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 .الكاهل

 

I.  المقدمة

 

 :تذش الكاهل شْار

 :هي شْار ُزا الثذش أى ٌأذً هشطًْسا، ٌّأذً ذاسج هشفاًل، ّشاُذٍ -

 أتكً الٍضٌذ تي الْلٍذ فرى الؼشٍشٍْ 

 لٍـ  ـذ فرل ػشٍشٍأتكل ٌضٌـ   دًثل ّ

/ٍ/ٍ// ٍ/ٍ/ٍ// ٍ///ٍ//ٍ/ٍ 

 هْرفاػلي    هْرفاػلي     هرفاػالذي

 هغرفؼلي   هغرفؼلي     هرفاػالذي

 

 

II. المقالة موضوع 

 :شْارٍ

 :هي شْار ُزا الثذش أى ٌأذً هشطًْسا، ٌّأذً ذاسج هشفاًل، ّشاُذٍ -

 أتكً الٍضٌذ تي الْلٍذ فرى الؼشٍشٍْ 

 ـذ فرل ػشٍشٍأتكل ٌضٌـ   دًثل ّلٍـ  

/ٍ/ٍ// ٍ/ٍ/ٍ// ٍ///ٍ//ٍ/ٍ 

 هْرفاػلي    هْرفاػلي     هرفاػالذي

 هغرفؼلي   هغرفؼلي     هرفاػالذي

 :ّذاسج هزٌاًل، ّشاُذٍ

 ٌا جّل ها للٍُد فً ُزا الٌِاسْ 

 ُارى ًِاسْ للٍد فً  ٌا جلل ها  

/ٍ/ٍ// ٍ//ٍ//   ٍ/ٍ/ٍ//ٍ ٍ 

 هفاػلي     هْرفاػالىْ هْرفاػلي  

 هفاػلي     هغرفؼالىْ    هغرفؼلي

ا تضشب هزٌل أّ هشفل -  .ّهي شْارٍ أًٌضا أى ٌأذً ذاّهً

 :ّشاُذ الوشفل

 فً كلِّ ففٍّج ها ذَضاُا ذُ ٍُش  اسٍْ ... ّلٌا ذِاهحُ، ّالٌُُجُْد، َّخٍلٌُا 

خٍلٌا هح ًٌّجْ  ّلٌا ذِا   َّ  فً كلل فف   جي ها ذضا   ا ذ ٍش  اسٍ... د 

///ٍ// ٍ///ٍ// ٍ///ٍ//  ٍ/  ...ٍ/ٍ// ٍ  /ٍ/ٍ// ٍ   ///ٍ//ٍ/ٍ 

 هْرفاػالى      هْرفاػالى  هرفاػالذي...  هرفاػلي    هرفاػلي    هرفاػلي  

 هْغرفؼلي     هْغرفؼلي                                         

ًغا، كلْلَ -  :ّهي أقثخ شْارٍ ها ُسّي هي اعرؼوالَ هخوَّ

 دْسُن فً الواءقٌْم ٌوّصْى ال واد، ّآخشّى ى

 فل هائًقْهي ٌوصـ  ـصًْث ثوا  دّأاخشّ   ى ًذْسُن  

/ٍ/ٍ// ٍ    /ٍ/ٍ// ٍ    ///ٍ//    ٍ///ٍ//         ٍ/ٍ/ٍ/ٍ 

 هْرفاػلي        هْرفاػلي     هرَفاػلي    هرَفاػلي      هْرفاػلْ 

 هغرفؼلي       هغرفؼلي    هرفاػلي     هرفاػلي      هفؼْلي

 :ٍصدافاذَ ّػلل

 :ٌجْص فً دشْ الكاهل

، ّاإلضواس ٌُا «هْغرفؼلي»أّ « هْرفاػلي»: «هرَفاػلي»اإلضواس، فرصثخ تَ  -أ

عائغ ٌك ش ّقْػَ، فال ٌٌثْ ّال ٌجفْ، ّستوا دخل جوٍغ ذفؼٍالخ الثٍد، ًذْ قْا 

 :ػٌرشج

