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 شفادة العروض عذ مسائل دم عؾم أصوات العربقة

  

 ()د. عبد البديع الـرباين

 

 
 

هززز(  ِظقززنِ اِ ززّس كحززنام 293مقزززاا ارعززركام  اززا نززني اتززن جـززي )ت  -

ؼن )كارعزركام مـفزن( حزغ شزق  كانا ند تـّبه ظذ صؾة ظؾم إصوات تندو(7)ارطبع

رزه تعؾقز   -ي ظؾَم إصوات كا ركفأظـ -كرؽن هذا ارَؼبقل من هذا ارعؾم »نني: 

  (3)«ؼن  دِن فقه من صـعة إصوات كارـَّغم.شزقكمشنِاة رؾؿو

كيليت هذا اربحث تلمالٍت صوتقة ذم ظؾم ارعركام  تغقة اشتثاِ من ذم أحد  -   

 .(2)ارعؾؿغ ذم ففم أخر

                                                           

(ظضو اهلقئة ارتدِي )ة ذم جنمعة اربعث تحؿص.سزق 

 .3/239اكظر اخلصنئص:  (7)

 .7/9ارصـنظة:  شزر (3)

آكطزال  مزن إصزوات ذم يؼوم اربحث ظذ ظؾؿي )ارعركام( ك)إصوات(  كتـزي ظزذ  (2)

ففم ارعركام  ففو تلمالت صوتقة ذم ظؾم ارعركام  كحيتؿل كجًفن آخر  هو آكطزال  مزن 

ارعركام ذم ففم إصوات  ففو صفندة ارعركام ظذ مسنئل ذم ظؾم أصوات ارعرتقة. فؽزنا 



 (4( اجلزء )87ادجؾد ) –جمؾة جمؿع ارؾغة ارعرتقة تدمش  

 
 

8901 

 و:كند اكتظؿت يل من هذه ارتلمالت شبع مسنئل  أشونفن ظذ هذا ارـح -   

ارصزوائت.  -4اخلػزنء.  -2تؼنِب إصوات.  -3حتديد خمنِج إصوات.  -7

 ادخنرػة. -7ارـز.  -6ادؼطع.  -5

 ادسللة األوىل: حتديد خمارج األصوات

( ضريؼززة )قك  ا ززركف( ه775اتتؽززر اخلؾقززل تززن أرززد ارػراهقززد  )ت  -   

ينهزن أكززه اززنا يػززت  فززنه كإكززا اززنا َقكانززه إ»رتحديزد خمنِجفززن  نززني تؾؿقززذه ارؾقزث: 

 (4)«تنٕرف ثم يظفر ا رف  كحو: َاْب  َاْت  َاْح  َاْع  َاْغ.

 كتؼوم هذه ارطريؼة ظذ أمرين:   

 إكي: كط  ا رف شناـًن.

 كأخر: اجتالب مهزة كصل نبؾه.

فلمززن إمززر إكي  كهززو كطزز  ا ززرف شززناـًن  فنكززه أاثززر إظنكززة ظززذ حتديززد    

زل  كدزن ذم ا رازة مزن  ادخرج  دِن فقه ب فرصزة ارتلمق من ارتؾبقث ارذ  يتزق  رؾؿجزر 

كإكززا شززّؿقت هززذه »إنززال  رؾحززرف كاكحززراف تززه ظززن موبززعه. نززني اتززن جـززي: 

إصززوات ارـننصززة حراززنت  ٕقززن تؼؾزز  ا ززرف ارززذ  تؼززسا تززه  كدمتذتززه كحززو 

 (5)«ا ركف ارتي هي أتعنبفن.

زة كصل نبل ا زرف كهزو شزنان  فزنا كأمن إمر أخر  كهو اجتالب مه   

                                                                                                                                              

 ظؾقه. ةً فَ بَ ـْأا تـي اربحث ظذ أحد اروجفغ كشّؿي تالزم أخر  مَ 

 .7/47: اتنب ارعغ (4)

 .37-7/36ارصـنظة:  شزر (5)



  ظبد اربديع ارـرتنيند.  -صوات إصفندة ارعركام ظذ مسنئل ذم ظؾم  
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هذا من شـن ارعرب ذم االمفن. أٓ ترى أقم ننروا: اتن كاشم  فزل ؼوا مهززة حتزى 

 (6)كصؾوا إػ ارؾػظ تنرسنان؟

كممززن يشززفد أا كطزز  ارصززنمت شززناـًن أضززوي مـززه متحّرًاززن: أا ارتؼطقززع  -   

رسززنان حززركف ادززّد   كيشززؿل ا(7)نززنئم ظززذ ثـنئقززة )ادتحّرك/ارسززنان( بزززيارعرك

  كٓ صّك ذم ضوهلن. فوبع ارصوامت ارسزناـة مزع حزركف (8))ارصوائت ارطويؾة(

 ادّد ذم زمرة كاحدة أمنِة ظذ ضوي ارـط  هبن.

كهو تخالف من يتبندِ إػ ارذهن تند  اررأ  من أا ارصنمت ادتحّرك مرّاب    

ضززوي مززن ط )صززنمت فؼززط(  كادراززب أسزززق( كارسززنان تصزززر)صنمت+صززنئت ن

 ط. ففذا اشتدٓي كظر  ُيغِػل آحتؽنم إػ اِ ّس كارتجرتة.سزقارب

 ادسللة الثاكقة: تؼارب األصوات

هزز( ظزن )افاػزنء(  كهزو أحزد ظقزوب 593حيّدثـن اخلطقب ارتزيزز  )ت  -   

دة كاحزدة  كأاثزر مزن يؼزع قرزك ذم صززقاختالف حزرف ارزركّ  ذم ن»ارشعر  تؼوره: 

 :(9)دخنِج  مثل نورها ركف ادتؼنِتة ا

ُ صزززززززيُتـَززززززيَّ إّا اربِزززززززرَّ   ٌء َهزززززززغ 

 

 

 

  

َعززززززق مُ  ُ كارطق ززززززغ    (79)«ادـطزززززُ  ارؾَّ

 

 

 

                                                           

 .2/237ارؽتنب:  (6)

 .65  كارعركام كارؼنفقة: 77  كادعقنِ ذم أكزاا إصعنِ: 5/434اكظر ارعؼد ارػريد:  (7)

 .65اكظر ارعركام كارؼنفقة:  (8)

 .499ص ...« كننرت امرأة ٓتـفن: تـي إا ارز »مل أنف ظذ ننئؾه  كذم ارـوادِ ٕيب زيد:  (9)

 )تنختصنِ(.377-376ارواذم ذم ارعركام كارؼواذم:  (79)
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  (77)فنرـوا من ضرف ارؾسنا كأصوي ارثـنيزن ارعؾقزن  كادزقم مزن تزغ ارشزػتغ   

