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ABSTRAK 

 

Penelitian ini membahas tentang bait-bait syair dalam kitab Irsya>d al-Ikhwa>n 

yang berbentuk syair multazim.  Syair multazim adalah syair yang menggunakan kaidah 

penulisan puisi lama yang terikat dengan wazan. Wazan merupakan pola-pola puisi 

khas Arab, yang berbeda dari pola-pola puisi-puisi dari budaya lain. Fakta bahwa syair 

dalam kitab Irsya>d al-Ikhwa>n ini mengikuti pola puisi khas Arab menjadi menarik 

ketika dirangkai dengan fakta lain, yakni bahwa penulis kitab ini bukan orang Arab, 

melainkan orang Indonesia, yaitu Syekh Ihsan bin Muhammad Dahlan al-Jampesi. Hal 

menarik lain dari syair ini adalah bahwa meskipun bentuk fisiknya masih mengikuti 

bentuk puisi lama, syair-syair Syekh Ihsan dibuat pada zaman puisi modern.  

Berdasarkan kedua hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti syair-

syair dalam kitab Irsya>d al-Ikhwa>n dengan metode analisis ‘Aru>d}iyyah. Karena jenis 

bahr sudah disebutkan dalam kitab terebut, peneliti tidak berusaha untuk mencari bahr, 

tetapi berfokus pada perkara perubahan yang terdapat pada pola-pola syair tersebut. 

Dalam penelitian ini ditemukan lima ziha>f dan dua ‘illah pada baḥr Rajaz yaitu: 

khabn, t{ayy, kaff, khabl, dan syakl, serta ‘illah  qat}’, dan taz\yi>l. Adapun pada bahr 

Thawil  ditemukan satu ziḥa>f  yaitu: qabd}. Pada baḥr Basith ditemukan tiga ziha>f yaitu: 

khabn, t{ayy, kaff, dan satu ‘illah  yaitu: qat}’. Pada baḥr Khafif ditemukan satu ziḥa>f 
yaitu:  khabn dan dua ‘illah yaitu: h}ad}ad} dan tasy‘i>s. Sementara itu, pada baḥr Rajaz, 

Thawīl, dan Khafīf, sebagian taf‘īlah terdapat ketidaksesuaian kaidah. 

 

 

Kata kunci: ziha>f, ‘illah, Irsya>d al-Ikhwa>n. 
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 الباب األول

 مقدمة

 البحث ةخلفي .أ

. 1الشعر هو الكالم املوزون املقفى املعرب عن األخيلة البديعة والّصور املؤثرة البليغة
كل شاعر العرب  لمعشر العرب عادة حيب أتليف الشعر.  وقد عرب اتريخ آداب العرب أن  

مثال إلهانة إحدى القبائل أو مدحها، كما وجد كثريا يف خمصصة يف التأليف،  أغراض
ظهورها. كان هذا التقليد أشد قواي، وهو يستمر لفرتة طويلة حىت أتليف الشعر  بداية 

 ملدح حممد سيد املرسلني.
لعرب بوصف شكله إىل ثالثة أنواع. أوال، الشعر امللتزم، هو ينقسم الشعر عند ا 

الشعر املرسل أو الطلق، هو شعر معلق بوحدة  ة. اثنيا،شعر ملتزم بنظام الوزن والقافي
أو احلر،  ، ولكن غري معلق بنظام الوزن والقافية. اثلثا، الشعر املنصورأو التفعيلة اإليقاع

 2هو شعر غري معلق بنظام الوزن والقافية.
للرتكيب اجلسدي مميزة خاصة عند شعر العرب التقليدي اليت تؤدي إىل إحدى  

يبين على النمط يف كل األبيات، ويتكون على ة. ومن عواملها تركيب جسدي  القيم الفني
مها يعربان يف إحدى علوم قواعد الشعر العرب، أال وهي علم العروض    السجع يف آخرها.

 
 .28(، ص. 1985، )القاهرة: دار النهضة، اتريخ آداب العربأمحد حسن الزايت، 1
2.13), h. 1995Ikhlas, -, (Surabaya: AlIlmu Arudl dan QawafiMasan Hamid,  
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والقوايف. وقد أسسه اخلليل بن أمحد الفراهدي. وجبانب ذلك، أصبح اخلليل أول من 
 3وضع أساس تنظيم املعجم العريب.

