
 

 

 الباب األول

 مقدمة
 خلفية البحث أ.

اإلنتاج األدبى هو إنتاج الفكر اإلنسان اّلذي يقّذره قرأه. حضور األدبى اليرّد  
حد الواقعى االجتماعى والثقافى. فى  ،فى وسط األدبى اإلنسانى حّتى اآلن يقبل ألأ

 ،بمعنى يرشد”sas“ األدب أصله من لغة سنسكرت  ،( عند تيو٤::٧٠٠الكتاب راتنا )
بمعنى بواسطة أو آلة. قال زين  ”tra“ويعاقب. وفي آخر الكلمة  ،ويدريس ،ويهدى

 ي سّن اإلنتاج الخيال( األدب هو شكل اإلنفعال تلقائّيا ف:::٠٠٠الّدين ألفناني )
 اّلذي يعرب عنصر الجّمل. تعبير فى الروح الكاتب ينصرف باإلنتاج األدبى.

قال )ويليك و وارين( األدب هو إنتاج الفّن و عملّية الخالّئق. من إنتاج األدبى  
رغبة حّتى اآلن هو الشعر. ألنّه يستعمل كلمة المنّسق حّتى يحصل إنتاج األدبى 

ر روحّية الشخصّية. وفى اللغة اإلندونيسيا الشعر هو إسم أخرى أجمل ويحّمس شعو 
ه هذ احث يستعمل كلمة الشعر فىالب ،( وكذالك١٠٨٠٠٤::٠ ،KBBI) ”puisi“من 

ير ألنّه يعتمد سّن الّتعب ،الرسالة. من عصر الجاهلى حتى اآلن الشعر رغبة األشد
ه القافية فى فى كّل بيت ول وروحّية الشخصّية. وفى الشعر كان تركيب الجسم له الوزن

 أخير ال

 اّلذي يتصّور الخيال و تعبير من الشعرآء فى صيغة العبارة الّتفصيلية و يتّم. ،بيت



 

 

 ،والقافية ،والوزن ،وفي الشعر العربي كانو أربعة عنصور الّداخل منها٠ المعاني 
 ،والرث ،مضالو  ،اللفظ. أما األمانة ترتبط بقصد الشعر العربى الّتى تشتمل٠ الوصف

اخل والحكمة. األمانة هي عنصر اّلد ،والمثال ،وإلعتزر ،والحماسه ،والفخر ،والتشبيب
تافه  يشعر . ولذالك الشعرإذاكان موضوعه دينا ففيه أمانة دينّية ،الّتى أهّمة فى الشعر

آئل الذي يبحث عن فض إذا ال أمانة ليأخذ فيه.كتاب خزينة األسرار هو أحد من كتب
 ،طيستعمل صيغة شعر ليبّلغ قصده. ليس خزينة األسرار فق فيه من المباحثو  ،القرآن

 ،يب من السوآء مع الكتاب خزينة األسرارر من جنس ق ولكن كتاب تعليم المتعّلم
يستعمل  ،يستعمل الشعر ليبلغ قصده.وفى البحث قصد و غايته الذي فى المباحث

حد مثل فى و  ،بالشعر والشعر مرّة ستعمل ي الفاتحة. وفى هذا باب صباب الخصائألأ
 بالشعر ليبلغ بحثه.

ات نادر لطاّلب و الطالب ،كتاب خزينة األسرار يبحث عن فضآئل القرآنفى   
وكثير من  ،أو المدرّيس أن يبحثون هذا الكتاب يباحث الشعر بعلم العروض والقوافى

سورة  صالمسلمين ال يعرفون عن فضأئل آية القرآن الذي قرأها كل يوم وبالخصو 
در باب الخصآئص الفاتحة التأليف من التأليفات حّتي ناالفاتحة. وكذالك الشعر فى 

د اّلذي لم يوج فرق بالصيغة القصيدة، ،وجد مساواة عن شعر واحد مع شعر اآلخر
مساواة من صيغة علم العروض و القوافى. ولذالك الكاتب يظّن أهم أن يبحث كثفا 

 ليتحّقق خالصة بّينة.

