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.ٗعيئ ،ٗصدبفبحٔ ،ش٘ار اىص٘س فً اىشجضفً  ٕزا اىبذث ٌبذث—خالصت  

 .بذش اىشجض عيوبذش اىشجض،  صدبفبث ،اىشجضبذش ص٘س : اىنيَبث اىَفخبدٍت

 

I.  المقدمة

 

ٗسد اىشجض اىَجضٗء ٍنب٘ه اىعشٗض، ٍقط٘ع اىعشة، أٗ ٍنب٘ىَٖب، مق٘ه 

 :ٍطٍع بِ إٌبط

 ُُ ُُ ... إميٍيُٖب أى٘ا  ٗٗجَُٖٖب فَخّب

 ىٍظ ىٖب جٍشاُ... ٗخبىُٖب فشٌٌذ 

 مأّٖب ثعببُ... إرا ٍشْج حَثّْج 

 مأّٖب عْبُ... قذ جذىج فجبءث 

 

II. المقالة موضوع 

ٗسد اىشجض اىَجضٗء ٍنب٘ه اىعشٗض، ٍقط٘ع اىعشة، أٗ ٍنب٘ىَٖب، مق٘ه  -

 :ٍطٍع بِ إٌبط

 ُُ ُُ ... إميٍيُٖب أى٘ا  ٗٗجَُٖٖب فَخّب

 ىٍظ ىٖب جٍشاُ... ٗخبىُٖب فشٌٌذ 

 مأّٖب ثعببُ... إرا ٍشْج حَثّْج 

 مأّٖب عْبُ... قذ جذىج فجبءث 

ٗاقع فً اىعشٗض اىثبٍّت ٗاىثبىثت ٗاىشابعت، ٗاىقطع ٗاقع  (اىنبو)فبىخبِ ٗاىقطع 

 :ٍٗثئ ق٘ىٔ. فً اىخصشٌع ٗظشة األبٍبث اىثالثت األٗىى

ٍُْشّب مثٌٍش  ٍُغخضادُ ... ٗخ  ٗاىخٍش 

 ٌطٍُش، أٗ ٌنبد... ُٗميّْب ٍِ غََشٍة 

ّب ىزٌٌز  ُ٘ ْٖ  ىٌ ٌئٖ اىِعببدُ ... ٗىَ

ُِ عذا عشٗض اىبٍج ا  .ىثبًّ، فًٖ ٍطٌ٘تفبىعشٗض ٗاىعشة ٍنب٘ال

اعخخذً اىَ٘ىّذُٗ اىشجض عيى حفعٍيت ٗادذة فً مو بٍج؛ مق٘ه ٌذٍى بِ عيً  -

 :اىَْجٌ، أٗ غٍشٓ

 غٍف أىٌ

 بزي عيٌ

 بعذ اىعخٌ

 ٌط٘ي األمٌ

 جبد بفٌ

 ٍٗيخضً

 فٍٔ ٕعٌ

 إرا ٌعٌ

 :إُ أٗه ٍِ ابخذعٔ عيٌ اىخبعش فً قصٍذة ٌَذح بٖب ٍ٘عى اىٖبدي، ٍْٖب: ٗقٍو

 ٍ٘عى اىَطش

 ٌث بنشغ

 مٌ اعخغش

 ثٌ اٌخغش

 ٗمٌ قذس

 ثٌ غفش

 عذه اىغٍش

 ببقً األثش

 :خبحَت

ب؛ ٗىيخبً عشٗض صذٍذت  - ا، ٍْٖٗ٘مًّ ا، ٍٗشط٘سًّ ب، ٍٗجضٗءًّ ًٍّّ اىشجض ٌغخعَو حب

ٗاىَجضٗء ٌنُ٘ (. اىخبِ ٗاىقطع)ٗظشة صذٍخ أٗ ٍقط٘ع، ٗدنً فٍَٖب اىنبو 

ه اىَْٖ٘ك أٗ عشٗظٔ ٗظشبٔ صذٍذٍِ، ٗمزا اىَشط٘س ٗاىَْٖ٘ك؛ ٗقذ ٌزا

 .ٌنبو

ٌنثش فً اىشجض ٍِ اىضدبفبث اىخبِ ٗاىطً، ٗمالَٕب دغِ، ٗاجخَبعَٖب قبٍخ  -

