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 بحر البسيط



بحر البسيط

َي اْلَبِسْيط بحر البسيط هو أحد بحور الشعر، وسمي بسيطا (ألنه انبسط عن مدى الطويل، وجاء وسطه فعلن وآخره فعلن). قيل: ُسم�

بهذا االسم النبساط أسبابه، أي تواليها في مستهل تفعيالته السباعية، وقيل: النبساط الحركات في َعُرْوضه وضربه في حالة خبنهما؛ إذ

تتوالى فيهما ثالث حركات.

وزن بحر البسيط

ُمْسَتْفِعُلْن َفْاِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن َفْاِعُلْن         ُمْسَتْفِعُلْن َفْاِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن َفْاِعُلْن

مفتاح البحر

ن� اْلَبِسْيط لََديِه ُيْبَسُط اال�مُل         ُمْسَتْفِعُلْن َفْاِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن َفِعُل ا�

العروض

للبسيط أربع أعاريض وسبعة أضرب:

العروض األولى تامة مخبونة ولها ضربان

ِمْثُلَها

مقطوع

https://www.alloschool.com/
https://www.alloschool.com/course/allgha-alarbia-aljtha-almshtrk-aadab-oalom-insania
https://www.alloschool.com/course/allgha-alarbia-aljtha-almshtrk-aadab-oalom-insania#section-209
https://www.alloschool.com/element/23931


العروض الثانية مجزوءة َصِحيَحة (ويجوز فيها اْلَخْبن، والطي) ولها ثالثة أضرب

صحيح (ويجوز فيه اْلَخْبن،والطي)

ل (ويجوز فيه اْلَخْبن، والطي، والخبل) ُمَذي�

َمْقطوع



العروض الثالثة مقطوعة (ويجوز في هذه العروض وفي ضربها اْلَخْبن، وال يجوز في تفاعيله الطي إال شذوذا) ولها ضرب واحد

ِمْثُلَها

العروض الرابعة مخبونة مقطوعة، ولها ضرب واحد

ى مخلع البسيط) ِمْثُلَها (ويسم�

ملخص الزحافات والعلل في البحر البسيط

يجوز في حشو البحر اْلَبِسْيط:

(1) اْلَخْبن (حذف الثاني الساكن) فتصبح به (ُمْسَتْفِعُلْن): (ُمَتْفِعُلْن) وتصبح به (َفْاِعُلْن): (َفِعُلْن)، وهو زحاف حسن سائغ.

ّي (حذف الرابع الساكن) فتصبح به (ُمْسَتْفِعُلْن):(ُمْسَتِعُلْن)، وهو أيسر احتماال من اْلَخْبل إال أنه ال يبلغ خفة اْلَخْبن. (2) الط�

(3) اْلَخْبل (حذف الثاني والرابع الساكنين) فتصبح به (ُمْسَتْفِعُلْن):(ُمَتِعُلْن).

(4) اْلَخْزم (زيادة حرف أو أكثر في أول صدر البيت، أو أول عجزه في بعض البحور، وهو ال يخلو من نفرة).



أما َعُرْوضه وضربه:

ّي ل (زيادة حرف ساكن على ما آخره وتد مجموع) (ُمْسَتْفِعُلْن ْن) اْلَخْبن فيصبح (ُمَتْفِعُلْن ْن)، والط� (1) فيجوز في ضربه الُمَذي�

فيصبح (ُمْسَتِعُلْن ْن)، واْلَخْبل (ُمَتِعُلْن ْن).

ّي فتصبح به (ُمْسَتْفِعُلْن): (2) ويجوز في َعُرْوضه المجزوءة الصحيحة (ُمْسَتْفِعُلْن) اْلَخْبن فتصبح به (ُمْسَتْفِعُلْن): (ُمَتْفِعُلْن)، والط�

(ُمْسَتِعُلْن). وكذلك يجوز في ضربها المجزوء الصحيح.

(3) ويجوز في َعُرْوضه المجزوءة المقطوعة (ُمْسَتْفِعْل) اْلَخْبن، فتصبح به (ُمْسَتْفِعْل): (ُمَتْفِعْل)، وكذلك يجوز في ضربها المجزوء

المقطوع (حذف ساكن الوتد المجموع آخر التفعيلة وتسكين ما قبله).


