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الكالم

منثور

َرَجـــــــــــــــزقـصيـــد

منظوم

تام فقط

1

الطــــــــــــويل

تام ومجزوء

14

البســــــيط
الـــــــــــوافر
الكـــــــــامل
الـــــــــــــرمل
الخفــــــيف
المتقارب
المتدارك

مجزوء فقط

5

المــــــــــــــــديد
الهــــــــــــــــــزج
المضــــــــــــارع
المقـــــتضب
المجـــــــــــتث

تام ومشطور

2

الســــــــريع

الرجز التــــــــــــــــــامتام ومنهوك

الرجـــز المجـــــــــزوء

الرجز المشـــطور

الرجز المنهــــــوك

2

المنــــــــسرح

عدد البحور تفصيال: 24 بحًراعدد البحور إجمـــــــــاال: 15 بحًرا
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بحر الرجزمهارة التنغيم الصوتي

قال البحتري:

فـــي أبحـــِر األرجـــاِز بحـــٌر يســـــــــــــــــهُل

نعـــم ال  ال  نعـــم  ال  ال  نعـــم  ال  ال 

أَرْب مـــن  الغوانـــي  فـــي  للكبيـــِر  مـــا 

بـــا هيهــــــــــاَت ال آســـى علـــى فقـــِد الصِّ

عُتـــه ودَّ فقـــد  ِخدنـــي  الهـــوى  كــــــــــاَن 

خلـــــــــوتي ــــــــــــــــرته  قصَّ يــــــوــــــــــٍم  وُربَّ 

يســـــــلُبني عقلـــــــــــي بحســـــــــــِن وجِهـــِه

كأنمـــــــــــا هـــــــــــــــــاروُت فـــــــــــــــــي أجفـــــــــاِنِه

فـــي أبحـــِر األرجـــاِز بحـــٌر يســـــــــــــــــهُل

ال ال نعـــــــــــم ال ال نعـــــــــــــــم ال ال نعـــــــــــم

طـــَرْب وال  جـــًوى  فـــا  الهـــوى  مـــات 

وال ُيـــــــــــــــــرى دمعـــي لشـــوٍق ينَســـكب

مـــــــــــــــــا يعـــــــــــــــــوُد شـــيٌء قـــد ذَهـــب وقلَّ

ـــــــــــــــــرِف َخلـــوٍب ُمخَتَلـــب بفاتـــــــــــــــــِر الطَّ

ــتَلب ــي كالمسـ ــاِب بـ ــن اإلعجـ ــو مـ وهــــــــ

َغَصـــب ُينصـــــــــــًف إن شـــــــــاَء وإن شـــاَء 

ديـــوان البحتـــري، شـــرحه وعلـــق عليـــه: د.محمـــد 
التونجـــي، الطبعـــة األولـــى، دار الكتـــاب العربـــي، 

)33/1( 1414هــــ = 1994م،  بيـــروت، 
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بحر الرجزمهارة التنغيم الصوتي

تغنت به العرب تـــاًمــــا على صورتين

الصورة األولى
مســـتفعلن مســـتفعلن مســـتفعلن

نعـــم ال  ال  نعـــم  ال  ال  نعـــم  ال  ال 

مـــا للكبيـــِر فـــي الغوانـــي مـــن أَرْب

مســـتفعلن مســـتفعلن مســـتفعلن

ال ال نعـــــــــــم ال ال نعـــــــــــــــم ال ال نعــــــم

ــَرْب مـــات الهـــوى فـــا جـــًوى وال طـ

الصورة الثانية
مســـتفعلن مســـتفعلن مســـتفعلن

نعـــم  ال  ال  نعـــم  ال  ال  نعـــم  ال  ال 

من ذا يداوي القلب من داِء الهوى

مســـتفعْل مســـتفعلن  مســـتفعلن 

ال ال  ال  نعـــــــــــــــم  ال  ال  نعـــــــــــم  ال  ال 

إذ ال دواَء للهــــــــــــــــــوى موجـــــــــــــــــوُد
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بحر الرجزمهارة التنغيم الصوتي

تغنت به العرب مجزوًءا على صورة واحدة

الصورة

مســـتفعلن مســـتفعلن

نعـــم ال  ال  نعـــم  ال  ال 

يـــا ليـــُل ُطـــل ال أشـــتهي

لـــــــــو بـــات عنـــدي قمري

مســـتفعلن مســـتفعلن

ال ال نعـــــــــــم ال ال نعـــــــــــــــم

ــَرك ــٍل ِقَصـــــــ إال بوصـــــــــــــ

مــــــا بتُّ أرعــــــى قمــــــَرك
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بحر الرجزمهارة التنغيم الصوتي

تغنت به العرب مشطوًرا على صورتين

الصورة الثانيةالصورة األولى
ــتفعلن ــتفعلن مسـ ــتفعلن مسـ مسـ

نعـــــــــــم ال  ال  نعـــم  ال  ال  نعـــم  ال  ال 

ُمه ُســـلَّ وطويـــٌل  صعـــٌب  الشـــعُر 

يعلُمـــه ال  الـــذي  فيـــه  ارتقـــى  إذا 

قدُمـــه الحضيـــِض  نحـــَو  بـــِه  ـــت  زلَّ

مســـتفعلن مســـتفعلن مســـتفعْل

ال ال  ال  نعـــم  ال  ال  نعـــم  ال  ال 

األكمـــاِم فـــي  كالـــورِد  ـــٌة  تحيَّ

ــاِم ــِة فـــي األجسـ ــن الصحـ أزهـــى مـ

نامـــي إليكـــم  شـــوٌق  يســـوُقها 

األقـــاِم ـــة  ِهمَّ عنـــه  تقصـــُر 
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بحر الرجزمهارة التنغيم الصوتي

تغنت به العرب منهوًكا على صورة واحدة

الصورة
مســـتفعلن  مســـتفعلن 

نعـــم  ال  ال  نعـــم  ال  ال 

رجـــع اللـــَه  راقـــَب  مـــن 

صنـــع كان  مـــا  ســـوِء  عـــن 

وارتفـــع طيـــر  طـــار  مـــا 

وقـــع طـــاَر  كمـــا  إال 


