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 العروض
*** 

 سبب تسمية عروضا : 
 ألنه انحية من علوم الشعر ألن أصل العروض الناحية 

 عليه ملعرفة صحيحه من سقيمه  ألن الشعر معروض أو
 الشعر يرتكب من :  -
 سبب :  -1
 خفيف وهو متحرك بعده ساكن حنو : -أ

 قد ، هل ، بل ، 
 فا من "فاعلن" ، لن من "فعولن" وهذا منفرد 

 "مفاعيلن" ، مستف من "مستفعلن" وقد يليه سبب مثله حنو عيلن من 
 ثقيل وهو متحرك بعده متحرك حنو :  -ب

 بك ، لك ، مع 
 وتد :  -2
 جمموع وهو متحركان بعدمها ساكن حنو  -أ

 قضى ، دعا 
 مفروق وهو متحركان بينهما ساكن حنو :  -ب

 كيف ، قبل ، بعد 
 فاصلة :  -3
 صغرية وهي ثالث متحركات بعدها ساكن حنو :  -أ

 علما ، ضراب
 أربع متحركات بعدها ساكن حنو :  كبرية وهي -ب
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 ا تا ، ضربتعلم
 
 كيفية التقطيع :  -

 يقطع الشعر على اللفظ دون اخلط فيعتد مبا لفظ به فقط 
 .ويعد احلرف املشدد حرفني ساكن ومتحرك ، وعلى هذا تعد نون التنوين حرفا 

 
 األمثلة اليت يقطع عليها الشعر مثانية : 

 اثنان مخاسيان ومها فعولن ، فاعلن -أ
 مفعوالت  ستة سباعية وهن مفاعيلن ، فاعالتن ، مستفعلن ، مفاعلنت ، متفاعلن ، -ب

 وهو نقص يف األحرف ه ل ما جاء بعد هذه األمثلة يسمى زحافا أو فرعا
 والزحاف يكون يف األسباب فقط 

 واخلرم والقطع يكوانن يف األواتد فقط 
 
 تعريفات : -

  اسم آخر جزء يف النصف األول من البيت العروض :
 اسم آخر جزء يف النصف األخري من البيت  الضرب :

 نة ضربه أو ما جيوز فيه على ز  هو ما كانت عروضه البيت املصرع :
 فإن كان الضرب "فعولن" جعلت العروض "فعولن" 

 ب "مفاعيلن" جعلت العروض "مفاعيلن" ر ، وإن كان الض
 ل فيه العروض الضرب من غري تغيريثماما هو  البيت املقضي :
 ما كان أول بيت فيه غري مصرع  الشعر املصمت:
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 الشعر
 أربع وثالثون عروضا 

 ثالثة وستون ضراب و 
 ومخسة عشر حبرا 

مقتضب ارع و رح وخفيف ومضمنسهزج ورجز ورمل ، سريع و و طويل ومديد وبسيط ، وافر وكامل 
 وجمتث ، متقارب 

 وافر      فكامل أهزاج األراجيز أرمالفطويل مديد فالبسيط 
 رب لتفضالقريع سراح فاخلفيف مضارع    مقتضب جمتث س
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 الطويلحبر 
 

 نفرتال أطال عذويل فيك كفرانه اهلوى    وآمنت ايذا الظيب فأنس و 
 ليكفرء ففعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن       فمن شاء فليؤمن ومن شا

 
 مسي طويل لسببني  -
 أطول الشعر  -أ
 لوتد أطول .يقع يف أوائل أبياته األواتد مث األسباب وا -ب
 
 فعولن مفاعيلن أربع مرات  تفعيله : -

 نولن مفاعيلن فعولن مفاعيلعف              فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن 
كون اكن فته السواحدة فقط ومل تستعمل إال مقبوضة واملقبوض هو ما سقط خامس عروضه : -

 مفاعلن بدال من مفاعيلن 
 ثالثة  أضربه : -
 . مفاعيلنسامل صحيح وهو ما سلم من الزحاف .... 1
 مقبوض مثل العروض مفاعلن  2
 ىل صيغةإ نقل مثوكان أصله مفاعيلن فأصبح مفاعي ما سقط من آخره سبب خفيف فعولن  حمذوف 3

