ٌلدٌات يف غيً اىػروض وحلؽيع الشػر
اىػروض غيً يتِاول عٔاةػ اإليلاع وٌظاْره يف الشػر اىػريب ،ومؤشصّ اخلييو ةَ أمحد اىفراْدي ( )ْ075 -011رمحّ اهلل.
الهخاةث اىػروعيث /ويه نخاةث تصخػٍو فلػ ملػرفث حبٔر الشػر ،وحلٔم ىلع نخاةث ٌا يِؽق ،وحررك ٌرا ي يِؽرق ،وفا فريه ي ختغرع ىلٔاغرد
اإلمالء ،فٓذا ابليج يكخب خصب كٔاغد اإلمالء ةٓذه الطٔرة/
َّ
ُّ
أخرترهرً ِلُركً رفاكرٖ

وأخش ٌَ ٌفاجأة اىفراق

أٌا ةالهخاةث اىػروعيث فِهخب ٌا ُِؽلّ ،وُغع خركث (عٍث أو نرسة أو فخدث) ىلع احلرف املخدرك وُغع الصهٔن ىلع احلرف الصاكَْ ،هذا/
وأخش ٌَ ٌفاجأة ىفراكرٖ

أخترتهٍٔ ِلنِهٍٔ رفاكرٖ
ً
ويراع يف الهخاةث اىػروعيث رشً أي خرف مصٍٔع ُؽلا غري مهخٔب يف الرشً اإلماليئ ٌررو( /ىكرَ=يكرَ ،ذلرم=ذالرم ،داود=داوود)،
َّ
َّ
َّ
ٌ
وفم شدة احلرف املغػف إىل خرفني أوهلٍا شاكَ واثلاين ٌخدرك ٌرو( /دٌر=دمٍر) ،وكخاةث اتلِٔيَ خررف ُرٔن ٌررو( /بيرج=ةير ) ،وإشرتاع
خركث ةػظ ْاءات الغٍري اىغائب إن اكن مٔعػٓا يف ابلدر يتيح هلا اإلشتاع ٌرو( /ل=لٓٔ ،ٌِٔٓ=ٌِّ ،عِّ=عِٓٔ) ،وحتٔيرو خركرث خررف الرروي
املخدرك إىل خرف جيانس احلركث ٌرو( /فراق=فراكرٖ ،فراق=فراكٔ).
نٍا يراع يف الهخاةث اىػروعيث خذف أىف الٔضو ٌَ "ال" اتلػريف اىلٍريث ٌرو( /رأيج اىلٍر=رأيخيلٍر) ،وخذف أىف الٔضو والرالم ٌػرا
َّ
إن اكُج شٍصيث ومرااعة حغػيف احلرف اتلايل ٌرو( /رأيج الشٍس=رأيتششٍس) ،وخذف ٍْزة الٔضو إن اكن ٌا كتيٓا ٌخدررا ٌررو( /وانخرب=
وكخب ،واشخغفر= وشخغفر ،واشتصيً= وشتصيًْ ،ذا اب ٌَ=ْاذ بن) ،وخذف احلرف املػخو الصاكَ إن جراء يف آخرر اللكٍرث وحراله خررف شراكَ
ٌرو( /يف اخلري=فيخريِْ ،ا اخلري=ِْيخري ،أرجٔ اخلري=أرجيخري).
ً

