
 شرح دوائر اخلليل بن أمحد الفراهيدي

 عبداحلميد ضحا
 مقاالت للكاتب
 هجري  8/9/1429 -ميالدي  07/09/2008 اتريخ اإلضافة:

       498زايرة: 

 
 ، وعلى آله وصحبه ومن وااله، أما بعد:احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا

 
ر هذه  -بعون هللا  –فكلما حتدثت مع دارسي علم العروض، أفاجأ ابستصعاهبم، وعدم فهمهم لدوائر اخلليل، فعزمت  على مجع مادة تُ َيس ِّ

 الدوائر.
 

 مقدمة:
رجع أوزاهنا إىل ََخَْسَة َعَشَر حبرا، مساها حبور الشعر، نظر اخلليل بن أمحد الفراهيدي فيما ورد عن العرب من أشعار، فاستطاع أن يضبطها وي

 زاد األخفُش بعد ذلك حبَر املتدارك، وكان اخلليل قد نفاه.
 

جمال  فكل ما خرج عن األوزان الستَة عَشَر أو اخلمسة عشر فهو عمل املَُولَّدين، الذين رأوا أن حصر األوزان يف هذا العدد ُيَضي ُِّق عليهم
يريدون أن جيري كالمهم على األنغام املوسيقية، اليت نقلتها إليهم احلضارة، وهذه ال َحدَّ هلا؛ وإمنا جنحوا إىل تلك األوزان؛ ألن القول ، وهم 

العريب  ابلشعر أذواقهم أَلَِّفْتها، واعتادت التأثر هبا، وألهنم يرون أن كالما يُوَقع على األنغام املوسيقية يسهل تلحينه والغناء به، وأمر الغناء
 مشهور؛ لذا رأينا أن املولدين قد أحدثوا أوزاًنا أخرى.

 
 : املُْخَتلُِّف، املُْؤتَلُِّف، املُْجتَلب، املُشتبِّه، املُتَّفِّق.أوالا: الدوائر هي 

 
يط، الَوافِّر، الكامِّل، اهلََزج، الرََّجز، الرََّمل، ا البحور املستعملة اثنياا: املُْنَسرِّح، اخلَفِّيف، املُضارِّع،  لسَّرِّيع، وهي: الطَّوِّيل، املَدِّيد، الَبسِّ

، املُتقارِّب، املُتداَرك.  املُْقَتَضب، املُْجَتث 
 مع العلم أن األخفش هو الذي زاد حبَر املتدارك كما سبق.

 
َوف ِّر ، املُتَّئِّد ، املُْنَسرِّد املُستطيل ، املُْمتَ  : استنبط املولدون ستة حبور من عكس دوائر البحور وهي: اثلثاا: البحور املستنبطة )املهملة( دُّ ، املُت َ

 ، املُطَّرِّد.
 

 شرح الدوائر. -بعون هللا  -وحىت ال أطيل نبدأ 
 

 تعريف الدائرة عند العروضيني:
ت هي َخطٌّ حميٌط، تُ ْرَسُم فوقه عالمات متحركات وسواكن، هي شطُر البحر األول من مجلة أحبر، يُ َفكُّ بعضها من بعض، ويف داخله حت

 عالمة بداية كل حبر اسم ذلك البحر.
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ر، يف اجتاه السهم )عكس عقارب الساعة(،   طريقة الفك: أن تبتدئ من أول كل وتد وسبب بقدر ما يف الدائرة من البحور، وََتُر  إىل اآلخِّ
 كما ابلرسم اآليت، وإذا فات شيء من أول الدائرة، فأضفه آخراا.

