
 
 
 

 

 مجًعـا وتوثيًقـا ودراسة

 

 دادإع
 / هالـة حمند السيد زهرانم.أ

 أستاذ مداعج بكمية الجراسات اإلسالمية والعخبية
 فخع البشات بالقاهخة -جامعة األزهخ

 



 

 

 

2 

 



 

 

 

3 

 ملخص حبح

 إعداد :

 لة حمند السيد زهراند / ها

 أستاذ مساعد بقسؼ المغؾيات

 فرع البنات بالقاهرة –جامعة األزهر 
hala.zhran@yahoo.com 

، فقثد ااسث   يتناول البحث  وثؾاهد النسثال اليثعرية فثر التثراث النحثؾ  
النسثثال الرجثثال  فثثر اثثرض اليثثعر ، واليثثؾاهد اليثثعرية وعثثد أ ثث   مثثؽ أ ثثؾل 

(، ، وحثدي  ال طثظ ) )()نحؾ العربر بعد كتثا    االستيهاد فر ال
اليثثثثؾاهد اليثثثثعرية مثثثثؽ جهثثثثات  واثثثثد وعثثثثددت الدراسثثثثات النحؾيثثثثة التثثثثر وناولثثثث 

ثثثا ي،ثثثداع ال ثثثرأة اليثثثعر ، متعثثثددة ، ك ثثثا ونؾعثثث  الدراسثثثات التثثثر أعظثثث  اهت ام 
فدرس  فيث  جؾابثك كرةثرة مثؽ الناحيثة األد،يثة والنقدقثة، وبقثر الحابثك النحثؾ  

أحد ،دراسثت ، ويهثدا البحث  وحقةث  مثا  -حسك عم ر–لؼ يتظرق إلي  الذ  
 يمر:

 ج ع وتات وؾاهد النسال اليعرية ال برؾثة وال تناثرة فر التراث النحؾ .-1

 وؾثة  بسبة هذه اليؾاهد وروايتها.-2

دراسثثثة هثثثذه اليثثثؾاهد، وبيثثثان مؾفثثثع االستيثثثهاد فةهثثثا  السثثثت  ص الثثثدور -3
 إثرال النحؾ العربر، و ياغة اؾاعده.الذ  أسه   ب  ال رأة فر 
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ُعنثثر البحثث  بح ثثع ودراسثثة وثثؾاهد النسثثال ال تعمقثثة بال سثثا   النحؾيثثة و 
ا، و وثثؼ عثثرض اليثثؾاهد  ثثا، وبمثثا عثثددها ث ابيثثة وث ثثابةؽ وثثاهد  والطثثرفية أقا 
النحؾية حسك ألفية ا،ؽ مالػ، واليؾاهد الطرفية وفث  وروةثك أ،ثؾا  الطثرا 

د عمثثثث) ال يثثثثهؾر فثثثثر ال تثثثثك النحؾيثثثثة، مثثثثع ذكثثثثر العربثثثثر، ك ثثثثا ُأثبثثثث  اليثثثثاه
الرواقثثات التثثر وثثىثر عمثث) القاعثثدة النحؾيثثة ال ستيثثهد بثث  عمةهثثا، أمثثا الرواقثثات 
األخرى فأوةر إلةها فر الهامش، ك ا أوةر إل) ورج ة مؽ ُعرر عم) ورج ت  
مثثثثؽ اليثثثثاعرات.  وُأختثثثثتؼ البحثثثث  بعثثثثرض أهثثثثؼ النتثثثثا   التثثثثر وؾ ثثثث  إلةهثثثثا ، 

ؾاهد القرآبية و الحدي  النبؾ  اليثري  ، و أاثؾال العثر  و وفهارس عامة لمي
 األمرال ، و األوعار ، ثؼ ثب  ال طادر وال راجع . 

