
 
 المقدمة

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

اللهمممم  ممم س دلمممح دممميصف  الممممص الس ممم   المممسح   الردممم ل  

  اللكم   دلح آله   لبه  دلم تسليم 

اللمص هلل الذي هصاف  لهذا العمم  لمم  يت من امن اع فم ل ال لبم  

 ممي ه ه بردمم ل  اممسفر  تممسفر ال هممص  فمم  هممذا العلممم ف يت  ممن

 السقممن لمممن   ممرتج  ب نمم يؤ اممن المادسمم ل الك  فيمم    لممذل  

شردن بهذا العم     ام   ميمرج همس اا  م ج  تف همصل تل تفعم  

هذج الك يب يهم إ   جج ش اال لك  تطراف هذا العلم اع مصاً دلمح 

تفكمم ي العر يمميين المع  ممر ن تاكمم ر الممصل سي دبممص الريمم  دلمم  

إل اات م ج ال ص مص . لصل سي جهير هم جي  اادم  ه همالر فم ف   ا

ف  ل  المن ص  ل اادبي  اللص ك  تد م د العر ض الرقم   الرائص 

ف  هذا الم  ر هس الع لم العر ي  خن ل المص خن ل  تق بسن 

ان ل  ب إجال  الغمسض دن دلم العر ض لألد  ه  الح المص ن 

التضممميؤ ت مممسر ت  ديممم   ديممم د  السليمممص ترتيمممب البلمممسي  لكممم 

ال راهيممصي قممصا ه  فمم  بصا مم  لمم  بلممر  تلل ممن بهمم  الم ممر  ال 

ا مني  تل تلسل قص ح  ن هصف  فم  تسمهي  همذا العلمم  تدم ر هللا 

 .ال سفيق 
 

 

 دبص السالم حسين الملمصي                                                   
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 البين النعري
 .يتكون البيت الشعري من جزئين ، األول يسمى الصدر واآلخر يسمى العجز 

نروض وآخنر تفعيلنة منن العجنز تسنمى ال نر   وآخر تفعيلة منن الصندر تسنمى العض

 :وكما في المخطط التالي 

  الع ـــــــــــــــــــــــــــر                     الصـــــــــــــــــــــــصي            

 يرب + در ض                      حنــــــــــــــس + حنـــــــــس             
 

  هو ماتبقى من البيت غير العضروض وال ْر  : اللنس. 

  لضْى ( ساكن + متحرك + متحرك ) هو حرف : الستص اْ  ---مثل عض  نضجض

  نضْجلُ  -مثل ُمْهرُ ( متحرك+ساكن+متحرك ) هو : الستص الم ر ق 

  هُوض  –مثل بـِكض ( متحركان)هو :ي  السبب الك 

   ْن ( ساكن+ متحرك )هو :السبب الخ ي   لضمْ  –مثل عض
              

  للبين ش رال  صٌي  د رٌ               

  فيهنَّ حنٌس در ٌض  يرب                                         

 ا  تيلن  اسفر اســــ  يضٌ               

  بلٌر لمن ل ل للعلم ِ  صبـــس                                       
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 الراسج 
هي عالمات توضع بدل التفعيلة  ترمنز لهنا وتفهنم التفعيلنة منن خاللهنا وهلنك تسنهيال 

ومننهم (  -   - -)بنـ ( مسنتفعلن)للطلبة وهي غير مقيد بشكل معين فمنهم منن يرمنز 

 . وغير هلك /( 0)//من يرمز لها بـ 

والن الرمز يجب ان يدل على معننى النلو ولالتجناال االسنهل الناي ينراال العلمنا  فني 

 : الترميز الرقمي لارت الرموز في هاا المختصر هي االرقام مثال 

 :ـ الرقم واحد يرمز الى الصوت المستقل للحرف المتحرك مثل 1

  1،  1 ، 1= ُق ، صض ، ِد ،   

 : نهاية الشطر مثل ( ساكن +  متحرك  )الرقم أثنين يرمز الى الصوت المستقل لـِ  2

ْد  بُْر ، ِسرْ  ْم ، جض    2،  2،  2،  2= ، عض

 : مثل  نهاية الشطر( ساكن+ متحركين )ـ الرقم ثالث يرمز الى الصوت 3

  3،  3،  3= باْت   ،  لوْم  ، تيْن   

 

 

 ت بي  ل 

 

 ـــــْن         مســتــفـِْعــلـُْن            ُمسـتـفـِعـالن     فـعـولــــُ 

1/2/  2                 2 /2 /1/ 2             2 / 2 /1/3 
 

 تاكل   

 

ًد يكون مقامو                 أبداً بمختلف الرياح:              البين  سض   جض

 ال   يؤ الصست   
سضدن يكو                تضلضفِْرِرياْح / نـُمقاُمهو           أضبضدْنبُِمْخ /جض

  ُمتضفاِعالنْ / ُمتضفاِعلُن            ُمتضفاِعلُن / ُمتضفاِعلُن :     ايرال ال  عيل  

 31211/  21211           21211/    21211:     يار ال  عيل  
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 تل  ب الَعر ض 
 