 .(73)ظن اتػننفا ذم صػة ارغـّة كارشّؼة تقـفا خمرًجن رقست تعقدة  فضاًل 

هزززز( اشزززتثاِه هزززذه ادسزززلرة 277)ت  شززززيريزززف مزززن أيب ظزززع ارػنِكض -   

ة ذم آحتجنج ٓختالف ارؼّراء ذم كحو نزوي ا  تعزنػ: بزقارعرك
ْزادَ وَ  َةَفَ طَ هَبس 

  إق نزرأ ُنـُْبزل تُخْؾزف ظـزه: )تصزطة( تنرصزند  كنزرأ ]347: اربؼرة[ مَ سَ والَ َلمَ العَ 

 .(72)سزغاربننوا: )تسطة( تنر

  فنكزه أصزل سززغ ذم )تسزطة( كتزرك ارسزغفلمن من مل يبدي ار»: نني أتو ظع   

  فنحتؿل اخلالف رؼؾته  كٕا سزرمن اخلالف ي  (74)ارؽؾؿتغ  كٕا من تغ ا رفغ

هذا ارـحو من اخلالف رؼؾته غر معتّد ته. أٓ ترى أا ا رفغ ادتؼنِتغ ند يؼعنا ذم 

ِكّ  فقستجقزكا قرك اا يستجقزككه ذم  :(75)ادثؾغ  اؼوره َِ

 إقا ِاِبُت فنجعزؾوين َكَشطن 

  (76)إين ابٌر ٓ ُأضِقُ  ارُعـُدا  

                                                           

 .58  57اكظر اجلواكب ارصوتقة:  (77)

 .87اكظر اجلواكب ارصوتقة:  (73)

 .3/329: شزراكظر ارـ (72)

  كارطنء.سزغمهن ار (74)

: كارؾسززنا: مززندة ) ع ا د(  53مل أنززف ظززذ ننئؾززه  كاربقززت ذم اتززنب ارؼززواذم رنخػززش:  (75)

 .894بقب: : كمغـي ارؾ2/297

ود  كهزي ارـننزة ارتزي ٓ زد: مجزع َظـززؽن ارراازب. كارُعـُززن رتؿزة خر من ضرفقفزكشط اردات (76)

 هن.شزرتستؼقم ذم 
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فؽا جعل ارداي مثل ارطنء ذم مجعفا ذم حرف اررك  كمل حيِػل تا تقـفا من 

 كارصند فؾم يؼّرهبن مـفن اا فعل سزغاخلالف ذم افضبن   اذرك مل حيػل تا تغ ار

  (77)«أخركا.

 ة الثالثة: اخلػاءادسلل

  (79)  كاهلنء(78)ا إرفشزقا ركف اخلػقة مخسة: حركف ادّد كارؾغ كٓ  -

 .(39)كارـوا ارسناـة إقا تؼّدمت أحد حركف ارػم

كمعـى اخلػنء ذم هذه ا ركف أقن ٓ حتتنج إػ ابر جفد ذم ارـط   نني مؽي    

قن ٓ ظالج ظذ كإرف أخػى هذه ا ركف  ٕ»هز(: 427تن أيب ضنرب )ت

  (37)«ارؾسنا فقفن ظـد ارـط  هبن...

كخػنء ارـوا هـن أقن إقا انكت شناـة فؾفن خمرجنا: خمرج هلن من ارػم  كخمرج 

م. فنقا جنء تعدهن أحد حركف ارػم  اشتعؿؾوا أرسـتفم فقفن من صزقرغـّتفن من اخلقن

 .(33)خمرج غـّتفن فؼط  كانا قرك أخّف 

ـوا فنقن إقا انكت شناـة تشنِك تنرسؽوا كارغـّة كمفا يؽن من خػنء ار

 .   (32)حركَف ادّد كارؾغ

                                                           

 .249 - 3/248ا جة :  (77)

 .4/426اكظر ارؽتنب:  (78)

 .3/437اكظر ارؽتنب:  (79)

 .4/454اكظر ارؽتنب:  (39)

 .226-4/225  كاكظر ارؽتنب: 792اررظنية:  (37)

 .86اكظر اجلواكب ارصوتقة:  (33)

 .543اكظر ارـوادِ ٕيب زيد:  (32)
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فنقا حتّورـن إػ ظؾم ارعركام ذم موبع ا ركف ارتي ٓ تصؾ  أا تؽوا  -

ن  كجدكن أا من جيؿع هذه ا ركف   ئنا: اخلػنء كارزيندة.صزقِكيًّ

ن  من ظدا إحرف أتقة فجؿقع ا ركف تصؾ  أا تؽوا ِكيًّ
(34): 

حركف ادّد إقا انكت زائدة أك موردة من افصبنع. أمن إرف ادـؼؾبة ظن  .7

 كاك أك ينء فؼد تؽوا ِكيًّن.

 ارـوا ارتي رقست من تـقة ارؽؾؿة  اـوين ارتواقد  ككوا افكنث  ككوا ارتـوين. .3

اهلنء ارسناـة  شواء أانكت هنء ارتلكقث كنًػن أم هنء ارسؽت أم هنء ارضؿر  .2

 نبؾفن. متحّرًان من

  فنكه رقس ذم ا ركف اخلػقة من نوة آظتاد اخلػاءء إكي كهو شزيأمن ار   

 ارـنض  تحسن ارونف ظؾقفن. بزيمن ُير

  فنا ا رف إقا انا زائًدا جنز أا ُيؼّدِ الزيادةء أخر كهو شزيكأمن ار   

 فال يسوغ فقه هذا ارتؼدير. شننًطن. كأمن إقا انا أصاًل 

 ابعة: الصوائتادسللة الر

 تغ:بزرتؼّسم اردِاشنت ارصوتقة ا ديثة إصوات ارؾغوية ظذ  -

 ق   انربنء كارػنء.ضزقصوامت  كهي من يعسام اهلواء ذم كطؼه حبس أك ت األول:

ق   كهي ضزقصوائت  كهي من ٓ يعسام اهلواء ذم كطؼه حبس أك ت واآلخر:

 .(35)نء كارواك ادّديتنا )ضويؾة(ة(  كإرف كارقصزرة كارضؿة )نسزرارػتحة كارؽ

                                                           

  كارزواذم ذم 87-75  كاتزنب ارؼزواذم رؾتـزوخي: 89-77اكظر اتنب ارؼزواذم رنخػزش:  (34)

 .393-397ارعركام كارؼواذم: 

 .36اكظر إصوات ارؾغوية:  (35)
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كتؼسم ارصوائت تنظتبنِ اكػتنح ارػم ظـد ارـط  هبن نسؿغ: كاشعة انرػتحة   -

