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الباب الرابع

ختتاماال
اخلالصة.أ

مكنفتالبحثأسئلةإىلونظراالثالثالبابيفالبحثنتائجعلىاواعتماد
:يليكماالبحثخمتصرتأيتأنالباحث

تسكن،أوحذفمناألسبابثواينيعرتيهو: والصطالحااإلسراع،لغةالزحاف
.تسكنيأوحذفمناألسبابثواينيعرتيماهووقيل

.وزمزدوزحافاملفردزحاف: نوعانعلىالزحاف

. حمذوفعلىمفروعوهذااجلزءواحدمنمبحليكونالذىوهوفرداملزحاف
األضماروعصبووقصقبضووطيخنب: جتدهامثانيةاملفردزحافاألول

.وكفوالعقل
الساكنالثاينحذفخنبمعىن)١
املتحركالثاينتسكن،اإلخفاءلغةواإلضمار)٢
املتحركالثاينالعنق،حذفكسرعلىيطلقلغةوالوقص)٣
وحذفالوتدجمموعمستفعلنفاءكحذفساكنارابعهحذفوالطي)٤

.متفاعلنألف
.ساكناخامسهحذفالبسط،ضدلغةوالقبض)٥
.احلركةمنععنخامسهاسكنملاالكلمةأناخلامس،إسكانهوالعصب)٦
فيصريمفاعلنتيفإاليكونوالاخلامسللحرفمنعااملنع،لغةوالعقل)٧

.مفاعلنإىلفينقلمفاعلنت
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.احملذوفاحلرفمنمنعاملنع،لغةوالكف)٨
.تفعيلةمناثننيموضعنييفيقعالذيوهومزدوجزحافوالثاين

.الساكننيوالرابعالثاينحذف: خبل)١
الساكنالرابعوحذفاملتحركالثاينتسكني: خزل)٢
.الساكننيابعوالسالثاينحذف: الشكل)٣
النقص: تسكني اخلامس املتحرك وحذف السابع)٤

العلةتعريف
وهيعلةمجعوالعللمرتوكة،بعضهاإذمعظمهاوالضرباألريضعللبيانهذا

األسبابعلىيطرأتغيريوقيل،ويقابلهااالسبابواألوائلالوتديفالواقعالتغيري
االمتيازحصلاألسبابوأوائلبالوتداصفباختصوالضرببالعروضختتصواألوتاد

جزءيفوجدإذاأنهمبعىنالزمغريالزحافانجهةمنآخرفرقوالعلةالزحافوبني
علىتطلقوقدالعلةخبالف. الثاينالبيتمناجلزءذلكيفبهاإلتيانيلزمالبيتمن

.األولاملعىنمنمطلققاأعموهذاالتغيريمطلق
:القسمنياىلمينقسالعلة
النقصانوالعلةالزيادةالعلة
:ثالثةاىلينقسمالزيادةالعلةاألول

.جمموعوتدآخرهااليتالتفعليةعلىساكنحرفزيادةهوالتذييل،)أ
.جمموعوتدآخراليتالتفعليةعلىخفيفسببزيادةهوالرتفيل،)ب
. خفيفسببآخرهااليتالتفعليةعلىساكنحرفزيادةهوالتسبيغ،)ج

:عشراىلينقسمالنقصانالعلةوالثاين
موعالوتدساكناحلذفمعاخلفيف،السببحذفهوالبرت)أ .ا

موعالوتداولحذفهوتشعيث)ب .ا



٧٩

موعالوتدحذفهواحلذذ) ج .التفعليةآخرمنا
.التفعليةاآلخرمناملفروقالوتداحلذفهوالصلم) ه
.أولهوتسكنياآلخرالسببالثاينحذفهوالقصر) و
موعالوتدآخرحذفهوالقطع) ز .ا
.التفعليةآخرمناخلفيفالسببذفحهوالقطف) ح
.الفروقالوتدآخرحذفهوالكسف) ط
.املفروقالوتدآخرتسكنيهوالوقف) ي

ومزدوجفردزحاف املوجدت: يف قصيدة الربدة لإلمام حممد البوصريي يعين
من زحاف مفرد: 

حذف احلرف الثاين الساكن من تفعيلة مستفعلن.: خنب -
: حذف احلرف الرابع الساكن من تفعيلة مستفعلن.طي-