 
 

 الدائرة األوىل )املُْخَتلِّف(

 
 
 
 : مجلة األحبر اليت اشتملت عليها هذه الدائرة َخسة -
 ثالثة مستعملة: الطويل، املديد، البسيط. -
 واثنان مهمالن: املستطيل، املمتد.  -
 

 :طريقة فك هذه الدائرة
 (، وهو شطر حبر )الطويل(.فَ ُعوُلْن َمَفاعِّيُلْن فَ ُعوُلْن َمَفاعِّيُلنْ من الوتد األول يف الدائرة، وََتُرُّ إىل منتهاها، فيخرج: )تبتدئ هنا 

َفاعِّالُتْن (، وتضيف إليه ما فات وهو: )فَ ُعو(، ووزن ذلك: )ُلْن َمَفاعِّي ُلْن فَ ُعو ُلْن َمَفاعِّي ُلنْ مث تبتدئ من السبب اخلفيف األول، فتقول: )
 (، وهو شطر حبر )املديد(.َفاعُِّلْن َفاعِّالُتْن َفاعُِّلنْ 

(، وتضيف إليه ما فات وهو: )فَ ُعوُلْن(، وهذا شطر البحر املهمل األول، حبر َمَفاعِّيُلْن فَ ُعوُلْن َمَفاعِّيُلنْ مث تبتدئ من الوتد، فتقول: )
 )املستطيل(.

(، ووزن ذلك: ُلْن َمَفا فَ ُعو(، وتضيف إليه ما فات وهو: )عِّيُلنْ  ُلْن َمَفا عِّيُلْن فَ ُعوين، فتقول: )مث تبتدئ من السبب األول بعد هذا الوتد الثا
 (، وهو شطر حبر البسيط.ُمْستَ ْفعُِّلْن َفاعُِّلْن ُمْستَ ْفعُِّلْن َفاعُِّلنْ )
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َفاعُِّلْن ُلْن َمَفاعِّي(، ووزن ذلك: ) ما فات وهو )فَ ُعو(، وتضيف إليه ُلنْ  ُلْن َمَفاعِّي  ُلْن فَ ُعومث تبتدئ من السبب الثاين بعده، فتقول: )
 (، وهو شطر البحر املهمل الثاين، حبر )املمتد(.َفاعِّالُتْن َفاعُِّلْن َفاعِّالُتنْ 

 
 .أما شرحها ابلتفصيل، فله حديث آخروإليك نُ ْبَذةا عن البحور املستعملة: 

 
 الطويل:

 :وزن البحر الطَّوِّْيل حبسب الدائرة العروضية

 َمَفاِعي لُنْ َْفُعوُلنْ َْمَفاِعي ُلنْ َْفُعولُنْ َْْْْْْْْمَفاِعي ُلنْ ْفَُعولُنْ َْمَفاِعي لُنْ َْفُعولُنْ 

 بيت الطويل التام يف الدائرةمثل:

رِْْْْلِلتََّنائِيْْْلََقو مْ ْْْيَاْْْأاَل رِْْيُز رِينََْْكي فَْْاللَّيَالِيْوَُطولِْْْْْْْْْوَلِل َهج   بِال ُعم 

 ملته العرب مقبوض العروض )إسقاط اخلامس الساكن مفاعلن(.وقد استع 
 

 املديد:
 وزن البحر املديد حبسب الدائرة العروضية:

 فَاِعُلنْ ْفَاِعالتُنْ َْفاِعلُنْ ْفَاِعالتُنْ ْْْْْْْْفَاِعلُنْ ْفَاِعالُتنْ ْفَاِعُلنْ َْفاِعالتُنْ 

 بيت املديد التام يف الدائرةمثل:

ر ْْيَاُْْْْْْْْسَدىْقَو ميَْغادََرتْ ْالَّتِيْلِل َحر بُِْْبؤ سَْ
 لَظَىَْْحر بْ َْْشمَّرَتْ َْْشم ُِرواْْلَبَك 

.  وهذا البيت شاذ؛ ألن العرب مل تستعمل املديد اتما صحيحا، بل استعملته جمزوءاا، وهو ما ذهب من عروضه وضربه ُجْزءانِّ
 

 البسيط:
 وزن البحر البسيط حبسب الدائرة العروضية:

ِعُلنْ  َتف  ِعلُنْ ْفَاِعلُنْ ُْمس  َتف  ِعلُنْ ْْْْْْْْفَاِعلُنْ ُْمس  َتف  ِعلُنْ ْفَاِعلُنْ ُْمس  َتف   َفاِعلُنْ ُْمس 