فاتحة باب الخصآئص الالكاتب يهتّم أن يبحث الشعر فى  ،ا البحثعلى هذ 
ة قوافي و األمانة في باب الخصائص الفاتحالعروض الفى صيغة الرسالة الموضوع " 



 

 

شيخ محمد حّقى النّازلى" وحصيل من هذا البحث ليجعل للفي كتاب خزينة األسرار 
 خرى.ر و إنتاج األدبى األمرجع حاسم الرسم الشعر الخطأ و الصحيح وفرق بين الشع

 ،وفى هذا البحث اليبحث كّلهم من علم العروض ولكن يختص على البحث 
 ،يعني٠ الزحاف والعّلت.وفى علم القوافى اليبحث كّلهم ولكن يختص على البحث

 ،م القافيةوإس ،وحركة القافية ،وحرف القافية ،و جنس القافية ،يعنى٠ كلمة القافية
واألمانة فى باب الخصآئص الفاتحة. وموضع سيبحث الباحث يعني الشعر واألمانة 
فى باب الخصآئص الفاتحة. هذا الشعر ليجعل موضع البحث ألّن ليطلب تمام من 

واألمانة فى هذا الشعر. على هذا البحث الباحث يهتّم  ،وعلم القوافى ،علم العروض
ة فى واألمان ،وعلم القوافى ،العروض ليبحث أن يردف فى استعمال قاعدة من علم

 باب الخصآئص الفاتحة.

 :هذا واحد مثل من بيت الشعر
 بفاتحة الكتاب تنال سرا وعزا شامخا طول الليالي

 بفاتحةل كتابتنا لسررن وعززنشا مخن طولل ليالي
o/o// o/o /o// o/o/o// o/o// o///o// o///o// 

 مفاعلتن مفاعتلن مفاعل مفاعلتن مفاعلتن مفاعل
 صحيحة صحيحة علت المقطوفة معصوبة معصوبة علت المقطوفة

 مثل التحليل الزحاف ٨خريطة 
َخْن ُطْوَلْل( ،َوعأْزَزْن َشا). شطر الثانى ٠ ٨أ. الزحاف ٠   مأ

ْرَرْن(. ٨ب. عّلت ٠   )ُلسأ



 

 

 (لََيالأيْ . )٠

 . نوع القافية ٠ مطلقة٨ج. القافية ٠ 

 بعض كلمة. كلمة القافية ٠ ٠

 . حروف القافية ٠ روى، تأسيس، دخيل، وصل٠

 . حركة القافية ٠ رس و إشباع٧

  . إسم القافية ٠ المتواتر5

ا هذا البيت من بحر الوافير وزنه مفاعلتن مفاعلتن فعولن مرّتين فى شطرى أبياته
ت العصبان فى حشوها نحو ُمَفاَعَلُتْن فصارت ُمَفاَعْلُتْن ألّن سكن حروف دووج

 لخامسة الحركة.ا

وأما القافية فى هذا الشعر هو لمّية ألّن رويها حرف االم التى تبنى عليه  
الشعروتكون من بعض الكلمة هي يالي وحروف الروي هي االم وحروف الياء بعد 
الروي هي الوصل وحركة الروي هي المجرى وأسمائها المتواترألنها بين ساكنيها واحد 

  دتوجالتأسيس والّردف وموصوله بمد والعيوب لم  متحّرك وأنواعها مجردة من
 وودافي قلوب الناس يبقى وعظم مهابة وصالح حال

 ووددافي قلوبننا سيبقى وعظم مها بةن وصال ححالى
o/o// o/o/o// o/o/o// o/o// o/o/o// o/o/o// 

 مفاعلتن مفاعتلن مفاعل مفاعلتن مفاعلتن مفاعل
 معصوبة معصوبة علت المقطوفة معصوبة معصوبة علت المقطوفة



 

 

 مثل التحليل الزحاف ٨خريطة 

 قُ ُلْوبأ نْ َنا( ،َوَوْدَدافأي). شطر األول ٠ ٨أ. الزحاف ٠ 

َقى(. ٨ب. عّلت ٠  يَ ب ْ  )سأ

َحالأي. )٠  (حأ

 . نوع القافية ٠ مطلقة٨ج. القافية ٠ 

 . كلمة القافية ٠ بعض كلمة٠

 . حروف القافية ٠ روى، تأسيس، دخيل، وصل٠

 . حركة القافية ٠ رس و إشباع٧

  . إسم القافية ٠ المتواتر5

ا هذا البيت من بحر الوافير وزنه مفاعلتن مفاعلتن فعولن مرّتين فى شطرى أبياته
ت العصبات فى حشوها نحو ُمَفاَعَلُتْن فصارت ُمَفاَعْلُتْن ألّن سكن حروف دووج

 الخامسة الحركة.

