

الرابع:

مستفعلن فاعلن مستفعلن

مستفعلن فاعلن مستفعال ْن

ٖٗ على اذلامشي .العروض الواضح وعلم القوافية .صٕٗ :
ٖ٘ زلمد بن حسن بن عثمان ،مرشد الكايف يف العروض و القوايف .صٜ٘ :
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ٖٗ

ٖ٘

الخامس :مستفعلن فاعلن مستفعلن

مستفعلن فاعلن مفعولن

السادس :مستفعلن فاعلن مفعولن

مستفعلن فاعلن مفعولن

السابع :مستفعلن فاعلن فعولن

مستفعلن فاعلن فعولن
البيان

بيان الوزن األول :كانت العروض والضرب يف الوزن اْلول سلبونُت –أي يصيبهما
اخلنب وىو ىو حذف الثاين الساكن من التفعيلة أي اْللف من فَ ِ
اعلُ ْن صار
(فَ ِعلُ ْن) .مثل قول البوصَتي:
ِ
َّس ِم
اصطََفاهُ َحبِيبًا بَا ِر ُ
ص ْوَرتُوُ
ثُ َّم ْ
فَ ْه َو الَّذ ْي تَ َّم َم ْعنَاهُ َو ُ
ئ الن َ
ِ
وحِيب|بَْنبَا ِرئُ ْن|نَ َس ِمي
|رتُ ُه ْو مثُْ َم ْ
صطََف ُ
فَ ْه َولْلَذ ْي|متَْ َم َم ْع|نَ ُ
وو ُ
ا|ى َ
ص ْو َ
اى َ
/ o////|/o//o/o//|/o//o//|/o//o/o// o////|/o//o/o//|/o//o//|/o//o/o/
مستفعلن|فاعلن|مستفعلن|فعِلن مستفعلن|فاعلن|مستفعلن|فعِلن
بيان الوزن الثاني :كانت العروض سلبونة وزنو (فَ ِعلُ ْن) .والضرب مقطوعا –أي
اعلُن فصار (فَ ِ
ِ
اع ُل)
يصيبو القطع وىو حذف آخر الوتد اجملموع أي النون من فَ ْ
وإسكان ثانيو (فَ ِ
اع ْل) وحتول إىل (فَ ْعلُ ْن) .مثل قول كعب بن زىَت:
وصا ِرم ِمن سي و ِ
ف ِ
اهلل َم ْسلُ ْو ُل
ضاءُ بِ ِو
إِ َّن َّ
الر ُس ْو ُل لَنُ ْوٌر يَ ْستَ َ
َ َ ٌ ْ ُُ ْ
ِ ِ
و ِ ِ
ِ
س|لُْولُو
ضا|ءُهبِِي
|رنْيَ ْستَ َ
ََ
إنْنَ ْرَر ُس ْو|لُلَنُ ْو ُ
صارُم ْن|مْن ُسيُ ْو|ف ْل َالمهَ ْ
/ o/o//|/o//o/o//|/o//o//|/o//o///
o////|/o//o/o//|/o////|/o//o/o/
|فاعلن|مستفعلن|فعلن
مفاعلن
مستفعلن|فعلن|مستفعلن|فعِلن
ْ
بيان الوزن الثالث :يف الوزن الثالث رلزوء البسيط كانت العروض والضرب فيو
(م ْستَ ْف ِعلُ ْن) .مثل قول الشاعر:
صحيحُت وزنو ُ
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َماذَا ُوقُ ْوفِ ْي َعلَى َر ْس ٍم َع َفا
ِ
ى|ر ِْمسْن َع َفا
َما َذا ُوقُ ْو|فْي َعلَ َ
/ o//o/o//|/o//o//|/o//o/o/
مستفعلن|فاعلن|مستفعلن

َم ْخلُ ْولِ ٍق َدا ِر ٍ
س ُم ْستَ ْع ِج ِم
ِِ
|دا ِرِس ْن| ُم ْستَ ْع ِج ِمي
سلَْلُ ْولق ْن َ
/ o//o/o//|/o//o//|/o//o/o//
مستفعلن|فاعلن|مستفعلن

بيان الوزن الرابع :يف الوزن الرابع رلزوء أيضا كانت العروض فيو صحيحة وزنو
(م ْستَ ْف ِعلُ ْن) .والضرب مذيَّال –أي يصيبو التذييل ىو زيادة حرف ساكن على وتد
ُ
(م ْستَ ْف ِع َال ْن) .مثل قول الشاعر:
رلموع صار ُ
ٍ
ِ ِ
يم
ت
إِنَّا ذَ َم ْمنَا َعلَى َما َخيَّ لَ ْ
َس ْع َد بْ َن َزيْد َو َع ْم ًرا م ْن تَم ْ
ِ
|دنْوعم ِ ِ
يم
ت
اخْي يَ لَ ْ
إِنْنَاذَ َم ْم|نَ َ
|م َ
اع َال َ
|رْمنْنتَم ْ
َس ْع َدبْنَ َز ْي َ َ ْ َ
/ oo//o/o//|/o//o//|/o//o/o//
/ o//o/o//|/o//o//|/o//o/o/
مستفعلن|فاعلن|مستفعال ْن
مستفعلن|فاعلن|مستفعلن
بيان الوزن الخامس :يف الوزن اخلامس رلزوء أيضا كانت العروض فيو صحيحة وزنو
(م ْستَ ْف ِعلُ ْن) .والضرب فيو مقطوعا -أي يصيبو القطع ىو حذف آخر الوتد اجملموع
ُ
ِ
ِ
(م ْستَ ْفعِ ْل)
(م ْستَ ْفع ُل) وإسكان ثانيو الالم منو فصار ُ
أي النون من ُم ْستَ ْفعلُ ْن فصار ُ
(م ْف ُع ْولُ ْن) .مثل قول الشاعر:
وحتول إىل َ
يَ ْوَم الث َُّالثَ ِاء بَطْ ِن ال َْو ِادي
ِس ْي ُرْوا َم ًعا إِنَّ َما ِم ْي َعا ُد ُك ْم
ِسي رومعن| إِنْنَم ِ
يَ ْوَمثْثَُال|ثَ ِاءبَ ْط|نِْل َو ِادي
ا|مْي َعا ُد ُك ْم
ْ ُْ َ َ ْ
َ
/ o/o/o//|/o//o//|/o//o/o//
/ o//o/o//|/o//o//|/o//o/o/
مستفعلن|فاعلن|مفعولن
مستفعلن|فاعلن|مستفعلن

بيان الوزن السادس :يف الوزن السادس رلزوء أيضا كانت العروض والضرب

(م ْفعُ ْولُ ْن) .مثل قول الشاعر:
مقطوعان وزهنما َ
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ت قِ َفارا َكوح ِي الْو ِ
َما َىيَّ َج َّ
احي
الش ْو ِق ِم ْن أَط َْال ِل
أَ ْ
ض َج ْ ً َ ْ َ
َضجْت ِق َفا|رنْ َكوح|يِْلو ِ
احي
|ش ْوقِ ِم ْن|أَطْ َالِيل
ش َ
اىْي يَ َج ْ
َم َ
أَْ
َ َْ َ
/ o/o/o//|/o//o//|/o//o/o//
/ o/o/o//|/o//o//|/o//o/o/
مستفعلن|فاعلن|مفعولن
مستفعلن|فاعلن|مفعولن
بيان الوزن السابع :يسمى البسيط ادلخلَّع من رلازيئ البسيط كانت العروض
والضرب يف الوزن السابع وزهنما (فَ عُ ْولُ ْن) قيل تغيَت من َم ْفعُ ْولُ ْن .مثل قول الديبعي:
ص ّْل َعلَي ْو َو َسلّْ ْم
ص ّْل َعلَى ُم َح َّم ْد
يَا َر ّْ
يَا َر ّْ
ب َ
ب َ
ِ
|و َسلِّ ْم
ى|زلَ ْم َم ْد
ص ْل|لِ َعلَ ُ
يَ َاربْبِ َ
يَا َربْبِ َ
ص ْل|ل َعلَ ْيو َ
/ o/o///|/o//o//|/o//o/o//
/
/o/o///|/o////|/o//o/o/
مستفعلن|فاعلن|فعولن
مستفعلن|فعلن|فعولن
ب.زحاف وعلة يدخالن البحر البسيط:

ِ
(متَ ْفعِلُ ْن) وحتول إىل
ٔ -الخبن :ىو حذف الثاين الساكن .فتصَت ُم ْستَ ْفعلُ ْن ُ
ِ
اعلُن) .وتصَت فَ ِ
اعلُ ْن (فَ ِعلُ ْن).
(م َف ْ
َ
ِ
(م ْستَعِلُ ْن) وُتول إىل
ٕ -الطي :ىو حذف الرابع الساكن .فتصَت ُم ْستَ ْفعلُ ْن ُ
(م ْفتَ ِعلُ ْن).
ُ
ِ
(متَعِلُ ْن) وُتول إىل
ٖ -الخبل :حذف الثاين والرابع الساكنُت .فتصَت ُم ْستَ ْفعلُ ْن ُ
(فَ ِعلَتُ ْن).
ٗ -التذييل :ىو زيادة حرف ساكن على وتد رلموع .فتصَت ُم ْستَ ْفعِلُ ْن
(م ْستَ ْف ِع َال ْن).
ُ
اعلُن (فَ ِ
ِ
اع ْل)
٘ -القطع :ىو حذف آخر الوتد اجملموع ،وإسكان أولو .فتصَت فَ ْ
وحتول إىل (فَ ْعلُ ْن).
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ٗ .البحر الرابع :الوافر
أجزاء الوافر ستة ووزنو اْلصل:
ت م َف ِ
اعلَ ْ ِ
ِ
ت
اعلَ ُ ْ
ُم َف ُ
ت ُم َفاعلَ ُ ْ ُ
ويقول صفي الدين احللي:
الشع ِر وافِرىا َِ
مجْي ُل
ُحبُ ْوُر ِّ ْ َ ُ َ

ت م َف ِ
اعلَ ْ ِ
ِ
ت
اعلَ ُ ْ
ُم َف ُ
ت ُم َفاعلَ ُ ْ ُ
ت م َف ِ
ِ
ت فَ ُع ْولُ ْن
اعلَ ُ ْ
ُم َفاعلَ ُ ْ ُ

ٖٙ

ٖٚ

أ .وىذا غالب موازينو:
األول:
الثاني:

ُمفاعلت مفاعلت فعولن
مفاعلت مفاعلت

الثالث:

مفاعلت مفاعلت

مفاعلت مفاعلت فعولن
مفاعلت مفاعلت
مفاعلت مفاعيلن
البيان

بيان الوزن األول :كانا العروض والضرب يف الوزن اْلول مقطوفُت –أي
يصيبهما القطف وىو رلموع العصب واحلذف ،العصب :إسكان حرف
ت فصار (م َف ِ
اخلامس ادلتحرك أي الالم من م َف ِ
ت) واحلذف حذف سبب
اع ْل ُ ْ
اعلَ ُ ْ
ُ
ُ
ت فصار (م َف ِ
خفيف من آخر التفعيلة يعٌت تُن من م َف ِ
اع ْل) وحتول إىل
اع ْل ُ ْ
ُ
ُ
ْ

(فَ عُ ْولُ ْن) .مثل قول عمرو بن كلثوم من شعراء ادلعلقات السابع:
ِ
ت عُي و ُن الْ َك ِ
اش ِح ْي نَا
ْت َعلَى َخ َال ٍء
تُ ِريْ َ
ك إِذَا َد َخل َ
َوقَ ْد أَمنَ ْ ُ ْ
وقَ ْدأ َِمنَت|عي ونُْل َك ِ
ا|ش ِحْي نَا
|خ َال ِء ْن
تُِريْ َكِإ َذ َ
ا|د َخ ْلتَ َع َال َ
ْ ُُ ْ
َ
/
ٖٙعلى اذلامشي .العروض الواضح وعلم القوافية .صٚٚ :
 ٖٚزلمد بن حسن بن عثمان ،مرشد الكايف يف العروض و القوايف .صٚٓ :
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/ o/o///|/o///o///|/o///o//
مفاعلت|مفاعلت|فعولن

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

بيان الوزن الثاني :يف الوزن الثاين رلزوء الوافر كانا العروض والضرب فيو
صحيحُت وزنو (م َف ِ
اعلَتُ ْن) .مثل قول أيب نواس:
ُ
ِ
ِ
ِ ِ
ب
ب
سٌ
سٌ
َوف ْي َو َسط ال َْم َال نَ َ
لَ ُه ْم ف ْي بَ ْيت ِه ْم نَ َ
ِ ِِ
ِ ِ
نب
نب
|م َالنَ َس ُ ْ
َذلُْمفْي َ ْيب|هت ْمنَ َس ُ ْ
َوفْي َو َسط ْل َ
o///o///|/o///o///
/ o///o///|/o/o/o//
مفاعلت|مفاعلت
مفاعيلن|مفاعلت

بيان الوزن الثالث :يف الوزن الثالث رلزوء أيضا كانت العروض فيو صحيحة
وزنو (م َف ِ
اعلَتُ ْن) .والضرب فيو معصوب –أي يصيبو العصب وىو إسكان حرف
ُ
ت فصار (م َف ِ
اخلامس ادلتحرك أي الالم من م َف ِ
ت) مث حتول إىل
اع ْل ُ ْ
اعلَ ُ ْ
ُ
ُ
(م َف ِ
اع ْي لُ ْن) .مثل قول الديبعي:
َ
َوُك ّْل بَلِيَّ ٍة َوَوبَا
بِأ َْى ِل الْبَ ْد ِر يَا اَهللْ
بِأ َْىلِْلبَ ْد| ِريَااَلْ َال ْه
َوُك ْللِبَلِ ْي|يَتِْن َوَوبَا
o/o/o///|/o/o/o///
/ o///o///|/o///o//
مفاعيلن|مفاعيلن
مفاعلت|مفاعلت
ب.زحاف وعلة يدخالن البحر الوافر:

ت (م َف ِ
ِ
ت) وحتول إىل
اع ْل ُ ْ
ٔ -العصب :إسكان اخلامس ادلتحرك .فتصَت َم َفاعلَ ُ ْ َ
(م َف ِ
اع ْي لُ ْن).
َ
ت (م َف ِ
ِ
ت) وحتول إىل
اع ُ ْ
ٕ -العقل :حذف اخلامس ادلتحرك .فتصَت َم َفاعلَ ُ ْ َ
(م َف ِ
اعلُ ْن).
َ

48

ِ
ٖ -النقص :إسكان اخلامس وحذف الرابع .فتصَت م َف ِ
ت) وحتول
اعلَ ُ ْ
(م َفاع ْل ُ
ت َ
َ
إىل (م َف ِ
اعي ُل).
َ
ت (م َف ِ
ِ
اع ْل) وحتول إىل
ٗ -القطف :رلموع العصب واحلذف .فتصَت َم َفاعلَ ُ ْ َ
(فَ ِعولُ ْن).
٘ .البحر الخامس :الكامل
أجزاء الكامل ستة ووزنو اْلصل:
ِ ٖٛ
اعلُن متَ َف ِ
ِ
اعلُن متَ َف ِ
ِ
ِ
اعلُ ْن ُمتَ َفاعلُ ْن
اعلُ ْن
ُمتَ َف ْ ُ
ُمتَ َفاعلُ ْن ُمتَ َف ْ ُ
ويقول صفي الدين احللي:
ِ ٖٜ
اعلُن متَ َف ِ
ِ
ِ
اجلم ُ ِ
اعلُ ْن ُمتَ َفاعلُ ْن
ال م َن الْبُ ُح ْوِر الْ َكام ُل ُمتَ َف ْ ُ
َك ُم َل َْ َ
أ .وىذا غالب موازينو:
األول  :متفاعلن متفاعلن متفاعلن

متفاعلن متفاعلن متفاعلن

الثاني  :متفاعلن متفاعلن متفاعلن

متفاعلن متفاعلن فعالتن

الثالث  :متفاعلن متفاعلن متفاعلن
الرابع  :متفاعلن متفاعلن فعِلن
الخامس :متفاعلن متفاعلن فعِلن

متفاعلن متفاعلن ْفعلن
متفاعلن متفاعلن فعِلن
متفاعلن متفاعلن ْفعلن

السادس :متفاعلن متفاعلن

متفاعلن متفاعلن

السابع :متفاعلن متفاعلن

متفاعلن متفاعالتن

 ٖٛعلى اذلامشي .العروض الواضح وعلم القوافية .صٜٙ :
 ٖٜزلمد بن حسن بن عثمان ،مرشد الكايف يف العروض و القوايف .صٚٛ :
49

الثامن :متفاعلن متفاعلن

متفاعلن متفاعال ْن
متفاعلن فعالتن

التاسع :متفاعلن متفاعلن

البيان

بيان الوزن األول :كانا العروض والضرب فيو صحيحُت وزنو (مت َف ِ
اعلُ ْن) .مثل قول
َُ

ادلتنيب:

ب أ َْوقَ ُر َو َّ
َو َّ
الشبِْيبَةَ أَنْ َز ُق
ْحيَاةُ َش ِهيَّةٌ
َوال َْم ْرءُ يَأ ُْم ُل َوال َ
الش ْي ُ
َو ْش َشْيبُأ َْو|قَ ُرَو ْش َشِ ْيب|بَتَأَنْ َزقُو
ت
|ملَُو ْحلَيَا|تُ َش ِهْي يَ ُ ْ
َولْ َم ْرءُيَأْ ُ
/ o//o////|/o//o////|/o//o/o//
/ o//o////|/o//o////|/o//o/o/
مستفعلن|متفاعلن|متفاعلن
مستفعلن|متفاعلن|متفاعلن
بيان الوزن الثاني :كانت العروض فيو صحيحا وزنو (مت َف ِ
اعلُ ْن) .والضرب مقطوعا
َُ
اعلُن فتصَت (متَ َف ِ
ِ
اع ْل)
ُ
–أي يصيبو القطع وىو حذف النون وإسكان الالم من ُمتَ َف ْ
وحتول إىل (فَ ِع َالتُ ْن) .مثل قول اإلمام الشافعي:
فَ لَ َق ْد أَتَ َ ِ
ك َم ِزيْ ًدا
اض ِم ْن نِ َع ٍم َعلَْي َ
اك م َن ال ُْم َه ْي ِم ِن َع ْف ُوهُ
َوأَفَ َ
فَلَ َق ْدأَتَا| َك ِمنَ ْلمهي ِ
اض ِم ْن|نِ َع ِمْن َعلَ ْي| َك َم ِزيْ َد ْن
|منِ َع ْف ُوُىو
َوأَفَ َ
َُ ْ
/ o/o////|/o//o////|/o//o////
/ o//o////|/o//o////|/o//o///
متفاعلن|متفاعلن|فعالتن
متفاعلن|متفاعلن|متفاعلن
بيان الوزن الثالث :كانت العروض فيو صحيحا وزنو (مت َف ِ
اعلُ ْن) .والضرب زل ّذا
َُ
مضمرا –أي يصيبو احلذذ وادلضمر ،واحلذذ :حذف الوتد اجملموع كلو أي ِعلُ ْن من
َ
ِ
(متَ َفا) مع اإلضمار :تسكُت الثاين ادلتحرك من التفعيلة أي التاء منو
ُمتَ َفاعلُ ْن فصار ُ
فصار (مْتفا) وحتول إىل (فَ ْعلُ ْن) .مثل قول الشاعر:
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ِ
ت َوغَيَّ َر آيُ َها الْ َقط ُْر
ار بَِر َامتَ ْي ِن فَ َعاقِ ٍل
َد َر َس ْ
ل َم ِن الدّْيَ ُ
َد َر َسْت َو َغ ْي|يََرأَايُ َه ْل|قَطُْرْو
لِ َمنِ ْد ِديَا| ُربَِر َام َ ْيت|نَِف َعاقِلِ ْن
/ o/o//|/o//o////|/o//o////
/ o//o////|/o//o////|/o//o///
متفاعلن|متفاعلن|فعلن
متفاعلن|متفاعلن|متفاعلن
ْ
بيان الوزن الرابع :كانا العروض والضرب فيو َّ
زلذا –أي يصيبهما احلذذ وىو حذف
ِ
ِ
(متَ َفا) مث حتول إىل (فَ ِعلُ ْن) .مثل قول
الوتد اجملموع كلو أي علُ ْن من ُمتَ َفاعلُ ْن فصار ُ
أيب نواس:
صلُ َحا
ت َعلَى ُم َال َمتِ ِو
فَ لَئِ ْن َوقَ ْر ُ
لََق ِد ابْ تَ َذل ُ
ْت الْلَ ْه َو َما َ
ِ
ِ
ا|صلُ َحا
|متِ ِهي
لََقدبْتَ َذ ْل|تُ ْللَ ْه َوَم َ
فَلَئْن َوقَ ْر|تُ َع َال ُم َال َ
/ o////|/o//o/o//|/o//o////
/ o////|/o//o////|/o//o///
متفاعلن|مستفعلن|فعِلن
متفاعلن|متفاعلن|فعِلن
بيان الوزن الخامس :كانت العروض زلذا بياهنا كما تقدم وزنو (فَ ِعلُ ْن) .والضرب
زل ّذا مضمرا بيانو كما تقدم وزنو (فَ ْعلُ ْن) .مثل قول الشاعر:
ِِ
ب
ت َعلَى ِديَا ِرُى ُم
َولََق ْد َم َرْر ُ
َوطُلُ ْولُ َها ليَد الْبَ لَى نَ ْه ُ
َوطُلُ ْوُذلَا|لِيَ ِدلْبَ َال|نَ ْهبُو
َولََق ْد َمَرْر|تُ َع َال ِديَا| ِرُمهُو
/ o/o//|/o//o////|/o//o////
/ o////|/o//o////|/o//o///
فاعلن|فعلن
متفاعلن|مت
متفاعلن|متفاعلن|فعِلن
ْ
بيان الوزن السادس :إن الوزن السادس رلزوء كانا العروض والضرب صحيحُت
وزهنما (مت َف ِ
اعلُ ْن) .مثل قول أبو الطيب:
َُ
ِ
ك
ك
ب لِتَ َع ُّجبِ ْ
ب لِتَ َعتُّبِ ْ
ُمتَ َع ّْج ٌ
أَنَا َعات ٌ
ِ
ك
ك
نب|لِتَ َع ْج ُجبِ ْ
نب|لِتَ َعْتتُبِ ْ
ُمتَ َع ْجج ُ ْ
أَنَ َعاتُِ ْ
/
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o//o////|/o//o///
متفاعلن|متفاعلن