 :بيت البسيط التام يف الدائرةمثل

 ال ُعالْبِنَاءَْْيَب ِغيْلَِمنْ ْالَمَعالِيْإِنََّْْْْْْْْْمرَّةْ ْلَهُُْْقل َناُْسؤ دَدْ ِْذيُْربَّْْيَا

 .تعمل البسيط اتما صحيحاوهذا بيت شاذ؛ ألن العرب مل تس
 

 وإليك نُ ْبَذةا عن البحرين املهملني:
 ، ويقال له: املستطيل )أوالوسيط(:البحر املهمل األول
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 َفُعوُلنْ َْمَفاِعيلُنْ َْفُعولُنْ َْمَفاِعيُلنْ 

 عكس الطويل؛ كقول بعض املولدين:

تِيَاقِيَْهاجَْْلََقدْ  َورْ ْالطَّر فَِْْغرِيرُْْاش  ِديرَْْْْْْْْْأَح 
ُ
غُْْأ كْ ِْْعلَىِْْمن هُْْالصُّد  بَرْ ْْمِس   وََعن 

 ، ويقال له: املمتد )أوالوسيم(:البحر املهمل الثاين 

 فَاِعالتُنْ ْفَاِعُلنْ َْفاِعالتُنْ َْفاِعلُنْ 

 عكس املديد، كقول بعض املولدين:

وَر َْْغَزالْ َْقل بِيَْصادَْ  ُنُفوراْْيِمن َِْْزادَُْْحبًّاْزِد تُُْْكلََّماْْْْْْْْداَللُِْْذوْأَح 

 سبب التسمية:
ُلْن(، و)ُمْستَ فْ  عُِّلْن(، فالبحران األول ومُس َِّيت هذه الدائرة هبذا االسم؛ الختالف أجزائها بني َخاسية: )فَ ُعوُلْن(، و)َفاعُِّلْن(، وسباعية: )َمَفاعِّي ْ

 ائرة تبدأ بتفعيلة سباعية.يف هذه الدائرة يبدأان بتفعيلة َخاسية، وابقي حبور الد –املمتد  –واألخري  –الطويل  –
 
 

 الدائرة الثانية )املُْؤتَلِّف(

  
 
 

 مجلة البحور اليت اشتملت عليها هذه الدائرة ثالثة، اثنان مستعمالن، وواحد مهمل.
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 طريقة فك هذه الدائرة:

ر، حصل شطر حبر الوافر: )إ (، وإذا ابتدأت من السبب الثقيل ُمَفاَعَلُُتْ ُمَفاَعَلُُتْ ُمَفاَعَلُُتْ ذا ابتدأت من الوتد األول، وانتهيت إىل اآلخِّ
(، وإذا ْن ُمتَ َفاعُِّلن ُمتَ َفاعُِّلنْ ُمتَ َفاعِّلُ (،حصل شطر حبر الكامل: )َعَلُُتْ ُمَفا َعَلُُتْ ُمَفا َعَلُُتْ ُمَفااألول إىل اآلخر وأضفت إىل ذلك ما فات: )

ر، وأضفت إىل ذلك ما فات: ) َفاعِّالُتَن (، حصل شطر املهمل: )ُتْن ُمَفاَعلَ  ُتْن ُمَفاَعلَ  ُتْن ُمَفاَعلَ ابتدأت من السبب اخلفيف األول إىل اآلخِّ
 (.َفاعِّالُتَن َفاعِّالُتنَ 

 
 وإليك نُ ْبَذةا عن البحرين املستعملني:

 الوافر:
 بحر الوافر حبسب الدائرة العروضية:وزن ال

 ُمَفاَعلَُتنْ ُْمَفاَعلَُتنْ ُْمَفاَعلَُتنْ ُْْْْْْْْمَفاَعلَُتنْ ُْمَفاَعلَُتنْ ُْمَفاَعلَُتنْ 

 :بيت الوافر التام يف الدائرةمثل

لَِهاْالُمُلوكُْْتََخاُلُهمَُْْْْْْْْْملِكْ َْعلَىْأََسدْ ْبَُنوَْغِضبَتْ ْإَِذا  َغِضُبواْْألَج 

 لبيت شاذ؛ ألن العرب مل تستعمل الوافر اتما صحيحا، بل استعملته مقطوف العروض والضرب:وهذا ا