من زحاف مزدوج: 
: حذف احلرف الثاين و الرابع من تفعيلة مستفعلن.خبل-
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المراجع
المراجع العربية- أ

)  ٢٠١٣، (مرتافورا: موتيارا علم،علم العروضس، حممد شكري أن

) ٢٠١٣، (مرتافورا: موتيارا علم،علم القوايفحممد شكري أنس، 

، (سنغافورة: احلرمني)منت الكايفحممد الدمنهوري ، 

(سنغافورة: احلرمني)إرشاد الشايف على منت الكايف،أيب العباس أمحد القنائ ، 

سنغافورة: احلرمني).على منت الكايف،(حملتصر الشايف حممد الدمنهوري، 

، (بريوت: دارالكتب العلمية، مفتاح العلومأيب يعقوب يوسف السكاكي، 
١٩٨٧(

، (مؤسسة الرسالة).املوجه العمليعابد توفيق اهلامشي، 

)١٩٩١، (بريوت: دار الكتب العلمية، املعجم املفصلاميل بديع يعقوب، 

)١٩٩٦اجلزء األول بريوت: دارالفكر، (، آداب اللغة العربيةجرجي زيدان، 

(اجلزء األول)، جوهرةاألدبأمحد اهلامشي،

)دارالفكر(،املقارنةاألدبيةالدراساتعفيف،الصادقحممد
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(بنجرماسني: دار من ضياء علم العروض والقوايفأيب حممد أمحد ديرايب البنجري، 
)٢٠٠٧محيداء، 

)والتوزيعوالنشرللطباعةدمشقارد: دمشق(،الكاملاملرجعتكرييت،دا

)١٩٩١العلمية،الكتابدار: بريوت(،املفصلاملعجميعقوب،بديعاميل

)١٩٨٩املعارف،مكتبة: بريوت(،العروضعلميفالقسطاسخمشري،الزجاراهللا

جواهر األدب يف أدبيات وإنشاء لغة ، اجلزوء الثاين،جوهراألدبأمحد اهلامشي، 
)٢٠١٠الناشر،جلنة من اجلامعيني:، (بريوتالعرب

لبنان،بريوت: العلميةدارالكتب(،والقوايفالعروضيفالوايفاملرشدحممد،الدكتور
٢٠٠٤(

)٢٠٠٤، (التفسري: الدرة العروضيةشيخ معروف النودهي، 

،(بيانات ، أساليب تدريس اللغة العربيةراتب قاسم عاشور و حممد فؤاد احلوامدة
)٢٠٠٣سرية، النشر: دار امل

)١٩٩٩، (بريوت لبنان: عامل الكتب،الدليل يف العروضسيد حممود عقيل، 

، (بريوت: منشورات املكتبة العصرية)املوازنة بني الشعراءزكي مبارك، 

، (اجلزء االول، دارالفكر)البيان والتبينيايب عثمان عمرو اجلاحظ، 

ينية بدولة قطر)، (الشؤون الد، رباعيات البيحاينحممد سامل البحاين
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)٢٠٠٤، (القواعد العروضية وأحكام القافية العربيةحممد بن فالح املطريي، 

، (بريوت لبنان: عامل الكتب، ، الوجه اجلميل يف علم اخلليلحممد القرشى اآلثاري
١٩٩٨ (

، (بريوت لبنان: عامل الكتب، ، أهدى سبيل إىل علمي اخلليلجممود مصطفى
١٩٩٦(

الربدة شرحا وإعرابا وبالغة لطالب املعاهد حممد علي محد اهللا، حممد حيي احللو و
)٢٠٠٥، (دارالبريوين: واجلامعات

( سوريا املختارمن علوم البالغة والعروض، حممد علي سلطاين، 
)٢٠٠٨دمشق:دارالعصماء، 

)١٩٨٧، (بريوت: دارالنهضة العربية، علم العروض والقافيةعبدالعزيز عتيق، 

، (بريوت لبنان: دارالكتب العلمية)عيارالشعرباالعلوي، حممد أمحد طباط

، (الناشر مكتبة اخلاجنى كتاب الكاىف يف العروض والقواىفاحلساىن حسن عبد اهللا، 
)١٩٩٤بالقامرة: 

المراجع األجنبية-ب
Mamat Zaenuddin, Yayan Nurbayan, Pengantar Ilmu Arudl,(Zain Al-bayan,2014)

Mas’an Hamid, Ilmu Arudl, (Al Ikhlas: Surabaya: 1995)