 .(36)ة كارضؿةسزرؼة انرؽبزقك

ة كارضؿة أنوى من ارؼراتة تغ اّل مـفا سزركظذ هذا فنرؼراتة تغ ارؽ   

من ارؼراتة تغ اّل مـفا كارػتحة  كاذرك ارؼراتة تغ ارقنء كارواك ادّديتغ أنوى 

 .(37)كإرف

ْدف      (38)كممن يشفد هلذا ذم ارعركام جواز اجتاع ارقنء كارواك مّديتغ ذم ارر 

 :(39)اؼوي ادتـبي

ْكاُم ُنؾـزززن  اّؾزززا ِّحبزززْت تـزززن ارزززرَّ

  

ززززبِقُل    َحَؾززززٌب َنْصززززُدكن كأكززززِت ارسَّ

وَا تززززززززنٕمِر اثززززززززرٌ    كادَُسززززززززؿَّ

  

 ُموُي كإمزززززُر اّرزززززذ  هبزززززن ادزززززل 

 :(27)  كحو(29)اف  كهو اختالف حراة ارركّ  تػت  كغرهصزركاذرك أا اف 

 كإين تحؿزززِد ا ِ ٓ كاهزززُن ارُؼزززوى

  

 فلخشززعنكمل يززُك نززومي نززوَم َشزز 
ٍ
 وء

 كإين تحؿززززِد ا ِ ٓ ثززززوَب ظززززنجزٍ  

  

   ربسزززززُت كٓ ِمزززززن َغزززززْدٍِة أتؼـّزززززع 

                                                            

 .726اكظر مبندئ ارؾسنكقنت:  (36)

 .366-365ؼن ارشعر: شزقاكظر مو (37)

  كارعؼززد ارػريززد: 99  كاتززنب ارؼززواذم رؾتـززوخي: 74اكظززر اتززنب ارؼززواذم رنخػززش:  (38)

 .794  كارؽنذم ذم ظؾم ارؼواذم: 395  كارواذم ذم ارعركام كارؼواذم: 5/496

 .2/243ح ديواكه:  صزراكظر  (39)

عر ؼن ارشزشززق  كمو265ح حتػزة اخلؾقزل: صززر  ك375اكظر ارزواذم ذم ارعزركام كارؼزواذم:  (29)

 .754ارعريب: 

  كاربقتززنا ذم ارؾسززنا: )نززوا(  7/379  اكظززر جمززنرس ثعؾززب: شزززيرزززقع تززن ظززد  إك (27)

75/399. 
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  (22)كبمّ  سزرركّ  تؽة ارززز  كهو اختالف حرا (23)أصّد ظقًبن من افنواء

 :(24)كحو

 أِمززززَن آِي مّقززززَة ِائززززٌ  أم مغتززززد 

  

 دِ ظجززززززالَا قا زاٍد كغززززززَر مزززززززكّ  

ْحؾَتـززززن غززززًدا  ِِ  زظززززم ارَبززززواُِح أا 

  

 كتزززذاك خّزكزززن ارُغزززراُب إشزززودُ  

  

 ادسللة اخلامسة: ادؼطع

يتلرف ارؽالم ذم ارـط  من توايل دفؼنت صوتقة  تتحّدد اردفؼة مـفن تلقن  -

 .(25)(syllableأصغر من ُيبتدأ ته من ارصوت كيونف ظؾقه ذم رغة من  كتدظى مؼطًعن )

 :(26)كادؼنضع ذم ارعرتقة شتة -

 (  كحو)ِب(.cv )صزر. صنمت+صنئت ن7   

 (  كحو)يب(.cvv. صنمت+صنئت ضويل )3   

 (  كحو)مْن(.cvc+صنمت )صزر. صنمت+صنئت ن2   

 (  كحو)تنْب(.cvvc. صنمت+صنئت ضويل+صنمت )4   

 (  كحو)َظْبْد(.cvcc+صنمت+صنمت )صزر. صنمت+صنئت ن5   

                                                           

  كارؽزنذم ذم ظؾزم 336  كارواذم ذم ارعركام كارؼواذم: 777اكظر اتنب ارؼواذم رؾتـوخي:  (23)

 .758ؼن ارشعر ارعريب: شزق  كمو797ارؼواذم: 

ؼن ارشزعر ارعزريب: شززق  كمو265ح حتػزة اخلؾقزل: صززر  ك375ؼزواذم: ( اكظر ارواذم ذم ارعزركام كار22)

754. 

 .39-38رؾـنتغة ارذتقنين  اكظر ديواكه:  (24)

 .773اكظر ظؾم ارؾغة تغ ارؼديم كا ديث:  (25)

 .758-757  كمبندئ ارؾسنكقنت: 297اكظر دِاشة ارصوت ارؾغو :  (26)
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(.cvvcc. صنمت+صنئت ضويل+صنمت+صنمت )6     (  كحو)بنّيْ

كأاثر من يرد ادؼطع ارراتع ذم ارونف  كند يرد ذم غر قرك إا أتى تعد ارصنئت 

 ارطويل صنمت مدغم ذم مثؾه  كحو )بنر غ=بنْي/رِغ(.

 ا اخلنمس كارسندس فال يرداا إٓ ذم ارونف.كأمن ادؼطعن

كاختصنص ارونف تؿؼنضع معقـة كنتج ظن أا تؾك ادؼنضع انكت ذم اروصل 

 ذم ارونف تنرسؽوا من ادؼطع إخر صزرظذ مؼطعغ  غر أا قهنب ارصنئت ارؼ

ؼطع رديـن من شّاه تعضفم اد ككشلأفؼده ننتؾقة آشتؼالي ذم ارـط   فل   تا نبؾه  

 .(27)ادتَّحد ذم مؼنتل إصع

 :(28)كيـؼسم ادؼطع تنظتبنِ قنيته إػ -

 . مػتوح: إقا اكتفى تصنئت.7   

 . مغؾ : إقا اكتفى تصنمت  كند يؽوا مضنظف افغال  إقا اكتفى تصنمتغ.3   

 :(29)كيـؼسم ادؼطع تنظتبنِ ضوره إػ -

 .صزر: إقا تلرف من صنمت كصنئت نصزر. ن7   

 .صزر. متوشط: إقا تلرف من صنمت كصنئت ضويل  أك صنمتغ تقـفا صنئت ن3   

 . ضويل: إقا تلرف من صنمتغ تقـفا صنئت ضويل  أك أاثر من صنمتغ.2   

 كرؾؿؼطعقة اِتبنط تنرعركام ذم أِتعة موابع: -

                                                           

 .99-98اكظر ارونف ذم ارعرتقة:  (27)

 .757-756  كمبندئ ارؾسنكقنت: 399اشنت ذم فؼه ارؾغة: اكظر دِ (28)

 .757  كمبندئ ارؾسنكقنت: 399اكظر دِاشنت ذم فؼه ارؾغة:  (29)
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 . استبعاد بعض ادؼاصع دم الشعر1   