كتاب "إرشاد اإلخوان يف بيان أحكام شرب يف هذا البحث هو   املوادموضوع 
القهوة والدخان"، وهو تكيف شعري وشرحي من كتاب "تذكرة اإلخوان يف بيان القهوة 

الهتمامه   للشيخ إحسان  الن السمارجني. هذا الكتاب قد ألفحللشيخ أمحد د  والدخان"
برسالة اندرة، فأخذه وحّوله إىل األشعار. رجاء أن تكون هذه األشعار سهولة للطلبة يف 

 حفظها، حىت تؤدي إىل فهمها.
سي أحد العلماء مفالن اجلحكان الشيخ حممد إحسان بن حممد د

الن  ح، ومسي ابسم بكري يف صغره. كان والداه الشيخ دم  1901ونيسيني. ولد سنة  اإلند
س اإلسالمي ف، وقد أسس معهد مجوأرتيمة. كان أبوه أحد الكيهاء املشهور يف عصره

قد تويف الشيخ حممد إحسان يوم اإلثنني، مخسة وعشرين من ذي احلجة   4م.  1886سنة  
 قد ترك زوجة ومثاين ه.من اهلجرة. كانت وفاته يف واحد ومخسني من عمر  1371سنة 

 5إرث عظيم إال علوم انفعة، سطور كان أو صدور.  له  ليس  .آالف طلبة يف املعهدو أبناء،  
كانت األشعار للشيخ يف هذا الكتاب على قضية الشعر امللتزم، وهو يستخدم 

 القدمي،بنظام الشعر  منظمةرغم أن األشعار بقواعد تنظيم الشعر القدمي املتعلق ابلوزن. 
يف عصر الشعر العصري. لذلك، ميكن أن تكون هذه األشعار أبياات غري  هاكتابتإال أن  

 .صحبه األخفشاخلليل بن أمحد الفراهدي و وضعها املعينة اليت قواعد لمعلقة اب
أن يالحظ وحيلل أشعارا عربية  ومن أسباب أخذ هذا البحث إرادة الباحث

األحباث عن وخاصة قلة  دة للناطقني بغري العربية،ألفها إندونسي حيث أن إندونيسيا بل
 

3.75, h. QawafiIlmu Arudl dan Masan Hamid,  

4(Yogyakarta: Pustaka Pesantren, Kitab Kopi Dan RokokAli Murtadlo dan Mahbub Dje,   
2010), hal. xv. 

5.xii, hal. xKitab Kopi Dan RokokAli Murtadlo dan Mahbub Dje,  
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مؤلفاهتم. بناء على هذا، يريد الباحث أن حيلل أشكال هذه األشعار ابستخدام قواعد 
علم العروض. ويهدف هذا البحث التعرف عن األمناط املوجودة يف هذه األشعار اليت 

 ألفها الشيخ حممد يف كتاب إرشاد اإلخوان.
ال أحبث عن القافية ألن األشعار منظمة على منط املزدوج وهو   البحثويف هذا  

تغيري القافية مع كل بيت، جيرى عليه التصريع فيكون للشطر األول ما للشطر  شعر فيه
 الذي ال يتعلق بقافية وال بروي واحد. 6الثاين من قافية.

 ديد البحثحت .ب

 والتكيف حت  :  فتحديد املسألة يف هذا البحث هو  بناء على اخللفيات السابقة،
 الوزن، والزحاف، والعلة املوجودة يف أشعار الشيخ حممد إحسان يف كتاب إرشاد اإلخوان

 ؟ وشرحه

 أهداف البحث وفوائده  . ج

لتعرف حتويل الوزن، والزحاف،   بناء على اخللفيات السابقة، يهدف هذا البحث
 .وشرحه الشيخ حممد إحسان يف كتاب إرشاد اإلخوانوالعلة املوجودة يف أشعار عند 

 وفوائده هي:
 إتيان الفهم عن كيفية حتليل الشعر العريب ابستخدام قواعد علم العروض.  . 1
 زايدة املعرفة عن تطور اآلداب العريب ومصادر العلوم يف هذا اجملال. . 2
 
 

 
 .22(، ص. IDEA Press ،2016، )يوكياكرات: كشف اخلايف يف العروض والقوايفأمحد فاتح، 6
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 التحقيق املكتيب .د