/

/ o//o////|/o//o////
متفاعلن|متفاعلن

بيان الوزن السابع :إن الوزن السابع رلزوء أيضا كانت العروض صحيحا وزنو
(مت َف ِ
اعلُ ْن) .والضرب مرفَّال –أي يصيبو الًتفيل وىو زيادة سبب خفيف على وتد
َُ
اعلَْنت) ويكون (مت َف ِ
اع َالتُ ْن) .مثل قول اإلمام الشافعي:
َُ
(متَ َف ِ ُ ْ
رلموع فصار ُ
َوِم َن َّ
ب غَْي َر ْك
ب
ب يُ ِح ُّ
َوَم ْن تُ ِح ُّ
الش َق َاوةِ أَ ْن تُ ِح َّ
ِ
وِمنَ ْش َش َق ِ ِ
ب|بُيُ ِحْببُغَْي َرْك
ب
بَ َوَمْنتُح ْ
ا|وتأَنْتُح ْ
َ
َ
/ o/o//o////|/o//o////
/ o//o////|/o//o///
متفاعلن|متفاعالتن
متفاعلن|متفاعلن

بيان الوزن الثامن :إن الوزن الثامن رلزوء أيضا كانت العروض صحيحا وزنو
(مت َف ِ
اعلُ ْن) .والضرب مذيَّال –أي يصيبو التذييل وىو زيادة حرف ساكن على وتد
َُ
رلموع فصار (مت َف ِ
اع َال ْن) .مثل قول أيب فراس:
َُ
نُو ِحي َعلَ َّي بِحسرةٍ
ْف ِس ْت ِر َك وال ِ
ِم ْن َخل ِ
اب
ْح َج ْ
َ
َ َْ
ْ ْ
ِ
ِ ِِ
اب
نُ ْو ِحْي َعلَ ْي|يَبِ َح ْسَرتِ ْن
مْن َخ ْلفس ْ
ت| ِرَك َو ْحل َج ْ
/ oo//o////|/o//o/o//
/ o//o////|/o//o/o/
متفاعلن|متفاعال ْن
متفاعلن|متفاعلن
بيان الوزن التاسع :إن الوزن التاسع رلزوء أيضا كانت العروض صحيحا وزنو
(مت َف ِ
اعلُ ْن) .والضرب مقطوع بيانو كما تقدم وزنو (فَعِ َالتُ ْن) .مثل قول الشاعر:
َُ
ءةِ أَ ْكثَ ر الحسنَ ِ
َوإِذَا ُى ُم ذَ َك ُرْوا ِْ
ات
اإل َسا
َ
ُ ََ
ءةِأَ ْكثَرْل|حسنَ ِ
ات
امهُو|ذَ َك ُرْوِْإل َسا
َوإِ َذ ُ
َ ُ ََ
/ o/o////|/o//o/o//
/ o//o////|/o//o///
متفاعلن|فعالتن
متفاعلن|متفاعلن
ْ
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ب.زحاف وعلة يدخالن البحر الكامل:
ٔ-
ٕ-
ٖ-
ٗ-
٘-
-ٙ
-ٚ

اعلُن (مْت َف ِ
ِ
اعلُ ْن) وحتول إىل
اإلضمار :تسكُت الثاين ادلتحرك .فتصَت ُمتَ َف ْ ُ
(م ْستَ ْف ِعلُ ْن).
ُ
اعلُن (م َف ِ
ِ
اعلُ ْن) وحتول إىل
الوقص :حذف الرابع الساكن .فتصَت ُمتَ َف ْ ُ
(م َف ِ
اعلُ ْن) بفتح ادليم.
َ
ِ
(مْت َفعِلُ ْن) وحتول
الخزل :إسكان الثاين وحذف الرابع .فتصَت ُمتَ َفاعلُ ْن ُ
إىل ( ُم ْفتَ ِعلُ ْن).
الترفيل :زيادة سبب خفيف على الوتد اجملموع .فتصَت متَ َف ِ
اعلُ ْن
ُ
(مت َف ِ
اع ُالتُ ْن).
َُ
التذييل :زيادة حرف الساكن على الوتد اجملموع .فتصَت متَ َف ِ
اعلُ ْن
ُ
(مت َف ِ
اع ُال ْن).
َُ
القطع :حذف آخر الوتد اجملموع وإسكان أولو .فتصَت متَ َف ِ
اعلُ ْن
ُ
(مت َف ِ
اع ْل) وحتول إىل (فَ ِع َالتُ ْن).
ُ
ِ
(مت َفا) وحتول إىل
احلذذ :حذف الوتد اجملموع كلو .فتصَت ُمتَ َفاعلُ ْن ُ
(فَ ِعلُ ْن).
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 .ٙالبحر السادس :الهزج
اْلصل ستة ووزنو اْلصل:
اعي لُن م َف ِ
ِ
ِ
اعْي لُ ْن
َم َفاعْي لُ ْن َم َف ْ ْ َ
وال وجدنا اذلزج إال رلزوءا:
اعي لُن م َف ِ
ِ
اعْي لُ ْن
َم َف ْ ْ َ
وقال صفي الدين احللي
َعلَى أ َْىَز ِاج تَ ْس ِهْي ُل

اعي لُن م َف ِ
ِ
ِ
اعْي لُ ْن
َم َفاعْي لُ ْن َم َف ْ ْ َ

ٓٗ

اعي لُن م َف ِ
ِ
اعْي لُ ْن
َم َف ْ ْ َ
اعي لُن م َف ِ
ِ
اعْي لُ ْن
َم َف ْ ْ َ

ٔٗ

أ .ىذا عالب وزنيو:
األول :مفاعيلن مفاعيلن

الثاني :مفاعيلن مفاعيلن

مفاعيلن مفاعيلن
مفاعيلن فعولن
البيان

بيان الوزن األول :إن العروض والضرب فيو صحيحان وزنو (م َف ِ
اع ْي لُ ْن) .مثل قول
َ

أيب نواس:

أَيَا َم ْن َو ْج ُهوُ َّ
اح
الد ُ
احو
أَيَ َامْن َو ْج ُ
|ى ُه ْد َد ُ
/ o/o/o///|/o/o/o//
مفاعيلن|مفاعيلن

ِ ِ ِ
اح
َوف ْي م ْئ َزِره ال َْم ُ
ِِ ِ
احو
َوفْيمْئ َز| ِرى ْل َم ُ
/ o/o/o///|//o/o///
مفاعيل|مفاعيلن
ْ

ٓٗ على اذلامشي .العروض الواضح وعلم القوافية .صٕٔٓ :
ٔٗ زلمد بن حسن بن عثمان ،مرشد الكايف يف العروض و القوايف .صٛٙ :
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بيان الوزن الثاني :إن العروض فيو صحيح والضرب زلذوف -أي يصيبو احلذف
اعي لُن فصار (م َف ِ
ِ
اع ْي) مث
َ
وىو حذف سبب خفيف من آخر التفعيلة أي لُ ْن من َم َف ْ ْ
حتول إىل (فَ عُ ْولُ ْن) .مثل قول الشاعر:
ُىنَا تُ ْغنِ ْي قَ َوافِي ّْ
ي
الش ْع
الر ِو ّْ
ِر فِ ْي َى َذا َّ
ِ
|رِويِ ْي
ُىنَاتُ ْغ ِ ٍْت|قَ َوافِ ْش ِش ْع
ِرفْي َهاذَ ْر َ
/ o/o///|//o/o///
/ o/o/o///|/o/o/o//
مفاعيل|فعولن
مفاعيلن|مفاعيلن

ب.زحاف وعلة يدخالن البحر الهزج:
-1
-2
-3

اعي لُن (م َف ِ
ِ
اعلُ ْن).
القبض :حذف اخلامس الساكن .فتصَت َم َف ْ ْ َ
اعي لُن (م َف ِ
ِ
اعي ُل).
الكف :حذف السابع الساكن .فتصَت َم َف ْ ْ َ
اعي لُن (م َف ِ
ِ
اعي) وحتول إىل
الحذف :حذف سبب خفيف .فتصَت َم َف ْ ْ َ
(فَ عُ ْولُ ْن).

 .ٚالبحر السابع :الرجز
أجزاؤه ستة ووزنو اْلصل:
ُم ْستَ ْفعِلُ ْن ُم ْستَ ْفعِلُ ْن ُم ْستَ ْفعِلُ ْن
ويقول صفي الدين احللي:
ِ
ت
استَ ْغَربَ ْ
يَ َاراجًزا إِ َّن الْبُ ُح ْوَر ْ

ُم ْستَ ْفعِلُ ْن ُم ْستَ ْفعِلُ ْن ُم ْستَ ْفعِلُ ْن

ٕٗ

ُم ْستَ ْفعِلُ ْن ُم ْستَ ْفعِلُ ْن ُم ْستَ ْفعِلُ ْن

ٖٗ

ٕٗ نفس ادلرجع .صٜٗ :
ٖٗ زلمد بن حسن بن عثمان ،مرشد الكايف يف العروض و القوايف .صٜٔ :
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أ .وىذا غالب موازينو:
األول :مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن
الثاني :مستفعلن مستفعلن مفعولن
الثالث :مستفعلن مستفعلن

مستفعلن مستفعلن مفعولن

مستفعلن مستفعلن

الرابع :مستفعلن مستفعلن مستفعلن
الخامس:

مستفعلن مستفعلن
البيان

(م ْستَ ْف ِعلُ ْن) .مثل
بيان الوزن األول :إن العروض والضرب فيو صحيحان وزهنما ُ
قول الشيح حييي العمرطي:
إِ ِذ الْ َفتَى حسب ا ْعتِ َق ِ
َوُك ُّل َما لَ ْم يَ ْعتَ ِق ْد لَ ْم يَ ْنتَ ِف ْع
ادهِ ُرفِ ْع
َْ َ
إِ ِذلْ َفتا|حسب عتِ َق ِ
َوُك ْللُ َما|لَ ْميَ ْعتَ ِق ْد|لَ ْميَ ْنتَ ِف ْع
ا|د ِىَتُفِ ْع
َ َ َْ ْ
/ o//o/o//|/o//o/o//|/o//o///
/ o//o///|/o//o/o//|/o//o//
مفاعلن|مستفعلن|مستفعلن
مفاعلن|مستفعلن|مفاعلن
مستفعلن|---|---
مستفعلن||---مستفعلن
بيان الوزن الثاني :إن العروض فيو والضرب مقطوعان أي يصيبهما القطع وىو
ِ
(م ْستَ ْفعِ ُل) وإسكان ثانيو
حذف آخر الوتد اجملموع أي النون من ُم ْستَ ْفعلُ ْن فصار ُ
ِ
(م ْف ُع ْولُ ْن) .مثل قول اإلمام إبن ادلالك:
(م ْستَ ْفع ْل) وحتول إىل َ
أي الالم منو فصار ُ
ِ
والث ِ
ُس َرْة
ص َرْة
َّان أ ُْولَى ع ْن َد أَ ْى ِل الْبَ ْ
سا غَْي ُرُى ْم َذا أ ْ
َوا ْختَ َ
َ
ار َع ْك ً
ِ
وثْثَانِأُو َ ِ
ُسَرْة
صَرْة
َو ْختَ َار َع ْ
|العْن َدأ َْه|ل ْلبَ ْ
|سْن غَْي ُرُى ْم| َذاأ ْ
َ ْ
ك َ
/ 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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بيان الوزن الثالث :ىذا الوزن الثالث رلزوء إن العروض والضرب فيو صحيحان
(م ْستَ ْف ِعلُ ْن) .مثل قول ادلتنيب:
وزهنما ُ
َي َع ِظ ْي ٍم أَتَّ َقى
َي َم َح ٍّل أ َْرتَ َقى
أ َّ
أ َّ
أَي ي ع ِظي ِ
|مْنأَتْ تَ َقا
أَيْيَ َم َح ْل|لِْنأ َْرتَ َقا
َْ َ ْ
/ o//o/o//|/o///o// o//o/o//|/o///o/
مفتعلن|مستفعلن
مفتعلن|مستفعلن
بيان الوزن الرابع :ىذا الوزن الرابع مشطور .العروض والضرب فيو واحد صحيح
(م ْستَ ْف ِعلُ ْن) .مثل قول صحَت بن عمَت:
وزنو ُ
ت أ ََراهُ ُم ْملِ ًقا َال َش ْي َئ لَ ْو
قَالَ ْ
|ال َشْيئَ لَ ْو
ا|ىوشلُْلِ َق ْن َ
قَالَْتأ ََر ُ
/ o//o/o//|/o//o/o//|/o//o/o/
مستفعلن|مستفعلن|مستفعلن
بيان الوزن الخامس :ىذا الوزن اخلامس منهوك .العروض والضرب فيو واحد
(م ْستَ ْف ِعلُ ْن) .مثل قول الشاعر:
صحيح وزنو ُ
ع
يَا لَْيتَنِ ْي فِ ْي َها َج َذ ْ
ِ
اج َذ ْع
يَالَْيتَِ ٍْت|فْي َه َ
/ /o//o/o//|/o//o/o/
مستفعلن|مستفعلن

ب.زحاف والعلة يدخل البحر الرجز:
ٔ-

ِ
(متَ ْفعِلُ ْن) وحتول إىل
الخبن :حذف الثاين الساكن .فتصَت ُم ْستَ ْفعلُ ْن ُ
(م َف ِ
اعلُ ْن).
َ
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ِ
(م ْستَعِلُ ْن) وُتول إىل
الطي :ىو حذف الرابع الساكن .فتصَت ُم ْستَ ْفعلُ ْن ُ
(م ْفتَ ِعلُ ْن).
ُ
ِ
(متَعِلُ ْن) وُتول إىل
الخبل :حذف الثاين والرابع الساكنُت .فتصَت ُم ْستَ ْفعلُ ْن ُ
(فَ ِعلَتُ ْن).
اعلُن (فَ ِ
ِ
اع ْل)
القطع :ىو حذف آخر الوتد اجملموع ،وإسكان أولو .فتصَت فَ ْ

ٕ-
ٖ-
ٗ-

وحتول إىل (فَ ْعلُ ْن).

 .ٛالبحر الثامن :الرمل
أجزاؤه ستة وزنو اْلصل:
اع َالتُن فَ ِ
ِ
ِ
اع َالتُ ْن
فَاع َالتُ ْن فَ ْ

اع َالتُن فَ ِ
ِ
ِ
اع َالتُ ْن
فَاع َالتُ ْن فَ ْ
٘ٗ
قال اخلليل :مسي بذلك تشبيها لو برمل احلصَت أي نسجو.

ٗٗ

أ .وىذا غالب موازينو:
األول:

فاعالتن فاعالتن فاعلن

فاعالتن فاعالتن فاعالتن

الثاني:

فاعالتن فاعالتن فاعلن

الثالث:

فاعالتن فاعالتن فاعلن

فاعالتن فاعالتن فاعال ْن
فاعالتن فاعالتن فاعلن

الرابع:

فاعالتن فاعالتن

فاعالتن فاعالتن

الخامس:

فاعالتن فاعالتن

السادس:

فاعالتن فاعالتن

فاعالتن فاعالتا ْن
فاعالتن فاعلن

ٗٗ على اذلامشي .العروض الواضح وعلم القوافية .صٜٛ :
٘ٗ زلمد بن حسن بن عثمان ،مرشد الكايف يف العروض و القوايف .صٜٙ :
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البيان
بيان الوزن األول :إن العروض فيو زلذوف -أي يصيبها احلذف وىو حذف سبب
اع َال) وحتول إىل (فَ ِ
اع َالتُن فصار (فَ ِ
ِ
اعلُ ْن) .والضرب صحيح وزنو
خفيف تُ ْن من فَ ْ
(فَ ِ
اع َالتُ ْن) .مثل قول ادلتنيب:
بِ
ِ
س وقَ ع ْ ِ ِ
ث النَّ ْف ِ
اب
س َعلَى ال َْه ْوِل الَّ ِذ ْي لَْي
اع ُ
س لنَ ْف ٍ َ َ
ت ف ْيو إِيَ ُ
َ
َ
سلِن ْف ِسن|وقَعْت ِفي ِ
ف ِ
بِ
|ىيِإيَابُو
|س َعلَْل َه ْو|لِْللَ ِذيْ لَ ْي
اعثُْن نَ ْ
َ
ََ ْ َ َ ْ
/ o/o/o/|////o/o/|//o//o////
/ /o/o//o/o/|////o/o/|//o//o/
فعالتن| فعالتن|فاعالتن
فاعالتن|فعالتن|فاعالتن
بيان الوزن الثاني :إن العروض فيو زلذوف بياهنا كما تقدم وزهنا (فَ ِ
اعلُ ْن) .والضرب
مقصور –أي يصيبو القصر وىو حذف ثاين السبب اخلفيف أي النون من فَ ِ
اع َالتُ ْن
اع َالت) وحتول إىل (فَ ِ
ِ
اع َال ْن) .مثل
ت) وإسكان أولو أي التاء منو (فَ ِ ْ
فصار (فَاع َال ُ
قول الشاعر:
ِ
ال َح ْب ِس ْي َوانْتِظَ ْار
ُّع َما َن َعنّْي َمأْلُ ًكا
أَنَّنِ ْي قَ ْد طَ َ
أَبْل ِغ الن ْ
ِ
ِ
ِِ
|ونْتِظَ ْار
|مأْلُ َك ْن
|مانَ َعْن ٍِت َ
أَبْلغْن نُ ْع َ
أَنْنَنْي َق ْد|طَا َحلَْبس ْي َ
/ o//o/o/|//o//o/o/|//o//oo//
/ /o//o/o/|//o//o/o/|//o//o/
فاعالتن|فاعالتن|فاعال ْن
فاعالتن|فاعالتن|فاعلن
بيان الوزن الثالث :إن العروض والضرب زلذوفان وزهنما (فَ ِ
اعلُ ْن) .مثل يف
الديبعي:
َم ْر َحبًا يَا َم ْر َحبًا يَا َم ْر َحبًا
َم ْر َحبًا يَا َم ْر َحبًا يَا َم ْر َحبًا
نب
نب
ا|م ْر َح َ ْ
ا|م ْر َح َ ْ
ا|م ْر َحبَ ْن يَ َ
َم ْر َحبَ ْن يَ َ
َم ْر َحبَ ْن يَا| َم ْر َحبَ ْن يَ َ
/ 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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بيان الوزن الرابع :ىذا الوزن الرابع رلزوء .إن العروض والضرب فيو صحيحان
وزهنما (فَ ِ
اع َالتُ ْن) .مثل يف الديبعي أيضا:
ِِ
ْخافِ َق ْي ِن
س ال َ
يَا َحب ْيب ْي يَا ُم َح َّم ْد يَا َع ُرْو َ
|خافِ َقْي ٍِت
ازلَ ْم َم ْد
احبِْيِ ْيب|يَ ُ
يَ َ
اع ُرْو َس ْل َ
يَ َ
/ o//o/o/|//o//o/o// /o//o/o/|//o//o/o/
فاعالتن| فاعالتن
فاعالتن|فاعالتن
بيان الوزن الخامس :ىذا الوزن اخلامس رلزوء .إن العروض صحيح وزنو
(فَ ِ
اع َالتُ ْن) .والضرب مسبَّغ –أي يصيبو التسبيغ وىو زيادة حرف ساكن على سبب
خفيف فصار (فَ ِ
اع َالتَا ْن) .مثل قول الشاعر:
ِِ
اس تَ ْخبَ ًرا َربْ ًعا بِعُ ْس َفا ْن
يَا َخل ْيل َّي ْاربَ ًعا َو ْ
ي ِِ
|عْنبِعُ ْس َفا ْن
ب َ
اس َُتْبَ َرنْ َر ْ
ََ
اخلْيل ْي|يَ ْربَ َعْن َو ْ
/ o//o/o/|//o//o/oo// /o//o/o/|//o//o/o/
فاعالتن| فاعالتان
فاعالتن|فاعالتن

بيان الوزن السادس :ىذا الوزن السادس رلزوء .إن العروض صحيح وزنو
اع َالتُن) .والضرب زلذوف بيانو كما تقدم وزنو (فَ ِ
ِ
اعلُ ْن) .مثل قول الشاعر:
(فَ ْ
ت بِ ِو الْع ْي نَ ِ
ان ِم ْن َى َذا ثَ َم ْن
َمالِ َما قَ َّر ْ
َ
ِ
نَ ِامنِْن َها|ذَاَمثَ ْن
|رتْبِ ِه ْل َع ْي
َمال َماقَ ْر َ
/ o//o//|/o//o/o// /o//o/o/|//o//o/o/
فاعالتن| فاعلن
فاعالتن|فاعالتن

ب.زحاف والعلة يدخل البحر الرمل:
ٔ-
ٕ-

اخلنب :حذف الثاين الساكن .فتصَت فَ ِ
اع َالتُ ْن (فَ ِع َالتُ ْن).
اع َالتُن (فَ ِ
ِ
ت).
اع َال ُ
الكف :حذف السابع الساكن .فتصَت فَ ْ
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ٖ-
ٗ-
٘-
-ٙ

الشكل :حذف الثاين والسابع .فتصَت فَ ِ
ت).
اع َالتُ ْن (فَ ِع َال ُ

التسبيغ :زيادة حرف ساكن على سبب خفيف .فتصَت فَ ِ
اع َالتُ ْن
(فَ ِ
اع َالتَا ْن).
اع َالتُن (فَ ِ
ِ
اعلُ ْن).
احلذف :حذف سبب خفيف .فتصَت فَ ْ
القصر :حذف ثاين السبب اخلفيف وإسكان أولو .فتصَت فَ ِ
اع َالتُ ْن
اع َالت) وحتول إىل (فَ ِ
اع َال ْن).
(فَ ِ ْ