 :في علم العضروض الكثير من األلقا  ، إخترت الشائع منها للتعريف بو 

 .هو كل جز  سلم من الزحاف : الس لم 

 .هو تغيير يجري على التفعيلة :الرح ف 

 .هو أن تسلم األعاريض وال رو  من األنتقاص : الصليح 

 هو كل جز  سقط ثانيو نحو ألف فاعالتن فتصير فـضِعالتْن أو سين: الخبن 

 .متضفعلن وغيرها ف صير  مستفعلن

 .هو كل جز  سقط رابعو نحو فا  مستفعلن فتصير مستضِعلن : الم سي 

 .هو كل جز  سقط خامسو نحو يا  مفاعيلن فتصير مفاِعلن : الم بسض 

 . هو كل جز  سقط سابعو نحو نون مفاعيلن فتصير مفاعيلُ : المك سف 

 .خامسو نحو نون مفاعيلن  هو كل جز  سقط سابعو بعد سكون: المن سص 

 االحظ ل
تم تقسيم كل بحر وفقاً لتشكيالتو الى جداول وقلنا مثالً هاا بحر الكامل  -1

 .األول أو الثاني أو الثالث 

بعض البحور التستغرق البدائل فيو كل البيت لكي الينقلب الى بحر آخر ،   -2

 .في الكامل وأستغرق كل البيت ألنقلب الى الرجز  فلو أخانا ببديل مستفعلن

هي الزحاف الاي يلحق التفعيلة األللية وللشاعر الخيار في : البدائل  -3

األخا ببديل والرجوع الى األلل كما يشا  ، وال يلزمو األتيان بو في  

 .البيت الاي يليو 
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 الرح ف
 

ل
 البلـــــر البص ـــــــ  ال  عيل  

 الك ا  2122ُمتـْفاعلْن  21211ُمتـضفاعلن  1

لـضتُْن  2  السافر 2221مفاعيلن 21121ُمفاعض

 الهرج  ال بصر ف  ال س   1221مفاعيُل  2221مفاعيلن  3

 المنسرح 1212فاِعالت ُ  1222مفعوالُت  4

 الم  ضب 1211فـضِعالُت  1212فاِعالُت  5

 الم   يب  ال س   121فعولُ  221فعولن 6

 الم صايك الك لث  الرابؤ 22فِْعـلـُْن  211فـضِعلنْ  7

 الم صايك الك لث  الرابؤ 211فـضِعلـُْن  22فِْعلـُنْ  8

المص ص  البسيط  الم صايك  211فـضِعلـُنْ  212فاِعلـُنْ  9

  ال بصر ف  السر ؤ

التن  2212فاِعالتنْ  11 ِِ  الرا   الخ ي   الم  ث 2211فـضِع

 المص ص تا  ف  المض يع ف بصر 

 1212الح 

الخ يممم   الم  مممث  المنسمممرح  2121مفاِعلنْ  2122مستفعلن 11

  السر ؤ  الرفر  بصا   البسيط

 المنسرح  السر ؤ  الرفر 2112مفـْتضِعلُنْ  2122مستفعلن 12

لضتُنْ  2122مستفعلن 13  ف دي ف  الرفر 2111فضعض

 
 .األخرى في سياق أبوا  البحور الحقاً تأتي بعض الزحافات  :االحظ  
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  فظم البلسي
 

 ------طويلٌ كهامات النخيل وشامٌخ 
= 

 فعولن مفاعيلن فعولن مفاِعلن

 = -------------  اص ص العمر البصَّ  سا ً 
 فاعالتن فاعلن فاعالتن

 = --------  ب دط الخير   يبّ ج   تَال  
 فاِعلن مستفعلن فـَعـِلنمستفعلن 

 = ------تسافرل المع جف  ف  قصيصي 
 مفاَعلـَُتْن مفاَعلـَُتْن َفعولن

 = -------ل  تشرقْن ببه ئه   تك الْن 
 ُمَتفاعلن ُمَتفاعلن ُمَتفاعلن

 = -------------------هرفن     قن د    
 مفاعيلن مفاعيلن

 = ---------إيفسجت  فيه   غنّ  ييغم  
 مستفعلن مستفعلن مستفعلن

 = ------ف  يا ر ٍ ه ين ااقصام   سا ً 
 فاعالتن فاعالتن فاعالتن

 = -------------  اسرد ً ت ّ ان  تن ض 
 مستفعلن مستفعلن فاعلن

 = --  د يح ً ف  ااحي     سي الران 
 مستفعلن مفعوالُت مستفعلن

 = ----------  دليالً قص خ َّ  سا ً  ق ا 
 فاعالتن مستفعلن فاعالتن

 = -----------------ل ص ي يدْن تب ه 
 مفاعيلُ فاعالتن

رتَِ الً   = ------------------إق ضبن  ا 
 فاعالُت مفتـَعـِلن

جا     = ------------------   ثُّ ل َّ الرَّ
 مستفعلن فاعالتن

 = -------ا الح ِ قسم ٍ  فض  ٍ ت  يْب 
 فعولنفعولن فعولن فعولن 

 = -----تدَيل  َاْ َمَؤ البلر بعَص الَعن  
 فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن
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 بحور الِشعر

 

 ال س  
 فعسلن ا  ديلن فعسلن ا  ديلن  طس ٌ  له ا ل النخي   ش اخٌ         

 األول

البدائل 

 مثـــال

221/2221/221/2221 

121/0000/121/2121   

نياها شعشعض البدُر   المنيُر يهزُّ

 221/2221/221/2221 

121/0000 /121/000 

 وتأتي القوافي اثر آهي وأشجاني

الثاني 

 البدائل

 مثـــال

221/2221/221/2121 

121/0000 /121/000        

لٌ   أميٌر على هام الزمان مبجَّ

 221/2221/221/2121 

121/0000 /121/000 

 لو الكون اجالال ً يالُّ ويركعُ 

 الثالث

 البدائل

 مثـــال

221/2221/221/2121 

121/0000 /121/000         

 فالتنكر النعما  تلك مغبَّةٌ 

 221/2221/121/221 

121/0000 /000/000  

 ويا أيها المغرور انّك فاني
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 ااي في  لبلر ال س   
 