ط شزرقجوز أا يتواػ فقفن شناـنا  تٓ يتواػ شناـنا ذم ارشعر ظدا ارؼنفقة  ف -

 :(47)  كحو(49)أا يؽوا إكي مـفا حرف مّد أك رغ

 كيزززززززلك  إػ كسزززززززوٍة تنئسزززززززنٍت 

  

زززعنْي بززززقكُصزززْعٍث مرا   َع مثزززِل ارسَّ

 : (43)ككحو 

 كمّسززفم مززن مززسَّ أصززحنَب ارِػقززْل 

  

قْل    تززززرمقفُم حجززززنٌِة مززززن ِشزززززج 

 كا مثَل اَعْصٍف مزلاوْي صزرف  

 

 

ي أا ثؿة مؼنضع ٓ ترد ذم ارشعر  كهي اخلنمس كارسندس مطؾًؼن  كهذا يعـ -

 كارراتع إٓ ذم ارؼنفقة.

أمن ِفض ادؼطعغ اخلنمس كارسندس فؾِا فقفا من ثؼل تنرطوي  كارشعر فّن 

 يطؾب فقه اظتداي ارؾػظ كخّػته.

اوكه  كأمن نبوي ادؼطع ارراتع مؼقًّدا تنرؼنفقة فؾسّدده تغ ظّؾتغ: ظؾة ثؼل كهي

 ضوياًل  كظؾة خػة كهي اوكه مردكًفن تحرف ادّد أك ارؾغ.

  . الؼافقة2

هي تتحديد اخلؾقل: من آخر حرف ذم اربقت  إػ أكي شنان يؾقه  مع  -

 .(42)ادتحّرك ارذ  نبؾه

                                                           

 . 97اكظر اتنب ارؼواذم رنخػش:  (49)

 .3/597ح أصعنِ اهلذرقغ: صزرٕمّقة تن أيب ظنئذ  اكظر (47)

 .787ررؤتة تن ارعجنج  اكظر جمؿوع أصعنِ ارعرب:  (43)

 .799  كارواذم ذم ارعركام كارؼواذم: 7/394  كارعؿدة: 6ظر اتنب ارؼواذم رنخػش: اك (42)
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ـقة مؼطعقة يـبغي ظذ ارشنظر ارتزام كوظفن ذم آخر كهذا يعـي أا ارؼنفقة أصغر تِ  -

  مع إنحنم ادتحرك ارذ  نبل ارسنان غر ارطرف رؾتؿّؽن (44)دةصزقاّل تقت من ارؼ

 من ارـط  هبن. تمّاد هذا ِكايٌة ٕيب َيْعذ ارتـوخي ظن اخلؾقل غر مشفوِة أقن ظـده

 .(45)«ارسناـنا أِخراا من اربقت كمن تقـفا  مع حراة من نبل ارسنان إكي مـفا»

 :(46)فـحو نوي ارشنظر

 اِد كإكزززززاإّا ارؽزززززالَم مزززززن ارػزززززم

  

 ُجِعزززل ارؾسزززنُا ظزززذ ارػزززماد درزززقال 

 ٓ يعجبـّززززك مززززن خطقززززٍب نوُرززززه 

  

 الصزززززقحتززززى يؽززززوَا مززززع اربقززززنِا أ 

ال(  كارذ  ارُتزم فقفا اربـقة صزقارؼنفقة ذم اربقت إكي )رِقال(  كذم ارثنين ) 

 ادؼطعقة أتقة: )ينء مّدية+ٓم+أرف(.

تغقر يطرأ ظذ إشبنب كإكتند  وا ذم تعريف ارعّؾة:بزقكيؼوي ارعرك -

مًعن  إقا انكت هذه إشبنب أك إكتند ذم آخر ارتػعقؾة. كٓ يؾح  إٓ إظنِيض 

 .(47)ب  كهو تغقر ٓزم ظذ إغؾببزركإ

ب يدّي ظذ ظـنية ارعرب تؿؼنضع بزركأنوي: إا رزكمه ذم إظنِيض كإ   

حتػنًطن تآخره  كٕجل قرك ففو موبع االمفن  كقرك أا ارذاارة ارسؿعقة أاثر ا

 ارتلّك  كارػّن.

                                                           

ازّل مزن يؾززم »هزز( ارؼنفقزة تلقزن 559اج ارشزـسيـي )ت سزرحّد أتو تؽر حمؿد تن ظبد ادؾك تن ار (44)

  كاكظزر ارعؿزدة: 97ارؽزنذم ذم ظؾزم ارؼزواذم: «. ارشنظر إظندته ذم شنئر إتقنت من حرف كحرازة

7/396   . 

 .59اتنب ارؼواذم رؾتـوخي: (45)

 .569إخطل  اكظر صعره:  (46)

 .732ؼن ارشعر ارعريب: شزق  كمو749  كارعركام كارؼنفقة: 44ح حتػة اخلؾقل: صزراكظر  (47)
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كجيوز ذم ارؼنفقة أا دمتؿع ارقنء كارواك ذم ارردف  كٓ جيوز أا دمتؿعن ذم  -

حراة ارركّ   ٕكه اّؾا انسب آختالف من آخر اربقت نّؾت ادسنحمة. نني اتن 

 .(48)«ظذ حؽؿه اؾا تطّرف ا رف ذم ارؼنفقة ازدادكا ظـنية ته كحمنفظة»جـي: 

 

 . غؾبة الؼوادم ادطؾؼة عذ الؼوادم ادؼقدة3 

إقا انا ِكّ  ارشعر متحّرًان شّؿقت ارؼنفقة )مطؾؼة(  كإقا انا ارركّ  شناـًن  -

 .(49)شؿقت )مؼّقدة(

 :(59)فندطؾؼة كحو 

 كنززززد أغتززززد  كارطززززُر ذم كاـن ززززن

  

 تؿـجزززززرٍد َنْقزززززِد إكاتزززززِد هقؽزززززلِ  

 :(57)كادؼقدة كحو  

 ّػػززززي يززززن ظبززززد ظـّززززي كاظؾؿززززيخ

  

 أكـزززززي يزززززن ظبزززززد مزززززن  زززززٍم كَدمْ  

  كمن قاك إٓ (53)كتغؾب ذم ارشعر ارعريب ارؼواذم ادطؾؼة ظذ ارؼواذم ادؼقدة - 

ٕا هذا ارشعر كشل كشلة صػوية  كارشػوية ُتعـى تتام افشاع  كادؼنضع ادػتوحة 

 أاثر إظنكة ظذ مطل ارصوت كإضالنه.