 ُمَفاَعلْ ُْمَفاَعلَُتنْ ُْمَفاَعلَُتنْ ُْْْْْْْْمَفاَعلْ ُْمَفاَعلَُتنْ ُْمَفاَعلَُتنْ 

 :الكامل
 وزن البحر الكامل حبسب الدائرة العروضية:

 ُمَتَفاِعلُنْ ُْمَتَفاِعلُنْ ُْمَتَفاِعُلنْ ُْْْْْْْْمَتَفاِعلُنْ ُْمَتَفاِعلُنْ ُْمَتَفاِعُلنْ 

 بيت الكامل التام يف الدائرة مثل:

رَُْْفَماَْصَحو تَُْْوإَِذا قَص ِ
ُ
 َوتَكَرُِّميْ َْْشَمائِلِيْ َْْعلِم تَِْْوَكماْْْْْْْْنَد ىَْعنْ ْأ

 :وإليك نبذة عن البحر املهمل
 تشتمل هذه الدائرة على حبر مهمل، وزنُه:

 فَاِعالتُنََْْفاِعالتُنَْْفَاِعالتُنَْْْْْْْْْفَاِعالُتنَْْفَاِعالتُنَْفاِعالتُنَْ

 ست مرات، ويقال له: املتوفر أو )املعتمد(، مع مالحظة أن نون َفاعِّالُتَن متحركة، حىت ال يلتبس ببحر الرمل كقول بعض املولدين:

ُهمْ َْرَمي نَْْإِذْ ْْْْْْْْبِالَجِزيَرةِْْْالَجآِذرِِْْْمنََْْْرأَي تَُْْما  ُفَؤاِديَْجرََحتْ ْبِأَس 

 سبب التسمية:
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(، ) ُمتَ َفاعُِّلْن  ومُس َِّيت هذه الدائرة هبذا االسم؛ الئتالف أجزائها السباعية، أي أهنا تتألف من تفعيالت سباعية مؤتلفة متكررة هي: ) ُمَفاَعَلُُتْ 
 (، ) َفاعِّالُتَن (.

 
 

 الدائرة الثالثة )دائرة املُْجتَ َلب(

  
 
 

 الدائرة الثالثة ال مهمل فيها.
 طريقة فك هذه الدائرة:

( : ر، حصل شطر حبر اهلََزجِّ ُلنْ فإذا ابتدأت من الوتد األول إىل اآلخِّ ُلْن َمَفاعِّي ْ ُلْن َمَفاعِّي ْ  (.َمَفاعِّي ْ
ُلْن َمَفامن السبب األول إىل اآلخر، وأضفت إىل ذلك ما فات: )وإذا ابتدأت  ُلْن َمَفا عِّي ْ ُلْن َمَفا عِّي ْ ُمْستَ ْفعُِّلْن (، حصل شطر حبر الرجز: )عِّي ْ

 (.ُمْستَ ْفعُِّلْن ُمْستَ ْفعُِّلنْ 
ر، وأضفت إىل ذلك ما فات: ) َفاعِّالُتن (، حصل شطر حبر الرمل: )ُلْن َمَفاعِّي  ُلْن َمَفْاعِّْي ُلْن َمَفْاعِّيْ وإذا ابتدأت من السبب الثاين إىل اآلخِّ

 (.َفاعِّالُتْن َفاعِّالُتنْ 
 

 وإليك نبذة عن حبورها:
 :اهلزج

 وزن البحر اهلزج حبسب الدائرة العروضية:

 َمَفاِعي ُلنْ َْمَفاِعي لُنْ َْمَفاِعي ُلنْ َْْْْْْْْمَفاِعي لُنْ َْمَفاِعي لُنْ َْمَفاِعي ُلنْ 

 :الدائرةمثلبيت اهلزج التام يف 

لَتِيَْفظَلَّتْ َْْْْْْْْمرَاِعيَهاَْسل َمىِْمنْ َْصاحِْْيَاَْعَفا ِريُْْمق   فِيَهاْْبَِماْْتَج 
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 وهذا البيت شاذ؛ ألن العرب استعملته جمزوءاا.
 