كان التحقيق املكتيب شيئا مهما يف البحث. ابلتحقي املكتيب يدرك الباحث 
بعض املعارف عن وجود هذا البحث يف الزمن املاضي وعدمه. وكذلك يساعد الباحث 

ائل العلمية لذلك، وجد الباحث بعض الرساحللول عن مشكالت البحث.  يف إدراك 
 ث كما يلي:اليت تتعلق هبذا البح

 Ngudud dan Ngipok menurut Syaikh Ihsan Muhammad“أوال، حبث يف 

Dahlan al-Jampesi Kediri”   لعريفة السعادة، طلبة لكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
جامعة سوانن أمبيل اإلسالمية احلكومية بسورااباي. يبحث هذا البحث عن القهوة 

اد املوضوعية يف كتاب والدخان عند الشيخ إحسان حممد دخالن اجلمبسي ابستخدام املو 
 7إرشاد اإلخوان. 

، حبث يف "موسقي شعر حسني بن منصور احلالج يف ديوان احلالج )دراسة  اثنيا
ة يعلوم الثقافاللكلية اآلداب و  طالبحتليلية يف علم العروض والقافية(" لعبد احلكيم، 

يبحث هذا البحث عن حتليل جامعة سوانن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية بيوكياكرات. 
قواعد علم العروض احلالج ابستخدام  أشعار حسني بن منصور احلالج يف ديوان

 8والقافية. 
، حبث يف "العالقة بني البحور واملوضوع يف ديون ابن احلفاجة )دراسسة اثلثا

ة جامعة سوانن يعلوم الثقافالألمحد سيف األمني، طالب لكلية اآلداب و   حتليلية عروضية("
كاليجاكا اإلسالمية احلكومية بيوكياكرات. يبحث هذا البحث عن العالقة بني املوضوع 

 
7-“Ngudud Dan Ngipok Menurut Syaikh Ihsan Muhammad Dahlan alSa’adah,  Arifatus 

Jampesi Kediri”, Skripsi Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN 
.2016Sunan Ampel, Surabaya,  

ديوان احلالج )دراسة حتليلية يف علم موسقي شعر حسني بن منصور احلالج يف عبد احلكيم، " 8
حبث يف قسم اللغة العربية وآداهبا كلية اآلداب والعلوم الثقافية جامعة سوانن كاليجاكا اإلسالمية   العروض والقافية("،

 .2018احلكومية بيوكياكرات، 
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والبحور يف ديوان ابن احلفاجة ابستخدام قواعد علم العروض ونظرايت العالقة بني  
 9املوضوع والبحور عند أمحد شيب.

 اإلطار النظري .ه

 علم العروض  . 1
حيح علم أبصول يعرف هبا صاصطالحا  و   10"عروض" لغة الناحية أو اجلهة. لفظ  

ها من الزحافات والعلل. وموضوعه الشعر العريب من حيث يأوزان الشعر وفاسدها وما يعرت 
 11هو موزون أبوزان خمصوصة.

أما القضااي يف علم العروض فهي الوحدة الصوتية، والتفعيالت، والبيت، والتغيري 
الصوتية هي أقل جزء من الكالم ميكن نظقه منفصال الالحق يف البيت، والبحر. الوحدة  

عن غريه، ويتألف من حرفني عل األقل وقد يصل إىل مخسة أحرف على أن ال يبتدأ  
وملا رأى العروضيون أنه البد للوحدة الصوتية يف أبسط صورها من حركة    12حبرف ساكن. 

ون ورمزوها بعالمة احلركات وما معها من سك  وسكون، عادوا فنظروا يف الكلمات ابعتبار
، وسبب 13( لسكون. مث قسموها على ستة أقسام وهي سبب خفيف5)/( حلركة و )

 ة عروضية("،العالقة بني البحور واملوضوع يف ديون ابن احلفاجة )دراسسة حتليليأمحد سيف األمني، "  9 
حبث يف قسم اللغة العربية وآداهبا كلية اآلداب والعلوم الثقافية جامعة سوانن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية 

 . 2018بيوكياكرات، 
(، 1999)إسكاندارية: دار املعرفة اجلامعية، ، اخلليل يالتسهيل يف علمأمحد سليمان ايقوت،  10

 .3ص. 