بذزف اىثبًّ : ، أي(ٍخعيِ(: )ٍغخفعيِ)، فخصٍش ٍعٔ (خبالًّ )ٕٗ٘ ٍب ٌغَى 

 :ٗاىشابع؛ مق٘ه اىذطٍئت

 إرا اسحقى فٍٔ اىزي ال ٌعئَ

 صىج بٔ إىى اىذعٍط قذٍٔ

 :، ٗمق٘ه اىفٍخ٘سي(ٍخعيِ: )ٍخب٘ىت، ٗاى٘صُ( ض قذٍٔ: )فبىخفعٍيت األخٍشة

 حشظى بغٍش شٖذاّب ٗغْب... إُ ٍالدٌ اىفذاء ىٌ حنِ 

 (.ٍخعيِ: )ٍخب٘ىت، ٗاى٘صُ( س شٖذا: )فبىخفعٍيت اىخبٍغت

 .ٌٗذخئ ٍِ اىعيو اىقطع، ٗاىخزٌٍو، ٗاىخزٌٍو ٍقص٘س عيى اىَْٖ٘ك -

ٍشط٘س اىشجض ببىبٍج اىخبً ٍْٔ، ٗاىبٍخبُ ٍِ اىَْٖ٘ك ببىبٍج قذ ٌيخبظ اىبٍخبُ ٍِ  -

ق بٍَْٖب أٍشاُ  :ٍِ اىَجضٗء، ٗاىَفشِّ

أُ اىبٍج ٍِ اىَشط٘س، أٗ اىَْٖ٘ك حجشي عيى آخشٓ أدنبً اىعشة اىَعشٗفت  -1

 .ىيشجض، مأُ حنُ٘ ٍقط٘عت، ٗاىعشٗض ال حنُ٘ مزىل فً اىخبً ٗاىَجضٗء

اىَشط٘س أٗ اىَْٖ٘ك؛ ٗاىخبً ٗاىَجضٗء ال ٌيخضً  أّٔ ٌيخضً اىخقفٍت بٍِ جضأي -2

 .فٍَٖب رىل

 

 اىَشاجع ٗاىَصبدس

 

األسعد، عمر األسعد، أهدى سبٌل إلى علمً الخلٌل، معالم العروض  -1
 .م1984والقافٌة، الوكالة العربٌة للتوزٌع، 

السٌد إبراهٌم محمد، دار : ابن عصفور، ضرائر الشعر، تحقٌق -2
 . م1980بٌروت  -األندلس 

التبرٌزي، الخطٌب التبرٌزي، الكافً فً العروض والقوافً، دار  -3
 .  م2002بٌروت  -الكتب العلمٌة 

سالم، أمٌن عبد هللا سالم، عروض الشعر العربً بٌن التقلٌد والتجدٌد،  -4
 .م1985

رمضان عبد التواب، دار النهضة : السٌرافً، ضرورة الشعر، تحقٌق -5
 .م1985

ٌاض -6 الوافٌة فً علمً العروض والقافٌة،  الضبع، ٌوسف الضبع، الرِّ
 .م1998القاهرة  -دار الحدٌث 

رمضان عبد التواب، مطبعة جامعة عٌن : المبرد، القوافً، تحقٌق -7
 .م1972القاهرة  -شمس 

مناع، هاشم صالح مناع، الشافً فً العروض والقوافً، دار الفكر  -8
 .م1993بٌروت  -العربً 

الذهب فً صناعة شعر العرب،  الهاشمً، السٌد أحمد الهاشمً، مٌزان -9
 .م1990بٌروت  -دار الكتب العربٌة 



الهاشمً، محمد علً الهاشمً، العروض الواضح وعلم القافٌة، دار  -10
 .م1991القلم، 

 
 

 
 