 .ٜالبحر التاسع :السريع
أجزاؤه ستة ووزنو اْلصل:
ٗٙ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت
ت
ُم ْستَ ْفعلُ ْن ُم ْستَ ْفعلُ ْن َم ْفعُ ْوَال ُ
ُم ْستَ ْفعلُ ْن ُم ْستَ ْفعلُ ْن َم ْفعُ ْوَال ُ
ٗٚ
وقال اخلليل :مسي سريعا ْلنو يسرع على اللسان.
أ .وىذا غالب موازينو:
األول :مستفعلن مستفعلن فاعلن

مستفعلن مستفعلن فاعال ْن
مستفعلن مستفعلن فاعلن

الثاني :مستفعلن مستفعلن فاعلن

لن
الثالث :مستفعلن مستفعلن فاعلن
مستفعلن مستفعلن ْفع ْ
ِ
لن
الرابع :مستفعلن مستفعلن فعِلن
مستفعلن مستفعلن فع ْ
مستفعلن مستفعلن مفعوال ْن
الخامس:
مستفعلن مستفعلن مفعولن
السادس:
 ٗٙنفس ادلرجع ٘ٙ :
 ٗٚزلمد بن حسن بن عثمان ،مرشد الكايف يف العروض و القوايف .صٕٔٓ :
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البيان
بيان الوزن األول :العروض فيو مطوي مكسوف –أي بصيبها الطي والكسف،
ت)
(م ْفعُ َال ُ
الطي ىو حذف الرابع الساكن من التفعيلة أي الواو من َم ْفعُ ْوَال ُ
ت فصار َ
(م ْفعُ َال) وحتول إىل
والكسف ىو حذف آخر الوتد ادلفروق أي التاء منو فصار َ
(فَ ِ
اعلُ ْن) .والضرب مطوي موقوف –أي يصيبو الطي والوقف ،الطي بيانو كما تقدم
ت) والوقف ىو تسكُت آخر الوتد ادلفروق أي التاء منو فصار
(م ْفعُ َال ُ
فصار َ
(م ْفع َالت) وحتول إىل (فَ ِ
اع َال ْن) .مثل قول ادلتنيب:
َ ُ ْ
ش ْوَرةُ َّ
الض ْف َريْ ِن يَ ْوَم ال ِْقتَ ْ
ال
س ُن ال َْوفْ َرةُ َحتَّى تَ َرى َم ْن ُ
َال تَ ْح ُ
ِ
|م ْل ِقتَ ْال
ت|تَاتَ َرى
|وفْ َرُحتَ ْ
ض َ
َمْن ُش ْوَرتُ ْ
|ض ْفَريْنيَ ْو َ
َال َْحت ُسنُ ْل َ
/ oo//o//|/o//o/o//|/o//o/o// o//o//|/o///o//|/o//o/o/
مستفعلن|مستفعلن|فاعال ْن
مستفعلن|مفتعلن|فاعلن
بيان الوزن الثاني :العروض والضرب مطويان مكسوفان بيانو كما تقدم وزهنما
(فَ ِ
اعلُ ْن) .مثل قول أيب نواس:
ِ
وأ ُّ ِ
ِح
ح
َي ج ٍّد بَلَ َغ ال َْماز ُ
ح الْ َقاد ُ
أَيَّةُ نَا ٍر قَ َد َ
َ
ِ ِ
|ما ِز ُحو
أَيْيَتُنَا| ِرنْ َق َد َح ْل|قَ ِاد ُحو
َوأَيْيُج ْد|دنْبَ لَغَ ْل َ
/ o//o//|/o//o/o//|/o//o///
o//o//|/o///o//|/o///o/
مفاعلن|مفتعلن|فاعلن
مفتعلن|مفتعلن|فاعلن
مستفعلن|مستفعلن|-
مستفعلن|مستفعلن|-
بيان الوزن الثالث :العروض مطوي مكسوف بيانو كما تقدم وزنو (فَ ِ
اعلُ ْن).
ت
والضرب مصلَم –أي يصيبو الصلم وىو حذف الوتد ادلفروق الت من َم ْفعُ ْوَال ُ
لن) .مثل قول أيب نواس أيضا:
(م ْفعُو) وحتول إىل ْ
(فع ْ
فصار َ
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إِلَى ْام ِر ٍئ يُط ِْع ُن فِي ِديْنِ ِو
إِلَ ْم ِرئِ ْن| يُطْعِنُ ِفي| ِديْنِ ِهي
o//o//|/o///o//|/o//o//
مفاعلن|مفتعلن|فاعلن
مستفعلن|مستفعلن|-

الصل ِ
ْب
ب َّ
يُ ْوِر ُق ِم ْنوُ َخ َ
شُ
ِ
ص ْلِ ْيب
يُ ْوِرقُم ْن| ُىو َخ َشبُ ْ
ص| َ
/ o/o//|/o///o//|/o///o//
مفتعلن|مفتعلن|فعلن
ْ
مستفعلن|مستفعلن|-

بيان الوزن الرابع :العروض والضرب سلبونان مطويان مكسوفان أي يصيبهما اخلنب

ت)
(معُ ْوَال ُ
والطي والكسف ،اخلنب حذف الثاين الساكن الفاء من َم ْفعُ ْوَال ُ
ت فصار َ
ت) والكسف حذف
(معُ َال ُ
والطي حذف احلرف الرابع الساكن أي الواو منو فصار َ
(معُ َال) وحتول إىل (فَ ِعلُ ْن) .مثل قول الشاعر:
آخر الوتد ادلفروق أي التاء منو فصار َ
َح ْبلِي فَ َما فِ ْي َها َم َكا ُن قَ َد ْم
ت
ص َرَم ْ
ضاقَ ْ
َ
ت َعلَ َّي ْاأل َْر ُ
ض ُم ْذ َ
َحْبلِي َف َما|فِْي َه َام َكا|نُ َق َد ْم
ت
|صَرَم ْ
ضاقَ ْت َعلَ ْي|يَ ُْل َْر ُ
َ
ض ُم ْذ َ
/ o////|/o//o/o//|/o//o/o//
/ o////|/o//o/o//|/o//o/o/
مستفعلن|مستفعلن|فعِلن
مستفعلن|مستفعلن|فعِلن

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

ت فصار
يصيبو الوقف وىو تسكُت آخر الوتد ادلفروق أي التاء من َم ْفعُ ْوَال ُ
(م ْف ُع ْوَال ْن) .مثل قول الشاعر:
(م ْفعُ َال ُ
ت) وحتول إىل َ
َ
ت قَ ْلبِي فِي ي ِدي ذَ ِ
ْخ ْ
ال
ات ال َ
َخلَّْي ُ ْ ْ َ ْ
َخ ْللَْيتُ َق ْل|بِْي ِفْي يَ ِد ْي|ذَاتِْل َخ ْال
/ o/oo/o//|/o//o/o//|/o//o/o/
مستفعلن|مستفعلن|مفعوالن
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بيان الوزن السادس :ادلشطور العروض والضرب واحد مكسوف –أي يصيبو
(م ْفعُ ْوَال)
الكسف وىو حذف آخر الوتد ادلفروق أي التاء من َم ْفعُ ْوَال ُ
ت فصار َ
(م ْف ُع ْولُ ْن) .مثل قول أيب نواس:
وحتول إىل َ
قَ ْد أَ ْغتَ ِد ْي فِي فَ لَ ِق ِْ
اح
صبَ ِ
اإل ْ
ْ
قَ ْدأَ ْغتَ ِدي|فِي َفلَ ِقل|إِصب ِ
احي
ْ ْ ْ َْ
/ o/o/o//|/o///o//|/o//o/o/
مستفعلن|مفتعلن|مفعولن

ب.زحاف وعلة يدخالن البحر السريع:
ٔ-
ٕ-
ٖ-
ٗ-
٘-
-ٙ

ِ
(متَ ْفعِلُ ْن) وحتول إىل
الخبن :حذف الثاين الساكن .فتصَت ُم ْستَ ْفعلُ ْن ُ
اعلُن) .فتصَت م ْفعوَالت (معوَالت) وحتول إىل (م َف ِ
ِ
اع ْي ُل).
َ ُْ ُ َ ُْ ُ
(م َف ْ
َ
َ
ِ
(م ْستَعِلُ ْن) وُتول إىل
الطي :ىو حذف الرابع الساكن .فتصَت ُم ْستَ ْفعلُ ْن ُ
(م ْفت ِعلُن) .فتصَت م ْفعوَالت (م ْفع َالت) وحتول إىل (فَ ِ
اع َالتُ ْن).
َ ُْ ُ َ ُ ُ
َُ ْ
ِ
(متَعِلُ ْن) وُتول
الخبل :حذف الثاين والرابع الساكنُت .فتصَت ُم ْستَ ْفعلُ ْن ُ
ِ
ت) .
ت) وحتول إىل (فَ ِع َال ُ
(معُ َال ُ
إىل (فَعلَتُ ْن) .فتصَت َم ْفعُ ْوَال ُ
ت َ
(م ْفعُ ْو) وحتول إىل
الصلم :حذف الوتد ادلفروق .فتصَت َم ْفعُ ْوَال ُ
ت َ
(فَ ْعلُ ْن).

ت)
(م ْفعُ ْوَال ْ
الوقص :تسكُت آخر الوتد ادلفروق .فتصَت َم ْفعُ ْوَال ُ
ت َ
وحتول إىل ( َم ْف ُع ْوَال ْن).
(م ْفعُ ْوَال) وحتول
الكسف :حذف آخر الوتد ادلفروق .فتصَت َم ْفعُ ْوَال ُ
ت َ

إىل ( َم ْف ُع ْولَ ْن).
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ٓٔ.

البحر العاشر :المنسرح
أجزاؤه ستة ووزنو اْلصل:
ِ
ت ُم ْستَ ْفعِلُ ْن
ُم ْستَ ْفعلُ ْن َم ْفعُ ْوَال ُ
ويقول صفي الدين احللي:
ب الْ ِمثَ ُل
ِح فِْي ِو يَ ْ
ض ِر ُ
ُمْن َسر ٌ

ِ
ت ُم ْستَ ْفعِلُ ْن
ُم ْستَ ْفعلُ ْن َم ْفعُ ْوَال ُ
ِِ
ت ُم ْفتَعِلُ ْن
ُم ْستَفعلُ ْن َم ْفعُ ْوَال ُ

ٗٛ

ٜٗ

أ .وىذا غالب موازينو:
األول:

مستفعلن مفعوالت م ْفتَعلن
مستفعلن مفعوالت مستفعلن مستفعلن مفعوالت مفعولن

الثالث:

مستفعلن مفعوال ْن
لن
مستفعلن مفعو ْ

الثاني:
الرابع:

مستفعلن مفعوالت م ْفتعلن

البيان

بيان الوزن األول :العروض والضرب مطويان –أي يصيبهما الطي وىو حذف
ِ
(م ْستَعِلُ ْن) وحتول إىل
الرابع الساكن من التفعيلة أي الفاء من ُم ْستَ ْفعلُ ْن فصار ُ
(م ْفتَ ِعلُ ْن) .مثل قول أيب نواس:
ُ
ْحبِْي ِ
ب فِي الْ َق َد ِح
ت بِ َها
ب فَ ْ
يَا َحبَّ ًذا لَْي لَةٌ نَ ِع ْم ُ
أَ ْش َر ُ
ض َل ال َ
ياحبب َذ ْن|لَي لَتُ ْنن ِ
ض|لَْل َحبِْي ِ
ب| فِْل َق َد ِحي
|ع ْمتُبِ َها
أَ ْشَربُ َف ْ
َ َ َْ ْ َ
/ o///o//|//o//o//|/o///o// o///o//|//o//o//|/o//o/o/
مستفعلن|مفعالت|مفتعلن مفتعلن|مفعالت|مفتعلن
 ٗٛعلى اذلامشي .العروض الواضح وعلم القوافية .صٙٗ :
 ٜٗزلمد بن حسن بن عثمان ،مرشد الكايف يف العروض و القوايف .صٔٓٛ :
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(م ْفتَ ِعلُ ْن) .والضرب مقطوع
بيان الوزن الثاني :العروض مطوي بيانو كما تقدم وزنو ُ
–أي يصيبو القطع وىو حذف آخر الوتد اجملموع أي النون من ُم ْستَ ْفعِلُ ْن فصار
ِ
ِ
(م ْفعُ ْولُ ْن) .مثل
(م ْستَ ْفع ْل) وحتول إىل َ
(م ْستَ ْفع ُل) وإسكان ثانيو أي الالم منو فصار ُ
ُ
قول ادلتنيب:
ْت لَهم ذَلِ َ ِ
ِِ
ص ْفنَاهُ
ك ع ّّي إِذَا َو َ
قَالُْوا أَلَ ْم تَ ْكنو فَ ُقل ُ ُ ْ
ِ ِ
ِ
اىو
يف|قُ ْلتُلَ ُه ْم
قَالُْوأَ ََلْ|تَكْن ِه َ
|ص ْفنَ ُ
ذَال َكع ْي|يُْنِإذَ َاو َ
/ o/o/o//|//o//o//|/o///o// o///o//|//o//o//|/o//o/o/
مستفعلن|مفعالت|مفعتلن مفتعلن|مفعالت|مفعولن
بيان الوزن الثالث :ىذا الوزن الثالث منهوك .العروض والضرب واحد موقوف –أي

ت فصار
يصيبو الوقف وىو تسكُت آخر الوتد ادلفروق -أي التاء من َم ْفعُ ْوَال ُ
(م ْفعُ ْوَال ْن) .مثل قول الشاعر:
(م ْفعُ ْوَال ْ
ت) وحتول إىل َ
َ
ص ْب ًرا بَنِ ْي َع ْب ِد َّ
الد ْار
َ
صْب َرنْبَِ ٍْت| َعْب ِد ْد َد ْار
َ
/ oo/o/o//|/o//o/o/
مستفعلن|مفعوال ْن
بيان الوزن الرابع :ىذا الوزن الرابع منهوك .العروض والضرب واحد مكسوف –أي

ت فصار
يصيبو الكسف وىو حذف آخر الوتد ادلفروق أي التاء من َم ْفعُ ْوَال ُ
(م ْف ُع ْولُ ْن) .مثل قول الشاعر:
(م ْفعُ ْوَال) وحتول إىل َ
َ
َويْ ُل أ ُّْم َس ْع ٍد َس ْع ًدا
وي لُم ِمسع ِ
|دنْ َس ْع َد ْن
َْ ْ َ ْ
/ o/o/o//|/o//o/o/
مستفعلن|مفعولن
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ب.زحاف وعلة يدخالن البحر المنسرح:

ِ
(متَ ْفعِلُ ْن) وحتول إىل
ٔ -الخبن :حذف الثاين الساكن .فتصَت ُم ْستَ ْفعلُ ْن ُ
اعلُن) .فتصَت م ْفعوَالت (معوَالت) وحتول إىل (م َف ِ
ِ
اع ْي ُل).
َ ُْ ُ َ ُْ ُ
(م َف ْ
َ
َ
ِ
(م ْستَعِلُ ْن) وُتول إىل
ٕ -الطي :ىو حذف الرابع الساكن .فتصَت ُم ْستَ ْفعلُ ْن ُ
(م ْفت ِعلُن) .فتصَت م ْفعوَالت (م ْفع َالت) وحتول إىل (فَ ِ
اع َالتُ ْن).
َ ُْ ُ َ ُ ُ
َُ ْ
ِ
(متَعِلُ ْن) وُتول
ٖ -الخبل :حذف الثاين والرابع الساكنُت .فتصَت ُم ْستَ ْفعلُ ْن ُ
ِ
ت) .
ت) وحتول إىل (فَ ِع َال ُ
(معُ َال ُ
إىل (فَعلَتُ ْن) .فتصَت َم ْفعُ ْوَال ُ
ت َ
(م ْفعُ ْو) وحتول إىل
ٗ -الصلم :حذف الوتد ادلفروق .فتصَت َم ْفعُ ْوَال ُ
ت َ
(فَ ْعلُ ْن).
ت)
(م ْفعُ ْوَال ْ
٘ -الوقص :تسكُت آخر الوتد ادلفروق .فتصَت َم ْفعُ ْوَال ُ
ت َ
وحتول إىل ( َم ْف ُع ْوَال ْن).
(م ْفعُ ْوَال) وحتول
 -ٙالكسف :حذف آخر الوتد ادلفروق .فتصَت َم ْفعُ ْوَال ُ
ت َ
إىل ( َم ْف ُع ْولَ ْن).

ٔٔ.

البحر الحادى عشر :الخفيف
أجزاؤه ستة وزنو اْلصل:
ٓ٘
اع َالتُن مستَ ْف ِع لُن فَ ِ
ِ
اع َالتُن مستَ ْف ِع لُن فَ ِ
ِ
اع َالتُ ْن
اع َالتُ ْن
ْ
ْ
فَ ْ ُ ْ
فَ ْ ُ ْ
ٔ٘
وقال اخلليل :مسي خفيفاْ ،لنو أخف السباعات.

ٓ٘ زلمد عاشور زلمد ،ادلنهد الصايف يف العروض والقوايف ،صفحة ٔٗٓ :
ٔ٘ زلمد بن حسن بن عثمان ،مرشد الكايف يف العروض و القوايف .صٔٔٗ :
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أ .وىذا غالب موازينو:
األول :فاعالتن مستفع لن فاعالتن

فاعالتن مستفع لن فاعالتن/مفعولن

الثاني :فاعالتن مستفع لن فاعالتن

فاعالتن مستفع لن فاعلن

الثالث :فاعالتن مستفع لن فاعلن

فاعالتن مستفع لن فاعلن

الرابع:

الخامس:

فاعالتن مستفع لن

فاعالتن مستفع لن

فاعالتن مستفع لن

فاعالتن فعولن
البيان

بيان الوزن األول :العروض والضرب صحيحان وزنو (فَ ِ
اع َالتُ ْن) .وقيل الضرب
مسبَّعا –أي يصيبو التسبيع وىو حذف أول الوتد أي العُت من فَ ِ
اع َالتُ ْن فصار
(م ْفعُ ْولُ ْن) .مثل يف مسط الدرر:
(فَ َاالتُ ْن) وحتول إىل َ
ِ
َّال َال
ش ًرا َك ِام ًال يَ ِزيْ ُح الض َ
بَ َ
اجتَ لَْتوُ
َال َحظَْتوُ الْعُيُ ْو ُن ف ْي َما ْ
ِ
ِ
ض َالَال
اجتَ لَْت ُهو
|ح ْ
ضَ
|م ْ
بَ َشَرنْ َكا|ملَْن يَ ِز ْي ُ
َال َحظَْت ُه ْل|عُيُ ْونُف ْي َ
/ o/o//o//|/o//o///|/o/o////
/ o/o//o//|/o//o///|/o/o//o/
فعالتن|مفاع لن|فاعالتن
فاعالتن|مفاع لن|فاعالتن
بيان الوزن الثاني :العروض صحيح وزنو (فَ ِ
اع َالتُ ْن) .والضرب زلذوف –أي يصيبو
اع َالتُن فصار (فَ ِ
ِ
اع َال) وحتول إىل
احلذف وىو حذف سبب خفيف تُ ْن من فَ ْ
(فَ ِ
اعلُ ْن) .مثل قول الشاعر:
الر َدى
ت ِش ْع ِري َى ْل ثُ َّم َى ْل آتِيَ ْن ُه ْم
أ َْم يَ ُح ْولُ ْن ِم ْن ِديْ ِن َذ َ
اك َّ
لَْي َ
أَميحولُن ِ
ِ
|مْن ِديْنِ َذا| َك ْرَرَدا
ي|ى ْلثُ ْم َم َه ْل| أاتِيَ ْن ُه ْم
لَْيتَش ْع ِر َ
َْ ُ ْ ْ
/ 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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بيان الوزن الثالث :العروض والضرب زلذوفان –أي يصيبهما احلذف بيانو كما
تقدم وزنو (فَ ِ
اعلُ ْن) .مثل قول الشاعر:
نَ ْنتَ ِ
ف ِم ْنوُ أ َْو نَ َد ْعوُ لَ ُك ْم
إِ ْن قَ َد ْرنَا يَ ْوًما َعلَى َع ِام ٍر
ص ْ
ِ ِ
|ىولَ ُك ْم
|ع ِام ِر ْن
إِنْ َق َد ْرنَا|يَ ْوَمْن َع َال َ
|ىوأ َْونَ َد ْع ُ
نَْنتَص ْفم ْن ُ
/ o//o//|/o//o/o//|/o/o//o// o//o//|/o//o/o//|/o/o//o/
فاعالتن|مستفع لن|فاعلن فاعالتن|مستفع لن|فاعلن
بيان الوزن الرابع :ىذا الوزن الرابع رلزوء .العروض والضرب صحيحان وزنو

( ُم ْستَ ْف ِع لُ ْن) .مثل قول الشاعر:
أ َُّم َع ْم ٍرى فِي أ َْم ِرنَا؟
ت ِش ْع ِري َماذَا تَ َرى
لَْي َ
ِ
أ َْشلَُع ْم ِر ْن|فِيأ َْم ِرنَا
ي|ما َذاتَ َرا
لَْيتَش ْع ِر َ
/ o//o/o//|/o/o//o//
/ o//o/o//|/o/o//o/
فاعالتن|مستفع لن
فاعالتن|مستفع لن

بيان الوزن الخامس :ىذا الوزن اخلامس رلزوء .العروض صحيح وزنو (فَ ِ
اع َالتُ ْن).