                                                           

 .  7/84اخلصنئص:  (48)

  263ح حتػززة اخلؾقززل: صزززر  ك797  كارؽززنذم ذم ظؾززم ارؼززواذم: 7/398اكظززر ارعؿززدة:  (49)

 .745ر ارعريب: ؼن ارشعشزقكمو

 .79ٓمرئ ارؼقس  اكظر ديواكه:  (59)

 .4/766ربشنِ تن ترد  اكظر ديواكه:  (57)

 .387  369ؼن ارشعر: شزق: كمو27-26اكظر اتنب ارؼواذم رنخػش:  (53)
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 َرف. ضعف الط  4   

  رثؼل (52)أصل اروافر )مػنَظَؾُتْن( شتَّ مّرات  رؽـه ٓ يستعؿل صحقًحن -

 توايل إمثني مع ثؼل هذه ارتػعقؾة.

فنا نؾَت: فا تـؽر من توايل ارتػعقالت هـن شت مرات  كند توارت ذم 

 ادتؼنِب كادتداِك ثاين مرات؟

 هـن  فؼد اكضنف نؾُت: رقس توايل ارتػعقالت كحده هو ارذ  أكجب ارتغقر

 إرقه ثؼل )مػنظؾتن(  تا فقفن من توايل ثالثة أحرف متحرانت.

فنا نؾَت: فؼد توارت ثالثة أحرف متحرانت ذم )متػنظؾن( ذم ارؽنمل  كهي 

 ظؽس )مػنظؾتن(  دكا أا يوجب ارتغقر فقه.

ا  كذم )مػنظؾتن( كنع  ًِ نؾُت: توايل ادتحرانت ارثالثة ذم )متػنظؾن( كنع صد

ا حيسن ظجًزا  كقرك أا ظجز ارؽؾؿة أبعف ذم ظج ًِ ًزا. كرقس اّل من حيسن صد

ارـط  من صدِهن  كأا ادؼطع إخر فقفن ظربة رؾحذف كارتغقر  ففو أنّل 

ًٓ رؾثؼل  .(54)احتا

 ادسللة السادسة: الـ ْز 

هو كبوح كسبي رصوت أك مؼطع إقا نوِا تبؼقة إصوات كادؼنضع ذم  -

 .(56)يـجم ظن زيندة ضنِئة ذم كشنط أظضنء ارـط   ك(55)ارؽالم

                                                           

  كادعقزززنِ ذم أكزاا 69  كارزززواذم ذم ارعززركام كارؼززواذم: 5/457اكظززر ارعؼززد ارػريززد:  (52)

 .27ؼن ارشعر ارعريب: شزق  كمو746ؾقل: ح حتػة اخلصزر  ك48إصعنِ: 

 .388اكظر اجلواكب ارصوتقة:  (54)

 .794مـنهج اربحث ذم ارؾغة:  (55)
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 :(57)كيرتبط كز ارعرتقة تؿؼنضع ارؽالم فقفن  ظذ ارـحو أيت -

 . يؼع ارـز ذم ارؽؾات إحندية ادؼطع ظذ مؼطعفن اروحقد  كحو: ُنْم  ٓ.7   

اي إػ . يؼع ارـز ذم ارؽؾات ارثـنئقة ادؼطع ظذ مؼطعفن ارثنين )ارعّد من ارش3   

 ارقؿغ(  كحو: ننَم  هنٍد.

. يؼع ارـز ذم ارؽؾات ارثالثقة ادؼطع ظذ مؼطعفن ارثنين إقا انا متوشًطن 2   

: كظزذ ارثنرزث إقا ازنا ارثزنين ن َِّ ن ا  كحزو: صززرً أك ضوياًل  كحو: َيْستعد   ارْز

 اتب  ننتل.

 كز ادؼطع ارثنرث.كاذرك ا ني ذم ارؽؾات ارؽثرة ادؼنضع  فنرـز ٓ يتجن   

كمل أنف فقا نرأت ظذ قار رعّؾة دخوي ارـز ارؽالم  كأغؾب ارظّن أا توّزع  -

ارـز ذم ارعرتقة حتؽؿه اراهة توايل إمثني من ادؼنضع  فؽؾؿة )َخَؾَؼُفْم( مثاًل يؼع 

 ارـز فقفن ظذ ارالم )َي(  ذم حغ يؼع ارـز ذم اؾؿة )َخَؾَؼُفا( ظذ ارؼنف )َ (.

ك زكإا انا هلذا آختالف من شبب  ففو اختالف جمني قاك ارتوايل ذم تقـ

 ارؽؾؿتغ.

كيمخذ من ارضواتط ارتي كبعفن ادحدثوا رتحديد موانع ارـز ذم ارعرتقة  -

 أا كحدته ارؽؾؿة. رؽن من مػفوم ارؽؾؿة؟ هذا من أغػؾت اردِاشنت ا ديثة تبقنكه.

 اجلؿؾة حُتّدد معنمل اّل مـفن تجواز كيبدك أا مػفوم ارؽؾؿة هـن: كحدة ذم

 ته( ك)قهبوا(.بزر. فز)مـفن( اؾؿة ٓ اؾؿتنا  كاذرك )(58)ارونف ظؾقفن

                                                                                                                                              

 .762اكظر مبندئ ارؾسنكقنت:  (56)

 .765-764  كمبندئ ارؾسنكقنت: 397اكظر دِاشنت ذم فؼه ارؾغة:  (57)

 .773اكظر أشس ظؾم ارؾغة:  (58)
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غر أا من دمدِ افصنِة إرقه هن هـن أا )أي( ارتعريف اؾؿة ترأشفن  فـحو )ارقد( 

 .فقه كزاا: إكي ظذ ارؽؾؿة إكػ )اي(  كارثنين ظذ ارؽؾؿة ارثنكقة )يد( كنًػن

كهذا كدِاه جّقًدا ذم اختالف توّزع ارـز تغ رػظغ هلا صوِة كطؼقة كاحدة 

 ) تؽوا )أي( ذم أحدمهن اؾؿة مستؼّؾة كتؽوا ذم أخر جزًءا من اؾؿة  كحو: )َاْ َّجْ

 .(59)ك)َأْ َْج( َأْفَعل من  ج

كزظم »هز(: 789بويه )ت شزقكيشفد هلذا ارذ  كؼوي مذهب اخلؾقل ذم )أي(  نني 

  (69)«اخلؾقل أقن مػصورة از)ند( ك)شوف(  كرؽـفن جنءت دعـى اا جيقئنا رؾؿعنين.

كجفد تعض ادحدثغ ذم أا ُيؼقم ارشعر ارعريب ظذ كظنم ارـز تدياًل ظن  -

   ظذ من تقـفا من ظالنة ٓ تـؽر.(63)َل تطنئل  دكا أا حَيْ (67)ظركام اخلؾقل

ؿه إػ تػعقالته كفصل سزقتؼوم ظذ تؼ ة رؾبقت ارشعر بزققرك أا ارؼراءة ارعرك

 اّل مـفن ظن إخرى تسؽتة رطقػة  كإظندة توزيع ارـز فقه كف  تؾك ارتػعقالت.

