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زيادةتسكينحذف

أقسام التغييرات المفردة )البسيطة( من حيث جنس التغيير

وثائق علم الَعروض | الوثيقة ] ١٧٩ [

حذف ثاني السبب الخفيف:
الثــــــاني الســــــــــــــاكن في )فاعـلن، فاعالتن، مستفعلن، مفعوالت( وهو الخــــبن	 

الــــــــــرابع الســــــــــــــاكن فـــــــي )مستفــــــــــــــعلن، مفعــــــــــــــوالت( وهــــــــــــــو الطـــــــي 	 

الخامس الســــــــــــــاكن فـــــي )فعــــــــــــــولن، مفـــــــــــــــــــــاعيلن( وهــــــــــــــو الــــــــــــــقبض	 

الســــابع الســــــــاكن في )مفاعيلن، فاعالتن، فاِع ال تن، مس تفِع لن( وهو الكف	 

حذف ثاني السبب الثقيل:
الثـــــــاني المتحرك من )متفاعلن( وهو الوقص	 

الخامس المتحرك في )مفاعلتن( وهو العقل	 

حذف أحــــد متحــــركي الــــــــوتد المجمــــــــوع فــــــــي )فاعـلن، فاعالتن( وهــــو التشعيث
حذف أول الوتد المجموع من )فعولن، مفاعيلن، مفاعلتن( في أول البيت وهو الخرم
حذف ثالث الوتد المجموع، وهو السابع المتحرك في )مفعوالُت( وهــــــــو الكـــــــسف

- حذف ثاني السبب الخفيف وتسكين ما قبله في )فعولن، فاعالتن، مس تفِع لن( وهو القصر

- حذف ثالث الـــوتد المجــــموع وتسكين ما قبله في )فاعـلن، مستفعلن، متفاعلن( وهو القطع

- حذف السبب الخفيف من آخر )فعولن، مفاعيلن، فاعالتن( وهو الحذف

- حذف الوتد المجموع من آخر )متفاعلن( وهو: الحذذ

- حذف الوتد المفروق من آخر )مفعوالُت( وهو الصلم

- تسكين ثاني السبب الثقيل:
الثــــــاني المتحرك في )متفاعلن( وهو اإلضمار	 

الخامس المتحرك في )مفاعلتن( وهو العصب	 

- تسكين ثالث الوتد المفروق، وهو السابع المتحرك 

في )مفعوالُت( وهو الوقف

على السبب الخفيف في آخر 	 

)فاعالتن( وهو التسبيغ

على الوتد المجموع في آخر )فاعـلن، 	 

مستفعلن، متفاعلن( وهو التذييل

علــى الوتــد المجمــوع فــي آخــر )فاعـــلن، 	 

متفاعلــن( وهــو الترفيــل

زيادة حرف ساكنحذف حرف

زيادة سبب خفيف

حذف حرف وحركة 
في مقطع واحد

حذف حرف
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التغييرات البسيطة

وثائق علم الَعروض | تابع الوثيقة ] ١٧٩ [

تغيير واقع في غيرهاتغيير واقع في ثواني األسباب

الخـــــــــبن  -

الطـــــــي  -

- القبـــــــض

الكـــــــــف  -

- الـــــوقص

- العـــــــــقل

اإلضــــمار  -

العصـــب  -

- الحــــــــذف 

- الحــــــــــــذذ 

- الصــــــــــــلم

- القــــــــــــصر  

- القــــــــــطع

- الخــــــــــــــرم  

- التشعيث

- الكـــــسف

- الــــــــــوقف

- التســــبيغ

- التـــــــذييل

- الـــــــترفيل

العـــــــــــــــــــــــــــلةالزحـــــــــــــــــــــاف ٨١٢