والضرب سلبون مقصور –أي يصيبو اخلنب والقصر ،اخلنب حذف الثاين الساكن أي
(متَ ْف ِع لُن) ،والقصر حذف ثاين السبب اخلفيف أي
السُت من ُم ْستَ ْف ِع لُ ْن فصار ُ
(متَ ْف ِع ْل) وحتول إىل
(متَ ْف ِع ُل) وإسكان أولو أي الالم فصار ُ
النون منو فصار ُ

(فَ عُ ْولُ ْن) .مثل قول الشاعر:
ُك ُّل َخط ٍ
ْب إِ ْن لَ ْم تَ ُك ْو
نب|إِنْلَ ْمتَ ُك ْو
ُك ْللُ َخطِْ ْ
/ o//o/o//|/o/o//o/
فاعالتن|مستفع لن

نُوا غَ ِ
ض ْبتُ ْم يَ ِس ْي ُر
ْ
نُو َغ ِ
ضْبتُ ْم|يَ ِسْي ُرو
ْ
/ o/o///|/o/o//o//
فاعالتن|فعولن
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ب.زحاف وعلة يدخالن البحر الخفيف:
ٔ-

الخبن :حذف الثاين الساكن .فتصَت فَ ِ
اع َالتُ ْن (فَ ِع َالتُ ْن) .وتصَت ُم ْستَ ْف ِع لُ ْن
(م َف ِاع لُ ْن).
(متَ ْف ِع لُ ْن) وحتول إىل َ
ُ
الكف :حذف السابع الساكن .فتصَت فَ ِ
ت) .وتصَت ُم ْستَ ْف ِع
اع َالتُ ْن (فَا ِع َال ُ
(م ْستَ ْف ِع ُل).
لُ ْن ُ
الشكل :حذف الثاين والسابع .فتصَت فَ ِ
ت) .وتصَت ُم ْستَ ْف ِع
اع َالتُ ْن (فَ ِع َال ُ

ٗ-

الحذف :حذف سبب خفيف .فتصَت فَ ِ
اع َالتُ ْن (فَا ِع َال) وحتول إىل
(فَ ِ
اعلُ ْن).
القصر :حذف ثاين السبب اخلفيف وإسكان أولو .فتصَت فَ ِ
اع َالتُ ْن
(فَا ِع َالت) وحتول إىل (فَ ِ
اع َال ْن).
ْ

ٕ-
ٖ-

٘-

ٕٔ.

(م َف ِاع ُل).
(متَ ْف ِع ُل) وحتول إىل َ
لُ ْن ُ

البحر الثاني عشر :المضارع
وزنو اْلصل ستة:
ِ ٕ٘
م َف ِ
اعي لُن فَ ِاع َالتُن م َف ِ
ِ
اعْي لُ ْن فَ ِاع َالتُ ْن َم َفاعْي لُ ْن
اعْي لُ ْن
َ
ْ َ
َم َف ْ ْ
ٖ٘
وقال اخلليل :مسي بذلك دلضارعتو ادلقتضب يف أن أحد جزأية مفروق الوتد.

أ .المضارع البد مجزوءا:
ٗ٘
م َف ِ
م َف ِ
اعْي لُ ْن فَ ِاع َالتُ ْن
اعْي لُ ْن فَ ِاع َالتُ ْن
َ
َ
ٕ٘ زلمد عاشور زلمد ،ادلنهد الصايف يف العروض والقوايف ،صفحة ٕٔٗ :
ٖ٘ زلمد بن حسن بن عثمان ،مرشد الكايف يف العروض و القوايف .صٕٔٓ :
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ال وجد الباحث عروضا وضربا إال صحيحا .مثل قول الشاعر:
ارْوا
قِ ُف ْوا فَ ْاربَعُوا قَلِ ْي ًال
فَ لَ ْم يَ ْربَعُ ْوا َو َس ُ
ِ
ب|عُ ْوَو َس ُارْو
ب|عُ ْوقَلِْي لَ ْن
فَلَ ْميَ ْر َ
ق ُف ْوفَ ْار َ
/ o/o//o//|//o/o///
/ o/o//o//|//o/o//
مفاعيل|فاع التن
مفاعيل|فاع التن

ب.زحاف وعلة يدخالن البحر المضارع :
ٔ-
ٕ-

ٖٔ.

اعي لُن (م َف ِ
ِ
اعلُ ْن).
القبض :حذف اخلامس الساكن .فتصَت َم َف ْ ْ َ
اعي لُن ِ
ِ
يل) .وتصَت فاَِع
الكف :حذف السابع الساكن .فتصَت َم َف ْ ْ َ
(م َفاع ُ
ت).
َالتُ ْن (فاَ ِع َال ُ

البحر الثالث عشر :المقتضب
وقيل أنو ستة يف اْلصل:
ِ ٘٘
ت ُم ْستَ ْفعِلُ ْن ُم ْستَ ْفعلُ ْن
ت ُم ْستَ ْفعِلُ ْن ُم ْستَ ْفعِلُ ْن
َم ْفعُ ْوَال ُ
َم ْفعُ ْوَال ُ
٘ٙ
وقال اخلليل :مسي بذلك ْلنو اقتضب من الشعر أي اقتطع منو.
ادلقتضب وجب رلزوءا:
٘ٚ
مفعوالت مستفعلن
مفعوالت مستفعلن

ٗ٘ نفس ادلرجع ٕٔٓ :
٘٘ زلمد عاشور زلمد ،ادلنهد الصايف يف العروض والقوايف ،صفحة ٔٗ٘ :
 ٘ٙزلمد بن حسن بن عثمان ،مرشد الكايف يف العروض و القوايف .صٕٖٔ :
 ٘ٚنفس ادلرجعٕٖٔ :
71

كان لو عروض واحدة وضرب واحد مطيان ،وزهنما (م ْفتعلن) ،أي أصابو
(م ْستَ ْفعِلُ ْن) والطي حذف الربع الساكن أي حذف الفاء
الطي ،وزهنما اْلصل ُ
فصار (مستعلن) وحتول إىل (مفتعلن).

أ .وىذا غالب وزنو:
مفعوالت مفتعلن

مفعوالت مفتعلن

مثل قول أيب نواس:
ِ
ِ
ب
َحام ُل ال َْه َوى تَع ُ
ح ِاملُْلو ِ
ب
َ َ َ
|واتَع ُ
/ o///o//|//o//o/
فاعالت|مفتعلن
دخل الطي إىل وزنو.

ِ
ب
يَ ْستَخ َّفوُ الطََّر ُ
ِ
|ىطْطََربُو
يَ ْستَخ ْف َ
ف ُ
/ o///o//|//o//o//
فاعالت|مفتعلن

ب .وزحاف يدخل البحر المقتضب:
ٔ-
ٕ-

ٗٔ.

ت) وحتول إىل
(م ُع ْوَال ُ
الخبن :حذف الثاين الساكن .فتصَت َم ْفعُ ْوَال ُ
ت َ
اعيل) .وتصَت مست ْفعِلُن (مت ْفعِلُن) وحتول إىل (م َف ِ
ِ
اعلُ ْن).
َ
َ
ُ ْ َ ْ َُ ْ
(م َف ْ ُ
ت) وحتول إىل
(م ْفعُ َال ُ
الطي :حذف الرابع الساكن .فتصَت َم ْفعُ ْوَال ُ
ت َ
ِ
ِ
ِ
(م ْفتَ ِعلُ ْن).
(م ْستَعلُ ْن) وحتول إىل ُ
(فَاع َالتُ ْن) .وتصَت ُم ْستَ ْفعلُ ْن ُ
البحر الرابع عشر :المجتث

وقيل أجزاؤه اْلصل ستة:
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اع َالتُن فَ ِ
ِ
اع َالتُ ْن
ُم ْستَ ْف ِع لُ ْن فَ ْ

اع َالتُن فَ ِ
ِ
اع َالتُ ْن
ُم ْستَ ْف ِع لُ ْن فَ ْ
أجزاءه أربعة:
ٜ٘
مستَ ْف ِع لُن فَ ِ
ُم ْستَ ْف ِع لُ ْن فَا ِع َالتُ ْن
اع َالتُ ْن
ْ
ُْ
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).
٘ٛ

أ .ىذا غالب وزنو:
مثل قول ادلتنيب:
ض ْي ٍ
ف
يَا قَاتًِال ُك َّل َ
ِ
ضْي ِف ْن
يَاقَاتلَ ْن| ُك ْللُ َ
/o/o//o//|/o//o/o/
مستفع لن|فاعالتن

ض ْي ٌح َوعُلْبَ ْو
غَنَاهُ َ
|حْن َو ُع ْلبَ ْو
اى َ
َغنَ ُ
ض ْي ُ
/ o/o//o//|/o//o///
مفاع لن|فاعالتن

ب.وزحاف يدخل البحر المجتث:
ٔ-
ٕ-

(متَ ْف ِع لُ ْن) وحتول إىل
الخبن :حذف الثاين الساكن .فتصَت ُم ْستَ ْف ِع لُ ْن ُ
(م َف ِاع لُن) .وتصَت فَ ِ
اع َالتُ ْن (فَ ِع َالتُ ْن).
ْ
َ
(م ْستَ ْف ِع ُل) .وتصَت
الكف :حذف السابع الساكن .فتصَت ُم ْستَ ْف ِع لُ ْن ُ
فَ ِ
ت).
اع َالتُ ْن (فَا ِع َال ُ

 ٘ٛزلمد عاشور زلمد ،ادلنهد الصايف يف العروض والقوايف ،صفحة ٔٗٚ :
 ٜ٘زلمد بن حسن بن عثمان ،مرشد الكايف يف العروض و القوايف .صٕٔ٘ :
ٓ ٙنفس ادلرجع ٕ٘ٔ
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ٖ-

٘ٔ.

(متَ ْف ِع ُل) وحتول إىل
الشكل :حذف الثاين والسابع .فتصَت ُم ْستَ ْف ِع لُ ْن ُ
(م َف ِاع ُل) .وتصَت فَ ِ
ت).
اع َالتُ ْن (فَ ِع َال ُ
َ
البحر الخامس عشر :المتقارب
أجزاؤه مثانية:
فَعُ ْولُ ْن فَعُ ْولُ ْن فَعُ ْولُ ْن فَعُ ْولُ ْن
وقال صفي الدين احللي:
َع ِن الْمتَ َقا ِر ِ
اخلَلِْي ُل
ب قَ َال ْ
ُ

فَعُ ْولُ ْن فَعُ ْولُ ْن فَعُ ْولُ ْن فَعُ ْولُ ْن
فعولن فعولن فعولن فعولن

ٔٙ

ٕٙ

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

فعولن فعولن فعولن فعولن

فعول
الثاني :فعولن فعولن فعولن ْ
الثالث :فعولن فعولن فعولن فعولن

فعول
فعولن فعولن فعولن ْ
فعل
فعولن فعولن فعولن ْ

فعل
فعولن فعولن ْ
فعل
فعولن فعولن ْ

فع
فعولن فعولن ْ

الرابع :فعولن فعولن فعولن فعولن
الخامس:
السادس:

فع
فعولن فعولن فعولن ْ
فعل
فعولن فعولن ْ
البيان

بيان الوزن األول :العروض والضرب صحيحان وزهنما (فَ عُ ْولُ ْن) .مثل قول ادلتنيب:
ْجس ِ
ِ
ان الْ ُق ُد ْوِد
ْخ ُد ْوِد
أَيَا َخ َّد َد اهللُ َوْر َد ال ُ
َوقَ َّد قُ ُد ْو َد ال َ
ٔ ٙزلمد عاشور زلمد ،ادلنهد الصايف يف العروض والقوايف ،صفحة ٔ٘ٓ :
ٕ ٙزلمد بن حسن بن عثمان ،مرشد الكايف يف العروض و القوايف .صٕٔٛ :
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|خ ُد ْود ِي
اخ ْد َ
|ددلْ َال ُ
|ى َوْرَد ْل ُ
أَيَ َ
/ o/o///|/o/o///|/o/o///|/o/o//
فعولن|فعولن|فعولن|فعولن

وقَ ْدد|قُ ُدود ْل ِ
|ج َسانِ ْل|قُ ُد ْوِد ْي
َ َ َْ
/ o/o///|/o/o///|/o/o///|//o///
فعول|فعولن|فعولن|فعولن 

بيان الوزن الثاني :العروض والضرب مقصوران –أي يصيبهما القصر وىو حذف

ثاين السبب اخلفيف أي حذف النون من فَعُ ْولُ ْن فصار (فَعُ ْو ُل) وإسكان أولو أي
الالم (فَ عُ ْو ْل) .مثل قول خليل مردم:
ِ َّ
وس الْكِ َر ْام
ُح َماةَ الدّْيَا ِر َعلَْي ُك ْم َس َال ْم
أَبَ ْ
ت أَ ْن تَذل النُّ ُف ُ
ِ
ِ
وس ْل|كَِر ْام
|س َال ْم
ُمحَاتَ ْد|ديَا ِر َ
أَبَْتأَ ْن|تَذلْلَ ْن|نُ ُف ُ
|علَْي ُك ْم َ
/ oo///|/o/o///|/o/o///|/o/o///
/ /oo///|/o/o///|//o///|/o/o//
لن|فعولن|فعول 
فعولن|فعو
لن|فعول
فعولن|فعول|فعو
ْ
ْ
بيان الوزن الثالث :العروض صحيح وزنو (فَ عُ ْولُ ْن) .والضرب زلذوف –أي يصيبو
احلذف وىو حذف سبب خفيف أي لُ ْن من فَعُ ْولُ ْن فصار (فَعُ ْو) وحتول إىل
(فَ َع ْل) .مثل قول اإلمام الشافعي:
ِ ِ
ِ
س ْن
فَ ِم ْن ُه ْم َش ِق ّّي َوِم ْن ُه ْم َس ِع ْي ُد
َوم ْن ُه ْم قَب ْي ٌح َوم ْن ُه ْم َح َ
فَ ِمْن هم ِ
وِمْن هم|قَبِيحن ِ
ُت ِ
|ح َس ْن
|سعِْي ُدو
ُْ َ
|ومْن ُه ْم َ
|ومْن ُه ْم َ
َ ُْ ْ ُْ َ
|شقْي ُ ْ َ
/ o///|/o/o///|/o/o///|/o/o///
/ o/o///|/o/o///|/o/o///|/o/o//
فعولن|فعولن|فعولن|فعل 
فعولن|فعولن|فعولن|فعولن
ْ
بيان الوزن الرابع :العروض صحيح وزنو (فَ عُ ْولُ ْن) .والضرب مبًت –أي يصيبو البًت
وىو مركب من احلذف والقطع ،احلذف كما تقدم فصار (فَعُ ْو) والقطع ىو حذف

(فع) .مثل
آخر الوتد اجملموع أي حذف الواو فصار (فَ ُع) وإسكان ثانيو أي العُت ْ

قول الشاعر:
َخلِ ْيلِ َّي عُ ْو ًجا َعلَى َر ْس ِم َدا ٍر

ت ِم ْن ُسلَْي َمى َوِم ْن َميَّ ْو
َخلَ ْ
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خلِيلِي|ي عوجن|ع َالرس ِ
|م َدا ِر ْن
َ ْ ْ َ ُْ َ ْ َ َ ْ
/ o/o///|/o/o///|/o/o///|/o/o//
فعولن|فعولن|فعولن|فعولن

ِ
ا|وِمْن َم ْي|يَ ْو
َخلَْتم ْن ُ
|سلَْي َم َ
/ o//|/o/o///|/o/o///|/o/o///
لن|فع 
فعولن|فعولن|فعو ْ

بيان الوزن الخامس :ىذا الوزن اخلامس رلزوء .العروض والضرب زلذوفان –أي

يصيبهما احلذف بيانو كما تقدم وزنو (فَ َع ْل) .مثل قول الشاعر:
بُ َكاءٌ َوُم ْستَ ْعبِ ُر
َوَك ْم لِ ْي َعلَى بَ ْل َدتِي
ِ
|وُم ْستَ ْع|بُِرو
|دِيت
|ع َالبَ ْل َ
َوَك ْمل ْي َ
بُ َكاءُ ْن َ
/ o///|/o/o///|/o/o///
/ o///|/o/o///|/o/o//
فعولن|فعولن|فعل 
لن|فعل
فعولن|فعو
ْ
ْ

بيان الوزن السادس :ىذا الوزن السادس رلزوء .العروض زلذوف بيانو كما تقدم

مبًت بيانو كما تقدم وزنو (فَ ْع) .مثل قول الشاعر:
وزنو (فَ َع ْل) .والضرب َ
فَِف ْي َها ُمنَى قَ ْلبِي
َس َال ٌم َعلَى َدا ِرَىا
ِ
ا|منَاقَ ْل ِ
|يب
|ع َال َدا| ِرَىا
َس َال ُم ْن َ
فَفْي َه ُ
/ o//|/o/o///|/o/o///
/ o///|/o/o///|/o/o//
لن|فع 
لن|فعل
فعولن|فعو
فعولن|فعو ْ
ْ

ب.وزحاف يدخل البحر المتقارب:
ٔ-

القبض :حذف الساكن .فتصَت فَعُ ْولُ ْن (فَ عُ ْو ُل).

ٖ-

القصر :حذف ثاين السبب اخلفيف ،وإسكان أولو .فتصَت فَعُ ْولُ ْن (فَ عُ ْو ْل).

ٕ-

احلذف :حذف سبب خفيف .فتصَت فَعُ ْولُ ْن (فَعُ ْو) وحتول إىل (فَ َع ْل).
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.ٔٙ

البحر السادس عشر :المتدارك
أجزاؤه مثانية:
ِ ٖٙ
اعلُن فَ ِ
ِ ِ
اعلُن فَ ِ
ِ ِ ِ
اعلُ ْن فَاعلُ ْن
اعلُ ْن
فَاعلُ ْن فَ ْ
فَاعلُ ْن فَاعلُ ْن فَ ْ
وقيل مسي كذلك ْلن تدارك ادلتقارب أي التحق بو ْلنو خرج منو بتقدمي السبب
ٗٙ
على الوتد.

أ .وىذا غالب موازينو:
األول :فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن

فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن

الثاني :فاعلن فاعلن فاعلن

فاعلن فاعلن فاعلن

الثالث :فاعلن فاعلن فاعلن

فاعلن فاعلن فاعالتن

الرابع :فاعلن فاعلن فاعلن

فاعلن فاعلن فاعال ْن
البيان

بيان الوزن األول :العروض والضرب صحيحان وزهنما (فَ ِ
اعلُ ْن) .مثل قول الشاعر:
فَا ْعتَ َرانِ ْي لِ َم ْن َز َارنِ ْي َما ا ْعتَ َرى
َز َارنِ ْي ِزْوَرًة طَْي ُف َها فِي الْ َك َرى
فَ ْعتَ را|نِْيلِم ْن َ ِ
ِ
|م ْعتَ َرى
ين| ِزْوَرتَ ْن|طَْي ُف َها|فِْل َكَرا
ين َ
َ َ
|ز َار ْ
َز َار ْ
/ o//o//|/o//o//|/o//o//|/o//o//
/ o//o//|/o//o//|/o//o//|/o//o/
فاعلن|فاعلن|فاعلن|فاعلن
فاعلن|فاعلن|فاعلن|فاعلن
بيان الوزن الثاني :ىذا الوزن رلزوء .العروض والضرب صحيحان وزهنما (فَ ِ
اعلُ ْن).
مثل قول الشاعر:
ش َىنِي
أَيُّ َها ُّ
الربْ ُع ُك ْن ُم ْس ِع ِدي َكا َن لِ ْي فِ ْي َ
ك َع ْي ٌ
ٖ ٙزلمد عاشور زلمد ،ادلنهد الصايف يف العروض والقوايف ،صفحة ٔ٘ٗ:
ٗ ٙزلمد بن حسن بن عثمان ،مرشد الكايف يف العروض و القوايف .صٖٔٔ :
77

أَيُّ َه ْر| ُربْعُ ُك ْن| ُم ْسعِ ِدي
/ o//o//|/o//o//|/o//o/
فاعلن|فاعلن|فاعلن

َكانَلِ ْي|فِْي َك َع ْي| ُشْن َه ٍِت
/ o//o//|/o//o//|/o//o//
فاعلن|فاعلن|فاعلن

ت
َى ِذهِ َد ُارُى ْم أَقْ َف َر ْ
ِِ
ت
ي|د ُارُى ْم|أَقْ َفَر ْ
َىاذى َ
/ o//o//|/o//o//|/o//o/
فاعلن|فاعلن|فاعلن

أ َْم َزبُ ْوٌر َم َح ْت َها ُّ
الد ُى ْوْر
|ى ْد ُد ُى ْوْر
|رْمنَ َح ْ
ت َ
أ َْمَزبُ ْو ُ
/ oo//o//|/o//o//|/o//o//
فاعلن|فاعلن|فاعالن

بيان الوزن الثالث :ىذا الوزن رلزوء .العروض صحيح وزنو (فَ ِ
اعلُ ْن) .والضرب
سلبون مرفَّل –أي يصيبو اخلنب والًتفيل اخلنب :حذف الثاين الساكن أي اْللف من
فَ ِ
اعلُ ْن فصار (فَعِلُ ْن) ،والًتفيل :زيادة سبب خفيف على وتد رلموع فصار
(فَ ِع َالتُ ْن) .مثل قول الشاعر:
نَرتَ ِجي ِم ْن ُكم الْحسنَ ِ
ات
يَا بَنِ ْي َع ّْمنَا لَ ْم نَ َز ْل
ُ ََ
ْ ْ
ِ ِ
|ح َسنَ ِايت
|ع ْم ِمنَا|لَ ْمنَ َزْل
يَابَِ ٍْت َ
نَ ْرََت ْي|مْن ُك ُم ْل َ
/ o/o////|/o//o//|/o//o//
/ o//o//|/o//o//|/o//o/
فاعلن|فاعلن|فعالتن
فاعلن|فاعلن|فاعلن
بيان الوزن الرابع :ىذا الوزن رلزوء .العروض صحيحة وزنو (فَ ِ
اعلُ ْن) .والضرب
مذيَّل –أي يصيبو التذييل وىو زيادة حرف ساكن على وتد رلموع فصار
(فَ ِ
اع َال ْن) .مثل قول الشاعر:

ب.زحاف وعلة يدخالن البحر المتدارك:
ٔ-
ٕ-

اخلنب :حذف الثاين الساكن .فتصَت فَ ِ
اعلُ ْن (فَ ِعلُ ْن).