 :(62)فـحو نوي ارشنظر   

 مززززن ُ ززززْن يسززززُفِل اهلززززواُا ظؾقززززهِ 

  

 مززززززززن جِلززززززززرٍح تؿّقززززززززٍت إيززززززززالمُ  

 
                                                           

 َ ْي أ ج: ُمعوّج. (59)

 .4/748: ارؽتنب (69)

اكظر ذم اربـقة افيؼنظقة رؾشعر ارعريب كحو تديل جزذِ  رعزركام اخلؾقزل كمؼدمزة ذم ظؾزم  (67)

 افيؼنع ادؼنِا رؾداتوِ ااي أتو ديب.

( كادبحزث 727-85ة: ادبحث ارراتع )صزراكظر دِاشنت كؼدية ذم ارؾسنكقنت ارعرتقة ادعن (63)

 (.395-723اخلنمس )

 .4/377ديواكه: ح صزرادتـبي  اكظر  (62)
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 ن ظذ ارـحو أيت:بزقيؼرأ ظرك

 فيزْقزززؾَ زعَ ز/كُ  اوزَفزززؾْ زؾِ زْس/هُ زقَ زـْ زفُ زقَ زـْ زمَ 

  

 وززالمززز/إي نْ ززتِ زقِ زقْ ز/تِؿَ  نْ ززْرحِ ززجُ زنرِ زم 

           T                  T                 T 

  
           T                    T                T    

خيتؾف ظن ارـز ارؾغو   ٕا كحدة إكي ارتػعقؾة   بزيكظذ هذا فنرـز ارعرك   

 ككحدة أخر ارؽؾؿة تندػفوم ارذ  نّدمـن.

 

 ادسللة السابعة: ادخالػة

  كتعـي ارػراِ من توايل إمثني رثؼل (64)هي أحد ارؼواكغ ارصوتقة -

 .(65)اجتاظفن

كظّزت تعض اتب ارساث ظن هذا ارؼنكوا تؽراهة )ارتضعقف(  أك )اجتاع 

 .(66)ادثؾغ(  أك )ارتؽرير(  أك كحوهن: كتطؾب )آختالف(

 كذم ارعركام كؼف ظذ حضوِ )ادخنرػة( ذم موابع ظّدة  أصفرهن: -

 . التؼطقع1   

  فتوايل (67)وا أكه ٓ يتواػ ذم ارشعر مخسة أحرف متحرانتبزقيذار ارعرك -

أِتعة أحرف متحرانت هو غنية من حيتؿل ذم تـقة ارشعر ارعريب  ٕا ارشعر فّن 

                                                           

تطؾ  اؾؿة )ارؼواكغ( ذم ارعرف ارعؾؿي ظذ إصوي ارعنمزة ارتزي تبزّغ اِتبزنط إشزبنب  (64)

 .77تؿسببن ن  كادؼدمنت تـتنئجفن. ظؾم ارؾغة: 

 .359اكظر اجلواكب ارصوتقة:  (65)

 .359اكظر اجلواكب ارصوتقة:  (66)

 .29 ذم ارعركام كارؼواذم:   كارواذم7/374  كارعؿدة: 77اكظر ظركام اروِنة:  (67)



  ظبد اربديع ارـرتنيند.  -صوات إصفندة ارعركام ظذ مسنئل ذم ظؾم  

 

8881 

ع آبطراب شزق  كمن مجنره اربعُد ظا يُ (68)يطؾب فقه افيؼنع  كيعـي اكتظنم ا راة

 .(69)يع إكتنجفنشزرذم ارـط  تتتنتع أصواٍت 

حافات والِعَؾل2     . الزِّ

 اروافر: -

 مّرات: أجزاؤه )مػنظؾتن( شّت 

 مػززززززنظؾتن مػززززززنظؾتن مػززززززنظؾتن 

 

 مػزززززنظؾتن مػزززززنظؾتن مػزززززنظؾتن 

ته ٓ يستعؿالا صحقحغ  تل حيذف ارسبب اخلػقف من بزرإٓ أا ظركبه ك 

آخرمهن كيسؽن اخلنمس فقصب  اّل مـفا )ُمػنَظْل( كحيّوي إػ )فعورن(  كهذا من 

و إشؽنا يسّؿى )ارؼطف(  كهو اجتاع حذف ارسبب اخلػقف مع ارعصب  كه

 .(79)اخلنمس

كمن اِتؽب هذا ارتغقر إٓ رؾػراِ من توايل إمثني )إجزاء( مع ثؼل 

 )مػنظؾتن(.

ا صزقكي ب )مػنظؾتن( أكواع من ارتغقر  مـفن ارعصب  كهو اثر جدًّ

 : ككجه حسـه حتؼ  ادخنرػة فقه.(77)كحسن

                                                           

  .767اكظر ارزحنف كارعؾة ِؤية ذم ارتجريد كإصوات كافيؼنع:  (68)

ِاجع من اـّن ند قاركنه نباًل ذم حتديزد خمزنِج إصزوات مزن أا كطز  ارصزنمت شزناـًن  (69)

 أضوي مـه متحرًان.

اذم ذم   كارززو7/375  كارعؿززدة: 27  كظززركام اروِنززة: 5/457اكظززر ارعؼززد ارػريززد:  (79)

 .27ؼن ارشعر ارعريب: شزق  كمو746ح حتػة اخلؾقل: صزر  ك69ارعركام كارؼواذم: 

 .23ؼن ارشعر ارعريب: شزق  كمو757ح حتػة اخلؾقل: صزراكظر  (77)
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 ط: سزقارب -

 كزكه ذم إصل:

 مسززتػعؾن فززنظؾن مسززتػعؾن فززنظؾن

 

 تػعؾن فزنظؾن مسزتػعؾن فزنظؾنمس 

كره ظركام كاحدة خمبوكزة كجوتًزن )َفِعؾزن(  كاخلزبن حزذف ارثزنين ارسزنان   

تنا: إكي خمبوا اعركبه )َفِعؾن(  كارثنين مؼطوع )َفْعؾن(  بزركهلذه ارعركام 

كارؼطع حذف أكي اروتد ادجؿوع كهو ارعغ من )فنظؾن( فقصب  )فزنرن( كيـؼزل 

 .(73)إػ )َفْعؾن(

 هذا ارتغقر إٓ رؾػراِ من توايل إمثني. كمن

 . أقسام الؼافقة3

وا ارؼنفقة تنظتبنِ ا رانت ادحصوِة تغ ضرفقفن ارسناـغ بزقيؼسم ارعرك -

 .(72)أنسنًمن مخسة: ادسادف  كادتواتر  كادتداِك  كادسااب  كادتؽنكس

و توايل أِتع حرانت كمن يعـقـن هـن ارونوف ظذ ارؼسم إخر )ادُتؽنِكس(  فف

ا  :(75)  كحو نوي ارشنظر(74)تغ شناـي ارؼنفقة  كهذا كندِ جدًّ

 ِض َنَدُمهْ ضزقزّرْت ته إػ ا 

                                                           

