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 البحر المضارع 

 وزن البحر المضارع بحسب الدائرة العروضية:

اْعِ التُْن َمفَاِْعْيلُنْ َمفَاِْعْيلُْن فَاْعِ التُْن َمفَاْ 
 ِعْيلُْن ** َمفَاِْعْيلُْن فَ

 ال يستعمل إال مجزوءا. استعمال البحر المضارع:

 تُعَدُّ اْلُمَضاِرَعاُت ** َمفَاِْعْيلُْن فَاْعِ التُ       ضابط البحر المضارع:

 سبب تسمية البحر المضارع بهذا االسم:

َي بذلك لمضارعته أي لمماثلته بحر إنّما  لخليل:فقال ا اختُِلف في سبب تسميته بهذا االسم ُسّمِ

 الخفيف؛ وذلك ألن أحد جزأيه مجموع الوتد واآلخر مفروق الوتد.

 أعاريض البحر المضارع وأضربه مع التمثيل:

 للبحر المضارع عروض واحدة وضرب واحد:

 مثل: وضربها ِمثْلَُها، )يجوز فيها الكف(، َعُرْوضه مجزوءة صحيحة

 دََعانِْي إِلَى ُسعَاد     ْي َهَوى ُسعَادِ دََواعِ 

 دََعانِْي إِ  اَل ُسعَاِدنْ    دََواِعْي هـَ  ـَوى ُسعَاِديْ 

/5//5/5 //5/5/   /5//5/5 //5/5/ 

 َمفَاِْعْيلُ  فَاْعِ التُنْ    َمفَاِْعْيلُ  فَاْعِ التُنْ 

 مكفوفة صحيحة   مكفوفة صحيح

 رع:ملخص الزحافات والعلل في البحر المضا

 يجوز في حشو البحر المضارع:

 )حذف السابع الساكن( فتصبح به )َمفَاِْعْيلُْن(: )َمفَاِْعْيُل(. اْلَكف   (1)

)حذف الخامس الساكن( فتصبح به )َمفَاِْعْيلُْن(: )َمفَاِْعلُْن(، وبين ياء )َمفَاِْعْيلُْن(  اْلقَْبض (2)
وال يجوز إبقاؤهما معا،  ، فإما أن تحذف الياء باْلقَْبض، وإما أن تحذف النون باْلَكفّ مراقبة ونونها

 كما ال يجوز إسقاطهما معا.

mailto:Dl.alsham@tu.edu.iq


 ويجوز في الحشو أيضا:

 )حذف أول الوتد المجموع، وحذف السابع الساكن( فتصير)َمفَاِْعْيلُْن(: )فَاِْعْيُل(. اْلَخْرب (1)

 موع، وحذف الخامس الساكن( فتصير )َمفَاِْعْيلُْن(: )فَاِْعلُْن(.)حذف أول الوتد المج الشَّتْر (2)

 أما العروض والضرب:

في العروض  اْلَكف   ضربا. ويجوز مفي )فَاْعِ التُْن( عروضا كانت أ اْلَخْبن والشَّْكل فيهما فيمتنع

 فتصبح )فَاْعِ الُت( وال يجوز ذلك في الضرب؛ تحاشيا للوقوف على حركة قصيرة.

 ت على البحر المضارع:تدريبا

 زن البيت اآلتي مبينا بحره وما دخله من تغيير: أوال:

 َوإِْن ُجْزَت دَاَْر لَْيلى ** فاَل تَْنَس ِذْكَر َعْهِديْ 

 الحل:

 البيت: َوإِْن ُجْزَت دَاَْر لَْيلَى   فاَل تَْنَس ِذْكَر َعْهِديْ 

 الكتابة العروضية: ْيلَىَوإِْن ُجْزَت دَاَْر لَ    فاَل تَْنَس ِذْكَر َعْهِديْ 

 تقطيعه: َوإِْن ُجْزتَ  دَاَْر لَْيلَى   فاَل تَْنسَ  ِذْكَر َعْهِدي

 الرموز: /5/5// 5/5//5/   /5/5// 5/5//5/

 التفاعيل: َمفَاِْعْيلُ  فَاْعِ التُنْ    َمفَاِْعْيلُ  فَاْعِ التُنْ 

 بحره: . المضارع

 : َعُرْوضه . مجزوءة صحيحة

 ه:ضرب . مثلها

 حشوه: . دخل الكف على التفعيلة األولى والثالثة

 زن األبيات اآلتية مبينا بحرها وما دخلها من تغيير: :تمارين بيتية

 ولم يرْدنا بخير  ** ولم يْوِلنَا جميال

ْبك باَعا  وإن تدُن منهُ شبًرا ** يقّرِ

 فنفسْي لها حنيٌن ** وقلبْي له اْنكسارُ 
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