 

 الرجز:
 وزن البحر الرجز حبسب الدائرة العروضية:

ِعُلنْ  َتف  ِعُلنْ ُْمس  َتف  ِعُلنْ ُْمس  َتف  ِعُلنْ ُْْْْْْْْمس  َتف  ِعلُنْ ُْمس  َتف  ِعلُنْ ُْمس  َتف   ُمس 

  :بيت الرجز التام يف الدائرة مثل
 َشرَّهَُْْعنَّاَْكفَّْْفِي َمنْ ْالَخي رََْْْْْْْْْخي ُرهُْْلِيَو مْ ْاليُر َجىَْكانَْْإِنْ 

 
 

 الرََّمل:
 ة العروضية:وزن البحر الرمل حبسب الدائر 

 فَاِعالتُنْ َْفاِعالتُنْ ْفَاِعالتُنْ ْْْْْْْْفَاِعالُتنْ ْفَاِعالتُنْ َْفاِعالتُنْ 

 :بيت الرمل التام يف الدائرة مثل

ِذرَانِيَْْْخلِي لَيَّْْْْيَا  َوان تَِحابِْْاك تَِئاب ْْفِيَْسل َمىُْحب ِِْْْْْْْْْمنْ ْْْإِنَّنِيْْْاع 

 سبب التسمية:
ُلْن، ُمْستَ ْفعُِّلْن، رة هبذا االسم ؛ ألن تفاعيلها اْجُتلَِّبْت من الدائرة األوىل ، وتفاعيلها سباعية على النحو التايل:)ومُس َِّيت هذه الدائ َمَفاعِّي ْ

 (.َفاعِّالُتنْ 
 
 

 الدائرة الرابعة )دائرة املُْشَتبِّه(
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 فجملة األحبر اليت اشتملت عليها هذه الدائرة تسعة، ستة مستعملة، وثالثة مهملة. -
 

 طريقة فك هذه الدائرة:
 (.ُمْستَ ْفعُِّلْن ُمْستَ ْفعُِّلْن َمْفُعوالتُ فإذا ابتدأت من السبب األول إىل اآلخر، حصل شطر حبر السريع: )

ر، وأضفت ما فات، حصل شطر املهمل األول.وإذا ابتدأت من السبب الثاين إىل ا  آلخِّ
 وإذا ابتدأت من الوتد اجملموع األول إىل اآلخر، وأضفت ما فات، حصل شطر املهمل الثاين.

ُمْستَ ْفعُِّلْن وإذا ابتدأت من السبب األول يف التفعيلة الثانية، الذي يلي هذا الوتد إىل اآلخر، وأضفت ما فات حصل شطر حبر املنسرح: )
 (.ْفُعوالُت ُمْستَ ْفعُِّلنْ مَ 

 (.َفاعِّالُتْن ُمْستَ ْفعُِّلْن َفاعِّالُتنْ و إذا ابتدأت من السبب الثاين إىل اآلخر، وأضفت ما فات، حصل شطر حبر اخلفيف: )
ُلْن َفاعِّالُتْن َمفَ و إذا ابتدأت من الوتد اجملموع الثاين إىل اآلخر، وأضفت ما فات، حصل شطر حبر املضارع: ) ُلنْ َمَفاعِّي ْ  (.اعِّي ْ

َمْفُعوالُت وإذا ابتدأت من السبب األول يف التفعيلة الثالثة، الذي يلي هذا الوتد اآلخر، وأضفت ما فات، حصل شطر حبر املقتضب: )
 (.ُمْستَ ْفعُِّلْن ُمْستَ ْفعُِّلنْ 

 (.ُلْن َفاعِّالُتْن َفاعِّالُتنْ  ُمْستَ ْفعِّ وإذا ابتدأت من السبب الثاين إىل اآلخر، وأضفت إليه ما فات، حصل شطر حبر اجملتث: )
 وإذا ابتدأت من الوتد املفروق، وأضفت ما فات، حصل شطر املهمل الثالث.