 221/2221/221 221/2221/221/2121 السباعي

 221/2221/221 221/2221/221 السداسي

 221/2221 221/2221 الرباعي

 221/3221 221/2221 2رباعي

 

 

األضننافية ألي بحننر تعننني مجننزو ات هلننك البحننر أي اسننقا  بعننض  :االحظمم 

وهاال المالحظة تجنري علنى كنل البحنور . تفعيالتو بالجز  أو الشطر أو األنهاك

 .الشعرية
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 المص ص
 

 ف دالتن ف دلن ف دالتن    اص ص العمر البصَّ  سا ً 
 األول

البدائل 

 مثال

2212  /212  /2212 

2211  /211  /2211 

 كل لفٍظ تحتويِو بنا ٌ 

 2212  /212  /2212 

 2211 /211  /2211 

 نِعمض بانيها ونِعمض المباني

الثاني 

 البدائل

 مثال

2212  /212  /2212 

 2211  /211   /2211  

 احملوا مني اليها سالمي

 2212/212  /312 

2211  /211  /311  

 أخبروها أنني في سقامْ 

 الثالث

 البدائل

 مثال

2212  /212 /211 

2211 /211 /----- 

 كيف أشفي بالجفى سقمي

 2212  /212  /211 

2211  /211  /----- 

 قد بكى شوقاً لها قلمي

 الرابع

 البدائل

 مثال

2212  /212 /2212 

2211  /211 /------ 

 قل لليلى أن قلبي ياو ُ 

 2212  /212  /22  

2211  /211  /---- 

 ولها أرسلُت أحداقي 

 

 ت بي  ل 

لن ب لس ه د ِ    ل نب  ف بي ً دن  د دي -------ا  لعين  ل لس

  الربح   ٍد  ي ّ ل   -----------تد ن  ف ليسم فنسال  

  ال   ف  طرفه  َدَدج  -----------حبّذا اإلدالر   الَغنَج  

 لم تفص دهصاً لمخلسق ِ  ---------ط ر تكذ ب   تصص    
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 البسيط 

 
 

 اس  علن ف دلن اس  علن فَِعلن    ب دط الخير   يبّ ج    تال 
 األول

 البدائل

 مثـــال

2122 /212  /2122  /211  

2121  /211  /-----   /---

ل ِ   ياهالة النور قوديني على عضجض

 2122 /212  /2122  /211 

2121  /211  /-----   /----  

ل ِ   أُلقي التحية في سيل ٍ من الُجمض

 الثاني

 البدائل

 مثـــال

2122 /212  /2122  /211 

2121  /211  /-----  /----- 

 لكنما الطب يولي من بو ألضمٌ 

 2122 /212  /2122  /22 

2121  /211  /-----  /---  

 أن يستريح عليل الجسم أيّاما

 

  ااي في  لبلر البسيط
 

 سباعي 22/  212/  2122  211/  2122/  212/ 2122 1

 سباعي 32/  212/  2122  211/  2122/  212/ 2122 2

 سباعي 32122/  212/  2122  211/  2122/  212/ 2122 3

 سداسي 2122/  212/ 2122  2122/  212/ 2122 4

 سداسي 3122/  212/ 2122  2122/  212/ 2122 5

 سداسي 222/  212/ 2122  2122/  212/ 2122 6

 سداسي 222/  212/ 2122  222/  212/ 2122 7

8 2122 /212  /2122  /211 

 بانت وبنـّا فما ابتلت جوانحنا

 22122  

 شوقا ً إليها

 خماسي

 رباعي 211/  2122  212/  2122 9

 رباعي 211/  2122   212/  2122 10
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 السافر
 

 ا  َدلـَ ْن ا  َدلـَ ن فعسلنتسافرل المع جف ف  قصيصي                          
 األول

البدائل 

 مثال

21121 /21121  /221 

2221 /2221 /----- 

قني إها ُهِكرض المصا ُ   يُؤرِّ

    21121  /21121  /221 

     2221  /2221   /-----  

 وينهض بي الى المعنى خطاُ  

 الثاني

 البدائل

 مثال

21121 /21121  /221 

2221  /2221  /----- 

 بفيض الحبِّ تنهمُر السما ُ 

 21121    /21121  /31 

       2221      /2221     /------  

 ويحلو في حبيبتنا الغنا ْ 
 

 ( الم ر  ال ) ااي في  لبلر السافر 
 .يأخا نفس بدائل الوافر السابقة ماعدا العرض وال ر  :مالحظة 

 

1 21121  /21121  21121  /21121 

2 21121  /21121  21121  /2221 

3 21121  /221  21121  /221 

4 21121  /21121  21121  /221 

5 21121  /21121  21121  /21 

 

 

 ت بي  ل
 الى قاسية القلبِ   من المشهور بالحبِّ 

 وضاقت بالاي تخفي الثيا ُ   أسل دمعا فقد عظم المصا ُ 

 تمجُّ الخلَّ بالزيتِ   ربابةٌ ربّة ُ البيتِ 

 وديٌك حسن الصوتِ   جاجاتٍ لها عشر 
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 الك ا  
 