ة ألّن رويها حرف االم التى تبنى عليه وأما القافية فى هذا الشعر هو لميّ  
الشعروتكون من بعض الكلمة هي حالى وحروف الروي هي االم وحروف الياء بعد 
الروي هي الوصل وحركة الروي هي المجرى وأسمائها المتواترألنها بين ساكنيها واحد 

 متحّرك وأنواعها مجردة من التأسيس والّردف وموصوله بمد والعيوب لم توجد.



 

 

 وضوع فى هذا الشعر يعنى ٠ فضآئل سورة الفاتحة.الم

األمانة فى هذا الشعر يعنى إذا كان شخص يقرأ سورة الفاتحة طول الليالى فعليه عزّا 
 شامخا ووّدا فى قلوب الناس يبقى وعظم مهابة وصالح حال.

 

 تحديد البحثب. 
وأن تكون الباحث بؤرة فى المباحث الذي تصبح األسئلة  ،على هذا البحث 

 فى هذا البحث منها٠

ى كتاب ف فى الشعر باب الخصآئص الفاتحةوالقافية الزحاف والعّلة  العنوان ما. ٨
 ؟خزينة األسرار

 ؟فى الكتاب خزينة األسرار مانة فى باب الخصآئص الفاتحة. ما األ٠

 

 أغراض البحثج. 
 حث منها ٠أما أغراض هذا الب 

ى كتاب ف فى الشعر باب الخصآئص الفاتحةوالقافية الزحاف والعّلة  عنوان معرفةل .٨
 .خزينة األسرار

 .فى كتاب خزينة األسرار باب الخصآئص الفاتحةأمانة فى  معرفةل .٠

 



 

 

 فوائدة حصيلة البحثد. 
 فوائدة من هذا البحث أما النظرّي والعملّي فهي ٠

 . فوائدة النظرّي.٨

 فهم صيغات علم العروض فى هذا الشعر.لا. 

 فى هذا الشعر. افيةالق معرفةب. ل

 أمانة فى الباب الخصآئص الفتحة. معرفةج. ل

 د. يرجاء هذا البحث ليستعمل مرجع المقّرن على الدرس علم العروض وعلم القافية

 . فوائدة العملّي.٠

ى اآلن ال علم القافية حتّ  ا. زيادة الخزنة علمّية عن لغويّة خصوصا فى علم العروض و
 مشهور مقارن بعلم األخرى.

 ب. تيّقن القارء فى النغم حين يجيد الشعر عليه يتغّن.

 اإلطار الفكريه . 
الشعر هو صيغة اإلنتاج األدبى يستطيع أن يعبر شعورا وفكرا خياال. وفى النظرّي  

ه جّمل فى ّتى فىيو الشاكر الشعر. وقال والويو "وفى الشعر كّن صيغات العناصرة ح
من (. وغاية ٠5صفحة  ،٨٨١٤ ،وزنه. ويرّكب بيبإّرتركيب الباطن و الجسمه. )والويو

ه ( يسبك عن ٨٤٧–::٨يل بن أحمد الفرحيد )لاألدبى هو الشعر. فلذالك الخ
 لتركيب فى الشعر الجمال. يعرف بعلم العروض والقافية. ،نظوم فى الشعر



 

 

 الطريقةلغة كلمة "عروض" معنه منها٠ وفى ال ،العروض جمعه من أعاريض 
الصعبة و الجزء االخير من الشطر االول و ميزان الشعر والخشبة المعترضة وسط 

 (.٤٧–٤٠صفحة.  ،٨٨٨5 ،البيت. )حميد

 وفى اصطالح علم العروض يعني٠ 

العروض يبحث في الشعر العربي من حيث سالمة من العيوب والكسر والتسوية 
 (:٨صفحة.  ،٨٨١٤ ،)حقيقي

( فى كتابها الموضوع "دروس العلم ٤صفحة.  ،٠:٨٠ ،قال )نور حياتى 
 نها٠ م ،العروض" وقال العلمآء عن كلمة العروض و لماذا هذا علم يسّمى علم العروض

 . العروض يعنى مجاز معنه "النهاية" نهاية لفهم علوم اللغة العربّية وأدابها.٨

 . العروض يعنى إسم من مدينة المّكة ألّن هذا العلم توجد إمام خليل فى مكة. ٠

. العروض إسم من بعض فى وسط الشعر العربى فى أخير شطر األّول. فهذا العلم ٠
 يسمى علم العروض.

