
 كمية اآلداب -قسم المغة العربية
 أدب-الماجستير

 المادة: قضايا عروضية
 المحاضرة السابعة

 البحور تشابو

 حين تدخميا بعض التغييرات، ويقع االشتباه :تشتبو بعض البحور بغيرىا 

 بين الوافر، وكل من الهزج والرجز.-1

 بين الكامل، وكل من الرجز والسريع.-2

 بين الرجز والسريع.-3

 من التفصيل واألمثمة إليضاح ذلك. وسنتناول إن شاء اهلل بشيء

 أواًل: تداخل الوافر بالهزج 

، أ تتتتزاءه بتتتتاليزج، ألن التتتتواور الم تتتتزوء (1)يشتتتتتبو التتتتواور الم تتتتزوء إذا دختتتتل العصتتتت 
 المعصو  األ زاء سيكون حينئذ:

 مفاعْمتن مفاعْمتن            مفاعْمتن مفاعْمتن 

  --- /---             --- /---          

 وىو اليزج نفسو:

 مفاعيمن مفاعيمن            مفاعيمن مفاعيمن

  --- /---             --- /---          
                                                           

 العص  ىو إسكان الخامس.(1)



ولتتتذلك يصتتتا حمتتتل البيتتتت عمتتتح كتتتل منيمتتتا، ويصتتتا أن نستتتميو بتتتالواور الم تتتزوء، أو 
ويحمتل عمتح نسميو باليزج، ما لتم يو تد وتي القصتيدء  تزء متن )مفتاعمتتن( بفتتا الت م، 

( المكفتول ويحمتل عمتتح اليتزج وقتتط، ألن  ْيتتلو فتْاع  التواور الم تزوء وقتتط، أو  تزء عمتح )مت
 .(2)الكل ال يدخل الواور

وحممتتو عمتتح اليتتزج أولتتح ألن )مفتتاعيمن( أصتتل وتتي اليتتزج وعارضتتة وتتي التتواور بستتب  
 العص .

 ومثال البيت المشتبو وي م زوء الواور المعصو  باليزج، قولو:

 يقرو  وال يدنوو وال       يأتي ال الصباو  وىذا 

 مفاعْمتن مفاعْمتن            مفاعْمتن مفاعْمتن 

 مفاعيمن مفاعيمن            مفاعيمن مفاعيمن :أو

 ثانيًا: اشتباه الوافر بالرجز

أ تزاءه،  (4)، أ زاءه بالر ز الم زوء إذا خبنت(3)ويشتبو الواور الم زوء إذا دخل العقل
 ألن الواور الم زوء المعقول األ زاء سيكون حينئذ:

 مفاعتن  مفاعتن              مفاعتن  مفاعتن

 - - /- -              - - /- - 

 زوء المخبون نفسو: وىو من الر ز الم

 متفعمن  متفعمن                متفعمن   متفعمن

                                                           

 الكل: حذل السابع الساكن. (2)
 العقل: ىو حذل الخامس المتحرك. (3)
 الخبن: ىو حذل الثاني الساكن. (4)



 - - /- -              - - /- - 

متتتل البيتتتت عمتتتح كتتتل منيمتتتا، ويصتتتا أن نستتتميو بتتتالواور الم تتتزوء، أو ولتتتذلك يصتتتا ح
نستتتميو بتتتالر ز الم تتتزوء متتتالم يو تتتد وتتتي القصتتتيدء  تتتزء عمح)مفتتتاعمتن( ويحمتتتل عمتتتح 

 الم زوء وقط. الواور الم زوء وقط، أو  زء عمح مستفعمن ويحمل عمح الر ز

حتذل  وحممو عمح الر ز أولح ألنو حمل عمح األختل، ألن حتذل الستاكن أختل متن
 المتحرك.