 .5، )دار املعرفة، د.ت(، ص. املختصر الشايف على منت الكايفحممد الدمنهور،  11
 .4(، ص. IDEA Press، 2016، )يوكياكرات: كشف اخلايف يف العروض والقوايفأمحد فاتح،  12

 .(5سبب خفيف هو ما تركب من حركة وسكون )/13
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والتفعيالت   .18، وفاصلة كربى17، وفاصلة صغرى16، ووتد مفروق15، ووتد جمموع14ثقيل
البيت هو كالم يتألف من أجزاء أو تفعيالت  19هي جزء من أجزاء البيت الشعري. 

الحق يف بيت الشععر نوعان، نوع يف الوزن وهو نوعان: التغيري ال 20وينتهي ابلقافية.
 21أو ضرورة شعرية. زحافا وعلة، ونوع يف ألفاظ البيت ويسمى جوازا

مطلقا بال  سباباألبثواين  خمتصوالزحاف لغة مبعىن اإلسراع واصطالحا تغيري 
وينقسم   23وجيوز أن يقع يف مجيع أجزاء البيت كلها من حشو، وعروض، وضرب.  22. لزوم

الزحاف إىل قسمني، مها مفرد ومزدوج. فاملفرد ما يصيب حرفا واحدا يف التفعيلة 
وينقسم املفرد إىل مثانية أقسام، وهي اخلنب، واإلضمار، والوقص، والطي،  24الواحدة.

 25زدوج ما يصيب حرفني يف  التفعيلة الواحدة.وامل  والقبض، والعصب، والعقل، والكاف.
وينقسم املزدوج إىل أربعة أقسام، وهي اخلبل )اخلنب والطي(، واخلزل )اإلضمار والطي(، 

 والشكل )اخلنب والكاف(، والنقص )العصب والكاف(.
والعلة لغة املرض والسقم واصطالحا تغيري يشرتك بني األواتد واألسباب واقع يف 

الزم هلا، حبيث إنه إذا حلق بعروض أو ضرب يف أول بيت من قصيدة   العروض والضرب
 حرفني متحركني )//(.سبب ثقيل هو ما تركب من 14 

 (.5تركب من حركتني وسكون )//وتد جمموع هو ما 15
 /(.5وتد مفروق هو ما تركب حبركتني بينهما سكون )/16
 (.5فاصلة صغرى هو ما تركب من ثالث حركات وسكون )///17
 (.5فاصلة كربى هو ما تركب من أربع حركات وسكون )//// 18
 .5، ص.كشف اخلايف يف العروض والقوايفأمحد فاتح، 19

 .6، ص. اخلايف يف العروض والقوايفكشف أمحد فاتح،  20

  .9، ص. كشف اخلايف يف العروض والقوايفأمحد فاتح،  21
 .7، ص. املختصر الشايف على منت الكايفحممد الدمنهور،  22

، )كويت: مكتبة أهل األثر، القواعد العروضية وأحكام القافية العربيةحممد بن فالح املطريي،  23
 .28(، ص. 2004

 .23(، ص. 1997، )اخلمس، جامعة انصر، جامع  الدروس العروضيةحممد نصر،  24

 .23ص.  ،جامع  الدروس العروضيةحممد نصر،  25
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زايدة بزايدة  وتنقسم العلة إىل قسمني، أحدمها علة 26وجب استعماله يف سائر أبياهتا.
وهي ثالثة أنواع: الرتفيل، والتذييل، والتسبيغ. والثاين علة نقص إبنقص  27على التفعيلة،

وهي تسعة أنواع: احلذف، والقطف، والقطع، والقصر، والبرت، واحلذذ،    28بعض التفعيلة.
 والصلم، والوقف، والكسف. 

كان اخلليل بن أمحد   29والبحر هو الوزن اخلاص الذي على مثاله جيري الناظم. 
الفراهدي وضع مخسة عشر حبرا، مث زاد تلميذه األحفش عليها حبرا مساه "املتدارك" وبذلك 

وهي الطويل، واملمتقارب، واهلزج، واملديد، والوافر،   30ر ستة عشر حبرا. أصبح جمموع البحو 
والبسيط، والرجز، والسريع، والكامل، والرمل، واخلفيف، واملنسرح، واملضارع، واملقتضب، 

 واجملتث، واملتدارك.