: وثثثؾاهد ، بسثثثال ، وثثثراث بحثثثؾ  ، دور ال ثثثثرأة ،  الكمساااات الساتتا ياااة
 مسا   بحؾية ، مسا    رفية . 
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 Summary: 

Women's poetic evidence of grammatical heritage, 

collection, documentation and study 

Preparation: 
Dr. Hala Mohammed Al Sayed Zahran 

Assistant Professor, Linguistics 

Al-Azhar University - Girls' Branch in Cairo 

hala.zhran@yahoo.com 

The research deals with the poetic evidence of women in 

the grammatical heritage, women have divided men in the 

loan of poetry, and the poetic evidence is originally 

considered one of the origins of martyrdom in Arabic 

grammar after the Book of Allah Almighty, and the hadith 

of Mustafa (peace be upon him), and there have been 

many grammatical studies that dealt with poetic evidence. 

From many sides, as varied studies that gave attention to 

women's poetic creativity, studied many aspects of the 

literary and monetary aspects, and the grammatical aspect 

that was not addressed, as far as I know, one of his 

studies, and the aim of the research is to achieve the 

following: 

1 .Collecting the fragments of women's verses scattered in 

the grammatical heritage. 

2 - Documenting the proportion of these evidences and 

their account. 
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3 .Study these evidences, and indicate the question of 

where they are cited, in order to draw the role that women 

have contributed to enriching Arabic grammar and to 

formulate its rules. 
The research was intended to collect and study women's 

evidence on grammatical and grammatical issues as well, 

and there were eighty eighty witnesses, and grammatical 

evidence sought according to ibn Malik's millennium, and 

the pure evidence in order of the doors of the Arab 

exchange, as the witness proved the famous in the 

grammar books, with the mention of novels The other 

novels are referred to in the margin, as well as the 

translation of the poets.  The research concluded by 

presenting the most important findings, and general 

indexes of qur'anic and hadith al-Hadith al-Sharif, arab 

sayings and proverbs, and poems, and then proved the 

sources and references . 
Key words: evidence, women, grammatical heritage, 

the role of women, grammatical issues, pure issues.
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 املقدمــة

ا، جً جًدا، وجعاا  لكاا   اا   أماااعاا الحسااج ا الااحص أ رااي  اا   ااا  
، هعماي سانج ا ع عباجر ورساؾل يذخك ف   كسه أ ًجا، والراالة والداالموال

 الخ سة السهجاة، والشعسة السدجاة، وعمي آله وصحبه ومؽ تبع هجار وواالر.
 ج،،ااوبع  

هؼ، عاليثثعر ديثثؾان العثثر ، ومرجثثع أبسثثا،هؼ، وسثثح  وثثاري هؼ وواثثا  فثث ن
اُل فثثر اثثرض اليثثعر، فمثثيس أحثثد مثثؽ العثثر  إال وهثثؾ واثثد ااسثث   الرجثثال  النسثث

ققدر عم) اؾل اليعر، طبع ركك فةهؼ، ا  اؾل  أو كرر، فث ن  ثدق هثذا عمث) 
 .(1)رجالهؼ  دق عم) بسا هؼ، إذ الظبع واحد والمغة مت قة والغريزة الو تمف

ك ثثا أن اليثثؾاهد اليثثعرية وعثثد أ ثث   مثثؽ أ ثثؾل االستيثثهاد فثثر النحثثؾ 
(، واد وعددت الدراسثات )، وحدي  ال طظ ) ()   العربر بعد كتا 

النحؾيثة التثثر وناولثث  اليثثؾاهد اليثثعرية مثؽ جهثثات متعثثددة كالاثثرورة واليثثذوذ 
والتأوي ، أو مؽ جهة دراستها فر مىلف مثؽ ال ىل ثات أو ألحثد مثؽ اليثعرال، 

ثا ي،ثداع ال ثرأة اليثعر ، فدرسث  فيث   ك ا ونؾع  الدراسات التر أعظ  اهت ام 
ؾابثثثك كرةثثثرة مثثثؽ الناحيثثثة األد،يثثثة والنقدقثثثة، وبقثثثر الحابثثثك النحثثثؾ  الثثثذ  لثثثؼ ج

