
 اسم المادة / العروض 

 ) البحر الخفيف (المحاضرة األولى

 .وهو البحر الحادي عشر من بحور الشعر العربي البحر الخفٌف : 

 -البحر الخفٌف بحسب الدائرة العروضٌة :

 فاعالتن مستفع لن فاعالتن --------فاعالتن مستفع لن فاعالتن 

 -استعمال البحر الخفٌف :

 البحر الخفيف تاماً ومجزوءاً .يمكن للشاعر ان يستعمل 

 المفتاح الشعري للبحر الخفٌف هو :

 فاعالتن مستفع لن فاعالُت  -----يا خفيفاً خفت به الحركاُت 

 -تسمٌته :

من كثرة أسبابه الخفيفة  سمي البحر الخفيف بهذا األسم لخفته وهذه الخفة متأتية 

 واألسباب أخف من األوتاد .

 وأضربه مع التمثٌل :أعارٌض البحر الخفٌف 

 ;له عروضتان مشهورتان وثالثة أضرب 

 العروض األولى صحٌحة ) فاعالتن ( ولها ضربان : .1

األول مثلها وٌجوز فٌه التشغٌث فٌصٌر ) مفعولن (عوض عن ) فعالتن ( 

 والثانً محذوف ) فاعلن (.

العروض الثانٌة محذوفة ) فاعلن ( ولها ضرب مثلها ) فاعلن (وٌحكً له  .2

 ضة ثالثة مجزوءة صحٌحة ولها ضربان . عرو

 والثانً مجزوء مخبون مقصور . –األول مثلها 

 العروضة األولى ) فاعالتن ( وضربها ) فاعالتن (مثال   

 ولئٌم تسعى الٌه الوفود   -----كم كرٌم أزرى به الدهر ٌوماً 

 

 تقطٌعه :



 كم كرٌمن أزرى به د      دهر ٌومن

 فاعالتن فاعالتن مستفع لن        

 تسعى الً      هـ ل   وفودو     ولئٌم                                

 مستفعلن       فاعالتن  فعالتن                             

 مثال العروضة األولى ) فاعالتن ( وضربها المشعث ) مفعولن (

 لٌس من مات فاستراح بمٌت       

 إنما المٌت مٌت األحٌاء                                    

 تقطٌعه :

 لٌس من ما       ت فاسترا         ح بمٌتن

 فاعالتن            متفعلن            فعالتن 

 

 إنما المٌـ         ت مٌت ل     أحٌائً                                   

 فاعالتن           متفعلن       مفعولن                            

 مثال العروض األولى ) فاعالتن (وضربها المحذوف ) فاعلن (

 أم ٌحولن من دون ذاك الردا ------لٌت شعري هل ثم هل أتٌنهم 

 تقطٌعه :

 لٌت شعري     هل ثمم هل      أتٌنهم 

 التن فاعالتن         مستفعلن       فاع

 أم ٌحولن      من دون ذا           ك رردا 

 فاعالتن        مستفعلن             فاعلن 

 مثال العروضة  الثانٌة ) فاعلن ( وضربها ) فاعلن (

 قادكم عاجالً إلى رمسه ------لٌت شعري ماذا تروا فً هوى 

 تقطٌعه :

 لٌت  شعري      ماذا تروا     فً هون

 مستفعلن     فاعلن فاعالتن          

   

 قادكم عا       جلن الى        رمسهً                                  

 فاعالتن           مفاعلن         فاعلن                               

 ومثال العروضة الثالثة المجزوءة الصحٌحة التً لها ضرب مثلها :



 فً أمرنا لٌت شعري  ماذا ترى       أم عمرو  

 تقطٌعه :

 لٌت شعري        ماذا ترى       أمم عمرن    فً أمرنا

 فاعالتن         مستفع  لن       فاعالتن       مستفع  لن  

 

 

 ومثال التً لها ضرب مجزوء مخبون مقصور :

 كل خطب إن لم تكو       نوا غضبتم ٌسٌر  

 تقطٌعه :

 ٌسٌرو   كلل خطبن     إن لم تكو      نو غضبتم  

 فاعالتن       مستفع لن      فاعالتن       متفع  ل

 مخبون مقصور 

 : ملخص الزحافات والعلل فً البحر الخفٌف

 يجوز في حشو الخفيف :

 الكف ــ الشكل ( –) الخبن   في ) فاعالتن ( يجوز .1

 ) الخبن ــ الكف ــ الشكل (  يجوز في ) مستفع لن ( .2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