ح حتػززة صزززر  ك55-54  كارززواذم ذم ارعززركام كارؼززواذم: 5/448اكظززر ارعؼززد ارػريززد:  (73)

 .63ؼن ارشعر ارعريب: شزق  كمو737-736اخلؾقل: 

  كارزززواذم ذم ارعزززركام 234-7/232  كارعؿزززدة: 8اكظزززر اتزززنب ارؼزززواذم رنخػزززش:  (72)

 .799-99  كارؽنذم ذم ظؾم ارؼواذم: 799-797كارؼواذم: 

 .  749ؼن ارشعر ارعريب: شزق  كمو244ح حتػة اخلؾقل: صزراكظر  (74)

 .397ا طقئة  اكظر ديواكه:  (75)
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كإكا شّؿي متؽنكًشن رالبطراب كخمنرػة ادعتند  »نني اخلطقب ارتزيز : 

كمـه: انشت ارـننة إقا مشت ظذ ثالث نوائم  كقرك غنية آبطراب كاربعد ظن 

 .(76)«آظتداي.

غ ره بزقكشبب كدِة ادتؽنكس ثؼؾه تتوايل أِتع حرانت  كذم تسؿقة ارعرك

 هبذا آشم إدِاك هلذا ارثؼل.

 . عقوب الشعر4   

دة صزق  كهو أا يتؽرِ قار اؾؿة ارركّ  تؾػظفن كمعـنهن ذم ارؼ(77)مـفن افيطنء -

 .(78)نّل ارواحدة  دكا أا يػصل تغ ارؽؾؿتغ ادذاوِتغ شبعة أتقنت ظذ إ

كهذا يدّي ظذ اراهة توايل إمثني: كأا ارؼنفقة موبع مشفود من اربقت  

 كٕجل هذا ارهوا فقه من مل يؽرهوا ذم غره.

                                                           

 .797ارواذم ذم ارعركام كارؼواذم:  (76)

ء إقا تراام  فؽلا ا رانت دن اثزرت شزيكنقل: إا اصتؼن  ادتؽنكس من نورك: تؽنكس ار»      

 .69اتنب ارؼواذم رؾتـوخي: « فقه ترااؿت.

 .756ؼن ارشعر ارعريب: شزقشؿي إيطنء رتواضم ارؽؾؿتغ  أ  توافؼفا رػًظن كمعـى. مو (77)

  كارعؼزد ارػريزد: 735رؾتـزوخي:    كاتنب ارؼواذم56-55اكظر اتنب ارؼواذم رنخػش:  (78)

  كارؽنذم ذم ظؾم ارؼزواذم: 377  كارواذم ذم ارعركام كارؼواذم: 7/279  كارعؿدة: 5/598

 .756ؼن ارشعر ارعريب: شزق  كمو273ح حتػة اخلؾقل: صزر  ك799
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إقا انا ٓ تّد رؽّل تحث ظؾؿي من كتقجة يـتفي إرقفن  فنرـتقجة ارتي كحّب  -

إقا انا ارتخصص تعضفن تعًضن. ك سزرذم هذا اربحث: أا ادعرفة يػ  إرقفنشزركأا 

تجنكب مـفن ُيوِث صنحبه ظؿًؼن  فنخلركج ظن ارتخصص يوِثه إتداًظن. فؽم من 

جّقة! ِِ  (79)فؽرة أحدثت ثوًِة أا انكت خن

 

 

 
 

  3منِيو تن   ترمجة: أرد خمتنِ ظؿر  ظزنمل ارؽتزب  ارؼزنهرة  ط أسس عؾم الؾغة:. 7

 م.7982

  4ية  ارؼززنهرة  طصزززرٕكجؾززو ادد. إتززراهقم أكززقس  مؽتبززة ا األصوووات الؾغويووة:. 3

 م.7993

د. ظبززد اربززديع ارـرتززنين  داِ  اجلواكووا الصوووتقة دم كتووا ا حتجوواج لؾؼووراءات:. 2

 م.3996  7ارغوثنين  دمش   ط

                                                           

وضي من توفق  ذم تلرقػزه اتنتزه )ادزهزر ذم ظؾزوم سزقكأنرب مثني ظذ هذا من أحرزه ار (79)

ات بززرأكواظفن(  كهو اتنب ذم ارؾغة اشتعنِ ره ترتقب ظؾزوم ا زديث. اكظزر حمنارؾغة ك

 .78ذم فؼه ارؾغة: 



  ظبد اربديع ارـرتنيند.  -صوات إصفندة ارعركام ظذ مسنئل ذم ظؾم  

 

8881 

 شزززر  حتؼقزز : تززدِ ارززدين نفززوجي كتشزززيأتززو ظززع ارػنِ احلجووة لؾؼووراء السووبعة:. 4

 م.7992  3جوجينيت  داِ ادلموا رؾساث  دمش   ط

 .3اتن جـي  حتؼق : حمؿد ظع ارـجنِ  داِ اهلدى  تركت  ط اخلصائص:. 5

 م.7969  4  ارعريب  تركت  طشزرحمؿد إكطناي  داِ ار دراسات دم فؼه الؾغة:. 6

د. شزعد مصزؾوح  ظزنمل ارؽتزب   ة:صووردراسات كؼدية دم الؾسواكقات العربقوة ادعا. 7

 م.7989  7ارؼنهرة  ط

 م.7997د. أرد خمتنِ ظؿر  ظنمل ارؽتب  ارؼنهرة   وي:دراسة الصوت الؾغ. 8

حتؼقزز : حمؿززد أتززو ارػضززل إتززراهقم  داِ ادعززنِف  ارؼززنهرة   ديوووان اموورق الؼووقس . 9

 م.7958

صزـعة حمؿزد ارطزنهر اتزن ظنصزوِ  جلـزة ارتزلرقف كارسمجزة  ديوان بشار بون بورد:. 79