أحثثثد ،دراسثثثت ، لثثثذلػ رأيثثث  ال ثثثؾض فثثثر هثثثذا  -حسثثثك عم ثثثر–يتظثثثرق إليثثث  
) ااؾاهج الشدااا  الذااعخاة فاا  التااخاث الشحااؾص، جسًعااا ال ؾفثؾع ال عنثثؾن لث  ،ثثث

 لتحقة  األهداا اآلوية: وتؾثيًقا ودراسة(

                                                 

 .3/48ظ )  ادق الرافعر ينغر: واريخ آدا  العر  ل ط (1)
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يثثثثثعرية ال برؾثثثثثثة وال تنثثثثثاثرة فثثثثثر التثثثثثراث ج ثثثثثع وثثثثثتات وثثثثثؾاهد النسثثثثثال ال -1
 النحؾ .

 وؾثة  بسبة هذه اليؾاهد وروايتها. -2

دراسثة هثذه اليثؾاهد، وبيثان مؾفثع االستيثهاد فةهثا  السثت  ص الثدور  -3
 الذ  أسه   ب  ال رأة فر إثرال النحؾ العربر، و ياغة اؾاعده.

لنحؾية وؾاهد النسال ال تعمقة بال سا   ا واد ُعنر البح  بح ع ودراسة
ثثا، وال أجثثزم بثثأبنر وا ثث  عمثث) كتثثك التثثراث النحثثؾ  كمهثثا ف بهثثا  والطثثرفية أقا 
مؽ السعة ب كان، ول ننر اجتهدت فر وتبعها وج ع ما وفقنثر   وعثال) إليث  
ا، اعت ثثدت فثثر ج عهثثا عمثث) ال ىل ثثات النحؾيثثة مثثؽ  فبمثثا ث ابيثثة وث ثثابةؽ وثثاهد 

ؾاهد النحؾيثثة اثثدق  ا كال قا ثثد التثثر ُوعنثث) باليثث لثثدن سثثةبؾي ، وكثثذلػ ال ىل ثثات
النحؾيثة لمعةنثر، ووثثرح وثؾاهد ال غنثر لمسثثةؾطر، وخزابثة األد  ووثرح أ،يثثات 
ال غنثر لمبغثداد ، وحثدير ا كثال عحؼ ال  طثث  فثر وثؾاهد العربيثة لمثدكتؾر إمةثث  

 قعقؾ ، ومعحؼ وؾاهد النحؾ اليعرية لمدكتؾر حنا حداد.

ؽ مالثثثثػ، واليثثثثؾاهد واثثثثد وثثثثؼ عثثثثرض اليثثثثؾاهد النحؾيثثثثة حسثثثثك ألفيثثثثة ا،ثثثث
الطرفية وف  وروةك أ،ؾا  الطرا العربر، ك ا ُأثب  اليثاهد عمث) ال يثهؾر 
فثثثثر ال تثثثثك النحؾيثثثثة، مثثثثع ذكثثثثر الرواقثثثثات التثثثثر وثثثثىثر عمثثثث) القاعثثثثدة النحؾيثثثثة 
 ال ستيهد ب  عمةها، أما الرواقات األخرى فأوةر إلةها فر الهامش، ك ا أوثةر

 رات.إل) ورج ة مؽ ُعرر عم) ورج ت  مؽ الياع

ويقثثثع البحثثث  بعثثثد هثثثذه ال قدمثثثة فثثثر و هةثثثد وفطثثثمةؽ وخاو ثثثة، وبيابهثثثا 
 كاآلور:
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مكا اااة الذاااعخ فااا  االستذاااهاد، ودور الساااخأة فااا  إثاااخا   :  التسهنااااج
 وفي  ث ث بقاط: الذعخ والشحؾ العخب .