. العروض معنه "الطريق فى الجبل" بالتساوى ألّن بحر "الطريق المتعرّج" حّتى يدّل ٧
 لنظم أو الشعر العربىإلى معرفة عن ا

ألّن فى الشعر يفّصل و يتفّهم بوزن  ”عيار“. العروض أصله من كلمة العرض معنه 5
 الشعر.  



 

 

بحر أو وزن تكرارا من تفعيالت وليسّنن الشعر. خليل بن أحمد الفراهد يقول  
 ،حر بسيطب ،بحر مديد ،منها ٠ بحر طويل ،ألّن البحر أو وزن ينقسم على ستة أقسام

 ،نسرحبحر م ،بحر سريع ،بحر رمل ،بحر رجز ،بحر هزج ،بحر كاميل ،بحر وافير
متدارك.  بحر ،بحر متقارب ،بحر مجتث ،بحر مقتضب ،بحر مضارع ،بحر خفيف

 (.١-٨صفحة.  ،٠:٨٠ ،)فتيح

ى الوزن أو الفظ. وفى الوزن ينقسم عل ،على القسمان منها وفى الشعر يتغير 
عّلة وفى الفظ يعنى ضرورة الشعر. وكانو أهل العروض الزحاف وال ،القسمان منها

يرون فى تفعيالت ولكن يتغ ،تبديل فى حشو العربى ،يعرفون الطريق عن الزحافات معنه
المفرد  منها الزحاف ،فى كّل بحر وفى عروض وضربه. والزحاف ينقسم على القسمان

 والزحاف المزدوج.

سم على حرف سكن. والزحافه ينقالزحاف المفرد يتغير فى تفعيلة بحذف أحد  
وعقل.  ،كاف  ،قضب ،عصب ،وقص ،طيّ  ،خبن ،يعنى ٠ إضمر ،ثمانية أقسام

يعنى ٠  ،والزحاف المزدوج اجتمع من زحاف المفرد. وجملته ينقسم على أربعة أقسام
 نقص. ،شكل ،خزل ،خبل

 العّلة فى اللغة هي ٠ 

ف والثقيل وبالوتد السببي الخفيالعلة هي تغيير في عروض البيت وضربه يلحق بثاني 
 المجموع والمفروق.



 

 

منها ٠ عّلة الزيادة وعّلة النقص. منهما ينقسمان.  ،وهي تنقسم على القسمان 
نقص تنقسم تشبغ. وعّلة ال ،ترفل ،منها ٠ تذيل ،عّلة الزيادة تنقسم على ثالثة أقسام

 ،فكس  ،وقف ،سلم ،حذذ ،بتر ،قصر ،قط ،قطف ،منها ٠ حذف ،على عشرة أقسام
 (٨5٠–٨٧٨صفحة.  ،٨٨٨5 ،تشعيث. )حميد

 ٠ح. وأما اإلصطالوكليمة القافية جمعها من قوافى معنها عاتق أو وراء العنق 

 القافية هي من اخر البيت الى اول متحرك قبل ساكن بينهما. 

 ( ٨٨٠–٨٨٨صفحة.  ،٨٨٨5 ،)حميد 

  ،مةكلمة من بعض كل  ،كلمة  ،منها ٠ بعض كلمة ،وهي تنقسم على أربعة أقسام 
 كلمتان.

 منها ٠ قافية المطلقة وقافية المقّيدة. ،وجنس القافية ينقسم على القسمان 

 .دخيل ،تأسيس ،ردف ،خروج ،وصل ،منها ٠ روي ،وهي تنقسم على سّتة أقسام

 ،رسّ  ،اعإشب ،حذو ،نفاذ ،منها ٠ مجرى،وحركة القافية تنقسم على سّتة أقسام  
 توجيه.

 ،داركمت ،متراقب ،يعنى ٠ متواكس ،ية ينقسم على خمسة أقساموإسم القاف 
 مترادف. ،متواتر

 ،الوزن ،الفاظ ،منها ٠ معانى ،وأما عنصر الّداخل فى الشعر العربى أربعة أقسام 
 والقافية.