 
 وإليك نُ ْبَذةا عن البحور املستعملة:

 السريع:
 وزن البحر السريع حبسب الدائرة العروضية:

This file was downloaded from QuranicThought.com



ِعُلنْ  َتف  ِعُلنْ ُْمس  َتف  ُعوالتُُْْمس  ِعلُنْ َْْْْْْْْمف  َتف  َتفْ ُْمس  ُعوالتُِْْعُلنْ ُمس   َمف 

 بيت السريع التام يف الدائرة مثل:

نَْ َتو َحش َْْمن زِلْ ْفِيْْْْْْْْبِاألَب وَالَِْْْْحاَفاتِهِْْْفِيُْْيوزِع  ُِْْمس   الَحالَِْْرث 

وهذا البيت شاذ؛ ألن العرب مل تستعمله اتما صحيحا، بل استعملته مكشوف أو مكسوف العروض مطويها، وموقوف الضرب مطويه 
 (.ْستَ ْفعُِّلْن ُمْستَ ْفعُِّلْن َمْفُعالمُ )

 
 املنسرح:

 وزن البحر املنسرح حبسب الدائرة العروضية:

ِعُلنْ  َتف  ُعوالتُُْْمس  ِعلُنْ َْمف  َتف  ِعلُنْ ُْْْْْْْْمس  َتف  ُعوالتُُْْمس  ِعلُنْ َْمف  َتف   ُمس 

 بيت املنسرح التام:
َمال َْْْزالَْْالْزَي دْ ْاب نَْْإِنَّْ َتع   ُعر َفهُِْْمص ِرهِْْفِيْيُف ِشيَْخي رِْلِلْ ُْْْْْْْْمس 

 
 

 اخلفيف:
 وزن البحر اخلفيف حبسب الدائرة العروضية:

ِعلُنْ َْفاِعالتُنْ  َتف  ِعُلنْ ْفَاِعالتُنْ َْْْْْْْْفاِعالتُنْ ُْمس  َتف   فَاِعالُتنْ ُْمس 

 بيت اخلفيف التام:

لِيَْحلَّْ وِيَّةْ َْوَحلَّتْ ْلِيَْْْْْْْْفبَاُدواُْدر نَاْبَي نََْْماْأَه 
َخالُِْْْعل  ِ  بِالس 

 
 

 املضارع:
 وزن البحر املضارع حبسب الدائرة العروضية:

 َمَفاِعي لُنْ ْفَاِعالُتنْ َْمَفاِعي ُلنْ َْْْْْْْْمَفاِعي لُنْ ْفَاِعالُتنْ َْمَفاِعي ُلنْ 

 بيت املضارع التام: 

لِيَْسبَتْ ْقَدْ ِْدَمابَعْ ِْمنْ َْوصَدَّتْ ْْْْْْْْوَص لِيْْقَلَتْ َْْخلِيلِيْيَاْلَي لَىْأََرى  َعق 
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استعملته العرب جمزوءا، وهو حبر ًندر، أورد شاهده اخلليل، أما األخفش فإنه أنكر أن يكون هذا الوزن من كالم العرب، وقال الزجاج: 
لى أحبر أخرى، منهم من "ورد ولكنه قليل، حىت إنه ال يوجد منه قصيدة لعريب؛ وإمنا يروى منه البيت والبيتان"، من املتأخرين من أحاله ع

  أحلقه ابملتقارب، ومنهم من أضافه للبسيط.
 

 املقتضب:
 وزن البحر املقتضب حبسب الدائرة العروضية:

ُعوالتُْ ِعُلنْ َْمف  َتف  ِعلُنْ ُْمس  َتف  ُعوالتُُْْْْْْْْْمس  ِعُلنْ َْمف  َتف  ِعلُنْ ُْمس  َتف   ُمس 

 بيت املقتضب التام: 

ِدنَاَْعنْ َْحالََْْمنْ ْيَا دََْْعه   الَهوَىْفِيُْين ِصُفونَاْلَوْ ْالقَي تََْْكمْ ْْْْْْْْال وََفاْبَع 

 استعملته العرب جمزوءا، مطوي العروض والضرب.
 