 مكابة اليعر فر االستيهاد. : أولها

 دور ال رأة فر إثرال اليعر العربر. : ثا نها

 دور ال رأة فر إثرال النحؾ العربر. : ثالثها

وفيثثثث   :  ااااؾاهج الشدااااا  الذااااعخاة الستااااا  عمااااي  داااابتها. الارا  األول
 مبحران:

 وؾاهد النسال اليعرية ال ت ث  عمث) بسثبتها إلث) امثرأة معةنثة.: السبحث األول
 وفي  بقظتان:

 وؾاهد ال سا   النحؾية.  : األولي

 وؾاهد ال سا   الطرفية.  :األخخى 

: وؾاهد النسال اليثعرية ال ت ث  عمث) بسثبتها إلث) ابةمثة معةنثة، اخث اآلخالسبح
 وفي  بقظتان: أو إل) عامة العر .

 وؾاهد ال سا   النحؾية.  : األولي

 وؾاهد ال سا   الطرفية.  :األخخى 

 وفي  بقظتان:  ؾاهج الشدا  الذعخاة الستعجدة الشدبة. :  الار  اآلخاخ

 نحؾية.وؾاهد ال سا   ال  : األولي

 وؾاهد ال سا   الطرفية.  :األخخى 
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وبعثثث  ، وأُ  اوثثثت م  عمثثث) النتثثثا   التثثثر وؾ ثثث  إلةهثثثا البحثثث:  ةااااالخاتس
ب هثثارس عامثثة لميثثؾاهد مثثؽ القثثرآن ال ثثريؼ، والحثثدي  النبثثؾ  

واألوثثثثثعار، ثثثثثثؼ ثبثثثثث   وأاثثثثثؾال العثثثثثر  واألمرثثثثثال، اليثثثثثري ،
 ال طادر وال راجع.

 وبعااج،، 
واخاات  لعغستااه بالكسااال والجااالل،  فداابحان مااؽ تشاادر عااؽ الااشق ،

فأسأله تعالي العرسة مؽ الدل ، والدجاد فيسا جسعت، والرؾاب فيسا وثقت 
 ودرست.

 و اي باهلل  هنًجا، عميه تؾ مت وإليه أ نب
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 دالتنويـ

 وفيه ثالث  قاط:

مكا ااة الذااعخ فاا  االستذااهاد، ودور السااخأة فاا  إثااخا  الذااعخ والشحااؾ 
 العخب .

 عخ ف  االستذهاد:أواًل: مكا ة الذ
واالهت ثثام مثثؽ ج يثثع العم ثثال، ولثثؼ قكثثؽ  بالثث  اليثثؾاهد اليثثعرية الحغثثؾة

عمثثثث) عم ثثثثال العربيثثثثة ،ثثثث  وثثثثاركهؼ فيثثثث  ال قهثثثثال واأل ثثثثؾلةؾن  ذلثثثثػ مقطثثثثؾر ا
القثثرآن  ولثثؾال اليثثعر لثثؼ قكثثؽ عمثث) مثثا يمثثبس مثثؽ أل ثثا  ،وال حثثدثؾن وال  سثثرون 
 .(1)واهد ()ال ريؼ وأخبار الرسؾل 

أبث  اثال: يأيهثا النثاس عمثيكؼ ،ثديؾاب ؼ ال قاث ،  () ثر فُرو   عؽ ع
 .(2)االؾا: وما ديؾابنا؟ اال: وعر الحاهمية ف ن في  و سةر كتابكؼي

وكثثان ا،ثثؽ  بثثاس رفثثر   عنه ثثا ققثثؾل: يإذا خ ثثر عمثثيكؼ وثثرل مثثؽ 
 .(3)القرآن فا،تغؾه فر اليعر، ف ب  ديؾان العر ي

لرابعثثثة فثثر االستيثثثهاد بعثثثد وعمثث) الثثثرغؼ مثثؽ أن اليثثثعر قحتثثث  ال روبثثة ا
، وكثث م العثثر  النرثثر   ف بثث  قحتثث  ()كثث م   وعثثال)، وحثثدي  رسثثؾل   