اتللؽيع اىػرويض /ةػد نخاةث ابليج نخاةث غروعيث مغتٔؼث ةالشلك ُتدأ ةخدديد خراحّ وشهِاحّ ،وذلم ةأن ُغع حتج احلرف املخدررك (أيرا اكن
ُٔع احلركث) غالٌث اىفاضو املائو ( ،)/وحتج احلرف الصاكَ ُغع غالٌث ادلائرة ( ،)5ذً حناول حتديد ابلدر املِاشب ،وذلم ةػد اتلٔعيح اآليت/
ِ
غدد حبٔر الشػر شخث غرش حبرا ،ويشلك ُطفٓا (ذٍاُيث حبٔر) ٌا نصبخّ  ٌَ %95شػرُا اىلديً واحلديد ،ويه( /اىؽٔيو ،الاكمرو ،اىبصريػ،
الٔافر ،اخلفيف ،املخلارب ،الرمو ،الرسيع) ،وشأخاول ايكرتاب ةم ٌَ حتديد ابلدٔر الشٓرية ةؽريلث حلريتث ،ويه/
ابليج املتدوء ةرالذث ٌخدرات فصاكَ ( )5///يكٔن ٌَ /الاكمو ،أو اخلفيف ،أو الرمو.
ابليج املتدوء ةٍخدركني فصاكَ ( )5//يكٔن ٌَ /اىؽٔيو ،أو الٔافر ،أو املخلارب ،أو اىبصيػ ،أو الرسيع.
ابليج املتدوء ةٍخدرك فصاكَ فٍخدرك فصاكَ ( )5/5/يكٔن ٌَ /اىبصيػ ،أو الاكمو ،أو الرسيع.
ابليج املتدوء ةٍخدرك فصاكَ فٍخدركني فصاكَ ( )5//5/يكٔن ٌَ /اخلفيف ،أو الرمو.
فإن خددت ةدايث ابليج واخخٍايت حبره فؽ ِتق حفػيالت لك حبر ىلع ابليج ،فإذا اُؽتق وإي ِ
جرب حفػيالت ابلدر افي يييّ ،فإن لرً يِؽترق
فٍػىن ْذا أن حبر ابليج ىيس ٌَ ابلدٔر اثلٍاُيث الشٓرية ،أو أن يف حلؽيػم خيال ،أو كد يكٔن ابليج افي حتاول حلؽيػّ خمخال.
وْذا جدول فيّ حٔعيح أٌرو خلؽٔات اتللؽيع/

َّ
ُّ
أخرترهرً ِلُركً رفراكرٖ

وأخش ٌَ ٌفاجأة اىفرراق
وأخش ٌَ ٌفاجأة ىفراكرٖ
5/5// 5///5// 5/5/5//

0

ابليج نٍا ْٔ يف الهخاةث اإلمالئيث

2

نخاةث ابليج نخاةث غروعيث

أخترتهٍٔ ِلنِهٍٔ رفاكرٖ

3

حفهيم خرات ابليج وشهِاحّ

5/5// 5///5// 5///5//

4

وعع اتلفػيالت حتج احلرات والصهِات

5

حتديد ُٔع ابلدر ،ؤْ ِْا ٌَ الٔافر ،وعاةؽّ/
ً
ً
حِغيً ابليج حِغيٍا غروعيا لالؼٍئِان واتلدرب

6

ٌفاغي

فػٔىَ

فػٔىَ

ٌفاغي
ِ
ةردٔر الشػر وافرْا َجيو

ٌفاغي

ٌفاغي

ٌفاغي

ٌفاغي فػٔل

أخترتهٍِٔ /لنِهٍٔ /رفاكرٖ

وأخش ٌٌَ /فاجأة ىر /رفراكرٖ

ٌا شتق حٔعيح ملَ دليّ يشء ٌَ إملام شاةق ةالشػر واىػروض ،وي غىن غَ اتلدرب ٌع ٌخخطص ،وايشخػاُث ةكخب اىػرروض ،ويه نرررية ،وٌرَ
ً
أجٔدْا وأيرسْا" /أْدى شبيو إىل غيم اخلييو" ملدٍٔد مطؽىف ،و"اىػروض الٔاعح وغيً اىلافيث" ملدٍد اهلاشم ،والهخاةان ٌخٔفران وركيا وركٍيا.

إغداد /فٔاز ةَ غتداىػزيز اليػتٔن @fawaz_dr -

ً

عٔاةػ حبٔر الشػر

ً
نظً الشاغر ضيف ادليَ احليل (حر )ْ751 /عٔاةػ ليتدٔر الشػريث شٓيث احلفؾ ،وْا يه وكد راغيج يف حرحيتٓا ٌ-رجخٓدا -نرةة اشرخػٍاهلا
ً
يف شػرُا اىػريب كديٍا ذً خديرا ،وأشترين حبر الرجز افي أخرحّ غٍدا لهُّٔ حبر ُظً اغبلا/
م