 

 لك أشرقت ببهائها وتكاملت                 ُمتضفاِعلن   ُمتضفاِعلن  ُمتضفاِعلن                 

 األول

 البدائل

 مثــال

21211  /21211  /21211 

2122     /2122     /2122 

 وتبرقعْت شمُس األليل خجولة ً 

 21211  /21211  /21211 

2122     /2122     /2122 

 مثل المليحة في الخمار األسودِ 

 الثاني

 البدائل

 مثــال

21211  /21211  /21211 

2122     /2122     /2122 

 قد جئُت أحمل لوعتي وكأنني

 21211  /21211  /2211 

2122     /2122     /222 

 ألقيُت من خلف الدجى عنواني

 الثالث

 البدائل

 مثــال

21211  /21211  /21211 

2122     /2122     /2122 

 ياعاهلي كفوا المالمة إنني

 21211  /21211  /211 

2122     /2122   /--- 

تـضري  ألقيُت في وهج الل ى وض

 

 الرابع

البدائل 

 مثال

21211  /21211  /21211 

2122     /2122     /2122 

 ياعاهلي كفوا المالمة إنني

 21211  /21211  /22 

2122     /2122     /--- 

 ألقيُت في وهج الل ى نفسي

 الخامس

 البدائل

 مثال

21211  /21211  /211 

2122   /2122  /---- 

 هــّزي جناحِك يا مدينتنا

 21211  /21211  /211 

2122     /2122    /---- 

 عودي الى هكراِك وابتسمي

 السادس

 البدائل 

 مثال

21211  /21211  /211 

2122     /2122    /---- 

 هطل القريض كأنّو المطرُ 

 21211  /21211  /22 

2122     /2122    /---- 

 وانسا  في قلبي ووجداني

 .على أن التستغرق البدائل البيت كلو لكي الينقلب الى الرجز :االحظ  
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  ااي في  لبلر الك ا 
 

1 21211  /21211  21211  /21211 

2 21211  /21211  21211  /2211 

3 21211  /21211  21211  /221211 

4 21211  /21211  21211  /321211 

5 21211  /211  21211  /211 

 
 

 

                                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مفاتيح العروض



 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الهرج
 

 هرفن     قن د                         ا  ديلن ا  ديلن      
 األول 

 البدائل

 مثال

2221  /2221 

1221  /1221 

 حملُت اليوم قنديلي

 2221  /2221 

1221  /----- 

 ومنو النور وهّاجا

 الثاني

 البدائل

 مثال

2221  /2221 

1221  /1221 

 إها ما فُت دنيانا

 2221  /221 

1221  /---- 

 فهل ألقى حبيبي

 الثالث

 البدائل

 مثال

2221  /2221 

1221  /------ 

 باكر هللا قد كنـّا

 2221  /321 

1221  /----- 

 ونتلو عنو آياتْ 

 الرابع

 البدائل

 مثال

2221  /3221 

1221  /----- 

 لقد جئناك يارباال

 2221  /3221 

1221  /----- 

 و فنا البيت باألسحارْ 

  ذلرج العر ييسل  تد لصث ف  اإلفن د هذا ااخير لم :االحظ 

 ت بي  ل

 أميراً ما ارت يناالُ   ولو كان أبو بُشــــر ٍ

 وروٌد فوق أورادِ   أنا في روضها ِعطرٌ 

 فأجزلتم عطايانا  هزجنا في بواديكم
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 الرفر
 اس  علن اس  علن اس  علنإيفسجت  فيه   غن  ييغم                              

 األول

 البدائل

 

 

 مثال

2122     /2122     /2122 

2121     /2121     /2121 

2112     /2112      /2112   

2111     /2111     /2111     

 رغم اقتحامي للمنايا موغالً 

 2122     /2122     /2122 

2121     /2121     /2121 

2112     /2112      /2112   

2111     /2111     /2111    

 الزال قلبي في ضلوعي يخفُق 

 الثاني

 البدائل

 مثـــال

2122     /2122     /2122 

 هي بدائل االول أعالال نفسها

 عرائٌس تمشي الى أقدارها

 2122     /2122     /222 

  221/   هي بدائل االول أعالال نفسها

ةً في   منظٍر بّراق ِ مزهوَّ

 الثالث

 البدائل

 مثـــال

2122     /2122     /222 

 221/هي بدائل االول أعالال نفسها    

 حسبك مّما تبتغيو القوتُ 

 2122     /2122     /222 

 221/ هي بدائل االول أعالال نفسها

 ماأكثر القوت لمن يموتُ 

 الرابع

 البدائل

 مثـــال

2122     /2122     /2122 

 بدائل االول أعالال نفسهاهي 

 والناس ألٌف منهم كواحدٍ 

 2122     /2122     /322 

 321/  هي بدائل االول أعالال نفسها

 وربما ُعدَّ أُمرٌؤ بآالفْ 

 الخامس

 البدائل

 مثال

2122     /2122     /322  

 321/هي بدائل االول أعالال نفسها

 ياأمة األسالم قد حان الثارْ 

 2122     /2122   /  322 

 321/  هي بدائل االول أعالال نفسها

 من اليهود المجرمين األشرار 

 السادس

 البدائل

 مثـــال

2122     /2122     /2122 

 هي بدائل االول أعالال نفسها

 فألبحْت كما ترى ليس بها

 2122     /2122     /22 

 ----/   هي بدائل االول أعالال نفسها

 إال ّ دواعي الهمِّ والغم ِّ 

 السابع

 البدائل

 مثـــال

2122     /2122     /22 

 ---/   هي بدائل االول أعالال نفسها

 خير كالم المرِ  ماقال ّ 

 2212     /2122       /22 

  ---/  هي بدائل االول أعالال نفسها

 وما على الحاجة قد دال ّ 
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 (الم ر  ال ) ااي في  لبلر الرفر 
1 2122     /2122  2122     /2122 