ٌِْصثًا  ٌُْصلِ ... إًًِّ اهشٌؤ هي خٍش َػْثٍظ َه  َشْطِشي ّأدِوً عائشي تالُو

 شطشي ّأدـ  ـوً عائشي  تل هٌصلً... هي خٍش ػثـ  ـغي هٌصثي   إًٌوشؤى

/ٍ/ٍ// ٍ   /ٍ/ٍ//  ٍ    /ٍ/ٍ//      ٍ/   ...ٍ/ٍ//         ٍ/ٍ/ٍ//      ٍ/ٍ/ٍ//ٍ 

 هْرفاػلي   هْرفاػلي هْرفاػلي ...      هْرفاػلي         هْرفاػلي    هْرفاػلي 

 هْغرفؼلي   هْغرفؼلي     هْغرفؼلي       ...هْغرفؼلي    هْغرفؼلي        هْغرفؼلي 

فً « هرَفاػلي»ّإرا جاءخ كل الرفؼٍالخ هضوشج اشرثَ تثذش الشجض، فإى ّقؼد 

« هرَفاػلي»اللصٍذج ّلْ هشج ّادذج ذؼٍي كًِْا هي الكاهل، ّإرا أضوشخ 

جشخ الوؼاقثح تٍي عٌٍِا ّفائِا، ّجاص إها دزف الغٍي « هْغرفؼلي»ّصاسخ 

 .ّإها دزف الفاء ّإتلاء الغٍي ّإتلاء الفاء،

ْقص، فرصثخ  -ب َْ ، ُّزا الضداف ثلٍل ًاٍب، ّهٌَ قْا «َهفَاػلي»: «هرفاػلي»ال

 :الشاػش

ٍْفَِ  َِ، ًَّْثلَِ، ٌَّْذرَِوً... ٌَُزبُّ َػْي َدِشٌِوَ تَِغ  ُّسْهِذ

 ّسهذًِ  ًّثلًِ  ٌّذروً... تغٍفًِ دشٌوًِ ٌزتُة ػي  

//ٍ//  ٍ//ٍ//  ٍ//ٍ//  ٍ..// .ٍ//     ٍ//ٍ//   ٍ//ٍ//ٍ 

 َهفَاِػلُيْ  َهفَاِػلُْي   َهفَاِػلُْي ... َهفَاِػلُْي َهفَاِػلُْي     َهفَاِػلُْي 

، فشتوا ظي (هرَفاػلي)قذ ٌلرثظ الكاهل تالشجض فٍوا عكي فٍَ ال اًً هي : هالدظح -

 :، ّه اا رلك قْا شْقً(هغرفؼلي)أًَ 

 ّاً ش ػلى عوغ الضهاى الجُْشا ...قن فً فن الذًٍا، ّدً األصُشا 

هي الشجض الرام الصذٍخ، ّلكي الزي ٌذغن ( اللصٍذج: أي)فلذ ٌخٍل إلٍك أًِا 

األهش ُْ ذرثغ عائش أتٍاخ اللصٍذج، فإرا جاءخ فٍِا ذفؼٍلح ّادذج ذذشك هٌِا 

فاللصٍذج كلِا هي الكاهل، كوا فً قصٍذج شْقً فً ( هرَفاػلي)ال اًً فصاسخ 

 .فًِ هي الشجضاألصُش، ّإال 

 :، ّهٌَ قْا الخلٍل«ُهْفرَِؼلُيْ »: «ُهرَفاػليْ »الَخْضا، ّتَ ذصثخ  -ج

 أسعوِا إى ُع ِلْد لن ذُِجةِ ... َهٌضلحٌ ُصنَّ صذاُا، َّػفَْد 

ٌِْضلَرُْي   لن ذجثًإى ُع لَْد أْسُعُوَِا  ... صون َصَذا ُا ّػفد َه

/ٍ///  ٍ /ٍ///  ٍ/ٍ///  ٍ/  ...ٍ/// ٍ/ٍ///  ٍ/ٍ///ٍ 

 ُهْفرَِؼلُيْ ُهْفرَِؼلُْي       ُهْفرَِؼلُْي ... ُهْفرَِؼلُْي ُهْفرَِؼلُْي ُهْفرَِؼلُْي 