 

 

حث العلم و الفظ عن ب ،منها الفظ و المعنى ،وفى الحقيقته يتشّكل بسببان 
 ،و أما المعنى بسبب الموضوع واألمانة العطّية الشاعر لقارئه. )تريغان ،العروض
 (٠٨5٠  ٨٨٨٨ ،أمين الدين ،٠٨ ٨٨١5

ومن  يشعر التافه إذا مافيه األمانة. ،األمانة والعنصرة الّداخلة أهّمتان فى الشعر 
ال وأكم وغيرهم. وفى شعر أعراف ،والحكمة ،األمانة يعّبر التأليف حّتى جعل النصيحة

مثل أو تشبيب.  ،حماسة ،فخر ،هجا ،رثا ،إعتذر ،وصف ،يعنى ٠ حكمة ،منهم
 ٠ دروس الشعر(. ١::٠ ،)نورلينة

 

 الدراسات السابقةو. 
 ،فمطالعة الكاتب ويبحث عن بحيث األخرى ،ليبتعد تكرير البحث السوآء 

والكتاب األخرى. وكذالك كان حصيل البحيث يستعمل المقارنة ليبحث  ،فى الكتاب
 منها ٠ ،المسئلة ذالك

ّية فى كل ،فى قسم اللغة العربّية وأدابها ،٠:٨٤فى سنة  ،. أدي إقبال بدر الزمان٨
جامعة فجاجاران. قد بحث فى رسالته الموضوع "التحليل الشعر فى شرح   ،األداب

عر فى شرح  يعنى يبين الش ،باب اإلبتداء" بقصده البحثكتاب ألفّية إبن مالك فى 
منها  ،ويستعمل علم العروض و علم القافية ،كتاب ألفّية إبن مالك فى باب اإلبتداء

 وعّلة. ،زحاف ،بحر ،وزن ،خّط العروض



 

 

يعنى موضع  ،وجد الكاتب سوآء الشّكل ،على هذا البحث الذى قد بحث 
 ،الشعر والتخليل ،و فرق منها الشاعر ،ديالبحث يستعمل الشعر العربى التقلي

والموضوع الشعر. ألّن فى هذ البحث الكاتب يستعمل الشعر فى الباب الخاصآئص 
فى واألمانة من الشعر ذالك. و  ،وعلم القافية ،الفاتحة ويستعمل طريقة علم العروض

 ،بتداءإلهذا البحث الرسالة يستعمل يعنى شرح فى الكتاب ألفّية إبن مالك فى الباب ا
 ،وزحاف ،روبح ،ووزن ،منها خّط العروض ،ويستعمل طريق علم العروض و علم القافية

 وعّلة.

 ،افةفى كلّية الثق ،فى قسم اللغة العربّية وأدابها ،٠:٨٧فى سنة  ،. محّمد سبكر٠
جغا يوغيا كارتا. قد بحث فى رسالته  جامعة اإلسالمية الحكومية سونان كالي

الدوان البرودى يشتعمل علم العروض و علم القوافى" بقصده الموضوع "الشعر فى 
ى الدوان وضرورة الشعر يشتعمل ف ،وعّلة ،وزحافات ،وبحارا ،يعنى يبين وزانا ،البحث

 البرودى ويعلم حركة القافية وحروف القافية وعيوب القافية فى الدوان البرودى. 

 لشعر العربىيعنى موضع البحث يستعمل ا ،وجد الكاتب سوآء الشّكل 
لبحث والموضوع الشعر. ألّن فى هذ ا ،والتخليل الشعر ،و فرق منها الشاعر ،التقليدي

 ،الكاتب يستعمل الشعر فى الباب الخصآئص الفاتحة ويستعمل طريقة علم العروض
الكاتب  ،واألمانة من الشعر ذالك. ولكن فى علم العروض اليبحث كلهم ،وعلم القافية

وجنس  ،وفى علم القوافى الكاتب يبحث٠ كلمة القافية ،ة فقطوالعل ،يبحث الزحاف
شعر. وفى واألمانة فى ذالك ال ،وأسمآء القافية ،وحركة القافية ،وحروف القافية ،القافية

هذا البحث الرسالة يستعمل يعنى الشعر فى الدوان البرودى ويستعمل علم العروض و 



 

 

وضرورة الشعر  ،وعّلة ،وزحافات ،بحاراو  ،يبين وزانا ،علم القافية. بقصد مباحث يعنى
القافية فى  وعيوب ،يستعمل فى الدوان البرودى ويعلم حركة القافية وحروف القافية

 الدوان البرودى.

امعة ج ،فى كلّية األداب ،فى قسم األدبى آسية الغربية ،٠:٨٠فى سنة  ،أرحم .٠
حسن الدين. قد بحث فى رسالته الموضوع "فصيدة البردة اإلمام البشيرى التحليل 

 علم القوافى" دراسة القافية يستعمل طريقة علم القوافى.