2 2122     /222  2122     /222 

3 2122     /322  2122     /322 

4 2122     /2122  2122     /22 

5 2122     /2122  2122     /3122 
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 الرا 
 

 ف  يا ر ٍ ه  ن ااقصام  سا ً                 ف دالتن ف دالتن ف دالتن               
 األول

 البدائل

 مثال

2212  /2212  /2212 

2211  /2211  /2211 

  لع البدر ضياً  لألنام ِ 

 2212  /2212  /2212 

2211  /2211  /2211 

 واستنار الكون من بعد الظالم ِ 

 الثاني

 البدائل

 مثال

2212  /2212  /2212 

2211  /2211  /2211 

 يا خليليَّ هراني إنني من

 2212  /2212  /212 

2211  /2211  /211 

ُحُزنْ   هجر ليلى في اكتآٍ  وض

 الثالث

 البدائل

 مثال

2212  /2212  /212 

2211  /2211  /211 

 هم أولو الف ل مصابيح الدجى

 2212  /2212  /212 

2211  /2211  /211 

 بهدى المختار أحيوا ماإندثرْ 

 الرابع

 البدائل

 مثال

2212  /2212  /212 

2211  /2211  /211 

 أبلغ النعمان عني مالكا ً 

 2212  /2212  /2212 

2211  /2211  /2211 

 أنو قد  ال حبسي وانتظاري

 الخامس

 البدائل

 مثال

2212  /2212  /312 

2211  /2211  /311 

 إنهم ألحا  تقوى ولالح

 2212  /2212  /212 

2211  /2211  /211 

 وهوو علٍم وحلٍم ونُهى

 السادس

 البدائل

2212  /2212  /212 

2211  /2211  /211 

 2212  /2212  /312 

2211  /2211  /311 

 السابع

 البدائل

2212  /2212  /212 

2211  /2211  /311 

 2212  /2212  /212 

2211  /2211  /312 

 

 . بصائله  ه  ف س البصائ  تدالج ( الم ر  ال ) لبلر الرا   ااي في 
 

1 2212  /2212  2212  /2212 

2 2212  /2212  2212  /3212 

3 2212  /2212  2212  /212 

4 2212  /2212  2212  /312 
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 السر ؤ
    

 ف دلن  اسرد ً ت ّ ان  تن ض                اس  علن اس  علن   
 األول 

 البدائل

 

 مثال

2122  /2122  /212 

2121  /2121  /----- 

2112  /2112  /----- 

 ياأيها الفاُّ الاي جودالُ 

 2122  /2122  /212 

2121  /2121  /----- 

2112  /2112  /----- 

 يطلبو القالُد والراغبُ 

 الثاني 

 البدائل

 

 مثال

2122  /2122  /212 

2121  /2121  /----- 

2112  /2112  /----- 

 ياأيها الفاُّ الاي جودالُ 

 2122  /2122  /22 

2121  /2121  /----- 

2112  /2112  /----- 

 من في ِو غطـّى المساكينا

 الثالث

 البدائل

 

 مثال

2122  /2122  /212 

2121  /2121  /----- 

2112  /2112  /----- 

 ياأيها الفاُّ الاي جودالُ 

 2122  /2122  /312 

2121  /2121  /----- 

2112  /2112  /----- 

 غطى بو كلَّ الربى والجبالْ 

 الرابع 

 البدائل

 

 مثال

2122  /2122  /211 

2121  /2121  /----- 

2112  /2112  /----- 

ال لض  ياأيها الفاُّ الاي وض

 2122  /2122  /211 

2121  /2121  /----- 

2112  /2112  /----- 

 والجود من كفـّيو ينهملُ  

 

 . بصائله  ف س البصائ  تدالج( الم ر  ال ) ااي في  لبلر السر ؤ 

 
1 2122 /2122   2122 /2122 

2 2122 /212  2122 /212 

3 2122 /212  2122 /211 

 تح لن  الهمُّ الح ليلـــــٍ        ا طرٍ  تعص   فيه  الر  حْ :       ت بي  ل 

 الخن        اهالً ف ص تبلغَن تدم د ق لْن  لم ت صص ل ي                      
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 المنسرح
   