 .ُّزا ٌشرثَ تثذش الشجض

إرا ّقؼد ػشًّضا « ُهرَفَاِػلُيْ »أها تالٌغثح إلى الؼشّض ّالضشب، فٍجْص فً  -

أّ ضشتًا اإلضواس، ّالْقص، ّالخضا، ّكزلك ٌجْص فً الضشب الوشفَّل 

، ّاإلضواس عائغ تخالف الْقص (هرفاػالىْ )ّالضشب الوزٌل ( فاػالذيهد)

 .ّالخضا

 :ّه اا اإلضواس فً الوزٌل

 ـد دوذخ سب الؼالوٍيْ ... ّإرا ا رثطد أّ اترأعـ 

 تل ػالوٍيـد دوذخ ستـ  ... خ أّ ترأعـ ّإر رثط 

///ٍ// ٍ///ٍ//     ٍ///    ...ٍ// ٍ      /ٍ/ٍ//ٍ ٍ 

 هغرفؼالىْ      ُهرَفَاِػلُْي   ...   ُهرَفَاِػلُْي   ُهرَفَاِػلُْي  

 :ّه اا الْقص فٍَ



 فِوا لَ ُهٍَغَّشاىْ ... ُكرَة الشلاُء ػلٍِوا 

ٍَِْواْ  ُكرثش شلا   فِوا لِْ  هٍغغشاى... ُء ػل

///ٍ// ٍ///ٍ//    ٍ/// ...ٍ// ٍ //ٍ//ٍ ٍ 

 هفاِػالىْ اِػلُْي ُهرَ َ ... ُهرَفَاِػلُْي   ُهرَفَاِػلُْي 

 :ّه اا الخضا فٍَ

 ك هؼالًٌا  ٍَش ُهخافْ ... ّأجة أخاك إرا دػا 

ٍَْش هخافْ ... ك إَرا دَػا ّأجْة أَخا   ك ُهؼالٌْي   

///ٍ// ٍ///ٍ//   ٍ///  ...ٍ// ٍ /ٍ///ٍ ٍ 

 ُهْفرَِؼالىْ  ُهرَفَاِػلُْي ...  ُهرَفَاِػلُْي ُهرَفَاِػلُْي 

 :الوشفل، قْا الذطٍ حّه اا اإلضواس فً الضشب 

 تجذّد ًْم الؼٍي عاُشْ ... ٌا لٍلحً قذ ترُِّا 

ٍْلَرَْي    هل ػٍي عاُشتجذّدًْ ... قذ تررِا ٌَا ل

/ٍ/ٍ// ٍ/ٍ/ٍ//  ٍ/// ...ٍ// ٍ/ٍ/ٍ//ٍ/ٍ 

 هرَفاػلي   هْرفاػالذي... هْرفاػلي    هْرفاػلي  

 هرفاػلي   هْغرفؼالذي ... هْغرفؼلي هْغرفؼلي   

 :صا فٍَّه اا الخ

َ مْ ... َصفَُذْا ػي اْتٌَِك، إّى فً اتـ   ـٌَِك ِدذَّجً دٍَي ٌُكلَّ

 ًك دذدذي  دٍي ٌكْللَنْ ... صفذْ ػٌة  ًك إًي فثـ 

///ٍ// ٍ  ///ٍ//    ٍ/// ...ٍ// ٍ     /ٍ///ٍ/ٍ 

 ُهْفرَِؼالذُيْ ُهرَفَاِػلُْي   ... ُهرَفَاِػلُْي    ُهرَفَاِػلُْي 

 :فً الضشب الولطْع، ًذْ قْا الؼثاط تي األدٌ  ٌّجْص اإلضواس دّى  ٍشٍ

 إال ظٌٌرُك رلك الوذثْتَا... لن أَْلَق را َشَجي ٌثْح تُذثَِّ 

 ًِِ ْْ  ُح تُِذْثثِ ٌْـ ... لَْن أْلَق َرا  َشَجٌِْي ٌَثُ  ـرَُك َرا لَِكْل  َهْذثُْتَا إْلاَل ظٌََ