 مناهج البحث .و

 نوع البحث . 1
هذا البحث العلمي يعتمد على نتيجة الدراسات املكتبية. وهذا 

ث كيفي الذي يعتمد أساسا على البياانت واملعلومات ذات طابع البحث حب
 31نظري الذي يتكون من نصوص، وأفكار، واقتباسات، ومالحظات، وغريها.

 
 

 .38 ، ص.كشف اخلايف يف العروض والقوايفأمحد فاتح،  26 

 .28، ص. القواعد العروضية وأحكام القافية العربيةحممد بن فالح املطريي،  27
 .28، ص. القواعد العروضية وأحكام القافية العربيةحممد بن فالح املطريي،  28

 .8، ص. كشف اخلايف يف العروض والقوايفأمحد فاتح،  29

 .25(، ص. 1987، )بريوت: دار النهضة العربية، علم العروض والقافيةعبد العزيز عتيق،  30

، )القاهرة: مكتبة الشروق التحليل يف العلوم االجتماعيةمناهج البحث وأصول  إبراهيم البيومي غامن،    31
 .151(، ص. 2007الدولية، 
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 مصادر البياانت . 2
للحصول على البياانت يف كتابة هذا البحث، يستدخدم الباحث 

 املصدرين:
 األساسياملصدر  . أ

يف هذا البحث عن األشعار يف  األساسييتكون املصدر 
 كتاب إرشاد اإلخوان.

 الفرعي املصدر  .ب
يف هذا البحث عن الكتب واملقاالت   الفرعييتكون املصدر  

 والبحوث والرسائل اليت تؤيد املوضوع.
 مجع البياانتطريقة  . 3

يقوم الباحث جبمع البياانت عن الدراسات املكتبية. هي حماولة 
مث يقوم الباحث بكتابة   32املصادر املتعلقة هبذا البحث.الباحث للحصول على  

األشعار املوجودة يف كتاب إرشاد اإلخوان وحتليلها واحدا فواحدا إلدراك البحور 
 .والتغيري الالحق فيها

 معاجلة البياانتطريقة  . 4
 يف هذا البحث حيلل الباحث خبطوات اتلية كما يلي:

 إرشاد اإلخوان.يقرأ كل ابيات من األشعار يف كتاب  . أ
 يكتب األبيات كتابة عروضية.  .ب
 (. 5موز للحركات برمز )/( و السكنات برمز )إتيان الر  .ج
 تقرير التفعيالت.  . د

 32 , (Jakarta: Bumi Aksara, Metode Penelitian Suatu Pendekatan ProposalMardalis, 
2008), h. 28. 
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 تقرير البحر والزحافات والعلل. . ه
 أستنتاج النتائج. .و

 البحث نظام .ز

يكون تصميم البحث ليسهل قضية هذا البحث حىت ال جياوز خارجا منها. 
 البحث كما يلي:ويقوم الباحث بتصميم هذا 

ه، وأهدافه،  ديدوحتالبحث،  ة، مقدمة، وهي حتيط على خلفيالباب األول
 .نظامهوفوائده، والتحقيق املكتيب، واإلطار النظري، ومناهج البحث، و 

كاملواد املوضوعية وشرحه  عن هذا الكتاب إرشاد اإلخوان  ، التصور  الباب الثاين
سي فالن اجلمحالشيخ حممد إحسان بن حممد د ةعن شخصييف هذا البحث، واللمحة 

 إرشاد اإلخوان.كمؤلف كتاب 
، حتليل األشعار العربية للشيخ حممد إحسان يف كتاب إرشاد الباب الثالث

 ابستخدام قواعد علم العروض. وشرحه اإلخوان
 .تهانتيجة البحث واقرتاح، خامتة، وهي تتضمن عن الباب الرابع



 

 

 الباب الرابع 

 خامتة

 اخلالصة .أ
ن حّلل الباحث أشعار الشيخ إحسان يف كتابه حتليال عروضيا جوااب بعد أ

 قّدم يف هذا الباب خالصة كما يلي:ي ،للمسائل اليت قّدمها يف هذا البحث
مقّدمة  تكون منيبيتا و  مائة وواحد وستنيتوي على حيهذا الكتاب  (1

 توي على مثانية عشر بيتا.حي هشرح وأما يف .وأربعة اباب
البحور   حبر الرجز. وأما هوخدم يف كتاب إرشاد اإلخوان املستالبحر  (2