   علنان           اس  علن ا عسالل  اس  د يح  ً ف  ااحي     سي الر          
 األول

 البدائل

  = 

 مثال

2122  /1222  /2122 

2121  /1212  /2121 

2112  /1212  /2112 

قُ   ياليلة ٌ  ا  لي بها األرض

 2122  /1222  /2122 

 2121  /1212  /2121 

2112  /1212  /2112 

 حتى بدى من لباحها الفلضقُ 

 الثاني

 البدائل

 مثال

2122  /1222  /2122 

 البدائل كما في األول أعالال

 ألبر على خلِق من تعاشرال

 2122  /1222  /222 

                         ---/  البدائل كما في األول أعالال

 ودارال فاللبيب من دارى

 الثالث

 البدائل 

 مثال

2122  /1222  /2122 

 البدائل كما في األول أعالال

 قد شاقني بل أقول شّرفني

 2122  /1222    /3122 

 3112/البدائل كما في األول أعالال

 جوهر درٍّ لقد بعثت عظيمْ 

 الرايع

 البدائل

 مثال

2122  /1222  /2122 

 البدائل كما في األول أعالال

 كأهل بغداد في الحنين فما

 2122  /1222    /22 

 ----/  البدائل كما في األول أعالال

 يشوؤهم فيو شاٌ  قطُّ 

 الخامس

 البدائل

 مثال

2122        /1222    /22 

 --/البدائل كما في األول أعالال

 بأي معنًى كسرت قلبي

 2122  /1222    /22 

 ---/  كما في األول أعالالالبدائل 

 وما التقى فيو ساكنان ِ

 

 ت بي  ل

 آخره  اردٌج  ت له     حسر ً ا تل د تحمله 

 ا  ي ع تم ا  إف لح به الخبر    دن تيس فنبي  تس ر  الِذلـَر  

 تبصْل ل  الصصَّ  المالاللِ   هللا بين   بين اسالت 

 مفاتيح العروض
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 الخ ي 
   دليال ً قص خ َّ  سا ً  ق ا             ف دالتن اس  علن ف دالتن               

 األول

البدائل 

 مثال

2212  /2122  /2212 

2211  /2121  /2211 

 كم مريٍض يعيش وهو معافى

 2212  /2122  /2212 

2211  /2121    /222 

 بعد موت الطبيب والُعّوادِ 

 الثاني

 البدائل

 مثال

2212  /2122  /2212 

2211  /2121  /2211 

 انما الناس سائٌر ومقيمُ 

 2212  /2122  /211 

2211  /2121   /---- 

 والاي سار للمقيم ِع وْ 

 الثالث

 البدائل

 مثال

2212  /2122  /211 

2211  /2121  /---- 

 ما على فقِد هي الحياة أسفْ 

 2212  /2122  /211 

2211  /2121  /---- 

 كلُّ حيٍّ مصيرال لتلفْ 

 الرابع

 البدائل

 مثال

2212  /2122  /211 

2211  /2121  /---- 

 تْب علينا فإننا بشرٌ 

 2212  /2122  /22 

2211  /2121   /--- 

 ما عرفناك حقَّ عرفانكْ 

 الخامس

 البدائل

 مثال

2212  /2122  /2212 

2211  /2121  /2211 

 قد حططنا الى منازل قومٍ 

 2212  /2122  /212 

2211  /2121  /----- 

 فادَّكرنا بها قديم الهوى

 

 ف س البصائ  تدالج( اس  علن/ ف دالتن ( ) الم ر  ال ) ااي في  لبلر الخ ي  

 
1 2212  /2122  2212  /221 

2 2212  /2122  2212  /2122 

3 2212  /2122  2212  /22 

4 2212  /2122  2212  /21 
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 المض يع
 

 ل ص ي يدن تب ه                             ا  دي   ف دالتن                     
 األول

البدائل 

 مثال

 1221  /2212 

 -----   /1212 

 أرى للصبا وداعا

 1221  /2212 

-----  /-----  

 وماياكر اجتماعا

 الثاني

 البدائل

 مثال

1221  /2212 

 -----   /1212 

 وإنـّا لفي زمانٍ 

 1221  /2212 

 -----   /312 

 علينا بدا عسيرْ 

 

 

 الم  ضب
 

 إق ضبن  ارت ال ً                               ف دالل  ا  علن                     
 األول

البدائل 

 مثال

 1212  /2112  

 1211  /------ 

 من أضاع فرلتو     

 1212  /2112  

 1211  /------ 

 أينال ما  لبا              

 الثاني

 البدائل

 مثال

1212  /2122  

 1211  /2112 

 ماحسبُت أنّكمُ 

 1212  /222  

 1211  /------ 

 تخلفون في الوعدِ 

 .البص   ال  كري تلكر ان ش ر  احص ف  البين : االحظ  

 

 للم  هلرتهم         هرف  لهم طرب  

ب        الر  ح   تض رب  ف  دم ئن  د ل 
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 الم  ث

 
    ثُّ ل  الرجا                                اس  علن ف دالتن                    

 األول

البدائل 

 مثال

2122  /2212 

2121  /2211 

 فخا بحقك منوُ 

 2122  /2212 

2121  /2211 

 والفح بف لك عنوُ 

 الثاني

 البدائل

 مثال

2122  /2212 

2121  /2211 

 قد أورقْت بربيع ٍ 

 2122  /222 

2121  /------ 

 وأزهرت قِّداحا

 الثالث

البدائل 

 مثال

2122  /2212 

2121  /2211 

 إن كنتض تقصد قتلي

 2122  /312 

2121  /----- 

 قتلتني مّرتينْ 

 ت بي  ل  

 د بن  ان   ان         اني  الم من 

 ف  حي ت         ياح   بعص دفن    فعم  

 دلح الص  ي ال   ي         الناي ب الح  ي

 الب ن انه  خميٌص       السفه اك  الهالر
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 الم   يب
 

 ا الح قسم ٍ  فض  ٍ ت  يْب           فعسلن فعسلن فعسلن فعسلن                   
 األول