 مستعملة وهي فعولن 
 :خفش ضراب رابعا وهو وزاد األ

 مقصور مفاعيل إبسكان الالم 
  وأجاز األخفش أن يكون عروض الطويل على فعولن على أنه زحاف ال أصل

 زحافه:  -
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 ل . فعو  املقبوض : كل فعولن إال اليت يف الضرب الثالث احملذوف جيوز أن تكون -1
 علن . مفا املكفوف : كل مفاعيلن إال اليت يف الضرب األول السامل جيوز أن تكون -2
 لوتد اجملموعرك من امتح املخروم : كل فعولن اليت يف ابتداء أبيات الطويل جيوز فيها حذف أول -3

 ن ومفاعلنت . ليف مفاعي ويقع اخلرم
 رمل اخلبعض دخو از القول وكذلك أج على رمخله اخلدزء أوله سبب مث زوحف فصار وتدا فإن كان اجل

 يف فعولن يف أول املصراع الثاين 
 رم "فعولن" صار "عولن" فيحول "فعلن" ويسمى أثلم خفإذا 

 م سمى أثر " ويإىل "فعلفإذا كان "فعولن" دخله قبض فصار "فعول" مث خرم صار "عول" فينقل 
 أما إذا سلم اجلزء من اخلرم مسى موفورا إذا جاز أن يدخله اخلرم . 

تلف ة حىت خيقبوضاألفضل يف الضرب الثالث من هذا البحر أن تكون "فعولن" اليت قبل الضرب م
 الضرب مع الذي قبله ألن األصل يف هذا البحر االختالف . 
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 املديدحبر 
 

 ب         فيه آايت الشفا للسقيمايمديد اهلجر هل من كتا
 مفاعالتن فاعلن فاعالتن            تلك آايت الكتاب احلكي

 
 مسى مديدا ألن األسباب امتدت يف أجزائه السباعية .  -
 

 ءا فاعالتن فاعلن فاعالتن مرتني وكان أصله مثانية فجاء جمزو  تفعيله : -
 أي سقط منه جزءان 

 ستة أضرب : ثالثة أعاريض و  عروضه وأضربه -
 فاعالتن وهلا ضرب واحد مثلها فاعالتن  -1
 فاعلن وهي حمذوفة واحملذوف ما سقط من آخره سبب خفيف  -2

 وهلا ثالثة أضرب :
 فاعالن مقصور وهو ما سقط ساكن بسببه وسكن متحركة  -أ
 فاعلن كالعروض  -ب
تده و  ن متحركأسك فعلن حمذوف مقطوع )أبرت( وهو ما قطع وتده بعد حذف سببه واملقطوع ما -ت

 وأسقط ساكنه 
 ما سقط اثنيه الساكن خبون وامل خمبونةفعلن وهي حمذوفة  -3

 وهلا ضرابن : 
 فعلن كالعروض  -أ
 فعلن حمذوف مقطوع  -ب
 زحافة :  -
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 ن . عالتف: جيوز يف كل فاعالتن إال الضرب األول أن تسقط ألفه فيبقى  خبونامل -1
 ت.اعالفيبقى ف املكفوف : جيوز يف كل فاعالتن إال الضرب األول أن تسقط نونه -2
  .فعالت  يبقىفاملشكول : جيوز يف كل فاعالتن إال الضرب األول أن تسقط ألفه ونونه  -3
  ماعدا اليت يف األعاريض والضروب فتصري فعلن اخلنبجيوز يف كل فاعلن  -4
 إذا سقطت نون فاعالتن ال تسقط ألف فاعلن بعدها وابلعكس -
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 البسيطحبر 
 
 ا أماكنهمالموا عليك عسى ختلو     إين بسطت يدي أدعو على فئة      

 مساكنهمال مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن            فأصبحوا ال يرى إ
 