  يف الشرح هي حبر الطويل وحبر البسيط وحبر اخلفيف. املستخدمة
الزحافات املوجودة يف حبر الرجز هي اخلنب والطي والكّف واخلبل  (3

ختالف  ما توجد فيه القطع والتذييل واحلذذ. فيه العللأما والشكل، و 
، 5/5/5/5، /5/ 5/5اعد، حيث أن فيه تفعيلة ابلرمز //القو 

/5//5 /5 / ،5 ////5// ،5///5/// ،5//5 / ،5 //5 /// ،/5/5  ،
/5/5 /5// ،/5 /5/ ،5/5 /5/ ،//// ،//5 /5 /5// ،5/5  ،/
/5//5// ،5 //// ،///5/5/ ،5/5/// ،5///5/ ،5/5///5  ،
//5/5 /5/5 ،/ /5/5 ///// ،//5/ ،5 /// ،5/5.//// 

ختالف ما وجد ت فيه . قبضال والزحاف املوجود يف حبر الطويل ه (4
 . 5/5اعد، حيث أن فيه تفعيلة ابلرمز // القو 
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أما الزحافات املوجودة يف حبر البسيط هي اخلنب والطي والكّف، و  (5
 القطع.فيه العلل 

 احلذف فيه لالعلأما اخلنب، و  والزحاف املوجود يف حبر اخلفيف ه (6
 والتشعيث، والتشعيث يف اخلفيف من العلل اجلارية جمرى الزحاف.

 . 5/5/// 5اعد، حيث أن فيه تفعيلة ابلرمز /ختالف القو  ما وجده تفي
 إقرتاحات .ب

طاء سواء كانت من خإن هذا البحث ال خيلو من األخنرافات والنقصان واأل 
ايها القراء االنتقادات  جهد الكتابة أو مضمونة. ألجل ذلك رجت الباحثة منكم

 والتصويبات واألقرتاحات ألصالح و أمتام هذا البحث.
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 ثبت املراجع

 ثبت املراجع العربية:

العالقة بني البحور واملوضوع يف ديون ابن احلفاجة )دراسسة . 2018 .أمحد سيف األمني،
حبث يف قسم اللغة العربية وآداهبا كلية اآلداب والعلوم الثقافية  .حتليلية عروضية(

 جامعة سوانن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية بيوكياكرات.
إرشاد االخوان يف بيان أحكام شرب القهوة و  .إحسان بن حممد دحالن اجلمفسى،

 .كديري: معهد االحسان.  الدخان
ر احلالج يف ديوان احلالج )دراسة موسقي شعر حسني بن منصو  .2018 .عبد ،احلكيم

حبث يف قسم اللغة العربية وآداهبا كلية اآلداب  .حتليلية يف علم العروض والقافية(
 والعلوم الثقافية جامعة سوانن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية بيوكياكرات. 

 دار املعرفة، د.ت.  .املختصر الشايف على منت الكايف .الدمنهور، حممد
 بغداد: مطبعة العاين.. شرح حتفة اخلليل. م 1968 .عبد احلميد الراضي،
 . ، القاهرة: دار النهضةاتريخ آداب العرب .1985 .حسن أمحد، الزايت
 بريوت: دار النهضة العريب. . علم العروض والقافية .1987 .عبد العزيز عتيق،
. مناهج البحث وأصول التحليل يف العلوم االجتماعية .2007 .إبراهيم البيومي غامن،

 القاهرة: مكتبة الشروق الدولية. 
 .IDEA Pressيوكياكرات:  .كشف اخلايف يف العروض والقوايف. 2016. فاتح، أمحد

كويت: مكتبة   .القواعد العروضية وأحكام القافية العربية .2004 .حممد بن فالح املطريي،
 أهل األثر. 

 .بغداد: مكتبة املثىن. فن الطقطيع الشعري والقافية .م1977 .صفاء خلوصي ،الناشر
 جامعة انصر. ،اخلمس .جامع  الدروس العروضية .1997 .نصر، حممد
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 . دمشق: دار القلم. العروض الواضح وعلم القافية .م 1991 .حممد علي ،اهلامشي
إسكاندارية: دار املعرفة . التسهيل يف علمي اخلليل. 1999 .أمحد سليمان ايقوت،

 .اجلامعية
بريوت: دار   .املعجم املفصل يف علم العروض والقافية وفنون الشعر  .إميل بديع يعقوب،

 . الكتب العلمية
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