يعنى موضع  ،وجد الكاتب سوآء الشّكل ،على هذا البحث الذى قد بحث 
 ،ل الشعريوالتخل ،و فرق منها الشاعر ،البحث يستعمل الشعر العربى التقليدي

والموضوع الشعر. ألّن فى هذ البحث الكاتب يستعمل الشعر فى الباب الخصآئص 
كن واألمانة من الشعر ذالك. ول ،وعلم القافية ،الفاتحة ويستعمل طريق علم العروض

ى علم وف ،والعلة فقط ،الكاتب يبحث الزحاف ،فى علم العروض اليبحث كلهم
 ،وحركة القافية ،وحروف القافية ،وجنس القافية ،القوافى الكاتب يبحث٠ كلمة القافية

واألمانة فى ذالك الشعر. وفى هذا البحث الرسالة يستعمل يعنى  ،وأسمآء القافية
الشعر فى فصيدة البردة اإلمام البشيرى التحليل علم القوافى" دراسة القافية يستعمل 

 طريق علم القوافى. 

 فى كلّية األداب وعلوم ،لعربية وأدابهافى قسم اللغة ا ،٠:٨٠فى سنة  ،تشريفة. ٧
جغا يوغيا كارتا. قد بحث فى رسالته  جامعة اإلسالمية الحكومية سونان كالي ،الثقافة

الموضوع "طرب الشعر سياسة فى الدوان حفيظ إبراهيم" يستعمل طريقة علم العروض 
 وعلم القافية.



 

 

يعنى موضع  ،وجد الكاتب سوآء الشّكل ،على هذا البحث الذى قد بحث 
 ،الشعر والتخليل ،و فرق منها الشاعر ،البحث يستعمل الشعر العربى التقليدي

والموضوع الشعر. ألّن فى هذ البحث الكاتب يستعمل الشعر فى الباب الخصآئص 
كن واألمانة من الشعر ذالك. ول ،وعلم القافية ،الفاتحة ويستعمل طريق علم العروض

ى علم وف ،والعلة فقط ،لكاتب يبحث الزحافا ،فى علم العروض اليبحث كلهم
 ،وحركة القافية ،وحروف القافية ،وجنس القافية ،القوافى الكاتب يبحث٠ كلمة القافية

واألمانة فى ذالك الشعر. وفى هذا البحث الرسالة الموضوع "طرب  ،وأسمآء القافية
 لقافية. ا الشعر سياسة فى الدوان حفيظ إبراهيم" يستعمل طريق علم العروض وعلم

من حصيل نظر السابقة يعين فى التصور عن فّن أو طريق يستعمل فى هذا  
ألّن  ،الكاتب لم يوجد البحث السوآء مع هذا التحليل ،التحليل. وعلى هذا البحث

عروض قوافي و األمانة في الباب الخصائص  الكاتب يستعمل موضع الموضوع "
يخ يخ محمد حّقى الّنازلى التأليف الشالفاتحة في الكتاب خزينة األسرار تأليف ش

 محمد حّقى النازلى"

 تنظيم الكاتبج. 

مناهج  ،طار النظريّ مقدمة، اإلمنها ٠  ،هذا البحث عاّما ينقسم على أقسام 
ة و تكمل ،قائمة المراجع ،خالصة و نصيحة ،حصيل التحليل أو البحث ،البحث

 رواية الحياة.



 

 

يعنى الباب المقدمة متن البيان فى خارج األساس المسألة يبحث  ،الباب األول 
لفية ثم إلى أقسام منها٠ خ ،فى هذا التحليل. كلهم يحتوي دليال إلى أساس المسألة

 ،التفكير أساس ،نظر المرجع ،فائدة البحث ،أغراض البحث ،تحقيق البحث ،البحث
 طريقة الكاتبة.

 ن عن أقسام الموضع خلفية تحليال فى هذاالمتاإلطار النظرّي  ،الباب الثانى 
 وأي المنهج يستعمل خلفية الموضوع ذالك التحليل. ،التحليل

شعر باب يستعمل فى البحث ال وخطواته هج البحثمنيعنى عن  ،الباب الثالث 
 الخصآئص الفاتحة

ل و البحث يعنى حصيل التحلي ،يعنى باب أهّم على هذا التحليل ،الباب الرابع 
 فى الشعر باب الخصآئص الفاتحة

 يعنى خالصة و ،يعنى باب الخاتم من هذا التحليل كلهم ،الباب الخامس 
 نصيحة

 
 