 ومثال البيت المشتبو وي الواور الم زوء المعقول بم زوء الر ز، قولو:

 يذ ُّ عن حريمو            بسيفو  ورمحو  

 مفاعتن  مفاعتن           مفاعتن  مفاعتن

 أو متفعمن  متفعمن          متفعمن  متفعمن

 ثالثًا: اشتباه الكامل بالرجز

 ث ث حاالت:ويشتبو الكامل بالر ز وي 

 أ زاءه، ألنو سيكون حينئذ: (5)إذا دخل اإلضمار-1

 مْتفاعمن مْتفاعمن  مْتفاعمن       مْتفاعمن  مْتفاعمن  مْتفاعمن 

-- -/-- -/-- -           -- -/-- -/-- - 

 وىو وزن الر ز نفسو:

 مستفعمن  مستفعمن  مستفعمن مستفعمن         مستفعمن  مستفعمن 

-- -/-- -/-- -              -- -/-- -/-- - 

                                                           

 اإلضمار: ىو إسكان الثاني من التفعيمة. (5)



ولذلك يصا حمل البيت عمح كل منيما، ويصا أن نستميو بالكامتل أو نستميو بتالر ز 
موْن( ويحمتتتتتتل عمتتتتتتح الكامتتتتتتل، أو  تتتتتتزء – متتتتتتالم يو تتتتتتد وتتتتتتي القصتتتتتتيدء  تتتتتتزء عمح)موتتفتتتتتتتْاع 

موْن( وي مل عمح الر ز، ألن الخبل  ال يدخل الكامل. (6)عمح)موتتع 

ح الر ز أولتح، ألن )مستتفعمن( ويتو أصتل، أمتا وتي الكامتل ويتي وتر  بستب  وحممو عم
 اإلضمار.

 ومثال البيت المشتبو ويو الكامل المضمر بالر ز قولو:

ي   الدونيا وتم   وي قوم مح وتا نثور            األتزىترا وتحت وىترا الزتمان   ستمع   عت  ال ت

 ثر   لح سم عز ز ما نل  و ىت را قم وي ل مد دن يا و حي يل أز ه را     ون

 موْتفاعمن موْتفاعمن موْتفاعمن                 موْتفاعمن موْتفاعمن موْتفاعمن

-- -/-- -/-- -                  -- -/-- -/-- - 

 مستفعمن  مستفعمن  مستفعمن مستفعمن         مستفعمن  أو: مستفعمن 

-- -/-- -/-- -                  -- -/-- -/-- - 

 ، ألن الكامل سيكون حينئذ: الر ز (8)الكامل ودخل الطي (7)إذا دخل الخزل-2

مو  مونْ   نْ موْتفتع  مونْ   موْتفتع  مونْ                   موْتفتع  موْن  موْتفتع  موْن            موْتفتع   موْتفتع 

-   -/-   -/-   -          -   -/-   -/-   - 

 المطوي نفسو:وىو وزن الر ز 

مونْ  موْن   موْستتع  مونْ  موْستتع  مونْ                موْستتع  مونْ   موْستتع  مونْ   موْستتع   موْستتع 

-   -/-   -/-   -          -   -/-   -/-   - 
                                                           

 الثاني والرابع الساكنين )ا تما  الخبن والطي(.الخبل: حذل  (6)
 الخزل: ىو إسكان الثاني وحذل الرابع الساكن)ا تما  اإلضمار والطي(. (7)
 الطي: ىو حذل الرابع الساكن. (8)



ولتتتتذلك يصتتتتا حمتتتتل البيتتتتت عمتتتتح كتتتتل منيمتتتتا، ويصتتتتا أن نستتتتميو بالكامتتتتل أو نستتتتميو 
( ويحمتتتل عمتتتح - –)موتتفتتتاعمن      متتتا لتتتم يو تتتد وتتتي القصتتتيدء  تتتزء عمتتتح -بتتتالر ز

موْن         ( ويحمل عمح الر ز.-الكامل أو  زء عمح )موتتع 

وحممتتو عمتتح الر تتز أولتتح، عمتتح اعتبتتاره منتتو يكتتون ويتتو تغييتتر واحتتد وعمتتح اعتبتتاره متتن 
 الكامل يكون ويو تغييران، والحمل عمح ما ويو تغيير واحد أولح.