/ٍ/ٍ// ٍ///ٍ//    ٍ///ٍ//   ٍ/ ...ٍ/ٍ// ٍ ///ٍ//    ٍ  /ٍ/ٍ/ٍ 

 هْرفاػلي    هرَفاػلي     هْرفاػلْ ...   هْرفاػلي  هرَفاػلي    هرَفاػلي  

 هْغرفؼلي                              هْغرفؼلي                هْفؼْلُي

 :ٌّذخل ُزا الثذَش الَخْضُم أدٍاًًا، ّهٌَ قْا الشاػش

ًَ األَْتْابُ أُْجفَى، ّ... َهطَُش تي ًاِجٍحَ تي عاهح، إًًٌِ [ ٌا]  ذُْغلَُق دًّ

 أجفى ّذغـ  ـلُق دًٍّل   أتْاتْ... هطش تي ًا جٍرثي عا  هح إًًٌٌ [ ٌا]

 ٍ/ٍ/ٍ/      ٍ //ٍ///     ٍ //ٍ/ٍ...   /ٍ  //ٍ///  ٍ //ٍ///   ٍ //ٍ[ ///ٌا]

 ُػْلُيْ هغرفؼلي       ُهرَفاِػلُْي     َه ْ ... ُهرَفاِػلُْي   ُهرَفاِػلُْي   ُهرَفاِػلُْي [ ٌا]

 :شٍْػَ ّاعرخذاهَ -

ٌصلخ ُزا الثذش لكل أًْاع الشؼش؛ ّلزلك ك ُش فً الشؼش اللذٌن ّالذذٌث ػلى 

الغْاء، ُّْ أقشب إلى الشذج هٌَ إلى الشقح، ٌّوراص تَجْشط ّاضخ ٌرْلذ هي ك شج 

دشكاذَ الورالدلح الرً ذكاد ذٌذْ تَ ًذْ الشذاتح لْال ك شج ها ٌذخلِا هي إضواس، 

 :ّػلٍَ هؼللح لثٍذ، ّهطلؼِا. «ُهْغرفؼلي»أّ « ُهْرفاػلي»: «ُهرَفاػلي» فٍصٍش

ٌاُس َهذلُِّا فُولاُهِا  لُِا، فِشجاُهِا... َػفَِد الذِّ ْْ  تَِوًٌى ذأتَّذ َ 

 :ّهؼللح ػٌرشج، ّهطلؼِا

ِم؟  ُِن؟... ُل  ادس الشؼشاُء هي ُهرََشدَّ َْ  أم ُل َػَشفَد الذاَس تؼذ ذَ

 :ّ الذػذٌح، ّهطلؼِاّاللصٍذج الٍرٍوح أ

ُِْذ؟* َُْل تالطُّلُِْا لَِغائٍل َسّد؟   أَْم َُْل لََِا تِرََكلٍُّن َػ

 :خاذوح

ا ّهجضًّءا، ّأى الرام ذكْى ػشّضَ  - هوا ذلذم ٌرجلى أى الكاهل ٌغرؼول ذاّهً

صذٍذح ّضشتِا صذًٍذا أّ هلطًْػا أّ أدز هضوًشا، ّذكْى ػشّضَ دزاء 

، ّأى الوجضّء ذكْى ػشّضَ صذٍذح ال  ٍش، ّضشتِا أدز أّ أدز هضوًشا

 .ّضشتِا صذًٍذا أّ هزااًل أّ هشفاًل أّ هلطًْػا

ا، ّػشًّضا، ّضشتًا، ّال ٌلضم، ( اإلضواس)ٌذخل ُزا الثذش هي الضداف  - ًْ دش

، ُّزٍ (الرزٌٍل، ّالرشفٍل)، ّهي ػلل الضٌادج (الذزر)ّ( اللطغ)ّهي ػلل الٌلص 

لل اعرؼوااًل، ّال أُوٍح لوا ٌزكشٍ الؼشّضٍْى هي أُن ها ٌؼرشٌَ هي صدافاخ ّع

؛ فِوا ال ّجْد لِوا اعرؼوااًل فً الكاهل، ّإى ّجذ فوي (الخضا)أّ ( الْقص)ػلح 

 .اللثخ الزي ٌذغي إُوالَ
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