 اجملتث:
 وزن البحر اجملتث حبسب الدائرة العروضية:

عِْ َتف  َتف عَِْْْْْْْْْفاِعالتُنْ َْفاِعالتُنْ ْلُنْ ُْمس   فَاِعالُتنْ ْفَاِعالتُنْ ْلُنْ ُْمس 

 تث التام: بيت اجمل
   

ِدنَاَْعنْ َْْْْْْْْخلِيلِيْيَاُْسلَي َمىَْوَحالَتْ َْصدَّتْ  رِيْلَي تََْْعه   دََهاَهاَْماِْشع 

 استعملته العرب جمزوءا.
 

  وإليك نُ ْبَذةا عن البحور املهملة:
  تشتمل على ثالثة أحبر مهملة:

 األول: وزنه:

عِْْفَاِعالتُنْ َْفاِعالتُنْ  َتف   لُنْ ُْمس 

 لغريب أو املتئد، كقول بعض املولدين:ويسمى اب

بِهْ ِْمنْ ْال بََرايَاْفِيْلَِسل َمىَْما رُْْوالْالُْْْْْْْْمش  تَك َملُْْْالُمنِيرُْْْال بَد   الُمس 

 وزنه: الثاين:

 الُتنْ ْفَاعَِْْمَفاِعيلُنْ َْمَفاِعيُلنْ 
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 ويسمى ابلقريب أو املنسرد، كقول بعض املولدين: 

َواْنَادَي تُْْلََقدْ  اأَق  م عَِْْوَماَْْْْْْْْجاُبواِْْحينَْْم  رْ ِْمنْ ْبِالسَّ
 أََجاُبواْلَوْ ْوَق 

 وزنه: الثالث:

 َمَفاِعيُلنْ َْمَفاِعيلُنْ ْالتُنْ َْفاعِْ

 ويسمى ابملطرد أواملشاكل، كقول بعض املولدين: 

َجانِِْْمنَُْْمجِيِريُْكنْ   بالُقر بِْْْْاإِلب َعادِِْْْْمنَُْْْْمزيلِيَْْمنْ ْْْْْْْْوالكَر بِْْاألَش 

 سبب التسمية:
(، على الرغم َفاْعِّ الُتنْ ( ب  )َفْاعِّالُتنْ (، و)ُمْستَ ْفعِّ ُلنْ ( ب  )ُمْستَ ْفعُِّلنْ ومُس َِّيت هذه الدائرة هبذا االسم الشتباه تفاعيلها؛ إذ تشتبه مثال تفعيلة: )

 من اختالف عدد األسباب واألواتد فيها، وتفاعيلها سباعية؛ هي:
ُلْن ، َمْفُعوالتُ  ُمْستَ ْفعُِّلنْ )  ( .، ُمْستَ ْفعِّ ُلْن ، فَاعِّالُتْن ، َفاعِّ الُتْن ، َمَفاعِّي ْ

 
 

 الدائرة اخلامسة )دائرة املُتَّفِّق(

 

 طريقة فك هذه الدائرة:
 (.فَ ُعوُلْن فَ ُعوُلْن فَ ُعوُلْن فَ ُعوُلنْ موع إىل اآلخر، حصل شطر حبر املتقارب: )إذا ابتدأت من الوتد اجمل
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 (.َفاعُِّلْن فَاعُِّلْن فَاعُِّلْن َفاعُِّلنْ وإذا ابتدأت من السبب األول إىل اآلخر، وأضفت ما فات، حصل شطر حبر املتدارك: )
 

 وإليك نُ ْبَذةا عن حَبَْرْيها:
 املتقارب:

 رب حبسب الدائرة العروضية:وزن البحر املتقا

 فَُعولُنْ َْفُعوُلنْ َْفُعولُنْ َْفُعولُنْ َْْْْْْْْفُعوُلنْ ْفَُعولُنْ َْفُعولُنْ َْفُعولُنْ 

 بيت املتقارب التام:

 نِيَاَماَْرو بَىْال َقو مَُْْفأَل َفاُهمُُْْْْْْْْْمر ْ ْْب نُْْْتَِميمُْْْتَِميمْ َْْفأَمَّا

 
 