ابلدر

0

َّ
اىؽٔيو

2

الاكمو

3

اىبصيػ

4

الٔافر

5

اخلفيف

6

الٍخلارب

7

َّ
الرمو

8

َّ
الرسيع

9

الٍددث

عاةػ ابلدر

فػٔىَ ٌفاعييَ فػٔىَ ٌفاغو

نٍو اجلٍال ٌَ ابلدٔر الاكمو

ٌخفاغيَ ٌخفاغيَ ٌخفاغو

5//5// - /5// - 5/5/5// - 5/5//

5//5/5/ - 5//5/// - 5//5///
َّ
إن اىبصيػ دليّ يربصػ اِلٌرو

5/// - 5//5/5/ - 5/// - 5//5/5/
ِ
ةردٔر الشػر وافررْا جرٍيو

01
00

الٍديد

02

الٍنرسح

 03الٍلخغب
04

الٍجخد

05

الٍغارع

06

َّ
الرجز

5//5// - 5/5// - 5/5/5// - 5/5//
5//5/// - 5//5/// - 5//5///

(.)5//5/5/=5//5///

مصخفػيَ فاغيَ مصخفػيَ فػو

5/// - 5//5/5/ - 5//5/ - 5//5/5/
ٌفاغي

ٌفاغي فػٔل

فاغالتَ مصخفػيَ فاغالت

غَ الٍرخرلارب كال اىرخييو

فػٔىَ فػٔىَ فػٔىَ فػٔل

5/5/// - 5//5/5/ - 5/5//5/

5/5// - 5/5// - /5// - /5//
ِ
رٌرو اِلةردر يرويّ اثلرلات

5/5// - 5///5// - 5///5//

فاغالتَ فاغالتَ فاغالت

غيرٕ اِلْرزاج تصٓيو

ٌفاعييَ ٌفاعيو

5/5//5/ - 5/5//5/ - 5/5//5/

(.)5/5/5//=5///5//

(فاغالتَ=فػالتَ)( ،مصخفػيَ=ٌخفػيَ).
(فػٔىَ= فػٔل).

(فاغالتَ=فػالتَ).
(.)5/5///=5/5//5/

(مصخفػيَ=ٌخفػيَ)( ،مصخفػيَ=مصخػيَ).

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///ذا ختب ،واِلضو( /فاغيَ=.)5//5/

5/5/5// - 5/5/5//

(.)/5/5//=5/5/5//

فاغالتَ فاغيَ فاغالت

5/5//5/ - 5//5/ - 5/5///
ٌ
ٌنرسح فيّ يغررب الٍررو

مصخفػيَ ٌفػالت مصخػو

اكرخغب نٍرا شألٔا

ٌفػالت مصخػو

َّ
اجخرررج اىردررات

(ٌفاغي =ٌفاغي ).

5/5// - 5/5// - 5/5// - 5/5//

خرركرات الٍرددث حرِرخلو

5///5/ - /5//5/

(.)5///=5//5/( ،)5//5//=5//5/5/

(.)/5//=5/5//

فػ ي َ فػ ي َ فػ ي َ فػ و

5///5/ - /5//5/ - 5///5/

(مصخفػيَ=ٌخفػيَ)( ،فاغيَ=فػيَ).

5/5//5/ - 5//5/5/ - 5/5//5/

مصخفػيَ مصخفػيَ فاغو

5/5/5// - 5/5/5//
ِ
لٍديد الشػر غِدي ضفات

(ٌخفاغيَ=ٌخفاغيَ).

(.)5//5//=5//5/5/( ،)5/5///=5/5//5/

5/5//5/ - 5/5/// - 5/5///
ٌ
ةردر ٌر َسيع ٌا ىرّ شراخرو
5//5/ - 5//5/5/ - 5//5/5/

(فػٔىَ=فػٔل)ٌ( ،فاعييَ=ٌفاغيَ).

(.)5//5//=5/5/5//( ،)/5//=5/5//

5/5// - 5///5// - 5/5/5//
ً َّ
يا خفيفا خرفج ةّ اىردرات

(الٍخدارك) 5/// - 5/// - 5/5/ - 5///
الٓزج

حفػيالحّ دون زخافات

ٌ
ؼرٔيو ىرّ دون ابلدٔر فغائو

جٔازاحّ الصائغث

(فػيَ=فػيَ).

(ٌفاعييَ= ٌفاعيو).

(فاغالتَ=فػالتَ)( ،فاغيَ=فػيَ).

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/

(مصخفػيَ=ٌخفػيَ)( ،مصخفػيَ=مصخػيَ).
(ٌفػٔيت=ٌفػالت).
()/5//5/=/5/5/5/

5/5/// - 5//5/5/
ُّ
حرػرد الٍرغارغرات

مصخفػيَ فاغالت

(مصخفػيَ=ٌخفػيَ)( ،فاغالتَ=فػالتَ).

ٌفاعيو فاغالت

(ٌفاعيو=ٌفاغو).

يف أةردر اِلرجاز ةرد ٌر يرصٓو

مصخفػيَ مصخفػيَ مصخفػو

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//

(مصخفػيَ=ٌخفػيَ)( ،مصخفػيَ=مصخػيَ).
(.)5///5/=5//5/5/( ،)5//5//=5//5/5/

إغداد /فٔاز ةَ غتداىػزيز اليػتٔن @fawaz_dr -

