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الرحيم الرحمن اهلل بسم  

 وأوزان ه العربي الشعر   بحور  

 : وهي بحًرا عشر( 61) ستةالعربي  الشعر بحور

 - الرمل - الرجز - الهزج - الكامل - الوافر - البسيط - المديد - الطويل)  
 - المتقارب - المجتث - المقتضب - المضارع - الخفيف - المنسرح - السريع

 (المتداَرك أو  - الخَبب:  أيضاً  ُيسمَّىو  – المحدث)

 عليه استدرك ثم َبْحرًا،(  51)  الشعر بحور من(  أحمد بن الخليلُ )  اْكَتَشفَ  وقد
 . - عشر السادس – الَخَببْ  بحرَ ( األوسط األخفش)  هتلميذُ 

 : بيتين في(  البيضاوي الطاهر أبو)  وقدجمعها

 َكاِمل   ِبالَوْفرِ  الَبْسطَ  َيُمد   َطِويل  
 ُمْسِرَعا َوَيْرُملُ  َرْجز   ِفي َوَيْهِزجُ 

 

 َلَنا َيْقَتِضبْ  َضاِرعاً  َخِفيًفا َفَسرِّحْ  
 َمْطَمَعا ِلُنْدِركَ  ُقْرب   نْ مِ  اْجتثَّ  َمنِ 

 
 

 ليْسُهلَ  البحور بمفاتيح ُسمَِّيت َبْحر   لكل بيتاً (  اْلِحلِّي الدِّين صِفي  )  نَظم وقد
 .. بحر كل تفاعيل وذكر الشِّعر بحور بأسماء بياني جدول وهذا..  ِحْفُظَها

 على للحصول المفتاح تقطيعُ  أمكنكَ  التفاعيل، ونسيتَ  المفتاح ذكرتَ  فإذا
 ...التفعيالت

*** 
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 البحور الصافية والبحور المختلطة

 هي البحور التي تتكون من تفعيلة واحدة تتكرر في القصيدة البحور الصافية

 الُمْحَدث=  الَخَببْ = متدارك ال المتقارب لمَ الر   الرجز جالهزَ  الكامل: وهي 

 ةصيد  هي البحور التي تتكون من أكثر من تفعيلة واحدة تتكرر في الق   البحور المختلطة

 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن فضائل   البحور دون له طويل   ـالطويل5
 فاعالتن فاعلن فاعالتن لمديد الشعر عندي صفاتُ  المديدـ 2
 مستفعلن فاعلن مستفعلن فِعلن إن البسيَط لديه ُيْبَسُط األملُ  البسيطـ 3
 تن فعولنمفاعلَ  تنمفاعلَ  ها جميلُ رُ وافِ  الشعرِ  بحورُ  الوافرـ 4
 متفاعلن نمتفاعلُ  نمتفاعلُ  من البحورالكاملُ  الجمالِ  لَ مَ كَ  الكاملـ 1
 نمفاعيلُ  نمفاعيلُ  هيلُ تسْ  جِ على األهزا الهزجـ 6
 مستفعلن مستفعلن مستفعلن لُ هُ سْ ر  يَ حْ بَ  ازِ جَ األرْ  رِ حُ في أبْ  الرجزـ 7
 فاعالتن فاعالتن فاعالتن قاتُ الثِّ  يهِ وِ رْ تَ  رِ حُ بْ األَ  لُ مَ رَ  الرملـ 8
 مستفعلن فاعلن مستفعلن لُ احِ ه سَ مالَ  بحر  سريع   السريعـ 9

 نْ لُ عِ مفتَ  مفعوالتُ مستفعلن  لُ ثَ المَ  بُ ضرَ يُ  فيهِ  ح  رِ سَ نْ مُ  لمنسرحـ ا51
 فاعالتن لن مستفع فاعالتن به الحركاتُ  يا خفيفًا خف تْ  الخفيفـ 55
 مفاعيُل فاعالتن اتُ عَ ارَ ضَ المُ  د  عَ تَ  المضارعـ 52
 نْ لُ عِ تَ فْ مُ  تُ اَل عِ فْ مُ  او لُ أَ كما سَ  بْ ضِ اقتَ  المقتضبـ 53
 فاعالتن مستفعلن اتُ كَ رَ الحَ  تِ ثَّ جُ  نْ أَ  المجتثـ 54
 فعولن فعول فعولن فعولن قال الخليلُ  بُ عن المتقارِ  المتقاربـ 51
 نلفعِ  لنفعِ  لنلن فعِ فعِ  لُ قِ تَ نْ تَ  ثِ المحدَ  كاتُ رَ حَ  ثدحملا = كر ادتملا = الَخَببْ  ـ56
 
 
 .لو دجلا يف رضخألا نو للاب ةنوَّ لَ ملا يه ةيفاصلا رو حبلا  :ةظحالم


