
© 2022م - 1443هـجميع الحقوق محفوظة لــ 

1- نمط بحر المديد حسب الدائرة )ثماني األجزاء(

ُمْسَتْفِعُلْن
o|| o| o|

َفْاِعـُلْن
o|| o|

ُمْسَتْفِعُلْن
o|| o| o|

َفْاِعـُلْن
o|| o|

∞
ُمْسَتْفِعُلْن

o|| o| o|
َفْاِعـُلْن
o|| o|

ُمْسَتْفِعُلْن
o|| o| o|

َفْاِعـُلْن
o|| o|

2- التغييرات التي تصيب الجزأين )التفعيلتين(

o|| o| o|        ُمْسَتْفِعُلْن

التغييرات المركبة )المزدوجة(التغييرات البسيطة )الفردية(

صورتهما=معناهالتغيير+معناهالتغييرمصورتهمعناهالتغييرم

حذف الثاني الساكنالخبن1.
ُمَتْفِعُلْن
o|| o| |

.1

←حذف الثاني الساكنالخبنثمَّحذف الرابع الساكنالطي

مَتِعُلْن
o|| | |

= َفِعَلُتْن

حذف الرابع الساكنالطي2.
ُمْسَتِعُلْن

o||  |o|
= ُمْفَتِعُلْن

)ُمْسَتْفِعُلْن( هنا مطوية مخبونة، ويسمى التغييران مًعا )الخبل( اختصاًرا

حذف آخر الوتد المجموع القطع3.
مع تسكين ما قبله

ُمْسَتْفِعْل
o| o| o|

= َمْفُعْوُلْن
.2

القطع
حذف آخر الوتد المجموع 

ثمَّمع تسكين ما قبله
←حذف الثاني الساكنالخبن

ُمَتْفِعْل
o| o| |

= َفُعْوُلْن

زيادة ساكن على ما آخره التذييل4.
وتد مجموع

ُمْسَتْفِعُلْن + ْن        
o o|| o| o|

ْن = ُمْسَتْفِعاََلْ
)ُمْسَتْفِعُلْن( هنا مقطوعة مخبونة

o|| o|     َفْاِعُلْن

صورتهمعناهالتغييرم

َفِعُلْن | ||oحذف الثاني الساكنالخبن1.

َفْاِعْل |o| o   = َفْعُلْنحذف آخر الوتد المجموع مع تسكين ما قبلهالقطع2.

خاَلصة بحر البسيط

وثائق علم الَعروض | الوثيقة ] ٨٨ [
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3- صور استعمال العرب له
ا )ثماني األجزاء( واستعملته مجزوًءا )سداسي األجزاء( استعملته العرب تامًّ

أوال: البسيط التام ) ُمْسَتْفِعُلْن َفْاِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن َفْاِعُلْن         ُمْسَتْفِعُلْن َفْاِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن َفْاِعُلْن (
وله صورتان

م
الشطر الثاني )َعُجز البيت(الشطر األول )صدر البيت(

الضربالحشوالعروضالحشو

)مخبون(| ||oَفِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن َفْاِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن )مخبونة(| ||oَفِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن َفْاِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن1.

)مقطوع( *|o| o َفْعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن َفْاِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن )مخبونة(| ||oَفِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن َفْاِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن2.

ًعا جاءت العروض فيه وحده مطابقًة للضرب، استثناء من حكم صورة القصيدة كاملة *  إذا كان البيُت مصرَّ

ثانًيا: البسيط المجزوء ) ُمْسَتْفِعُلْن َفْاِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن        ُمْسَتْفِعُلْن َفْاِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن  (
وله خمس صور

م
الشطر الثاني )َعُجز البيت(الشطر األول )صدر البيت(

الضربالحشوالعروضالحشو

)صحيح(|o|| o| oُمْسَتْفِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن َفْاِعُلْن )صحيحة( |o|| o| oُمْسَتْفِعُلْنُمْسَتْفِعُلْن َفْاِعُلْن 1.

ْن  ُمْسَتْفِعُلْن َفْاِعُلْن )صحيحة( |o|| o| oُمْسَتْفِعُلْنُمْسَتْفِعُلْن َفْاِعُلْن 2. )مذيل( *|o o|| o| oُمْسَتْفِعاََلْ

)مقطوع( *|o| o| oَمْفُعــــــــْوُلْن ُمْسَتْفِعُلْن َفْاِعُلْن)صحيحة( |o|| o| oُمْسَتْفِعُلْنُمْسَتْفِعُلْن َفْاِعُلْن 3.

)مقطوع(|o| o| oَمْفُعـــــــْوُلْن ُمْسَتْفِعُلْن َفْاِعُلْن)مقطوعة(|o| o| oَمْفعــــُْوُلْن ُمْسَتْفِعُلْن َفْاِعُلْن4.

.5
ع المخلَّ

 | |o| oَفُعـــــْوُلْنُمْسَتْفِعُلْن َفْاِعُلْن
)مقطوعة 

مخبونة(
| |o| oَفُعـــــــــــْوُلْن ُمْسَتْفِعُلْن َفْاِعُلْن

)مقطوع 
مخبون(

ًعا جاءت العروض فيه وحده مطابقًة للضرب، استثناء من حكم صورة القصيدة كاملة * إذا كان البيُت مصرَّ

خاَلصة بحر البسيط

وثائق علم الَعروض | تابع الوثيقة ] ٨٨ [


