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زحاف

زحاف حذفزحاف حذف زحاف تسكينزحاف تسكين

علة

ثاني السبب الخفيف:

- الخبن

- الطي

- القبض

- الكف

ثاني السبب الثقيل:

- الوقص

- العقل

حذف مقطع:

- الحذف – الحذذ - الصلم

حذف حرف وتسكين ما قبله: 

- القصر  - القطع

حذف حرف من الوتد:

- الخرم  - التشعيث - الكسف

حذف حركة ثالث الوتد المفروق:

- الوقف

- الزحاف يقع في ثواني األسباب ال غير

- األصل في الزحاف أنه يقع في جميع أجزاء البيت

- الزحاف كله نقص ألنه إما حذف وإما تسكين، والتسكين حذف حركة

- األصل في الزحاف أنه غير الزم في جميع أبيات القصيدة

- الزحاف إذا أصبح الزًما سمي: الزحاف الجاري مجرى العلة

- العلة تقع في األوتاد, وفي األسباب دون أن تكون محصورة في ثاني السبب.

- األصل في العلة أنها تقع في العروض والضرب

- العلة منها ما هو نقص ومنها ما هو زيادة

- األصل في العلة أنها الزمة في جميع أبيات القصيدة

- العلة إذا أصبح غير الزمة سميت: العلة الجارية مجرى الزحاف

- اإلضمار

- العصب

- التسبيغ

- التذييل

- الترفيل
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أشهر العلل الجارية مجرى الزحافأشهر الزحافات الجارية مجرى العلة

فْعلن←فعولنالخـــــــــــــــــــــرم فــــــــــــــي الطــــــــــــــويل والمتــــــــقارب1.مفاعلن←مفاعيلنالقبض في عروض الطويل وضربه الــــثاني1.

.2
اجتـــــــماع الخــــــبن والحذف في الصـــــورتين 
الخـــــــــــــــــــــامسة والــــــــــسادسة من الــــمديد

مفتعلن←مفاعلتنالخـــــــــــــــــــــــــــــــــــرم فـــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوافر2.فِعلن←فاعالتن

.3
الخبـــــــن في عروض البسيط التام وضـــــربه 
فــــــــــــــي الصـــورة األولى وعروض الثــــــانية

مفعولن←مفاعيلنالخـــــــــــــــــــــــــــــــــــرم فــــــــــــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــــــــــــــــــهزج3.َفِعلن←فاعـلن

.4
القطع والخبن في عروض مخلع البســــيط 

وضربه
َفَعل←فعولنالحذف في عروض الصورة األولى من المتقارب4.فعولن←مستفعلن

.5
العـــــــصب في ضربي الصورة الثانية مـــــــن 

مجزوء الوافر
مفعولن←فاعالتنالتشعــــــــــيث فــــــــــــي الخــــــــــــــــــــفيف والمجتث5.مفاعيلن←مفاعلتن

.6
اإلضمار والحذذ في ضرب الصورة الثـــــالثة 

من الكامل
فْعلن←فاعـلنالتشــــــــــــــــــــــــــــعيث فـــــــــــــــــــــي المــــــــــــــــــــــــتدارك6.َفِعلن←متفاعلن

فاعـلن←مفعوالُتالكـــــــسف مع الــــــطي في السريع الــــتام7.

مفُعالُت←مفعوالُتالــــــــــــــوقف مع الطــي في السريع التــــام8.

فِعلن←مفعوالُتالكـــــــسف والخـــــــبل في الســـــــريع التـــام9.

ُمْفَتِعلن←مستفعلنالطـــــــي في المنــسرح التام والمقــتضب10.

فعولن←مس تفِع لنالخـــــــبن والقـــــــصر في الخفــــيف المجزوء 11.

.12
الخبن والترفيل في عروض الصورة الثالثة 

من المتدارك المجزوء وضربها
َفِعالتن←فاعـلن
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