 مسى بسيطا ألن األسباب انبسطت يف أجزائه السباعية ففي أول كل سببان -
 
 مستفعلن فاعلن أربع مرات  تفعيله : -
 ثالث أعاريض وستة أضرب  به :ر عروضه وأض -
 ضرابن :  وهلا خمبونةفعلن وهي  -1
 مثلها  خمبونفعلن  -أ
 فعلن مقطوع  -ب
 مستفعلن وهي جمزوءة أي سقط من وزن بيتها جزءان وهلا ثالثة أضرب  -2
 مستفعالن جمزوء مذال واملذال ما زيد قبل ساكن وتده حرف ساكن -أ
 مستفعلن مثلها  -ب
 مفعولن مقطوع  -ت
 مفعولن وهي مقطوعة وبيتها جمزوء وهلا ضرب واحد مثلها  -3
 زحافة :  -
  ون(بخممتفعلن فينقل إىل مفاعلن ) كل مستفعلن أن تسقط سينه فيبقى جيوز يف -1
 (يطو جبوز يف كل مستفعلن أن تسقط فاؤه فيبقى مستعلن فينقل إىل مفتعلن )م -2

 ما سقط رابعه الساكن  يواملطو 
 بول" "خمجيوز يف كل مستفعلن أن تسقط سينه وفاؤه فيبقى متعلن فينقل إىل فعلنت -3
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 يه ورابعه الساكنان واملخبول ما سقط اثن
 جيوز يف فاعلن اخلنب فيصري فعلن  -4
 جيوز يف مفعولن اخلنب فيصري معولن فينقل إىل فعولن  -5
 جيوز يف مستفعالن ما جاز يف مستفعلن  -6
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 الوافرحبر 
 

 غرامي يف األحبة وفرته        وشاة يف األزقة راكزون
 إذا مروا هبم يتغامزون     مفاعلنت فعولن  مفاعلنت 

 
 ي وافرا لتوفر حركاته مس
 
 مفاعلنت مفاعلنت مفاعلنت مرتني تفعيله : -
 عروضان وثالثة أضرب  عروضه وأضربه : -
  سبب خفيف بعد سكون خامسهزنة فعولن مقطوفة واملقطوف ما سقط من آخره  -1

 وهلا ضرب واحد مقطوف مثلها 
 مفاعلنت وهي جمزوءة وهلا ضرابن  -2
 مفاعلنت مثلها  -أ
 ا سكن خامسه مفاعيلن معصوب وهو م -ب
  ه :زحاف -
ألول من ارب ضال  يفعد إسكان خامسه ماعدا اليتجيوز يف كل مفاعلنت أن ينقل إىل مفاعيلن ب -1

  العروض الثانية ويسمى معصواب
ه بعد قط خامسسما  وال واملعقولقحذف ايئه فيبقى مفاعلن ويسمى مع جيوز إذا صار مفاعيلن -2

 سكونه 
سكون  ه بعدمى منقوصا واملنقوص ما سقط سابعفيبقى مفاعيل ويس نونهجيوز أن حتذف  -3

 خامسه 
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قط ضب ما ساألعنت اخلرم فيصري فاعلنت فينقل إىل مفتعلن ويسمى أعضب و جيوز يف مفاعل -4
 حرفه األول 

كون سله بعد قط أو سفتقل إىل فعولن ويسمى أقصم واألقصم ما ن يلن صار فاعليفإن خرم مفاع -5
 وسطه 

أوله  سقط نقل إىل مفعول ويسمى أعقص واألعقص وهو ما فإن خرم مفاعيل صار فاعيل -6
 وآخره مع سكون خامسه 

 تحرك واألجم ما سقط أوله وخامسه املفإن خرم مفاعلن بقي فاعلن ويسمى أجم  -7
 ت وما ذكر عن اخلرم يتعلق ابلتفعيلة األوىل فقط وال يدخل يف وسط البي -
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 الرجزحبر 
 

 تغىملبعشقي فيه كان اايراجزي ابللوم يف موسى الذي       أهوى و 
 غىطاذهب إىل فرعون إنه            تفعلن مستفعلن مستفعلن مس

 
 
 

 إىل هنا انتهى ماوجد من فوائد

 واحلمد هلل رب العاملني
 
 