البدائل 

 مثال

221  /221  /221  /221 

121  /121  /----  /121 

 رأيت الطريق الى الولل وعرا

 221  /221  /221  /221 

121  /121  /----  /----- 

رُت أخرى  فقّدمُت ِرجالً وأخَّ

 الثاني

البدائل 

 مثال

221  /221  /221  /221 

121  /121  /----  /121 

 أيا لاح هاا مقام المحبِّ 

 221  /221  /221  /31 

121  /121  /----  /----- 

 وربع الحبيب محطّ الرجالْ 

 الثالث

البدائل 

 مثال

221  /221  /221  /31 

121  /121  /----  /---- 

 أال إنني قد سئمُت المقامْ 

 221  /221  /221  /31 

121  /121  /----  /---- 

 وهاج فؤادي لتلك الخيامْ 

 الرابع

البدائل 

 مثال

221  /221  /221 / 21 

121  /121  /----  /---- 

 وفي كل شيٍ  لو آية ٌ 

 221  /221  /221  /21 

121  /121  /----  /---- 

 تدلُّ على أنو واحدُ 

 الخامس

البدائل 

 مثال

221  /221  /221  /21 

121  /121  /----  /---- 

 يغار الظالم على شمسوِ 

 221  /221  /221  /221 

121  /121  /----  /----- 

 أن يواريها بالحجا ْ الى 

 السادس

البدائل 

 مثال

221  /221  /221  /221 

121  /121  /----  /----- 

 ً  وأجعل من كلِّ جيل ٍ لالحا

 221  /221  /221  /21 

121  /121  /----  /----- 

 وأجعل من بيننا خالدا

 السابع

البدائل 

 مثال

221  /221  /221  /21 

121  /121  /----  /----- 

 العداة عدا حّدالوظلم 

 221  /221  /221  /31 

121  /121  /----  /---- 

ع قومي كؤوس الزؤامْ   يجرِّ

 الثامن

البدائل 

 مثال

221  /221  /221  /31 

121  /121  /----  /---- 

 إها كنت تعلم مافي القلو ْ 

 221  /221  /221  /21 

121  /121  /----  /---- 

 وتعلم خائنة األعين ِ 
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 (الم ر  ال ) ااي في  للم   يب 
 

221/221/221/221--221/221  /221 221  /221  /31 ------ 221  /31 

221/221/221/221--221/221/2221 221  /221  /221 -- 221  /221 

221/221 /221 /21---221/221 /221 221  /221  /221 ----- 221  /21 

221/221/221/21---221/221 /2221 221  /221  /21 ---  221  /2221 

221  /221  /221-- 221 /221 /221 221  /221 ------ 221  /221   

221  /221 /221-- 221  /221  /21 221  /221 ------  221  /21 

221  /221  /21 --- 221  /221  /21 221  /21------  221  /21 
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 الم صايك
 ف دلن ف دلن ف دلن ف دلن           تديل  ا مؤ البلر بعص العن  

 األول

 البدائل

 مثال 

212  /212  /212  /212 

211  /211  /211  /---- 

 يا أحبتنا قد كفى هجرنا

 

 212  /212  /212  /212 

211  /211  /211  /---- 

 فارحموا وللوا واهكروا شوقنا

 

 الثاني

 البدائل

 مثال 

212  /212  /212  /312 

211  /211  /211  /---- 

 كيف للعين أن تستطيب الرقودْ 

 

 212  /212  /212  /312 

211  /211  /211  /---- 

 ونرى قدسنا بين أيدي اليهودْ 

 

 الثالث

 البدائل

 مثال 

211  /211  /211  /211 

22    /22     /22     /22 

 دوال ٌ وكأّن الدنيا 

 211  /211  /211  /211 

22    /22     /22     /---- 

 بالمر  يزيد ترددالُ 

 

 الرابع

 البدائل

 مثال 

22    /22     /22     /22 

211  /211  /211  /211 

 قد كنتض ترتُل ألحاني

 22    /22     /22     /22 

211  /211    /211  /----- 

 ويدغدغ لوتكض أشجاني

 

 ( :الم ر  ال ) االي في  للم صايك 
 

212  /212  /212----212  /212  /212 212  /212  ---- 212  /212 

211  /211  /211 ----- 211  /211  /211 212  /212  ---- 212  /22 

212  /212  /312 ---- 212  /212  /312 212  /212  ---- 212  /312 

212  /212  /212 -------  212  /211 212  /312 ----- 212  /212 

22  /22  ------ 22  /22  
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 ال  في 
إخ ل ن اآليا  ف  تلص صه   تدّمه  تفه  ا بين آخر حرف ان البين الح ت ر دم لن  ليمه 

 : حر ف ال  في  د   . اؤ الم لرك الذي قبله 

 .بن   ال صيص  لله  اك  الب   ف  العرب  هس اللرف الذي  ع مص ف  : الر ي  -1

االمم  ا  ممسح امم  قبلهمم  السا  اضمممسم ا قبلهمم   اليمم   اكسممسي امم  قبلهمم  : الس مم   -2

 .(ده ِد  –يحلسا  –لس لح )