 املتدارك
 ب الدائرة العروضية:وزن البحر املتدارك حبس

 فَاِعُلنْ َْفاِعلُنْ َْفاِعلُنْ ْفَاِعلُنْ ْْْْْْْْفَاِعُلنْ ْفَاِعُلنْ َْفاِعلُنْ َْفاِعلُنْ 

 بيت املتدارك التام:

ُتمَُْْْْقدْ َْْعاِمر ْْْبَنِيْْيَا َفُعواْلَمْ ْثُمَّْْْْْْْْْتََجمَّع   ِجئ ُتمُْْإِذْ ْالضَّي مَْْتَد 

 سبب التسمية:
 (.فَ ُعوُلْن، فَاعُِّلنْ ذا االسم؛ ألن أجزاءها متفقة، فهي َخاسية كلها؛ أي أهنا تتألف من تفعيالت َخاسية مكررة: )ومسيت هذه الدائرة هب

 
 خاَتة:

فروق مثل: ها قد انتهت دوائر اخلليل، اي َلَعْبقريته! أرجو أن أكون قد ُوف ِّْقُت يف تيسريها، ومل يتسع املقام لشرح التعريفات، وتوضيح بعض ال
 (، فهذا له حديث آخر.َفاعِّالُتْن، َفاعِّ الُتنْ (، )ْستَ ْفعُِّلْن، ُمْستَ ْفعِّ ُلنْ مُ )

ْ

ْْْ

ْْ

 تعليقات الزوار:
 جهد ميمون -1

 PM 11:43 07/09/2008 -مصر  -أبو أنس 
 جهد مبارك وشرح رائع، أسأل هللا تعاىل أن ينفع به، وأن يستمر األستاذ ضحا يف موضوعات مماثلة 

ْ
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 مشكور -2
 AM 09:23 08/09/2008 -ام الدنيا  -كرمي حممدي 

 جزاكم هللا خريا اي ابش مهندس عبد احلميد 
ْ

 دراسة رائعة -3
 PM 01:36 08/09/2008 -مصر  -د/عماد علي 

مل تشرح الدوائر ببحورها، ما أروع هذه الدراسة، لقد مجعت شارد الدوائر أبسلوب سهل ورسم مجيل واضح، وأشكر جهد الكاتب، غري أين عجبت ملاذا 
م الباحثون فمثال تشرحها على َخس حلقات كل حلقة دائرة مع شرح حبورها ابلتفصيل، وأًن ال أنتقص من روعة الدراسة ولكن الذي سيستفيد منها غالبا ه

 س، وأسأل هللا أن يزيدك علما. واألساتذة، أما طلبة العلم فاحتياجهم للبحور أكرب، فأقرتح أن تستكمل جهدك الرائع هبذه احللقات اخلم
ْ

 ابرك هللا فيكم -4
 AM 10:27 10/09/2008 -مصر  -حممد عضمة 

 وهللا يستحق الطباعة والنشر 
ْ

 شكر وتقدير -5
 PM 12:15 11/09/2008 -مصر  -أمين سيد 

 جزاكم هللا خريا على هذا اجلهد الوافر والشرح املبسط واملوجز ونتمىن أن جند أفضل من ذلك 
 إيل لقاء مع موضوع آخر وفقك هللا وسدد خطاك وجعل اجلنة مثواك و 

ْ

 شرح واف -6
 AM 02:03 12/09/2008 -اجلزائر  -فاطمة الزهراء 

م هبا أو فهمه أتعبتين دوائر اخلليل فكلما قرأت كتااب يشرحها زادت األسئلة يف رأسي، خاصة مع رداءة الطباعة وعدم وضوح الرسم وعدم اهتمام املدرسني
ح هلا ، هلا، ونصحتين أخيت أن أحبث على النت، فبحثت يف جوجل عن شرح دوائر اخلليل، وكان موقعكم رابع نتيجة، وبصراحة كل املواقع ليس فيها شر 

نتظر أشهر أخرى فأقول للكاتب وللموقع أراحكم هللا كما أرحتموين، وقد أطلت ألرد على د/عماد، فالبحور وشرحها َتأل الكتب، أما الدوائر فهل كنت أ
 حىت أحصل على ما أريد.

 بصراحة موقع راقي ومجيل. 
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