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 الخامس فصلال
 لخاتمةا

 لنتائجا . أ

 البحث التكميلي فأخذيف موضوع هذه  بعد أن حبث الباحث

 االستنباطات ما يلي:

هو  ”محاة الدين أليب القاسم الشايبيا قصيدة "إن البحر املستخدم يف  .۱

 :وزنهطويل, و الحبر 

ُلْن فـَُعْوُلْن َمَفاِعيْـ  ُلْن # فـَُعْوُلْن َمَفاِعيـْ ُلْن فـَُعْوُلْن َمَفاِعيـْ  ُلنْ فـَُعْوُلْن َمَفاِعيـْ

يب القاسم أل محاة الدينيا قصيدة  يف تغيريات الوزن العروضيوكانت  .۲

 الشايب هي:

صار حذف اخلامس الساكن من لفظ فـَُعْوُلنْ هو   زحاف قبض -

 مثل ما حتته خط فيما يلي : فـَُعْوُل. 

ُهمْ  َسيُـْوِقظُ  ُهمْ  ُويـَْنِطقُ   نَاِئمُ  ُهوَ  َمنْ  كل ِمنـْ  َواِجمُ  ُهوَ  َمنْ  كل ِمنـْ

ُهمْ  ظُ /َسيـُْوقِ  ُهمْ  قُ /َويـُْنطِ  # نَائِمُ  وَ /هُ  َمنْ  لَ /ُكلْ  ِمنـْ  َواِجمُ  وَ /هُ  َمنْ  لَ /ُكلْ  ِمنـْ

ُلنْ  /ُعْولُ ـفَ  ُلنْ  /فَـُعْولُ  #  َمَفاِعْيلُ  /ُعْولُ ـفَ /َمَفاِعيـْ  َمَفاِعلُ  /فـَُعـْولُ  /َمَفاِعيـْ

َنةٌ  الَفاِسِقْنيَ  َضِجْيجِ  فدونَ  ْوتُ  ِهيَ   َسِكيـْ
َ
 التََّماِئمُ  أَْورَثـَْتهُ  اِممَّ  امل

 

 



نَ /ِسـِقْنيَ /لَفاَضِجْيجِ /َفُدْونَ  هُ /َأوْ  اِممْمَ  تُ /لَموْ ِهيَ  # ُنتْ َسِكيـْ  مُ ـائِ متََ /تْ رَثـَتـْ

ُلنْ  /فـَُعْولُ  ُلنْ  /فَـُعْوُلنْ  # َمَفاِعُلنْ  /فـَُعْولُ  /َمَفاِعيـْ  َمَفاِعلُ  /فـَُعْوُلنْ  /َمَفاِعيـْ

 اِئمُ ـقَ  والدَّْينُ  الدَّْين قـَُوام تُقد   ابً نـََوائِ  الِبَالدِ  ِيف  ُحتيي عوائدُ 

 قَائِمُ  نُ /يْ دَ دْ و  نِ /يْ دَ دْ مَ قـَُواْ /تـَُقْددَ  #  نـََواِئَنبْ /ِبَالدِ /لْ ِفي يْ يِ حتُْ  دُ /َعَوْاءِ 

ُلنْ  /فـَُعْولُ  ُلنْ  /فـَُعْولُ  #  َمَفاِعلُ  /فـَُعْولُ  /َمَفاِعيـْ  َمَفاِعلُ  /فـَُعْوُلنْ  /َمَفاِعيـْ

 

حذف اخلامس الساكن من حرف ري العلة هو الزحاف اجلاري جم -

ُلنْ العلة من لفط  .  وحذف السابع الساكن َمَفْاِعُلنْ  صار َمَفْاِعيـْ

ُلنْ من لفظ   مثل ما حتته خط فيما يلي : .َمَفْاِعْيلُ  صار َمَفْاِعيـْ

 الَعَوالـِمُ  َردََّدْتهُ  َما َيْسَمُعواْ  فـََلمْ    ُمغَنَطًسا نـَْوًما اْلِعْلمِ  َأْهلُ  نَامَ  َلَقدْ 

 َعَوالِـمُ /َدَدتْـُهلْ /َردْ  َما َمُعوْ /َيسْ  فـََلمْ  #  ْغنَـَطَسنْ مُ  /نـَْوَمنْ  مِ /أَْهلُْلِعلْ  مَ /نَا َلَقدْ 