ف لرا  هس حرف الر ي  اله    ( تفسايه  ) إشب ع حرل  ه   الس   اك   :الخر ج  -3

 .     اال  هس الخر ج 

هس حرف اص ت  لين د لن قب  حرف الر ي  اها ل ل اال    ب تل رااه   :الردف   -4

االم  همس المردف  المصار هم  ( الرقم ِد ) ف  ل  ال صيص     سج تع قب الي    المسا  

 . الر ي  الكسر  المنبع  ه  الس  

) تلممٌ    صمم  بينممه  بممين الممر ي حممرف ا لممرك حرل ممه التل ممرم اكمم  : ال  دمميس  -5

 .قب  الهمر  هس ال  ديس اال  (  الرل ئب

هس اللرف الذي   ص  حرف الر ي دن تل  ال  ديس  همس ال ل مرم  لكمن :الصخي   -6

  .الصار هس الصخي  ( ف ِدم ) حرل ه تل رم اك  

 تفساع ال ساف  
 (ـــ ِل َ َصهْ  ) هذا ف دي إالّ اؤ فَِعلَ ن اك  الراـــ: الم ك  س  -1

 (َ َاَض  ) ل ل اك    ص  بين د لنيه  ثالث حر: الم رالب   -2

 ( دمرافِه )   ص  بين د لنيه  ا لرل ل اك  :الم صايك  -3

 (   ل س=   ِ  ر  )   ص  بين د لنيه  ا لرك  احص اك  :الم ساتر  -4

 (ب للنين ) ال  ص  بين د لنيه  ف    اك  : الم رادف  -5

   سج تل ت  مؤ اافساع تدالج ف  قصيص   احص  . 
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 حرل ل ال  في 
ترح ر  ( ) ال  ل = ِهالب  ( ) الكسر  = فلسا  ِ ) هس حرل  حرف الر ي :  الم رى -1

 (الضم = 

= تحسال همم  ) هممس حرلمم  همم   الس مم  دممسا  ل فممن يممم  تم ف لمم  تم لسممر  : الن مم ه -2

 . إها ل فن اله   ي   ً التكسل ف  ها ب  ا رى ( الضم  = فلصج  ( )ال  ل  

-البََصمر) هس حرل  اللمرف المذي قبم  حمرف المر ي الم يمص السم لن اكم  :  ال سفيه -3

 .حرل  الص د 

حرلمم  الممصخي  الممذي بممين الممر ي  ال  دمميس اكمم  حرلمم  الضمم د فمم  للممم  : ااشممب ع  -4

 .ف ِي   

حرل  اللرف الذي قب  الردف   مكن تل تكسل لسر  قب  الي    يمم  قبم  :  اللذ  -5

 .ت ـ ِـير ف  قصيص   احص  السا  ا ع قب ل اك  المنكـ سي 

 .حرل  اللرف الذي قب  حرف ال  ديس  ه  ال  ل  دائم  اك  اَس لم: الرس  -6

 
 ديسب ال  في  

 .إخ الف حرل  حرف الر ي بين بين  آخر : ااقسا   -1

 .إد د  للم  الر ي بل ظه   اعن ه  قب  ار ي دبع  تبي ل :اا      -2

ب لبيمن الكم ف  ليم م المعنمح  تد بمرج المبعض تعلق ق في  البيمن اا ر : ال ضمين  -3

 .فيصا  اد لسنه 

هس إخ الف ف  ال  ديس  دصاه  الردف  ال سفيه   ااشب ع  اللذ  : السن د   -4

 .اال    هس ااقسا  : االحظ  .  دصم إل رام حرل ل ال ساف   دصم تسحيصه  

 

 

 

 

 

 

 

 العروضمفاتيح 



 27 

                                     

 

 

 

 الفهرس
 

 ص المساييؤ ص المساييؤ   

 الم صا 

 البين النعري

 الراسج

 تل  ب العر ض

 الرح ف

 فظم البلسي

 بلر ال س  

 بلر المص ص

 بلر البسيط

 بلر السافر

 بلر الك ا 

 بلر الهرج

 بلر الرفر

 بلر الرا  

 بلر السر ؤ

 

 بلر المنسرح 

 بلر الخ ي    المض يع

 بلر الم  ضب   الم  ث

 الم   يببلر 

 بلر الم صايك

 ال  في    تفساع ال ساف  

 حرل ل ال  في    ديسب ال  في 

 ال هرس

 المص دي
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 المص دي

 تبس اللسن العر ي   --ال  اؤ ف  العر ض  ال ساف  

 دبص الريح دل .  –العر ض  ال  في  

 د      خلس   ---فن ال   يؤ النعري 

 ايرال الذهب ف   ن د  شعر العرب    

 اعر ف النسده  –الصيي العر يي  

  الح السليص –إجال  الغمسض 
 

 

 الن در ف  د سي
 

 الن در دبص السالم حسين   لح الملمصي 

  العراق -ال لسف   1959تسلص . 

  بغصاد/ دبلسم اعهص المعلمين . 

  بغصاد / بك لسي سس حساي تد  ل  حض يال. 

  دضس االتل د الع م لألدب    الك  ب ف  العراق               . 

  (يقص ل دلح فبين النمس ) ا مسد  شعر   ا بسد  تلن دنسال له . 

   تلن ال بؤ ( جفرال الع ش ين  )له ا مسد. 

  ل ب النعر بك  تهرايه . 

   فر ص  اع مص  فنرل قص ئصج ف  تلكر ان ا ل . 

 إيت ح انص  النعر ف  بغصاد  المل فظ ل ااخرى. 
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 اللمص هلل  

 

Email : abd_salam2002@yahoo.com 

_______________________________ 

 :Face book      دبص السالم حسين الملمصي
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