ِ
ِ
تن).
الًتفيل :زيادة سبب خفيف على الوتد اجملموع .فتصَت فَاعلُ ْن (فَاع ُال ْ
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ٖ-

اعلُن (فَ ِ
ِ
اع ْل)
القطع :حذف آخر الوتد اجملموع ،وإسكان أولو .فتصَت فَ ْ
وحتول إىل (فَ ْعلُ ْن).
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الباب الثالث
تحليل البحث ونتائجو
حصول التحليلية يف البحور والتقطيعات والزحافات والعلل وىذا أشعار العروة بن
الورد العبسي وحتليليتو بعلم العروض وسيبُت الباحث ما حبره وتقطيعات والزحافات والعلل.
٘ٙ

سقون النسء ثم تكنّفوني
أ .الشعر األول:
أ ّن ىذا حبر الشعر الوافر التام العروض والضرب مقطوفان ،ولو ستة عشر بيتا:
ْت وص ْحبتِي بِم ِ
ض ْي ِق َع ْم ٍق لِبَ ْر ٍق فِي تِ َه َامةَ ُم ْستَ ِط ْي ِر
ٔ .أَ ِرق ُ َ ُ َ َ
ِ ِِ ِ
أَ ِرقْ تُوصح|بتِيبِم ِ
س|تَ ِط َِْتي
ض ْي|قِ َع ْم ِق ْن
َ ُْ َ َ
لبَ ْرقْنفي|هتَ َامتَ ُم ْ
مفاعيلن|مفاعلت|فعولن
مفاعلت|مفاعلت|فعولن
العصب|الصحيح|القطف
الصحيح|الصحيح|القطف
التقطيع:

[الوافر]

أ) انظر إىل (قِ َع ْم ِق ْن ،لِبَ ْرقِْن ِفي-يف التقطيع) أنو يكتب التنوين بالنون الساكنة
ْلن قائدة التنوين لديو صوت النون الساكنة فيكتب بتغيَت النون الساكنة
يف التقطيع.
ب)وانظر إىل (تَ ِط َِْتي-يف التقطيع) أنو يكتب بزيادة الياء الساكنة ْلنو قافية
اليت وقعت بعد الكسرة.

زحافات والعلل :كان فيو صحيح والعصب والقطف:

٘ ٙزلمد فؤاد ،شعر عروة ابن الورد العبسي ،ص ٗٔ-ٖٕ :
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ِِ ِ ِ
س-يف التقطيع) ال زحافا وال علة
أ) الصحيح (أَ ِرقْ تُ َو ُ
ص ْح ،بَتيب َمض ْي ،هتَ َامتَ ُم ْ
ووزنو (مفاعلت).
ب)العصب من زحافات (لِبَ ْرقِْن ِفي-يف التقطيع) ىو إسكان اخلامس ادلتحرك أي
الالم من مفاعلت مث حتول إىل (مفاعيلن).
ت)القطف من علل (قِ َع ْم ِق ْن ،تَ ِط َِْتي-يف التقطيع) ىو رلموع العصب كما
تقدم فصار (مفاع ْلت) واحلذف حذف سبب خفيف أي تن من مفاع ْلت
(مفاعل) وحتول إىل (فعولن).
فصار
ْ
يَ ُح ْوُر ُربَابُوُ َح ْوَر الْ َك ِس ْي ِر
استَ ِه َّل َعلَى قُ َديْ ٍد
ٕ .إِذَا قُ ل ُ
ْت ْ
ِ
وح ْوَرْل| َك ِس َِْتي
س| َهتِْللَ َعلَى|قُ َديْ ِد ْن
َحيُ ْوُرُربَا /بُ ُه َ
إ َذاقُ ْلتُ ْ
مفاعلت|مفاعيلن|فعولن
مفاعيلن|مفاعلت|فعولن
الصحيح|العصب|القطف
العصب|الصحيح|القطف
التقطيع:

(هتِْللَ َعلَى-يف التقطيع) أنو يُكتب بالالمُت ْلهنا تشديد.
أ)  انظر إىل َ
وح ْوَرْل-يف التقطيع) أنو يكتب اذلاء بزيادة الواو الساكنة ْلن
ب)انظر إىل (بُ ُه َ
كل قائدة ذلاء الضمَت يكتب العروضيون (ذلو ،هبي) من (لوُِ ،بو) .وبوصل
نطق الالم القمرية.
ت)انظر إىل (قُ َديْ ِد ْن-يف التقطيع) أنو يكتب التنوين بالنون الساكنة ْلن قائدة

التنوين لديو صوت النون الساكنة فيكتب بتغيَت النون الساكنة يف التقطيع.
إىل( ِ
كس َِْتي-يف التقطيع) أنو يكتب بزيادة الياء الساكنة ْلنو قافية.
ث)انظر َ
ٖ .تَ َك َّ
ْخ ْي ِل َع ْن َولَ ٍد َشغُ ْوِر
ف َعائِ ٍد بَ ْل َق ِاء تَ ْن ِفي
ش ُ
ذُ ُك ْوَر ال َ
ِ ِ
|شغُ ْوِري
تَ َك ْش َش ُف َعا|ئِ ِدنْبَ ْل َقا|ئِتَ ْن ِفي
ذُ ُك ْوَر ْخلَ ْي|ل َعْن َولَد ْن َ
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مفاعيلن|مفاعلت|فعولن
العصب|الصحيح|القطف

مفاعلت|مفاعيلن|فعولن
الصحيح|العصب|القطف
التقطيع:

أ) انظر إىل (تَ َك ْش َش ُف َعا-يف التقطيع) أنو يُكتب بالشينُت ْلهنا تشديد.
ب) وانظر إىل (ئِ ِدنْبَ ْل َقا ،لِ َعْن َولَ ِد ْن -يف التقطيع) أنو يكتب التنوين بالنون

الساكنة ْلن قائدة التنوين لديو صوت النون الساكنة فيكتب بتغيَت النون
الساكنة يف التقطيع.
اخلَْي ِل" بوصل نطق
ت) انظر إىل (ذُ ُك ْوَر ْخلَ ْي-يف التقطيع) أنو يكتب من "ذُ ُك ْوَر ْ
الالم القمرية والتقطيع كما رأينا.
(شغُ ْوِري-يف التقطيع) أنو يكتب بزيادة الياء الساكنة ْلنو قافية.
ث) وانظر إىل َ
الس ِريْ ِر
ت ُم َج َاوَرةَ َّ
َٗ .س َقى َسل َْمى َوأَيْ َن َم َح ُّل َسل َْمى إِذَا َحلَّ ْ
ِ
|س ِريْ ِري
|وأَيْنَ َم َح ْل|لُ َس ْل َما
ت ُ
اح ْللَ ْ
إذَ َ
س َ
َس َق َ
ىاس ْل َما َ
|رلَ َاوَرتَ ْ
مفاعيلن|مفاعلت|فعولن
مفاعيلن|مفاعلت|فعولن
العصب|الصحيح|القطف
العصب|الصحيح|القطف
التقطيع:

س-يف التقطيع) أنو يُكتب بتفريق الالم والسُت
أ) انظر إىل َ
(وأَيْنَ َم َح ْلُ ،رلَ َاوَرتَ ْ
الساكنتان ْلهنما تشديد من الشمسية ودخلتا الالم والسُت ادلتحركتان
التقطيع بعدمها.
ِ
ت-يف التقطيع) أنو يُكتب بالالمُت ْلهنا تشديد.
اح ْللَ ْ
ب) وانظر إىل (إ َذ َ
ت) وانظر إىل ( َس ِريْ ِري-يف التقطيع) أنو يكتب بزيادة الياء الساكنة ْلنو قافية.
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ت بِأ َْر ِ
ض بَنِ ْي َعلِ ّْي
٘ .إِذَا َحلَّ ْ
ِ
|علِيِي
إِ َذا َح ْللَ ْ
ت|بِأ َْرضبَِ ٍْت َ
مفاعيلن|مفاعلت|فعولن
العصب|الصحيح|القطف

ك بَ ْي َن إِ ْم َرأَةٍ َوكِ ْي ِر
َوأ َْىلُ َ
َوأ َْىلُ َك َ ْيب|نَِإ ْمَرأَتِ ْن|كِ َِْتي
مفاعلت|مفاعلت|فعولن
الصحيح|الصحيح|القطف

التقطيع:

ت-يف التقطيع) أنو يُكتب بلالمُت ْلهنا تشديد.
أ) انظر إىل (إِ َذا َح ْللَ ْ
ب) انظر إىل (نَِإ ْمَرأَتِ ْن-يف التقطيع) أنو يف قائدة اإلمالء اْللف من "إِ ْمَرأَةٍ" مهزة
وصل لكن لضرورة الشعر فذلك جيوز لقراءهتا بال وصل .وأنو يكتب
التنوين بالنون الساكنة ْلن قائدة للتنوين يكتب بتغيَت النون الساكنة.
(علِيِي-يف التقطيع) أنو يُكتب باليائُت ْلهنا تشديد.
ت) انظر إىل َ
ث) انظر إىل (كِ َِْتي-يف التقطيع) أنو يكتب بزيادة الياء الساكنة ْلهنا قافية.
ت َمنَا ِزًال ِم ْن أ ُّْم َو ْى ٍ
َس َف َل ِذي الن َِّق ْي ِر
ب
 .ٙذَ َك ْر ُ
ْح ّْي أ ْ
َم َح ُّل ال َ
ذَ َكرُمتَنَا| ِزلَْن ِمْنأُم ِ
َس َفلَ ِذ ْن|نَِق َِْتي
نب
|م َوْىِ ْ
ْ
َزلَْللُْل َح ْي|يِأ ْ
ْ
مفاعيلن|مفاعلت|فعولن
مفاعلت|مفاعيلن|فعولن
العصب|الصحيح|القطف
الصحيح|العصب|القطف
التقطيع:

أ) انظر إىل ( ِزلَْن ِمْنأ ُْم-يف التقطيع) أنو يكتب التنوين بالنون الساكنة ْلن قائدة
التنوين لديو صوت النون الساكنة فيكتب بتغيَت النون الساكنة يف التقطيع.
وتكتب ادليم الساكنة ْلنو تشديد وادليم ادلتحركة تكتب يف التقطيع بعدىا.
ب)انظر إىل ِ
نب-يف التقطيع) أنو يكتب التنوين بالنون الساكنة ْلن قائدة
(م َوْىِ ْ
التنوين لديو صوت النون الساكنة فيكتب بتغيَت النون الساكنة يف التقطيع.
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(زلَْللُْل َح ْي-يف التقطيع) أنو يكتب بالالمُت ْلهنا تشديد والياء
ت) انظر إىل َ
الساكنة أهنا تشديد أيضا لكن الياء ادلتحركة يكتب يف التقطيع بعدىا.
ووصل نطق الالم القمرية والتقطيع كما رأينا.
َس َفلَ ِذ ْن-يف التقطيع) أنو يكتب النون الساكنة ْلهنا تشديد
ث) انظر إىل (يِأ ْ
"ذي" والنون ادلتحرك كتبت بعدىا.
من الشمسية بوصل نطق الياء من ْ
ج)انظر إىل (نَِق َِْتي-يف التقطيع) أنو يكتب بزيادة الياء الساكنة ْلهنا قافية.
 .ٚو ِ
مع َّرسنَا فُويْ َق بنِي الن ِ
آخ ُر َم ْع َه ٍد ِم ْن أ ُّْم َو ْى ٍ
َّض ْي ِر
ب
َُ ُ َ َ
َ
وأا ِخرمع|ى ِدْمنِْنأُم ِ
معررسنَا|فُوي َقبنِن|نَ ِ
ض َِْتي
نب
|م َوْى ْ
َ َُ ْ َ ْ
ُ َْ َ ُ َ ْ َ ْ
مفاعلت|مفاعلت|فعولن
مفاعلت|مفاعيلن|فعولن
الصحيح|الصحيح|القطف
الصحيح|العصب|القطف
التقطيع:

أ) انظر إىل (و ِ
أاخ ُرَم ْع-يف التقطيع) أنو تكتب "آ" ب (أا) ْلن طول قرائتها.
َ
ب)انظر إىل ِ
نب-يف التقطيع) أنو يكتب التنوين بالنون الساكنة
(ىدْمنِْنأ ُْمِ ،م َوْى ْ
َ
ْلن قائدة التنوين لديو صوت النون الساكنة فيكتب بتغيَت النون الساكنة
يف التقطيع.
(م َع ْرَر ُسنَا-يف التقطيع) أنو يُكتب بالرائُت ْلهنا تشديد.
ت) انظر إىل ُ
ث) انظرإىل (فُ َويْ َقبَنِ ْن-يف التقطيع) أنو يكتب بالنون الساكنة ْلنو تشديد من
الشمسية بوصل الياء " بٍَِت" .والنون ادلتحركة دخلت بعدىا.
ج) انظر إىل (نَ ِ
ض َِْتي-يف التقطيع) أنو يكتب بزيادة الياء الساكنة ْلهنا قافية.
ْت أَل ُْه ْو إِلَى ِْ
اح آثَِر ِذي أَثِْي ِر
صبَ ِ
ت َما تَ َ
َ .ٛوقَالَ ْ
شاءُ؟ فَ ُقل ُ
اإل ْ
إِلَ ِْْلصب ِ
ا|حأاثَِرِذي|أَثَِِْت ْي
َوقَالَْت َما|تَ َشاءُفَ ُق ْل|تُأَ ْذلُْو
َْ
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مفاعيلن|مفاعلت|فعولن
العصب|الصحيح|القطف

مفاعيلن|مفاعلت| فعولن
العصب|الصحيح| القطف
التقطيع:

صبَا-يف التقطيع) أنو يكتب من " إِ َىل ِْ
اح " بوصل نطق
صبَ ِ
اإل ْ
أ) انظر إىل (إِلَ ِْْل ْ
الالم القمرية والتقطيع كما رأينا.
ب) انظر إىل ِ
(حأاثَِرِذي-يف التقطيع) أنو تكتب "آ" ب (أا) ْلن طول قرائتها.
ت) انظر إىل (أَثَِِْت ْي-يف التقطيع) أنو يكتب بزيادة الياء الساكنة ْلهنا قافية.
ِ
ب الْع ِ
 .ٜبِآنِس ِة الْح ِديْ ِ
ص ْي ِر
اب فِ ْي ِو
ث ُر َ
بُ َع ْي ُد الن َّْوم َكال َْع ْن ِ َ
ض ُ
َ َ
ب عي ُدنْنَ و ِ
بِأانِستِل ِ ِ
|م َك ْلعْنبِل|ع ِ
ص َِْتي
ضا|بُِفْي ِه ْي
|حديْث ُر َ
َ ْ َ
َ ْ َ
ُ َْ ْ
مفاعيلن|مفاعيلن|فعولن
مفاعلت|مفاعلت|فعولن
العصب|الصحيح|القطف
الصحيح|الصيحح|القطف
التقطيع:

أ) انظر إىل (بُِفْي ِه ْي-يف التقطيع) أنو تُكتب اذلاء بزيادة الياء الساكنة ْلن كل
قائدة ذلاء الضمَت يكتب العروضيون (ذلو ،ذلا ،ذلي) من (لوُ ،لوَِ ،لو).
ب) انظر إىل (بُ َعْي ُدنْنَ ْو-يف التقطيع) أنو يكتب التنوين بالنون الساكنة ْلن
قائدة التنوين يكتب بتغيَت النون الساكنة.
ث) انظر إىل ِ
(م َك ْل َعْنبِل-يف التقطيع) أنو يكتب من " َكالْ َعْن ِ
ب" بوصل نطق
ْ
الالم القمرية والتقطيع كما رأينا.
ج) انظر إىل (ع ِ
ص َِْتي-يف التقطيع) أنو يكتب بزيادة الياء الساكنة ْلهنا قافية.
َ
ٓٔ .أَطَع ُ ِ
ارْوا فِي بِ َال ِد الْيَ ْستَ عُ ْوِر
ص ْرِم َسل َْمى
ْ
ت ْاْلم ِريْ َن بِ ُ
فَطَ ُ
فَطَاروِيف|بِ َال ِ
ا|م ِري نَبِصر ِ
أَطَعتُ ُْل ِ
س|تَعُ ْوِر ْي
ي
ل
د
ى
م
ل
س
|م
ْ
ْ
ْ
ْ
ُ
ْ
َ
ْ
ُ
َ
َ
ْ
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مفاعيلن|مفاعيلن|فعولن
العصب|العصب|القطف

مفاعيلن|مفاعلت|فعولن
العصب|الصحيح|القطف

التقطيع:

أ) انظر إىل (أَطَ ْعتُ ُْلا-يف التقطيع) أنو تكتب "آ" ب (أا) ْلن طول قرائتها.
ِ ِ
ت ْاآل ِم ِريْ َن"
س-يف التقطيع) أنو يكتب من "أَطَ ْع ُ
ب)انظر إىل (أَطَ ْعتُ ُْلا ،ب َالدلْيَ ْ
و" بَِال ِد الْيَ ْستَ عُ ْوِر " بوصل نطق الالم القمرية.
ت) انظر إىل (تَعُ ْوِر ْي-يف التقطيع) أنو يكتب بزيادة الياء الساكنة ْلهنا قافية.
ٔٔ .س َقونِي النَّسء ثُ َّم تَ َكنَّ ُفونِي َع َداةَ ِ
اهلل ِم ْن َك ِذ ٍ
ب َوُزْوِري
ْ
َ ْ
ُْ
ِ
ِِ ِ ِ
ِ
|وُزْوِري
س|ءُمثُْ َمتَ َك ْن|نَ ُف ْوين َع َداتَ ْل َال|مهْن َكذب ْن َ
َس َق ْونْن نَ ْ
مفاعيلن|مفاعلت|فعولن
مفاعيلن|مفاعلت|فعولن
العصب|الصحيح|القطف العصب|الصحيح|القطف
التقطيع:

ِ
س-يف التقطيع) أنو يكتب بالنونُت ْلهنا تشديد من
أ) انظر إىل َ
(س َق ْونْن نَ ْ
الشمسية.
ب) انظر إىل (ءُمثُْ َمتَ َك ْن-يف التقطيع) أنو يكتب بادليمُت ْلهنا تشديد .والنون
الساكنة تشديد من الشمسية والنون ادلتحركة دخل يف التقطيع بعدىا.
(ع َداتَ ْل َال-يف التقطيع) أنو الالم اجلاللة يكتبو العروضيون "ا﵁"
ت) انظر إىل َ
ب (الاله) وىكذا التقطيع.
ث) انظر إىل ِِ
(مهْن َك ِذبِ ْن-يف التقطيع) أنو يكتب التنوين بالنون الساكنة ْلن
قائدة التنوين لديو صوت النون الساكنة فيكتب بتغيَت النون الساكنة يف
التقطيع.
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ت بَ ْع َد فِ َد ِاء َسل َْمى
َٕٔ .وقَالُْوا :لَ ْس َ
س|تَبَ ْع َدفِ َدا|ئِ َس ْل َمى
َوقَالُْولَ ْ
مفاعيلن|مفاعلت|فعولن
العصب|الصحيح|العصب

ك َوَال فَِق ْي ِر
بِ ُم ْف ٍن َما لَ َديْ َ
ِمبُْفنِْن َما|لَ َديْ َك َوَال|فَِق َِْت ْي
مفاعيلن|مفاعلت|فعولن
العصب|الصحيح|القطف

التقطيع:ال وجدنا التقطيع العسَت يف ىذا البيت لذلك أحضرنا بيانا قصَتا.
انظر إىل (فَِق َِْت ْي-يف التقطيع) أنو يكتب بزيادة الياء الساكنة ْلهنا قافية.
ِ
ك بِالتَّ َدبُّ ِر فِي ْاأل ُُم ْوِر
ك لَ ْو َكالْيَ ْوم أ َْم ِر ْي َوَم ْن لَ َ
َٖٔ .وَال َوأَبِْي َ
وَالوأَِيب| َكلَوَكالْي و ِ
ت|تَ َدبْ ُِربفِ ْل|أ ُُم ْوِر ْي
|مأ َْم ِر ْي
َوَمْن لَ َكبِ ْ
َ َ ْ ْ َْ
مفاعلت|مفاعلت|فعولن
مفاعلت|مفاعيلن|فعولن
الصحيح|العصب|القطف الصحيح|الصحيح|القطف
التقطيع:

أ) انظر إىل ( َكلَ ْوَكالْيَ ْو-يف التقطيع) أنو يكتب من "لَْو َكالْيَ ْوِم" بوصل نطق
الالم القمرية.
ت-يف التقطيع) أنو تُكتب التاء الساكنة ْلهنا تشديد
(وَمْن لَ َكبِ ْ
ب) انظر إىل َ
من الشمسية والتاء ادلتحركة تكتب يف التقطيع بعدىا.
ت) انظر إىل (تَ َدبْ ُِربفِ ْل-يف التقطيع) أنو يكتب بالبائُت ْلهنا تشديد .وبوصل
نطق الالم القمرية من " ِيف ْاْلُُم ْوِر" والتقطيع كما رأينا.
ث) انظر إىل (أ ُُم ْوِر ْي-يف التقطيع) أنو يكتب بزيادة الياء الساكنة ْلهنا قافية.
ٗٔ .إِ َذ ْن لَملَ ْك ُ ِ
َعلَى ما َكا َن ِمن حس ِ
ص َمةَ أ ُّْم َو ْى ٍ
الص ُد ْوِر
ب
ك ُّ
تع ْ
َ
َ
ْ ََ
ع َالما َك َِ ِ
ك|تُعِصمتَأُم ِ
|ص ُد ْوِري
نب
إِ َذنْلَ َملَ ْ
|م َوْىِ ْ
َْ ْ
ا|منْن َح َسك ْ
ص ُ
َ َ
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مفاعيلن|مفاعلت|فعولن
العصب|الصحيح|القطف

مفاعلت|مفاعلت|فعولن
الصحيح|الصحيح|القطف

التقطيع:

ِ
ص َمتَأ ُْم-يف التقطيع) أنو تكتب ادليم الساكنة ْلهنا تشديد
أ) انظر إىل (تُع ْ
وادليم ادلتحركة تكتب بعدىا.
ب) انظر إىل ِ
نب-يف التقطيع) أنو يكتب التنوين بالنون الساكنة ْلن قائدة
(م َوْىِ ْ
التنوين لديو صوت النون الساكنة فيكتب بتغيَت النون الساكنة يف التقطيع.
ِ ِ
ص-يف التقطيع) أنو تكتب الصاد الساكنة ْلهنا تشديد
ت) انظر إىل (َمنْن َح َسك ْ
من الشمسية.
ص ُد ْوِري-يف التقطيع) أنو يكتب بزيادة الياء الساكنة ْلهنا قافية.
ث)انظر إىل ( ُ
٘ٔ .فَ يَا لَلن ِ
ض ِم ْيي ِري
ت نَ ْف ِسي
َّاس َك ْي َ
َعلَى َش ْي ٍء َويَ ْك َرُموُ َ
ف غَلَْب ُ
ِ
ِ
|ض ِمْي َِتي
ب|تُنَ ْف ِسي
|ويَكَْرُم ُه ْو َ
فَيَالَْن نَا|س َكْي َفغَلَ ْ
َع َال َشْيئ ْن َ
مفاعيلن|مفاعلت|فعولن
مفاعيلن|مفاعلت|فعولن
العصب|الصحيح|القطف
العصب|الصحيح|القطف
التقطيع:

أ) انظر إىل (فَيَالَْن نَا-يف التقطيع) أنو يكتب بالنونُت ْلنو تشديد من
الشمسية.
(ع َال َشْيئِ ْن-يف التقطيع) أنو تكتب اْللف اللينة باْللف ْلهنا
ب) انظر إىل َ
طول النطق .ويكتب التنوين بالنون الساكنة ْلن قائدة التنوين لديو صوت
النون الساكنة فيكتب بتغيَت النون الساكنة يف التقطيع.
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(ى ْو) ْلن يكتبو
(ويَكَْرُم ُه ْو-يف التقطيع) أنو يكتب اذلاء الضمَت ب ُ
ت) انظر إىل َ
العروضيون (لَوُ ،بِِو) ب (ذلُو ،هبِي).
ِ
ارا َوَم ْن لِي ِم ْن أ َِم ْي ِر
ت طَ ْل ًقا
اص ْي ُ
 .ٔٙأ ََال يَالَْيتَني َع َ
َو َجبَّ ً
أََالي َ ِ
وجببار ْن|ومْنلِ ِ
يم ْن|أ َِم َِْتي
اص ْي|تُطَْل َق ْن
ايل|تَن َيع َ
َ َ َْ َ َ َ
َ ْ
مفاعيلن|مفاعيلن|فعولن
مفاعيلن|مفاعيلن|فعولن
العصب|العصب|القطف

العصب|العصب|القطف

التقطيع:

أ) انظر إىل (تُطَْل َق ْن-يف التقطيع) أنو يكتب التنوين بالنون الساكنة ْلن قائدة
التنوين لديو صوت النون الساكنة فيكتب بتغيَت النون الساكنة يف التقطيع.
(و َجْببَا َر ْن-يف التقطيع) أنو تكتب بالبائُت ْلهنا تشديد .يكتب
ب) انظر إىل َ
التنوين بالنون الساكنة ْلن قائدة التنوين لديو صوت النون الساكنة فيكتب
بتغيَت النون الساكنة يف التقطيع.
ت)انظر إىل (أ َِم َِْتي-يف التقطيع) أنو يكتب بزيادة الياء الساكنة ْلهنا قافية.
إستنتاج للشعر اْلول أ ّن ىذا حبر الشعر الوافر التام العروض والضرب
مقطوفان .وكان زحاف فيو الصحيح والعصب وعلة القطف أيضا .إما التقطيع
كما رأينا .ولو جيوز دخول الزحاف العقل يف الوافر لكن العروة َل يدخلهما فيو
لبديع إيقاء الشعر.
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ب.الشعر الثاني:

صعلوك فقير وصعلوك أمير

ٙٙ

[الطويل]

إن ىذا الشعر لديو تسعة وعشرون بيتا أصال لكن ُُنضر سبعة عشر بيتا فقط

مصح ومقبض:
للعينات ،حبره الطويل التام الضرب مقبوض والعروض ّ
ت ُم ْن ِذ ٍر
ٔ .أَقِلّْي َعلَ َّي اللَّ ْوَم ،يَا بِْن َ
ِ
اس َه ِر ْي
َونَام ْي َوإِ ْن لَ ْم تَ ْشتَ ِهي الن َّْوَم فَ ْ
ونَ ِامي|وإِنْلَمتش َِ
ِِ
|م َف ْس َه ِر ْي
|متُْن ِذ ِر ْن
|ميَابِ ْن َ
أَق ْلل ْي َ
َ ْ َ َْ ْ
|هتْن نَ ْو َ
|علَْي يَ ْللَ ْو َ
فعولن|مفاعيلن|فعولن|مفاعلن
فعولن|مفاعيلن|فعولن|مفاعيلن
التقطيع:

أ) انظر إىل (أَقِْللِ ْي-يف التقطيع) أنو يكتب بالالمُت ْلهنا تشديد.
(علَْي يَ ْللَ ْو-يف التقطيع) أنو يكتب باليائُت وبالالمُت ْلن الياء
ب) انظر إىل َ
تشديد والالم تشديد من الشمسية.
(هتِْن نَ ْو-يف التقطيع) أنو يكتب بالنونُت ْلهنا تشديد من
ت) انظر إىل َ
الشمسية بوصل صوت الكسرة إىل النون الشمسية.
(م َف ْس َه ِر ْي-يف التقطيع) ،ىو حذف اخلامس الساكن
الزحاف :القبض َ
أي الياء الساكن من مفاعيلن فصار (مفاعلن) .ال علة فيو.
سا َن ،إِنَّنِ ْي
َٕ .ذ ِريْنِي َونَ ْف ِس ْي أ َُّم َح َّ
ك البَ ْي َع ُم ْشتَ ِر ْي
بِ َها ،قَ ْب َل أ ََّال أ َْملِ َ
ِ
ِ
|ع ُم ْش ًَِت ْي
َذ ِريٍِْت| َونَ ْف ِسْيأ ُْم| ِزلَ ْس َسا|نَِإنْنَِ ٍْت
ب َ
|ْلَلْ َالأ َْم|ل َك ْل َ ْيب َ
هبَاقَ ْ
فعولن|مفاعيلن|فعولن|مفاعلن
فعولن|مفاعيلن|فعولن|مفاعلن
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التقطيع :انظر إىل ( ِزلَ ْس َساَْ ،لَلْ َالأ َْم-يف التقطيع) أهنما يكتبا بالسينُت
وبالالمُت ْلهنما تشديد.
(م َف ْس َه ِر ْي-يف التقطيع) ،ىو حذف اخلامس الساكن
الزحاف :القبض َ
أي الياء الساكن من مفاعيلن فصار (مفاعلن) .ال علة فيو.
ٖ .أَح ِ
ث تَ ْب َقى َوالْ َفتَى غَْي ُر َخالِ ٍد
اديْ َ
َ
ِ
صيّْ ِر
س َى َامةً فَ ْو َق َ
إذَا ُى َو أ َْم َ
أَح ِادي|ثَتب َقاو ْل|فَتا َغي ِ ِ
ِ
صْيِ َِت ْي
ا|متَ ْن َف ْو|قَ َ
و|وأ َْم َس َه َ
َ ْ َْ َ َ ْ ُ
|ر َخالد ْن إ َذا ُى َ
فعولن|مفاعلن|فعولن|مفاعلن
فعولن|مفاعيلن|فعولن|مفاعلن
التقطيع:

(ر َخالِ ِد ْنَ ،متَ ْن َف ْو-يف التقطيع) أهنما يكتبا النون الساكن أُندلتا
أ) انظر إىل ُ
صوت التنوين.
صْيِ َِت ْي-يف التقطيع) أنو يكتب باليائُت ْلهنا تشديد و
ب)انظر إىل (قَ َ

قعت الياء بعد الكسرة.
يكتب بزيادة الياء الساكنة ْلنو قافية ُو ْ
ِِ
صْيِ َِت ْي-يف التقطيع) ،ىو حذف
(ر َخالد ْنَ ،وأ َْم َس َها ،قَ َ
الزحاف :القبض ُ
اخلامس الساكن أي الياء الساكن من مفاعيلن فصار (مفاعلن) .العلة
فيو.
ٗ .تُجا ِوب أَحجار ال ِ
ْكنَ ِ
اس َوتَ ْشتَ ِكي
َ ُ ََْ
إِلَى ُك َّل معرو ٍ
ف َرأَتْوُ َوُم ْن ِك ِر
َ ُْْ
َح َج َارْل|كِنَ ِ
إَِال ُك ْل| لَ َم ْع ُرْوفِ ْن| َرأَتْ ُهو| َوُمْن ِك ِري
اس| َوتَ ْشتَ ِكي
َُتَا ِو|بُأ ْ
فعولن|مفاعيلن|فعولن|مفاعلن
فعول|مفاعيلن|فعول|مفاعلن
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التقطيع:

أ) انظر إىل (إَِال ُك ْل-يف التقطيع) أنو يكتب بالالمُت ويف ىذه تفعيلة
التقطيع الالم الساكنة ْلهنا تشديد والالم ادلتحرك يكتب بعدىا.
ب) انظر إىل ( َرأَتْ ُهو-يف التقطيع) أنو يكتب بزيادة الواو الساكنة ْلن قبلها
الضمَت ادلتصل ادلفعول بوقع الغيب ادلفرد ادلدكر ويكتبو العروضيون (لو،
بو) ب (ذلو ،هبي)
ت) انظر إىل ( َوُمْن ِك ِري-يف التقطيع) أنو يكتب بزيادة الياء الساكنة ْلنو
قعت الياء بعد الكسرة.
قافية ُو ْ
او ،كِنَ ِ
اسَ ،وتَ ْشتَ ِكيَ ،وُمْن ِك ِري-يف التقطيع) ،ىو
(َتَ ِ
الزحاف :القبض ُ

حذف اخلامس الساكن أي الياء الساكن من مفاعيلن و النون الساكن من
فعولن فصار (مفاعلن ،فعول) .ال علة فيو.
ف فِي الْبِ َال ِد لَ َعلَّنِ ْي
٘ .ذَ ِريْنِ ْي أُطَّْو ْ
ك أَو أَ ْغنِْي ِ
أَ ِ
ض ِر
ك َع ْن ُس ْوِء َم ْح َ
َخلّْْي ْ
ِ
ِ
أ ِ ِ
ض ِري
ذَ ِريِْ ٍْت|أُطَْوِوفْ ِف ْل|بِ َال ِد|لَ َع ْللَِ ٍْت
َخ ْلل ْي|كأ َْوأَ ْغ ِ ٍْت|ك َعْن ُس ْو|ئ َم ْح َ
َ
فعولن|مفاعيلن|فعولن|مفاعلن
فعولن|مفاعيلن|فعول|مفاعلن
التقطيع:

ِ
َخ ْللِ ْي-يف التقطيع) أهنم يكتبوا بالواوين
أ) انظر إىل (أُطَْوِوفْف ْل ،لَ َع ْللَِ ٍْت ،أ َ
وبالالمُت ْلن الواو والالم الوىل والالم الثانية تشديد.
ِ
ض ِري-يف التقطيع) أنو يكتب بزيادة الياء الساكنة ْلنو
ب) انظر إىل (ئ َم ْح َ
قعت الياء بعد الكسرة.
قافية ُو ْ
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ِ
ِ
ض ِري-يف التقطيع) ،ىو حذف
الزحاف :القبض (بَِالد ،لَ َع ْللَِ ٍْت ،ئ َم ْح َ
اخلامس الساكن أي الياء الساكن من مفاعيلن و النون الساكن من فعولن
فصار (مفاعلن ،فعول) .ال علة فيو.
از َس ْه ٌم لِل َْمنِيَّ ِة لَ ْم أَ ُك ْن
 .ٙفَِإ ْن فَ َ
اك ِم ْن ُمتَأ َّ
َخ ِر
َج ُزْو ًعا َو َى ْل َع ْن ذَ َ
ِ
ِ
َخ َخ ِري
|منِْي َي|تِلَ ْمأَ ُك ْن
فَِإنْ َف َ
|وَى ْل َعْن َذا| َكمْن ُم|تَأ ْ
ا|ز َس ْه ُمْنل ْل َ
َج ُزْو َع ْن َ
فعولن|مفاعيلن|فعول|مفاعلن
فعولن|مفاعيلن|فعولن|مفاعلن
التقطيع:

(ز َس ْه ُمْنلِ ْلَ ،ج ُزْو َع ْن-يف التقطيع) أهنما يكتبا بالنون الساكنة
أ) انظر إىل َ
مبدل من صوت التنوين.
ْلهنا َ
ب) انظر إىل ِ
َخ َخ ِري-يف التقطيع) أهنما تكتبا ياليائُت واخلائُت
(منْي َي ،تَأ ْ
َ
َخ َخ ِري) أنو يكتب بزيادة الياء الساكنة ْلنو قافية
ْلهنما تشديد .و(تَأ ْ
قعت الياء بعد الكسرة.
ُو ْ
ِ
ِ
َخ َخ ِري-يف التقطيع) ،ىو حذف
الزحاف :القبض (تلَ ْمأَ ُك ْنَ ،كمْن ُم ،تَأ ْ
اخلامس الساكن أي الياء الساكن من مفاعيلن و النون الساكن من فعولن
فصار (مفاعلن ،فعول) .ال علة فيو.
از س ْه ِمي َك َّف ُكم عن م َق ِ
ِ
اع ٍد
ْ َْ َ
َ .ٚوإ ْن فَ َ َ ْ
ف أَ ْدبا ِر الْب ي و ِ
ت َوَم ْنظَ ِر
لَ ُك ْم َخ ْل َ َ ُ ُ ْ
وإِنْ َفا|زسه ِمي َكف|فَ ُكمعن ِ ِ
ِ
ِ
|وَمْنظَ ِر ْي
ََْ ْ ْ
َْْ َ
|م َقاعد ْن لَ ُك ْم َخ ْل|فَأ َْدبَارْل|بُيُ ْوت َ
َ
فعولن|مفاعيلن|فعول|مفاعلن
فعولن|مفاعيلن|فعولن|مفاعلن
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التقطيع:

ف-يف التقطيع) أنو يكتب بالفائُت الساكن ْلهنا
(ز َس ْه ِمْي َك ْ
أ) انظر إىل َ
تشديد والفاء ادلتحرك يكتب بعدىا.
ب) انظر إىل (م َق ِ
اع ِد ْن-يف التقطيع) أنو يكتب بالنون الساكنة ْلنو مبدل
َ
من صوت التنوين.
(وَمْنظَ ِر ْي-يف التقطيع) أنو يكتب بزيادة الياء الساكنة ْلنو
ت) انظر إىل َ
قعت الياء بعد الكسرة.
قافية ُو ْ
اع ِد ْن ،ب ي و ِ
الزحاف :القبض (م َق ِ
تَ ،وَمْنظَ ِر ْي-يف التقطيع) ،ىو حذف
َ
ُُ ْ
اخلامس الساكن أي الياء الساكن من مفاعيلن و النون الساكن من فعولن
فصار (مفاعلن ،فعول) .ال علة فيو.
ت تَا ِر ٌك
ك الْ ِويْ َال ُ
 .ٛتَ ُق ْو ُل :لَ َ
تَ ،ى ْل أَنْ َ
ُ ِ
ارةً َوبِ ُم ْن ِس ِر؟
ضبُ ْو ًءا ب َر ْج ٍل تَ َ
ضب وء ْن|بِرجلِْنتَا|رتَ ْن و ِ
|مبُْن ِس ِر ْي
تَ ُق ْو ُل|لَ َك ْل ِويْ َال|تُ َه ُْلَ ْن|تَتَا ِرُكن
ُُ ْ َ َ ْ َ َ
فعولن|مفاعيلن|فعول|مفاعلن
فعول|مفاعيلن|فعولن|مفاعلن
التقطيع:

ضبُ ْوءَ ْن ،بَِر ْجلِْنتَاَ ،رتَ ْن َو-يف التقطيع) أهنم يكتبا بالنون
أ) انظر إىل (تَتَا ِرُكنُ ،
مبدل من صوت التنوين.
الساكنة ْلن َ
ب)انظر إىل ِ(مبُْن ِس ِر ْي-يف التقطيع) أنو قافية.
الزحاف :القبض (تَ ُق ْو ُل ،تَتَا ِرُكنَ ،رتَْن َوِ ،مبُْن ِس ِر ْي-يف التقطيع) ،ىو حذف
اخلامس الساكن أي الياء الساكن من مفاعيلن و النون الساكن من فعولن
فصار (مفاعلن ،فعول) .ال علة فيو.
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ام إِنَّنِ ْي
َ .ٜوُم ْستَثْبَ ٌ
ت فِي َمالِ َ
ك ال َْع َ
ِ
اء ُمذْكِ ِر
أ ََر َ
اك َعلَى أَقْتَاد َ
ص ْرَم َ
ث|ب ت ْن ِف ِ
ِ
ص ْرَما|ءَ ُمذْكِ ِر ْي
ا|مِإنْنَِ ٍْت
أ ََر َاك َ
|ع َالأَقْ تَا|د َ
يما|ل َك ْل َع َ
َوُم ْستَ ْ َُ َ
فعول|مفاعيلن|فعولن|مفاعلن
فعولن|مفاعيلن|فعولن|مفاعلن
التقطيع:

ِ
يما-يف التقطيع) أنو تكتب بالنون الساكنة ْلهنا مبدل
أ) انظر إىل (بَتُ ْنف َ
صوت التنوين.
(مِإنْنَِ ٍْت-يف التقطيع) أنو يكتب بالنونُت ْلهنا تشديد.
ب) انظر إىل َ
ت) انظر إىل (ءَ ُمذْكِ ِر ْي-يف التقطيع) أنو قافية.
(مِإنْنَِ ٍْت ،أ ََر َاك ،ءَ ُمذْكِ ِر ْي-يف التقطيع) ىو حذف
الزحاف :القبض َ
اخلامس الساكن أي الياء الساكن من مفاعيلن و النون الساكن من فعولن
فصار (مفاعلن ،فعول) .ال علة فيو.
الصالِ ِح ْي َن َم ِزلٍَّة
ٓٔ .فَ ُج ْو ٍع ِأل َْى ِل َّ
ٍ
ف ر َد َاىا أَ ْن تُ ِ
اح َذ ِر
ص ْيبَ َ
ك فَ ْ
َم ُخ ْو َ
ِ
|ْلَىلِص ِِ
ِ ِ
ِ
ب| َك َف ْح َذ ِر ْي
ت
|م ِزلْلَِ ْ
صا|حل ْ َ
فَ ُج ْوع ْن ْ ْ َ
ُت َ
َسلُْوف ْن َ
|رَد َاىاأَ ْن|تُصْي َ
فعولن|مفاعيلن|فعول|مفاعلن
فعولن|مفاعيلن|فعول|مفاعلن
التقطيع:

تَ ،سلُْوفِ ْن-يف التقطيع) أنو يكتب بالنون الساكنة
أ) انظر إىل (فَ ُج ْو ِع ْنَ ،م ِزلْلَِ ْ
ْلهنا مبدل صوت التنوين.
ِ ِ
ت-يف التقطيع) أهنما يكتبا بالصادين
صاَ ،م ِزلْلَِ ْ
ب) انظر إىل (ْل َْىل ْ
صَ
وبالالمُت ْلهنما تشديد.
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ت) انظر إىل ( َك َف ْح َذ ِر ْي-يف التقطيع) أنو يكتب بال اذلمزة الوصل ْلهنا ال
مقرؤ .وىو قافية.
الزحاف :القبض (حلُِِت ،م ِزلْلَِ ْ ِ
بَ ،ك َف ْح َذ ِر ْي-يف التقطيع) ىو
َْ َ
ت ،تُصْي َ
حذف اخلامس الساكن أي الياء الساكن من مفاعيلن و النون الساكن من
فعولن فصار (مفاعلن ،فعول) .ال علة فيو.
شِ
ْخ ْف ِ
اك ِم ْن ِذ ْي قَ َرابٍَة
ض َم ْن يَ ْغ َ
ٔٔ .أَبِي ال َ
وِمن ُك َّل سو َد ِاء الْمع ِ
اص ِم تَ ْعتَ ِر ْي
ََ
َ ْ
َْ
ِ ِ
اص ِ
|ضمْن ي ْغ َشا|كِ ِمْن ِذي|قَرابِ ْ ِ
أَبِْلخ ْ ِ
|م َع ِ
|متَ ْع ًَِت ْي
َ
ت َومْن ُك ْل|ل َس ْوَداء ْل َ
ْ ََ
ف ََ
فعولن|مفاعيلن|فعول|مفاعلن
فعولن|مفاعيلن|فعولن|مفاعلن
التقطيع:
ف-يف التقطيع) أنو يكتب بال الياء من "أيب" ْلنو ال مقرؤ
أ) انظر إىل (أَبِْل َخ ْ
ويَقرأ بوصل إىل سكون ال القمرية.
ت-يف التقطيع) أنو يكتب بالنون الساكنة ْلهنا مبدل
ب) انظر إىل (قَ َرابَِ ْ
صوت التنوين.
(وِمْن ُك ْل-يف التقطيع) أنو يكتب بالالمُت ْلنو تشديد ،يف ىذه
ت) انظر إىل َ
تفعيلة التقطيع الالم الساكنة والالم ادلتحرك يكتب بعدىا.
ث) انظر إىل ِ
(متَ ْع ًَِت ْي-يف التقطيع) أنو قافية.
تَ ،م َع ِ
اصِ ،متَ ْع ًَِت ْي-يف التقطيع) ىو حذف
الزحاف :القبض (قَ َرابَِ ْ
اخلامس الساكن أي الياء الساكن من مفاعيلن و النون الساكن من فعولن
فصار (مفاعلن ،فعول) .ال علة فيو.
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ٕٔ .ومست هنِ ٍ
ىء َزيْ ٌد أَبُ ْوهُ فَ َال أ ََرى
َُ َْ ْ
اصبِ ِري
اء َك َو ْ
لَوُ َم ْدفَ ًعا فَاقْنَ ْي َحيَ َ
صِ ِربي
َوُم ْستَ ْو|نِئِْن َزيْ ُد ْن|أَبُ ْوُىو|فَ َالأ ََرا
|حيَاءَ| َك َو ْ
َذلُْوَم ْد|فَ َعْن َف ْق ِ ٍْت َ
فعولن|مفاعيلن|فعول|مفاعلن
فعولن|مفاعيلن|فعولن|مفاعلن
التقطيع:

(وُم ْستَ ْه ٌِت ٍء-يف البيت) أنو من استَ ْهنَأَ-يَ ْستَ ْهنِ ُئ فهو ُم ْستَ ْهنِ ٌئ.
أ) انظر إىل َ
ب)انظر إىل (نِئِْن َزيْ ُد ْن ،فَ َعْن َف ْق ِ ٍْت-يف التقطيع) أهنما يكتب بالنون الساكنة ْلهنا
مبدل صوت التنوين.
ت) انظر إىل (أَبُ ْوُىو-يف التقطيع) أنو يكتب بزيادة الواو الساكنة ْلنو الضمَت
ادلتصل اجلر بوقع الغائب ادلفرد ادلذكر.
صِ ِربي-يف التقطيع) أنو يكتبا حبذف اذلمزة الوصل
ث) انظر إىل (فَ َعْن َف ْق ِ ٍْتَ ،ك َو ْ
صِ ِربي) ىو قافية.
ْلهنا ال مقرؤ .و( َك َو ْ
صِ ِربي-يف التقطيع) ىو حذف
الزحاف :القبض (فَ َالأ ََراَ ،حيَاءََ ،ك َو ْ
اخلامس الساكن أي الياء الساكن من مفاعيلن و النون الساكن من فعولن
فصار (مفاعلن ،فعول) .ال علة فيو.
ص ْعلُ ْوًكا إِ َذا َج َّن لَْي لُوُ
ٖٔ .لَ َحى اهللُ ُ
ش ِ
اش آلًِفا ُك َّل َم ْج َزِر
صافِي ال ُْم َ
ُم َ
م ِ
ِ
|م َشاشأا|لَِفْن ُك ْل|لَ َم ْجَزِري
اج ْن|نَلَْي لُ ُه ْو
َحلَْل َال ُ
َُ
|ى ُ
صاف ْل ُ
ص ْعلُ ْوَك ْن|إذَ َ
فعولن|مفاعلن|فعولن|مفاعلن
فعولن|مفاعيلن|فعولن|مفاعلن
التقطيع:

أ) انظر إىل ( َحلَْل َال-يف التقطيع) أن عروضُت يكتبون الالم اجلاللة (الاله)
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ص ْعلُ ْوَك ْن ،لَِفْن ُك ْل -يف التقطيع) أهنما يكتب بالنون الساكنة
ب) انظر إىل ُ
(ى ُ
ْلهنا مبدل صوت التنوين.
ِ
اج ْن ،لَِفْن ُك ْل-يف التقطيع) أنو يكتب بالنونُت وبالالمُت
ت) انظر إىل (إذَ َ
ْلهنما تشديد وفيهما النون والالم الساكنتان ،النون والالم ادلتحركتان
يكتب بعدمها.
(م َشاشأا-يف التقطيع) أنو تكتب "آ" ب (أا) ْلن طول قرائتها.
ث) انظر إىل ُ
ج)انظر إىل (لَ َم ْجَزِري-يف التقطيع) أنو قافية.
الزحاف :القبض (نَلَْي لُ ُهو ،لَ َم ْجَزِري-يف التقطيع) ىو حذف اخلامس
الساكن أي الياء الساكن من مفاعيلن فصار (مفاعلن) .ال علة فيو.
ٗٔ .يَعُ ُّد ال ِْغنَى ِم ْن َد ْى ِرهِ ُك َّل لَْي لَ ٍة
أَصاب قِ ِ
س ِر
ص ِديْ ٍق ُميَ َّ
َ َ َ
راىا م ْن َ
|غن ِامْن َده| ِرِىي ُكل|لِلَي لَت أَصاب|قِراىا ِمن ِ ِ
ِ
|ميَ ْس َس ِري
يَعُ ْد ُد ْل َ ْ
ْ ْ
َ َ َ ْ َ
|صديْق ْن ُ
فعول|مفاعيلن|فعولن|مفاعلن
فعولن|مفاعيلن|فعولن|مفاعلن
التقطيع:
كتبت الدال والسُت بالدالُت والسينُت
أ) انظر إىل (يَعُ ْد ُد ْلُ ،ميَ ْس َس ِري) أهنما ْ
ْلهنما مشدد.
ب) انظر إىل ( ِرِىي ُك ْل) أنو كتبت اذلاء الضمَت بزيادة الياء ْلهنا يكتب
كتبت بالالمُت ْلهنا
العروضيون الضمَت ادلتصل (لو ،بو) ب (ذلو ،هبي) .و ْ
مشدد فيو الالم الساكنة والالم ادلتحركة يكتب بعدىا.
ت) انظر إىل (لِلَي لَِتِ ِ ،
كتبت التنوين بالنون الساكنة ْلهنا مبدل
صديْق ْن) أهنما ْ
ْ ْ َ
من صوت التنوين.
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(ميَ ْس َس ِري) أنو قافية.
ث) انظر إىل ُ
ِ
ابُ ،ميَ ْس َس ِري-يف التقطيع) ىو حذف
الزحاف :القبض (للَْي لَِ ْ
ت ،أ َ
َص َ
اخلامس الساكن أي الياء الساكن من مفاعيلن والنون من فعولن فصار
(مفاعلن ،فعول) .ال علة فيو.
شاء ثُ َّم ي ِ ِ
٘ٔ .ي ن ِ
سا
ام ع َ ً ُ ْ
ََ ُ
صب ُح نَاع ً
يَ ُح ُّ
صى َع ْن َج ْنبِ ِو ال ُْمتَ َع ّْف ِر
ْح َ
ت ال َ
ِ
ِ
صِ
اعْن َج ْن|هبِِْل ُم|تَ َع ْف ِف ِري
صَ
يَنَ ُام|ع َشاءَنْثُ ْم|ميُ ْ
|ح َ
|حنَاع َس ْن َحيُْتتُ ْل َ
ب ُ
فعولن|مفاعيلن|فعول|مفاعلن
فعول|مفاعيلن|فعول|مفاعلن
التقطيع:

ِ
ِ
كتبت التنوين بالنون الساكنة ْلهنا
أ) انظر إىل (ع َشاءَنْ ثُ ْمُ ،حنَاع َس ْن) أهنما ْ
مبدل من صوت التنوين.
ِ
كتبت التاء والفاء باحلائُت والفائُت
ب) انظر إىل َ
(حيُْتتُ ْل ،تَ َع ْفف ِري) أهنما ْ
ْلهنما مشدد.
ت) انظر إىل (تَ َع ْف ِف ِري) أنو قافية.
ب ،حنَ ِ
اع َس ْن ،هبِِْل ُم ،تَ َع ْف ِف ِري-يف التقطيع)
الزحاف :القبض (يَنَ ُام ،ميُ ْ
صِ ُ
ىو حذف اخلامس الساكن أي الياء الساكن من مفاعيلن والنون من
فعولن فصار (مفاعلن ،فعول) .ال علة فيو.
 .ٔٙقَلِ ْي ُل الْتِ َم ِ
الز ِاد إَِّال لِنَ ْف ِس ِو
اس َّ
ِ
سى َكال َْع ِريْ ِ
ش ال ُْم َج َّوِر
إذَا ُى َو أ َْم َ
اسززا ِ
ِ ِ ِ
ِ
|رلَ ْوَوِري
|دإِلْال|لِنَ ْف ِس ِهي
|ع ِريْ ِش ْل ُ
قَلْي لُ ْل|متَ ْ َ
و|وأ َْم َسىا َك ْال َ
إ َذا ُى َ
فعولن|مفاعيلن|فعولن|مفاعلن
فعولن|مفاعيلن|فعولن|مفاعلن
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التقطيع:

ِ ِ ِ
كتبت الزاء والالم والواو بالزائُت
أ) انظر إىل (متَاس ْزَزا ،دإِلْالُ ،رلَ ْوَوِري) أنو ْ
والالمُت والواوين ْلهنن مشدد.
ب) انظر إىل (لِنَ ْف ِس ِهي ،إِذَا ُىو) أنو كتبت اذلاء الضمَت بزيادة الياء ْلهنا
يكتب العروضيون الضمَت ادلتصل (لو ،بو) ب (ذلو ،هبي).
(رلَ ْوَوِري) أنو قافية.
ت) انظر إىل ُ
الزحاف :القبض (لِنَ ْف ِس ِهيُ ،رلَ ْوَوِري-يف التقطيع) ىو حذف اخلامس
الساكن أي الياء الساكن من مفاعيلن فصار (مفاعلن) .ال علة فيو.
ِ ِ
ْح ّْي َما يَ ْستَ ِعنَّوُ
اء ال َ
سَ
 .ٔٚيُع ْي ُن ن َ
س ِر
َويُ ْم ِس ْي طَلِ ْي ًحا َكالْبَ ِع ْي ِر ال ُْم َح َّ
يعِ ِ
|زلَ ْس َس ِري
س|تَعِْن نُ ُه ْو
َوديُْ ِس ْي|طَلِْي َحْن َك ْل|بَعِ َِْتْل ُ
ُ ُْ
ُت|ن َساءَ ْحلَ ْي|ديََايَ ْ
فعولن|مفاعيلن|فعولن|مفاعلن
فعول|مفاعيلن|فعولن|مفاعلن

التقطيع:
ِ
كتبت الياء باليائُت ْلهنا مشدد ،والياء ادلتحركة
أ) انظر إىل (ن َساءَ ْحلَ ْي) أنو ْ
كتبت بعدىا.
ِ
كتبت اذلاء
كتبت النون بالنونُت ْلهنا مشدد ،و ْ
ب) انظر إىل (تَعْن نُ ُه ْو) أنو ْ
الضمَت بزيادة الياء ْلهنا يكتب العروضيون الضمَت ادلتصل (لو ،بو)
ب (ذلو ،هبي).
ِ
كتبت التنوين بالنون الساكنة ْلهنا مبدل من
ت) انظر إىل (طَلْي َحْن َك ْل) أنو ْ
صوت التنوين.
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كتبت السُت بالسينُت ْلهنا مشدد ،وىو
ث) انظر إىل ُ
(زلَ ْس َس ِري) أنو ْ
قافية.
ِ
ُت ،تَعِْن نُ ُه ْوُ ،زلَ ْس َس ِري-يف التقطيع) ىو حذف
الزحاف :القبض (يُع ْ ُ
اخلامس الساكن أي الياء الساكن من مفاعيلن والنون من فعولن فصار
(مفاعلن ،فعول) .ال علة فيو.
مصح
استنتاج للشعر الثاين حبره الطويل التام الضرب مقبوض والعروض
ّ
ومقبض .وقد رأينا تقطيعو .والزحاف فيو القبض ال زحافا أخر وال علة فيو .يف
ديوان العروة بن الورد العبسي كثر حبر الطويل ويأخذ الباحث ثالثة أشعار منو أما
ىذا أول الشعر من اْلشعار الثالث يف حبر الطويل.
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ج .الشعر الثالث:

إذا اجدبت ،يحلو العطاء

ٙٚ

[البسيط]

كان الشعر الثلث بسيط التام العروض سلبونة والضرب مقطوع ،فيو بيتان فقط
وىذه حتليلتو:
َٔ .ى َّال سأَل ِ
ْت بَنِ ْي ِع ْي َال ِن ُكلُّ ُه ُم
َ
ى ْل َالسأ َْل|تِب ٍِت ِ
|عْي َالنِ ُك ْل| ُذلُُم ْو
َ َ َْ
مستفعلن|فعلن|مستفعلن|فعلن
الصحيح|اخلنب|الصحيح|اخلنب
التقطيع:

ِ
السنِْين إِذَا ما َىبَّ ِ
الريْ ُح
ت ّْ
ع ْن َد ّْ َ َ
ِ ِ ِ
اىْببَِ ًْت| ِرْحيُو
|م َ
عْن َد ْسس ِ ٍْت|نَإذَا َ
مستفعلن|فعلن|مستفعلن|فعلن
ْ
الصحيح|اخلنب|الصحيح|القطع

تبت الالم والباء بالالمُت والبائُت
اىْببَِ ًْت) ك ْ
(ى ْل َال َسأ َْلَ ،م َ
أ) إن التقطيع َ
ْلهنما تشديد.
ب) إن التقطيع ِ
(عْي َالنِ ُك ْل) كتبت الالم الساكنة ْلهنا تشديد والالم ادلتحركة
كتبت بعدىا.
اىْببَِ ًْتِ ،عْن َد ْس ِس ِ ٍْت) أنو تشديد من الشمسية.
(م َ
ت)إن التقطيع َ
ث) إن التقطيع ( ُذلُُم ْو) ضرورة الشعر.
ج)إن التقطيع ( ِرْحيُو) قافية.
الزحاف والعلة:

ِ ِ
ِ ِ
اىْببَِ ًْت-يف التقطيع) وزنو
(ى ْل َال َسأ َْل ،عْي َالن ُك ْل ،عْن َد ْسس ِ ٍْتَ ،م َ
أ) الصحيح َ
(م ْستَ ْفعِلُ ْن) الزحافا والعلة لو.
ُ
ب) اخلنب من الزحافات (تِبَِ ٍْتُ ،ذلُُم ْو ،نَِإ َذا-يف التقطيع) ىو حذف الثان
الساكن أي اْللف من فاعلن فصار (فعِلن)
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ت)القطع من العلل ( ِرْحيُو-يف التقطيع) ىو حذف آخر الوتد اجملموع أي
(فاعل) مث
(فاعل) وإسكان ثانيو أي المو فصار
النون من فاعلن فصار
ْ
ُ
(فعلن).
حتول إىل ْ
ال الْحي إِ ْذ سغَب وا و َ ِ
ِ
ِ ِ
ح ِعيَ ِ
ح
ٕ .ق ْد َحا ُن قَ ْد ٌ
آخ ٌر ل َذ ِوي الْج ْي َران َم ْمنُ ْو ُ
َ ّْ َ ُ ْ َ
اخ ُر ْن|لِ َذ ِو ْل| ِجْي َرِامنَ ْم|نُ ْو ُح ْو
قِ ْد َحانُ َق ْد| ُحْنعِيَا|لِْل َحْييِِإ ْذ| َسغَبُ ْو
َوأَ َ
مستفعلن|فاعلن|مستفعلن|فعلن مفاعلن|فعلن|مستفعلن| ْفعلن
الصحيح|الصحيح|الصيحح|اخلنب اخلنب|اخلنب|الصحيح|القطع
التقطيع:

ِ
اخ ُر ْن) كتب التنوين بالنون الساكن ْلن ذلك
أ) إن التقطيع ( ُحْنعيَاَ ،وأَ َ
تغيَت من صوت التنوين.
ب) إن التقطيع (لِْل َحْييِِإ ْذ) كتبت باليائُت ْلهنا تشديد.
اخ ُر ْن) كتب "آ" ب (أا) ْلن طول قرائتو.
(وأَ َ
ت)إن التقطيع َ
ث) إن التقطيع ْ(نُ ْو ُح ْو) قافية.

الزحاف والعلة :أما القطع ال فرق مبا تقدم .اخلنب من الزحافات
اخ ُر ْن ،لِ َذ ِو ْل-يف التقطيع) ىو حذف الثان الساكن أي اْللف من
( َسغَبُ ْوَ ،وأَ َ
فاعلن فصار (فعِلن) ،والسُت من مستفعلن فصار (متفعلن) مث حتول إىل
(مفاعلن).

استنتاج للشعر الثالث حبره بسيط التام العروض سلبونة والضرب مقطوع.

والتقطيعات كما رأينا .الزحاف فيو الخبن والعلة فيو القطع ،ولو جيوز دخول
الزحاف الطي واخلبل لكن العروة بن الورد العبسي َل يدخلهما يف البسيط لبديع
إيقاع الشعر.
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د .الشعر الرابع:

المال مهابة والفقر مذلة

ٙٛ

[الكامل]

كان حبر ىذا الشعر الكامل العروض صحيحة والضرب قطع ،لو أربعة
أبيات:

ت تُم ِ
َت َمالِ ْي َخ َوى
اض ُر إِ ْذ َرأ ْ
ٔ .قَالَ ْ َ
قَالَْتتُما ِ
َت| َمالِْي َخ َوا
|ض ُرإِ ْذ َرأ ْ
َ
مستفعلن|متفاعلن|مستفعلن
اإلضمار|الصحيح|اإلضمار

اد قَ ِريْ ُح
ب ،فَالْ ُف َؤ ُ
َو َج َفا ْاألَقَا ِر ُ
|دقَ ِرْحيُو
َو َج َف ُْلَقَا| ِربُ َفالْ ُف َؤا ُ
متفاعلن|متفاعلن|فعالتن
الصحيح|الصحيح|القطع

التقطيع :ال وجدنا يف ىذا البيت تقطيعا عسَتا ،لذلك ال نبُت طويال.

(دقَ ِرْحيُو-يف التقطيع) قافية.
يف ُ

الزحاف والعلة:
أ) الصحيح ِ
َتَ ،و َج َف ُْلَقَاِ ،ربُ َفالْ ُف َؤا-يف التقطيع).
(ض ُرإِ ْذ َرأ ْ
ب) اإلضمار من الزحافات (قَالَْتتُ َماَ ،مالِْي َخ َوا-يف التقطيع) ىو تسكُت
الثاين ادلتحرك أي تسكُت التاء من متفاعلن فصار (مْتفاعلن) مث حتول
(م ْستَ ْفعِلُ ْن).
إىل ُ
(دقَ ِرْحيُو-يف التقطيع) ىو حذف آخر الوتد اجملموع
ت) القطع من العلل ُ
(متفاعل) وإسكان ثانيو أي إسكان الالم
أي النون من متفاعلن فصار
ُ
(متفاعل) وحتول إىل (فعالتن).
فصار
ْ
ك فِي الن ِ
ك فِي الن ِ
وِ
ي ،نَ ِط ْي ُح؟
سا
َّد ّْ
َّد ّْ
صبًا َكأَنَّ َ
َٕ .مالِ ْي َرأَيْ تُ َ
َ
ي ُمنَ َّك ً
مالِي رأَي|تُ َك ِفْن نَ ِدي ِ
َو ِصبَ ْن َكأَ ْن|نَ َك ِفْن نَ ِدي|يِنَ ِطْي ُحو
|ديُنَ ْك َك َس ْن
ْ
َ َْ ْ
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مستفعلن|متفاعلن|متفاعلن
اإلضمار|الصحيح|الصحيح
التقطيع:

متفاعلن|متفاعلن|فعالتن
الصحيح|الصحيح|القطع

أ) إن التقطيع (تُ َك ِفْن نَ ِد ْي) كتبت النون بالنونُت ْلهنا تشديد .والياء
الساكن تشديد أيضا لكن الياء ادلتحركة كتبت يف التقطيع بعدىا.
ب) إن التقطيع ِ(ديُنَ ْك َك َس ْن) كتبت بالكافُت ْلىا تشديد .والتنوين كتبت
بالنون الساكنة ْلهنا مبدل من صوت التنوين.
(و ِصبَ ْن َكأَ ْن) كتب التنوين بالنون الساكنة ْلهنا مبدل صوت
ت) إن التقطيع َ
التنوين .النون الساكنة يف آخر تفعيلة التقطيع أهنا تشديد.
ث) إن التقطيع (نَ َك ِفْن نَ ِدي) كتبت النون بالنونُت ْلهنا تشديد من
الشمسية .والياء الساكنة أهنا تشديد أيضا والياء ادلتحركة دخلت
بعدىا.
ج)يف التقطيع (يِنَ ِطْي ُحو) أنو قافية.
ِ
إِ َّن الْ ُقعُ ْو َد َم َع ال ِْعيَ ِ
ح
ب غَنِْي َمةٌ
َٖ .خا ِط ْر بِنَ ْف ِس َ
ال قَبِْي ٌ
ك َك ْي تُص ْي َ
ف ِ
خِ
|س َك َكيتُ ِ
|د َم َع ْلعِيَا|لَِقبِْي ُح ْن
ت
اط ْربِنَ ْ
ص ْي|بَغَنِْي َم ُ ْ
إِنْنَ ْل ُقعُ ْو َ
ْ
َ
مستفعلن|متفاعلن|فعالتن
مستفعلن|متفاعلن|متفاعلن
اإلضمار|الصحيح|القطع
اإلضمار|الصحيح|الصحيح
التقطيع:

ت ،لَِقبِْي ُح ْن) كتب التنوين بالنون الساكنة ْلهنا مبدل
أ) إن التقطيع (بَغَنِْي َم ُ ْ
صوت التنوين.
ب)إن التقطيع (إِنْنَ ْل ُقعُ ْو) كتبت النون بالنونُت ْلهنا تشديد.
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ٗ .اَلْ َم ُ
ال فِ ْي ِو َم َهابَةٌ َوتَ ِجلَّةٌ
ِ ِ
ت
|وََِت ْللَ ُ ْ
اَلْ َمالُف ْي|مهَ َهابَ ُ ْ
ت َ
مستفعلن|متفاعلن|متفاعلن
اإلضمار|الصحيح|الصحيح
التقطيع:

ح
َوالْ َف ْق ُر فِ ْي ِو ُم ِذلَّةٌ َوفُ ُ
ض ْو ُ
ِِ
ض ْو ُحو
َوالْ َف ْق ُرِ ْيف|مهُذلْلَ ُ ْ
ت| َوفُ ُ
مستفعلن|متفاعلن|فغالتن
اإلضمار|الصحيح|القطع