 المخزول بالر ز المطوي قولو:ومثال البيت المشتبو ويو الكامل 

لدتتْ  ما لتد   من والدء   وت ، عتبد   من أكرمت               وت سبتا منتال   حت

 وا ل د تن من و ل دن     أك ر م من ع  د م نا ون ح س با تدما و ل 

-   -/-   - /-   -           -   -/-   -/-   - 

موْن    موْن     موْتفتع  موْن  موْتفتع  ْتفتع  موْن                 مو موْن     موْتفتع  مونْ  موْتفتع   موْتفتع 

مونْ  موْن موْستتع  مونْ  أو: موْستتع  موْن               موْستتع  موْن       موْستتع  موْن   موْستتع   موْستتع 

-   -/-   - /-   -            -   -/-   -/-   - 

  الر ز ألن الكامل سيكون حينئذ: (10)الكامل ودخل الخبن (9)إذا دخل الوقص-3

 مفاعمن  مفاعمن  مفاعمن                   مفاعمن  مفاعمن  مفاعمن

 - -/  - -/  - -                 - -/  - -/  - - 

 وىو الر ز المخبون نفسو:

مونْ  موْن   موتتْفع  موْن                   موتتْفع  موْن  موتتْفع  موْن  موتتْفع  مونْ  موتتْفع   موتتْفع 

 - -/  - -/  - -                 - -/  - -/  - - 

                                                           

 الوقص: ىو حذل الثاني المتحرك. (9)
 الخبن: ىو حذل الساكن الثاني. (10)



وبذلك يصا حمل البيت عمح كل منيما، ويصا أن نسميو بالكامل أو نسميو 
( ويحمل عمح الكامل، أو  زء نْ مو ع  اْ فت تت مو  )مالم يو د وي القصيدء  زء عمح -بالر ز

موْن( ويحمل عمح   الر ز.عمح الكامل، أو  زء عمح)موتتع 

وحممو عمح الر ز أولح، ألن حذل الساكن أخل من حذل المتحرك، ومثال البيت 
 المشتبو ويو الكامل الموقوص بالر ز المخبون قولو:

 يذ ُّ عن حريمو بسيفو                     ورمحو ونبمو ويحتمي

 ي ذ    عن ح ري م ىي   سي ل ىي/ و رم ح ىي و ن  ل ىي و يا ت مي 

 -  - /- - /- -                 -  - /- - /- - 

 مفاعمن  مفاعمن  مفاعمن                   مفاعمن  مفاعمن  مفاعمن

مونْ  موْن  موتتْفع  موْن  موتتْفع  موْن                   موتتْفع  موْن  موتتْفع  موْن  موتتْفع   موتتْفع 

     رابعًا: اشتباه الكامل بالسريع
 (12)( والحتتذذ-  –-وتتي حشتتوه وصتتار)موْتفاعمن  (11)الكامتتل إذا دختتل اإلضتتمارويشتتتبو 

 (13)( يشتتتتتبو بالستتتتريع إذا دختتتتل الخبتتتتل-وتتتتي عروضتتتتو وضتتتتربو، وأصتتتتبا )موتتفتتتتتْا    
ْ     (14)والكسل  ( ألن الكامل حينئذ سيكون:-وي عروضو وضربو، وأصبا)متع  ت

موْن  مونْ  موْتفتْاع  موْن  موتتفتاْ           موتتفتْا            موْتفتْاع  موْن  موْتفتْاع   موْتفتْاع 

-- -/-- -   /-                    -- -/-- -   /- 

 وىو وزن السريع المخبول المكسول نفسو:

ْ                   مستفعمن  مستفعمن  متع  تْ   مستفعمن  مستفعمن  متع  ت
                                                           

 اإلضمار: ىو إسكان الثاني المتحرك. (11)
 الحذذ: ىو حذل الوتد الم مو . (12)
 الخبل: ىو حذل الثاني والرابع الساكنين)ا تما  الخبن والطي(. (13)
 الكسل: ىو حذل السابع المتحرك. (14)



نستتتتميو بالكامتتتتل أو نستتتتميو ولتتتتذلك يصتتتتا حمتتتتل البيتتتتت عمتتتتح كتتتتل منيمتتتتا، ويصتتتتبا أن 
بالستتريع متتا لتتم يو تتد وتتي القصتتيدء  تتزء عمتتح )موْتفتتاعمن( ويحمتتل عمتتح الكامتتل أو  تتزء 
موْن( ويحمتتل عمتتح الستتريع، ألن الخبتتتل ال يتتدخل الكامتتل وحممتتو عمتتح الكامتتتل  عمتتح)موتتع 

 أولح ألن الحذذ عمة حسنة، والكسل عمح قبيحة، والخبل زحال مزدوج قبيا.

تبو ويتتو الكامتتل المضتتمر حشتتواو والمحتتذوذ عروضتتاو وضتترباو بالستتريع ومثتتال البيتتت المشتت
 المخبول المكسول عروضاو وضرباو، قولو:

 تتعتبوو يتنقتضي ال الَّذي أتنتت                         لتيا الموح  ت  الدونيا صاح  ت  يا

 يا صا ح بد دن يل م ح    ل ىا/ أن تل ل ذي ال ين ق ضي ت   بو

-- -/-- -   /-                   -- -/-- -   /-   

موْن  موتتفتْا                    موْن  موْتفتْاع  موْن  موتتفتاْ  موْتفتْاع  موْن  موْتفتْاع   موْتفتْاع 

ْ                   مستفعمن  مستفعمن  متع  تْ   أو: مستفعمن  مستفعمن  متع  ت

 خامسًا: اشتباه الرجز بالسريع

  (16)عروضتتتو بالستتتريع المشتتتطور إذا كستتتفت (15)ويشتتتتبو الر تتتز المشتتتطور إذا قطعتتتت 
 عروضو، ألن الر ز المشطور المقطو  سيكون حينئذ )مستفعمن مستفعمن مستفعل(.

 وىو وزن السريع المشطور المكسول نفسو:

 )مستفعمن مستفعمن مفعوال( 

ر الر تز، ونستميو ولذلك يصا حمل البيت عمح كتل منيمتا، ويصتا أن نستميو بمشتطو 
 بمشطور السريع.

                                                           

 القطع: ىو حذل آخر الوتد الم مو  مع إسكان ما قبمو. (15)
 الكسل: حذل السابع المتحرك. (16)



وحممو عمح السريع أولح، ألنو عمح اعتباره منو يكون ويتو تغييتر واحتد، وعمتح اعتبتاره 
متتن الر تتز يكتتون ويتتو تغييتتران، والحمتتل عمتتح متتا ويتتو تغييتتر واحتتد أولتتح، ومثتتال البيتتت 

 المشتبو ويو الر ز المشطور بالسريع المشطور قولو:

 شوغل   وي إ نَّني تتعذوالني ال

 ال تع ذ ال ني إن ن ني وي ش غ لن

-- -/-- -   /- 

 مستفعمن مستفعمن مستفعل

 أو: مستفعمن مستفعمن مفعوال

بتي يا اح  ْذلي أتق  َّ  رتحمي صت  عت

 يا صا ح بي رح لي أ قل ال عذ لي

-- -/-- -   /- 

 مستفعمن مستفعمن مستفعل

 أو: مستفعمن مستفعمن مفعوال

 

 

 

 

 

  