ُلنْ  /فَـُعْوُلنْ  ُلنْ  /فـَُعْوُلنْ  # َمَفاِعُلنْ  /فـَُعْوُلنْ  /َمَفـاِعيـْ  َفاِعلُ ـمَ /فَـُعْوُلنْ  /َمَفاِعيـْ

 الُمَتَصاِممُ  ُكنُـَههُ  َيْدِريْ  الرَّْوحِ  ِمنَ    َصـاِعًداًمتَ  َصارًِخا َصْوتًا َوَلِكنَّ 

 ُمَتَصاِممُ /لنـَُههُ /كُ  َيْدرِيْ  حِ /ِمنَـْرروْ  # َتَصـاِعَدنْ /مُ  رَِخنْ /َصا َصْوَتنْ  نَ /َوَلِكنْ 

ُلنْ  /فَـُعْوُلنْ   َمَفاِعلُ  /فـَُعْوُلنْ  /َمَفاِعْيلُ  /فـَُعْوُلنْ  # َمَفاِعُلنْ  /فـَُعْوُلنْ  /َمَفاِعيـْ

 ظَاملُِ  انَةِ َـ الدَّي َحنْوَ  ُيَصوَّهِبَا  بَِأْسُهمِ  يـَُباِلُسوا ملَْ  قـَْوًما اهللاِ  ىحلَِ 
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 ظَاملُِ  ةِ /انَ يَ دَ /دْ وَ حْ ــنَ  اهبَِ /وَ وْ صَ ـيُ  # بَِأْسُهمِ  /والُ بَ يُـ  /ملَْ  نْ مَ وْ قَـ  هِ /اهللا ىحلَِ 

ُلنْ  /فَـُعْوُلنْ  ُلنْ َمَفاعِ  /فـَُعْولُ  # َمَفاِعلُ  /فـَُعْوُلنْ  /َمَفاِعيـْ  َمَفــاِعلُ  /فـَُعْولُ  /ـيـْ

 مُ ائِ خَ السَّ  اغُ صَ تُ  هِ يْ فِ  عٍ نَ صْ مُ  ىوَ سِ   وأهُلها الزََّوايَا َهِذي َما فـََوااَحلقَّ 

 َسَخاِئمُ /سْ اغُ صَ تَ /هِ يْ فِ  نْ عِ نَ /صمُ  ىوَ سِ  #  َوأَْهـُلَها/َوايَازَ /زْ َهذِ  َما قَ /قْ حلَْ فـَوَ 

ُلنْ  /فـَُعْوُلنْ   َمفـاِعلُ  /فَـُعْوُلنْ  /َمَفاِعْيلُ  /فـَُعْوُلنْ  # اِعُلنْ َمفَ  /فـَُعْوُلنْ  /َمَفاِعيـْ

 الَعظَاِئمُ  هُ تْ َدامهََ  ِانْ  ِديِْنهِ  َعَلى   ِميَّةً ـحَ  َتْسَتِثْرهُ  ملَْ  َمنْ  اهللاِ  ىحلَِ 

 َعـظَاِئمُ /لْ هُ تْـ مهََ /ادَ  نْ اِ  هِ نِ /يْ دِ  ىلَ عَ  # َيَنتْ يْـ محَِ /هُ رْ ثِ تَ /سْ تَ  ملَْ  نْ مَ  هِ /اهللا ىحلَِ 

ُلنْ  /ُلنْ فـَُعوْ  ُلنْ  /فـَُعْوُلنْ  /َمَفاِعيـْ ُلنْ  /فـَُعْوُلنْ  # َمَفاِعيـْ  َمَفاِعلُ  /فـَُعْوُلنْ  /َمَفاِعيـْ

 

 قتراحاتاال ب. 
وانتفع الطّالب  البحث التكميلي يرجو الباحث أن ينفعه اوبإمتام هذ            

وباملسلمني  ،أمبيل" اإلسالمية احلكومية خاصة والطّالبات بكّلية اآلداب جامعة "سونن
من املهتمني والقارئني أن يصلحوا ما فيها من  واملسلمات عامة كما يرجو الباحث

  يستقيم مع منطق البحث العلمى.أخطاء وينتقدون ما ال
مقبوال قبوال حسنا  بحث التكميليال رجو من اهللا تعاىل أن جيعل هذوأخريا ي           

وات املسلمات ىف فهم اللغة العربية ودراستها. واإلخوان املسلمني واألخ للباحث ونافعا
 آمني.واحلمد هللا رّب العاملني. 
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