ِ
(مههاب ت ،وََِت ْللَ ِ ِ
ت) كتب التنوين بالنون الساكنة
ت ،مهُذلْلَ ُ ْ
أ) إن التقطيع َ َ َ ُ ْ َ ُ ْ
ْلهنا مبدل صوت التنوين.
ِ
(مههاب ِ ِ
ت) ُكتبا اذلاءان بال زيادة الياء الساكنة
ت ،مهُذلْلَ ُ ْ
ب) إن التقطيع َ َ َ ُ ْ
أهنما اذلاء الضمَت ادلتصل اجلر بوقع الغائب ادلفرد ادلذكر ْلهنما ضرورة
الشعر.
ض ْو ُحو) قافية.
ت) إن التقطيع ( َوفُ ُ
استنتاج أن حبر الشعر الرابع الكامل العروض صحيحة والضرب قطع.
وقد رأينا تقطيعاتو .واستعمل العروة بن الورد العبسي الزحاف اإلضمار والعلة

القطع وال استعمل الوقص واخلزل من الزحافات لبديع شعره الن كثَت الزحاف
يف الشعر يعسر إيقاءه.
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ه .الشعر الخامس:

ٜٙ

[الرجز]

كان ىذا الشعر غريب أن حبره الرجز ادلشطور العروض والضرب واحد،
وجدناه بيتُت فقط:
ات الْم ِ
ِ
ْخ ْوَزِرى
ات ال َ
اشيَ ُ
َ .0والنَّاشئَ ُ َ
اشئَا|تُ ْلم ِ
ونْنَ ِ
اشيَا|تُ ْل َخ ْوَزِري
َ
َ
مستفعلن|مستفعلن|مستفعلن
الصحيح|الصحيح|الصحيح
التقطيع:

أ) إن التقطيع (ونْنَ ِ
اشئَا) تشديد من الشمسية.
َ
ب) إن التقطيع (تُ ْل َخ ْوَزِري) قافية.
ال وجدنا يف الشعر زحافا.
ِ
ص َرى
َ .7كعُنُ ِق ْاْل َر ِام أ َْوفي أ َْو َ
َكعن ِقل ِ ِ
صَري
|أارامأ َْو|فْيأ َْو َ
ُُ ْ َ
فعلت|مستفعلن|مستفعلن
اخلبل|الصحيح|الصحيح
التقطيع:

(أار ِامأ َْو) كتب "آ" ب (أا) ْلن طول قراءتو.
أ) إن التقطيع َ
ِ
صَري) قافية.
ب) إن التقطيع (فْيأ َْو َ
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وجدنا يف ىذا البيت الزحاف اخلبل ىو حذف الثاين والرابع
الساكنُت أي السُت والفاء من مستفعلن فصار (متعلن) مث حتول إىل
(فعلت).
استنتاج للشعر اخلامس أن حبره الرجز ادلشطور .وقد رأينا تقطيعاتو.
ووجدنا فيو الزحاف الخبل يف البيت الثاين والتدخل علة يف الرجز

ادلشطور.
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و .الشعر السادس :الورد بن مالك يخسر أمجاده

ٓٚ

[الرمل]

كان حبر ىذا الشعر الرمل التام العروض والضرب زلذوفان ،لو بيتان:
ِ
ب
َٔ .ال تَ لُ ْم َش ْي ِخي فَ َما أَ ْد ِري بِِو
َّس ْ
غَْي َر أَ ْن َشا ِر َك نَ ْه ًدا في الن َ
ِ
َالتَلُم َشي ِ
ب
|خي َف َماأ َْد| ِريبِ ِهي
َغْي َرأَنْ َشا| ِرَكنَ ْه َد ْن|فْن نَ َس ْ
ْ ْ
فاعالتن|فعالتن|فاعلن
فاعالتن|فاعالتن|فاعلن
الصحيح|اخلنب |احلذف
الصحيح|الصحيح|احلذف
التقطيع:

أ) إن التقطيع ( ِريبِ ِهي) كتبت ىاء الضمَت بزيادة الياء ْلهنا مضاف إليو وكتبها
العروضيون (هبي) من (بو).
ب) إن التقطيع ( ِرَكنَ ْه َد ْن) كتب التنوين بالنون الساكنة ْلهنا مبدل صوت
التنوين.
ِ
ب) كتبت النون بالنونُت ْلهنا تشديد من الشمسية.
ت) إن التقطيع (فْن نَ َس ْ
الزحاف والعلة:

أ) الصحيح َ(التَلُ ْم َش ْيِ ،خي َف َماأ َْدَ ،غْي َرأَنْ َشا-يف التقطيع).
ب)اخلنب من الزحافات ( ِرَكنَ ْه َد ْن-يف التقطيع) ىو حذف الثان الساكن أي
حذف اْللف من فاعالتن فصار (فعالتن).
ِ
ب-يف التقطيع) ىو حذف سبب خفيف
ت) احلذف من العلل ( ِريبِ ِهي ،فْن نَ َس ْ
أي حذف (تن) من فاعالتن فصار (فاعال) مث حتول إىل (فاعلن).

ٓ ٚنفس ادلرج ٖٚ :
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ِ
س ح ِس ْيبا م ِ
اج ًدا
َٕ .كا َن في قَ ْي ٍ َ ً َ
|سْنح ِسينب|م ِ
ِ
ِ
اج َد ْن
َكانَفْي َق ْي َ ْ َ ْ َ
فاعالتن|فاعالتن|فاعلن
الصحيح|الصحيح|احلذف

ب
ت نَ ْه ٌد َعلَى َذ َ
فَأَتَ ْ
اك ال َ
س ْ
ْح َ
ب
فَأَتَ ْت نَ ْو ُ
|دنْ َع َال َذا| َك ْل َح َس ْ
فعالتن|فاعالتن|فاعلن
اخلنب|الصحيح|احلذف

التقطيع:

أ) إن التقطيع ( ِسْنح ِسينب ،م ِ
اج َد ْنُ ،دنْ َع َال َذا) كتب التنوين بالنون الساكنة
َ َْ ْ َ
ْلهنا مبدل صوت التنوين.
ب) قافية.
ب)إن التقطيع ( َك ْل َح َس ْ
استنتاج الشعر السادس أن حبره الرمل التام العروض والضرب زلذوفان .والتقطيع
كما رأينا .الزحاف وجدنا فيو الخبن والعلة وجدنا الحذف يف عروضو وضربو.
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ز .الشعر السابع:

خير من العزل
ان منايا النفس ٌ

ٔٚ

[الطويل]

يزيد الباحث ىذا الشعر ليعرف أنواع البحر الطويل ،أصلو فيو مخسة عشر
بيتا لكن ُحيضر مخسة أبيات فقط:
صا
س َوَرائِي أَ ْن أ َِد َّ
ب َعلَى ال َْع َ
ٔ .أَلَْي َ
فَ يَأ َْم َن أَ ْع َدائِ ْي َويَ ْسأ ََمنِ ْي أ َْىلِ ْي
ِ
ِ
أَلَيس ِ
َ|منِْيأ َْىلِ ْي
ب َ
|علَْل َع َ
|ويَ ْسأ َ
صا فَيَأْ َم|نَأ َْع َدائ ْي َ
ْ َ َ
|وَرائْيأَ ْن|أَدبْ َ
فعول|مفاعيلن|فعول|مفاعلن فعول|مفاعيلن|فعول|مفاعيلن

التقطيع :ال وجدنا يف ىذا البيت تقطيعا عسَتا لذلك نقصر بيانا .إن التقطيع
ِ
ب) كتبت الباء بالبائُت ْلهنا تشديد.
(أَدبْ َ
ِ
ب ،فَيَأْ َمَ ،ويَ ْسأَ-يف التقطيع)
س ،أَدبْ َ
الزحاف :وجدنا فيو الزحاف القبض (أَلَْي َ
(وَرائِْيأَ ْن،
وىو حذف اخلامس الساكن أي النون من فعولن فصار (فعول) .إما َ
صا ،نَأ َْع َدائِ ْيَ ،منِْيأ َْىلِ ْي) الصحيح ،وزنو (مفاعيلن) .
َعلَْل َع َ
ٕ .رِى ْي نَةَ قَ ْع ِر الْب ْي ِ
ت ُك َّل َع ِشيَّ ٍة
َ
َ
ِ
ِِ
الرأْ ِل
ج َك َّ
يَُالعبُني الْ ِولْ َدا ُن أ َْىد ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
|ج َك ْرَرأِْ ْيل
|ع ِشْي يَِ ْ
ُت|تَ َق ْع ِرلْ َ ْيب|ت ُك ْل ِل َ
َرى ْ َ
ت يَُال ِع|بُن ْل ِولْ َدا|نُأ َْىد ُ
فعول|مفاعيلن|فعول|مفاعلن فعول|مفاعيلن|فعول|مفاعيلن
التقطيع:

أ) إن التقطيع (تِ ُك ْل ِل) كتبت الالم بالالمُت ْلهنا تشديد.
ت) كتبت الياء باليائُت ْلهنا تشديد .والتنوين كتب
(ع ِشْي يَِ ْ
ب) إن التقطيع َ
بالنون الساكنة ْلهنا مبدل من صوت التنوين.
ٔ ٚنفس ادلرجع٘٘ :
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ت) إن التقطيع (بُنِْل ِولْ َدا) كتب بال يكتب الياء من " يَُال ِعبٍُِت" ْلن وصل قراءتو
إىل ال القمرية.
(ج َك ْرَرأِْ ْيل) قافية.
ث) إن التقطيع ُ
الزحاف :وجدنا فيو الزحاف القبض ِ
ُت ،تِ ُك ْل ِل ،يَُال ِع ،نُأ َْى ِد-يف التقطيع)
(رى ْ َ
َ
وىو حذف اخلامس الساكن أي النون من فعولن فصار (فعول) .والتقطيع
ت) القبض أيضا وزنو (مفاعلن).
(ع ِشْي يَِ ْ
َ
ِ
ِ
ص ُد ْوَر ِركاَبِ ُك ْم
ٖ .أَق ْي ُم ْوا بَني لُْب نَى ُ
فَِإ َّن َمنَايَا الْ َق ْوِم َخ ْي ٌر ِم َن ال َْه ْزِل
ِ
ِ
|سلَي ر ْن ِ
ِ
ِ
ِ
|منَ ْل َه ْزِ ْيل
|منَايَ ْل َق ْو ُْ
أَقْي ُم ْو|بَنيلُْب نَ ُ
ا|ص ُد ْوَر| ِركاَب ُك ْم فَإنْ َن َ
فعولن|مفاعيلن|فعول|مفاعلن فعول|مفاعيلن|فعولن|مفاعيلن
التقطيع:

أ) إن التقطيع (فَِإنْ َن) كتبت النون بالونُت ْلهنا تشديد.
ب) إن التقطيع ِ
(سلَْي ُر ْن) كتب التنوين بالنون الساكنة ْلهنا مبدل صوت التنوين.
ت) إن التقطيع ِ
(منَ ْل َه ْزِ ْيل) قافية.

الزحاف :وجدنا فيو الزحاف القبض وىو حذف اخلامس الساكن أي النون من

فعولن والياء من مفاعيلن فصار (فعول ،مفاعلن).
ٗ .فَِإنَّ ُك ُم لَ ْن تَ ْب لُغُ ْوا ُك َّل ِى َّمتِي
وَال إِربتِي حتَّى تَ روا م ْنبِ ِ
ت ْاألَثْ ِل
َ َْ ْ َ َ َ
ِِ
ِ ِ
ِ
وم ْن|بِتِ ُْلَثْلِي
ب|لُغُ ْوُك ْل|ذل ْم َم ِيت َوَالإ ْر|بَتْي َحْتتَا|تَ َر َ
فَإنْ َن| ُك ُمولَْنتَ ْ
فعول| مفاعيلن|فعولن|مفاعلن فعولن|مفاعيلن|فعولن|مفاعيلن
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التقطيع:

أ) إن التقطيع (فَِإنْ َن ،ذلِِ ْم َم ِيت ،بَتِْي َحْتتَا) كتبت النون وادليم والتاء بالونُت وادليمُت
والتائُت ْلهنن تشديد.
ب) إن التقطيع (لُغُ ْوُك ْل) تشديد أيضا لكن الالم ادلتحركة كتبت يف التقطيع
بعدىا.
ت) إن ىذا (بِتِ ُْلَثْلِي) قافية.

الزحاف :وجدنا فيو الزحاف القبض وىو حذف اخلامس الساكن أي النون من

فعولن والياء من مفاعيلن فصار (فعول ،مفاعلن).
ت
ج الْ ُف َؤ ِاد إِذَا بَ َد ْ
٘ .فَ لَ ْو ُك ْن ُ
ت َمثْ لُ ْو ُ
ِ
َحلِ ْي
بََال ُد ْاألَ َعاد ْي َال أ َُم ُّر َوَال أ ْ
فَلَوُكن|ُمتَثْ لُوجل|فُؤ ِاد|إِ َذاب َدت ب َالد ْل|أ ِ
َحلِ ْي
ْ ْ ُْْ َ
َ ْ َ ُ َ
|وَالأ ْ
َعاديْ َال|أ َُم ْرُر َ
فعولن|مفاعيلن|فعول|مفاعلن فعولن|مفاعيلن|فعول|مفاعيلن
التقطيع:

أ) إن التقطيع (أ َُم ْرُر) كتبت الراء بالرائُت ْلهنا تشديد.
َحلِ ْي) قافية.
(وَالأ ْ
ب) إن التقطيع َ

الزحاف :وجدنا فيو الزحاف القبض وىو حذف اخلامس الساكن أي النون من
فعولن والياء من مفاعيلن فصار (فعول ،مفاعلن).
استنتاج للشعر السابع وجدنا حبره الطويل التام العروض مقبوضة والضرب
صحيح .وقد رأينا تقطيعاتو .الزحاف فيو القبض فقط ال علة فيو.
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ح .الشعر الثامن:

السيد األوحد

ٕٚ

[الطويل]

كان حبر ىذا الشعر الطويل أيضا لكن فيو ضربو زلذوف ،أنو بيتان فقط:
وسيّْ ُدنَا حتَّى الْمم ِ
ٔ .لِ ُك ّْل أُنَ ٍ
ات َربِْي ُع
اس َسيّْ ٌد يَ ْع ِرفُ ْونَوُ
ََ
َ ََ
ِ
ِ
ِ
|ربِْي عُ ْو
ل ُك ْل ِل|أُنَاسْن َس ْي|يَ ُدنْيَ ْع| ِرفُ ْونَ ُه ْو َو َسْي ِي ُ
|دنَ َ
احْتتَ ْل|شلََات َ
فعول|مفاعيلن|فعولن|مفاعلن فعول|مفاعيلن|فعول|فعولن
التقطيع:

ِ
احْتتَ ْل) كتبت الالم والياء والتاء بالالمُت
أ) إن التقطيع (ل ُك ْل ِلَ ،و َسْي ِيُ ،دنَ َ
واليائُت والتائُت ْلهنن تشديد.
ب) إن التقطيع (أُنَا ِسْن َس ْي ،يَ ُدنْ يَ ْع) كتب التنوين بالنون الساكنة ْلهنا مبدل
صوت التنوين.
(ربِْي عُ ْو) قافية.
ت) إن التقطيع َ
الزحاف والعلة:

أ) القبض من الزحافات ،ىو حذف اخلامس الساكن أي النون من فعولن،
الياء من مفاعيلن فصار (فعول ،مفاعلن) يف التقطيع (لِ ُك ْل ِلِ ،رفُ ْونَ ُه ْو،
وسي ِي ،شلََ ِ
ات).
َ َْ
ب) احلذف من العلل ،ىو حذف سبب خفيف أي (لن) من مفاعيلن فصار
(مفاعي) مث حتول إىل (فعولن) وقع يف ضرب البيت اْلول يف التقطيع
(ربِْي عُ ْو).
َ

ٕ ٚنفس ادلرجعٚٗ :
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ٕ .إِذَا أ ََم َرتْنِ ْي بِالْعُ ُق ْو ِق َحلِ ْي لَتِي
إِ َذاأ ِ
ِ
|حلِْي لَِيت
َ|مَرتْنْيبِ ْل|عُ ُق ْوق َ
َ

فعول|مفاعيلن|فعول|مفاعلن
التقطيع:

ص َها إِنّْي إِذَ ْن لَم ِ
فَ لَم أَ ْع ِ
ض ْي ُع
ْ
َ
|صهاإنٍِْت|إِ َذنْل|م ِ
فَلَمأ ْ ِ
ضْي عُ ْو
َع َ
ْ
َ َ
فعولن|مفاعيلن|فعول|فعولن

أ) إن التقطيع ِ
(ص َهاإنٍِْت) كتبت النون بالنونُت ْلهنا تشديد.
ب) إن التقطيع (م ِ
ضْي عُ ْو) قافية.
َ

الزحاف والعلة:
أ) القبض من الزحافات ىو حذف اخلامس الساكن أي النون من فعولن ،الياء
من مفاعيلن فصار (فعول ،مفاعلن) يف التقطيع (إِذَاأَ ،عُ ُق ْو ِقَ ،حلِْي لَِيت،
إِ َذنْ َل).
ب) احلذف من العلل ىو حذف سبب خفيف أي (لن) من مفاعيلن فصار
(مفاعي) مث حتول إىل (فعولن) وقع يف ضرب البيت الثاين يف التقطيع
(م ِ
ضْي عُ ْو).
َ
استنتاج للشعر الثامن وجدنا حبره الطويل التام العروض سلبونة والضرب زلذوف.
قد رأينا تقطيعاتو .الزحاف فيو القبض والعلة الحذف.
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الباب الرابع
اال ختتام
أ .الخالصة
ٔ .البحور يف أشعار العروة بن الورد العبسي بينو الوافر والطويل والبسيط والكامل
والرجز ادلشطور والرمل وقد احضرناه مقًتنا بالتقطيعات والزحافات والعلل.
ٕ .أما تقطيعات اْلشعار كما رأينا ،ولكن الباحث احضر التقطيع اجلديد كما (آ)
تكون (أا) ليعرف أهنا يف رمز التقطيع مثل ( .)o/وتقطيع ال الشمسية بتشديد
الشمسية ولو كان يف ادلراجع قطعها بثبوت (اَ ْل) مثل النور فيكون (النور)
وادلرجع اآلخر (اننور) وثبت الباحث للثاين.
ٖ .الزحاف والعلة يف أشعار العروة ال وجدنا قبيحا منهما مثل يف حبر الوافر زحافو
الصحيح والعصب وعلتو القطف .والطويل زحافو يف الشعر الثاين والسابع
القبض ال زحافا أخر وال علة فيو .والطويل يف الشعر الثامن الزحاف فيو القبض
والعلة احلذف .والبسيط زحافو اخلنب والعلة فيو القطع .والكامل زحافو اإلضمار

والعلة القطع .والرمل زحافو اخلنب والعلة احلذف يف عروضو وضربو .فكلهما من
أشعاره حسن وال قبيحا فيو .ولو كان من الشعراء جاز استخدام القبيح .فذلك
يدل علينا كيف درجات بديع الشعر اجلاىلية.
ب.اإلقتراحات
كثَت خطيأة يف ىذ البحث ،لكنها ال تقطع رجاء الباحث بينو:
ٔ .ينبغي باحثون آخر يستخدمون علم العروض مبوضع جديد.
ٕ .نرجو لباحثُت آخر الهتمل بشعوب علم اللغة العربية الذي قد ألف قدماء.
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ثبت المراجع

مخيس ادلليجي ،حسن .اْلدب والنصوص لغَت الناطقُت بالعربية .رياض :عمادة شؤون
ادلكتباتٜٜٔٛ ،م.
زيدان ،جرجي .تاريخ اآلداب اللغة العربية .دار الفكر :بَتوت.
فؤاد ،زلمد .شعر عروة ابن الورد العبسي دار العروبة :قاىرة ٘ٓٓٔمٔٗٔ٘-ه.

عاشور زلمد ،زلمد .ادلنهد الصايف يف العروض والقوايف .القاىرة :مطبعة اْلمانةٜٜٔٛ ،م-
ٓٔٗٔه.
ابن عثمان ،زلمد بن حسن .مرشد الكايف يف العروض و القوايف .دار الطباعة ا﵀مدية:
قاىرة ٜٜٔٔم.
الدمنهوري ،الشيخ زلمد .ادلختصر الشايف على مت الكايف .سورابايا :اذلداية.
اذلامشي ،على .العروض الواضح وعلم القوافية .دمشق :دار القلمٜٜٔٔ ،مٕٔٗٔ-م.
ضناوي ،سعدي .ديوان عروة بن الورد .بَتوت :دار اجليلٜٜٔٙ ،مٔٗٔٙ -ه.
بن عبد الرمحن ،أمحد مطهرين .ادلوفود يف ترمجة ادلقصوض .مسارنج :كريا طو فوترا.
الزوزين ،أبو عبد ا﵁ احلسُت بن أمحد .شرح ادلعلقات السبع .القاىرة :ادلتنيب.
 .---------رلموع اْلنظمة .دار السالمة. .---------رلموعة الديبعي .ماالنج :بايعقوب.البوصَتي ،أبو عبد ا﵁ زلمد .قصيدة الربدة .سورابايا :موتيار علموٕٓٓ٘ ،م.
 .---------مولود شرف اآلنام .قدس :منارا قدس.ابن حسُت احلشي ،على بن زلمد .مسط الدرر .صولو.
إبراىيم سليم ،زلمد .اجلوىر النفيس يف شعر اإلمام زلمد بن إدريس .القاىرة :ابن سينا.
ابن احلسُت اجلعفي ،أبو الطيب أمحد .ديوان ادلتنيب .بَتوت :دار بَتوتٜٖٔٛ ،م-
ٖٓٗٔ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
الكتاب العريبٜٜٔٗ ،مٔٗٔٗ-ه.
Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif teori dan Praktik Jakarta: Bumi
Angkasa: 2112
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