 م.7966  ارؼنهرة  شزركارـ

حتؼق : د. كعاا حمؿد أمغ ضه  مؽتبة  ح ابن السؽقت شورديوان احلطقئة برواية و. 77

 م.7987  7اخلنكجي  ارؼنهرة  ط

صـعة اتن ارسؽقت  حتؼق : د. صؽر  فقصل  داِ ارػؽزر   ديوان الـابغة الذبقاين:. 73

 م.7968تركت 

  حتؼقز : سزيمؽي تن أيب ضنرب ارؼق الرعاية لتجويد الؼراءة وحتؼقق لػظ التالوة:. 72

 م.7972د حسن فرحنت  توزيع داِ ارؽتب ارعرتقة  دمش   د. أر

د. أرزد اشزك  مؽتبزة  الزحاف والعؾة رؤيوة دم التجريود واألصووات واايؼوا :. 74

 م.7995ية  ارؼنهرة  صزرارـفضة اد

اتن جـي  حتؼق : د. حسزن هـزداك   داِ ارؼؾزم  دمشز    صـاعة ااعراب: سور. 75

 م.7992  3ط
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أتززو شززعقد ارسززؽر   حتؼقزز : ظبززد ارسززتنِ أرززد فززراج   ذلقن:ح أشووعار ا ووشووور. 76

 م.7965مراجعة: حمؿود حمؿد صنار  مؽتبة داِ ارعركتة  ارؼنهرة  

  مطبعزة ارعزنين  بززيظبزد ا ؿقزد ارراح حتػة اخلؾقل دم العوروض والؼافقوة: شور. 77

 م. 7968تغداد  

ارتجنِيزة ارؽززى  ارؼزنهرة   ظبد ارزررن ارزنزوني  ادؽتبزةح ديوان ادتـبي: شور. 78

 م.7928  3ط

صـعة أيب شعقد ارسؽر   حتؼق : د. فخر اردين نبنكة  داِ ارػؽر   شعر األخطل:. 79

 م.7996  4دمش   ط

: حمؿزد ارعؾؿزي  داِ ارثؼنفزة  س وا سوتدرا سوقالعروض والؼافقة دراسة دم التل. 39

 م.7982  7ارداِ اربقضنء  ط

إشاظقل تن رند اجلوهر   حتؼق : حمؿد ارعؾؿزي  داِ  زرصأتو ك عروض الورقة:. 37

 م.7984  7ارثؼنفة  ارداِ اربقضنء  ط

اتن ظبد ِّته  حتؼق : أرد أمزغ كأرزد ارززين كإتزراهقم إتقزنِ    العؼد الػريد:. 33

 م.7946  ارؼنهرة  شزرجلـة ارتلرقف كارسمجة كارـ

 م. 3999  ارؼنهرة  صزرة مد. ظع ظبد ارواحد كاذم  قض عؾم الؾغة:. 32

د. ظزنضف مزداوِ  مـشزوِات جنمعزة حؾزب   عؾم الؾغة بن الؼديم واحلوديث:. 34

 م.7988

  ارؼزركاين  حتؼقز : د. حمؿزد نرنززاا  صززقاتن ِ العؿدة دم حماسن الشعر وآدابه:. 35

 م.7988  7داِ ادعرفة  تركت  ط

ذري لعوروض اخلؾقول ومؼدموة دم دم البـقة اايؼاعقة لؾشعر العريب كحوو بوديل جو. 36

 م.7974  7د. ااي أتو ديب  داِ ارعؾم رؾؿاليغ  تركت  طعؾم اايؼا  ادؼارن: 
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  7بويه  حتؼقزز : ظبززد ارسززالم هززنِكا  داِ اجلقززل  تززركت  طشزززقالؽتوواب: . 37

 م.7997

اخلؾقززل تززن أرززد  حتؼقزز : د. مفززد  ادخزكمززي كد. إتززراهقم  كتوواب العوون:. 38

 هز.7499  3ممشسة داِ اهلجرة  إيراا  ط ارسنمرائي 

مديريزة  -إخػش إكشط  حتؼق : د. ظزة حسن  كزاِة ارثؼنفة  كتاب الؼوادم:. 39

 م.7979إحقنء ارساث ارؼديم  دمش   

أتو يعذ ظبد اربنني تزن ادحّسزن ارتـزوخي  حتؼقز : ظؿزر إشزعد  كتاب الؼوادم:. 29

 م.7979  7ركت  طكحمقي اردين ِمضنا  داِ افِصند  ت

 م.7994  2اتن مـظوِ  داِ صندِ  تركت  ط لسان العرب:. 27

 م.3998  2د. أرد نّدكِ  داِ ارػؽر  دمش   ط مبادق الؾساكقات:. 23

أتو ارعبنس أرد تن حيقى ثعؾب  حتؼق : ظبد ارسزالم هزنِكا  داِ  جمالس ثعؾا:. 22

 م.7987  5ادعنِف  ارؼنهرة  ط

)ديواا ِؤتة تن ارعجنج(  اظتـى تتصحقحه كترتقبه: كرزقم العرب جمؿو  أشعار . 24

  م.7992تن اروِد  مؽتبة ادثـّى  تغداد  

  7د. ظبد اربديع ارـرتنين  مؽتبة كوِ اهلدايزة  حؾزب  ط ات دم فؼه الؾغة:ضورحما. 25

 م.3977

د ادؾزك تزن أتو تؽر حمؿد تن ظبز ادعقار دم أوزان األشعار والؽادم دم عؾم الؼوادم:. 26

  3اج ارشزـسيـي  حتؼقز : د. حمؿزد ِبزواا اردايزة  ادؽتزب افشزالمي  دمشز   طسزرار

 م.7977

اتن هشنم إكصنِ   حتؼق : د.مزنزا ادبزنِك  مغـي الؾبقا عن كتا األعاريا:. 27

 كحمؿد ظع رد ا   مراجعة: شعقد إفغنين  مـشوِات جنمعة حؾب.
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 م.7986. متنم حسنا    داِ ارثؼنفة  ارداِ اربقضنء  د مـاهج البحث دم الؾغة:. 28

  6ية  ارؼززنهرة  طصزززرد. إتززراهقم أكززقس  مؽتبززة إكجؾززو اد ؼا الشووعر:سوووقمو. 29

 م.7988

-7986حمؿززود فززنخوِ   مـشززوِات جنمعززة حؾززب   ؼا الشووعر العووريب:سوووقمو. 49

 م.7987

ؿززد ارضززبنع  داِ اتززن اجلزززِ   تصززحق : ظززع حم: شوووردم الؼووراءات الع شووورالـ. 47

 ارؽتنب ارعريب  تركت.

أتززو زيززد إكصززنِ   حتؼقزز : د. حمؿززد ظبززد ارؼززندِ أرززد  داِ  الـوووادر دم الؾغووة:. 43

 م.7987  7ارؼنهرة  ط -ك   تركتشزرار

اخلطقب ارتزيز   حتؼق : د. فخر اردين نبزنكة  داِ  الوادم دم العروض والؼوادم:. 42

 م.3993  4ارػؽر  دمش   ط

د. ظبزد اربزديع ارـرتزنين  داِ ارغوثزنين   الوقف دم العربقة عذ ضووء الؾسواكقات: .44

 م.3998  7دمش   ط

 

         