 ال روبة األول) فر كررة االستيهاد ب .
                                                 

 .138ينغر: كتا  الطناعتةؽ ص (1)
، وإروثثثثاد السثثثثار  إلثثثث)  ثثثثحي  الب ثثثثار  2/474هثثثثذا األثثثثثر فثثثثر و سثثثثةر ال يثثثثاا  (2)

7/196. 
 .2/542ينغر: ال ستدرك عم) الطحيحةؽ لمنيسا،ؾر   (3)
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بيثثروط  واثثد اعتنثث) عم ثثال العربيثثة باليثثؾاهد اليثثعرية فابتقؾهثثا واةثثدوها
 وفؾابط منها:

عثؽ أخثذ المغثة: يووىخثذ األخذ عثؽ الثرواة ال ؾثثؾق ،هثؼ، ققثؾل ا،ثؽ فثارس أواًل: 
 .(1)س اع ا مؽ الرواة الرقات ذو  الطدق واألمابة، وُيتَّق) ال غنؾني

واد بّص عت د عمةها فر التقعةد، وعةةؽ القبا   التر وىخذ منها المغة، ويُ  ثا ًيا:
مثؽ ،ثةؽ  عم) ذلػ ال ارا،ر فر اؾل : يوكان الذ  وؾل) ذلػ ]بقث  المغثة 

مؽ أرض العراق. فتعم ؾا لغتهؼ وال طي   أمطارهؼ أه  ال ؾفة والبطرة
سثكان البثثرار   مثثؽ مثنهؼ دون أهثث  الحاثر، ثثؼ منهثا مثؽ سثثكان البثرار  

ثثا وج ثثال وأبعثثدهؼ إذعاب ثثا  مثثؽ كثثان فثثر أوسثثط ب دهثثؼ ومثثؽ أوثثدهؼ وؾّحي 
ا،  وهثؼ يثيس وو ثيؼ وأسثد وطثّرل ثثؼ ُهثذي ، فث ن هثىالل هثؼ معغثثؼ وابقيثاد 

ااؾن فمثثؼ يىخثثذ عثثنهؼ وثثرل  ألبهثثؼ البثثأمثثا مثثؽ ُبقثث  عنثث  لسثثان العثثر . و 
كثثابؾا فثثثر أطثثراا ب دهثثثؼ م ثثثالظةؽ لغةثثرهؼ مثثثؽ األمثثؼ مظبثثثؾعةؽ عمثثث) 

ل ا  سا ر األمؼ ال ظي ة ،هؼ مثؽ الحبيثة والهنثد ألسرعة ابقياد ألسنتهؼ 
 .(2)وال رس والسريابّةةؽ وأه  اليام وأه  مطري

حديثثد في ثثا يتعمثث  هثثذا التوحديثثد حقبثثة زمنيثثة لمغثثة ال حثثت  ،هثثا، ويت رثث   ثالًثااا:
 فر أربع طبقات. البغداد باليعرال، واد  ن هؼ 

اليعرال الحاهمةؾن، وهؼ مؽ كان اب  ايسث م، كثامرا القثيس  الظبقة األولي:
 واألعي).

                                                 

 .34الطاحبر فر فق  المغة العربية ص (1)
ر عمثثثثثؼ أ ثثثثثؾل النحثثثثثؾ لمسثثثثثةؾطر ، وينغثثثثثر: االاتثثثثثراح فثثثثث147كتثثثثثا  الحثثثثثروا ص (2)

 .111 -111ص
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ال  اثثثرمؾن، وهثثثؼ الثثثذيؽ أدركثثثؾا الحاهميثثثة وايسثثث م، كمبةثثثد  الظبقاااة الثا ياااة:
 وحسان.
 مةؾن، وهؼ الذيؽ كابؾا فثر  ثدر ال تقدمؾن، ويقال لهؼ ايس الظبقة الثالثة:

 ايس م، كحرير وال رزدق.
ثثؽ بعثثدهؼ إلثث)  الظبقااة الخابعااة: ثؾن، وهثثؼ م  ال ؾلَّثثدون، ويقثثال لهثثؼ ال حثثد 

 ار ،ؽ ،رد وأ،ر بؾاس.زمابنا، كبيّ 

فثثثثثأج عؾا عمثثثثث)  ثثثثثحة االستيثثثثثهاد بيثثثثثعر طبقثثثثثة اليثثثثثعرال الحثثثثثاهمةةؽ 
ؽ، والطثثثثحي   ثثثثحة وال  اثثثثرمةؽ، واختم ثثثثؾا فثثثثر طبقثثثثة اليثثثثعرال ايسثثثث مةة

 .(2)، وُيعد إ،راهيؼ ،ؽ هرمة آخر مؽ ُقحت  بيعره(1)االستيهاد بيعرهؼ

فهثذه الاثثؾابط التثثر وفثثعها العم ثثال وحر ثثؾا عمةهثثا كثثان الهثثدا منهثثا 
 واالحت ا  بظابعها، وايبقال عم) خطا طها. فبط المغة،

 السخأة ف  إثخا  الذعخ العخب : ثا ًيا: دور
ُقسثتهان بثث  فثر إثثرال الحيثاة اليثعرية، وبسثثتظيع أسثه   ال ثرأة ،ثدور ال 

 لنا ال طادر وال راجع عؽ االعتداد ب كابة  أن بتبةؽ ذلػ مؽ خ ل ما وحكي
م ثثال واألمثثرال، اليثثاعرة، ووثثهؾدها منتثثدقات اليثثعرال، واجت اعهثثا باليثثعرال وال 

ابك وإداروها لم حالس األد،ية، وإجازوها ما وستنيده اليعرال ،ةؽ يديها، إل) ج
 .(3)وهادة اليعرال لمياعرة، أو وحؾلها إل) باادة لميعر، مع كؾبها مبدعة في 

                                                 

 .8 -6/ 1ينغر: خزابة األد   (1)
 .148ينغر: االاتراح ص (2)
 .16ينغر: اليعر النسا ر فر أد،نا القدقؼ لمدكتؾر مر يؾسف خمي  ص (3)
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 وم ا قحزم بقدروها عم) ارض اليعر ويزيثدبا ققةن ثا بغثزارة ابتهاجهثا فيث 
مثثا ذكثثره أ،ثثؾ بثثؾاس فثثر اؾلثث : يمثثا امثث  اليثثعر حتثث) رويثث  لسثثتةؽ امثثرأة مثثؽ 

 .(1)العر ، منهؽ ال نسال ولةم)ي

ؼ أبغثؼ وثعر ا حتث) ح غث  سثبعة عيثر ديؾاب ثا لمنسثال : يلثواال أ،ؾ و ثام
 .(2)خا ةي

وذكثثثثثثثر السثثثثثثثةؾطر أن النسثثثثثثثال اليثثثثثثثاعرات مثثثثثثثؽ العثثثثثثثر  العربثثثثثثثال مثثثثثثثؽ 
ثثثثة ؽ كرثثثثرة، بحةثثثث  إن ا،ثثثثؽ  الحاهميثثثثات، والطثثثثحا،يات، وال  اثثثثرمات ال ُقحط 

يأخبثثثثار النسثثثثال اليثثثثؾاعري مثثثثؽ العربيثثثثات ال وثثثثر  :ج ثثثثع كتاب ثثثثا فثثثثر (3)الظَّثثثثراح
فحال فر عدة محمدات، واد رأى منث  السثةؾطر  ،ر العربيةقستيهد بيعرهؽ ف

 .(4)ال حمد السادس، وليس بآخره

لثثؼ قطثثمنا مثثؽ وثثعر النسثثال إال القمةثث  عمثث) بحثثؾ مثثا بثثراه مثثؽ  ومثثع ذلثثػ
، ولةث  األخةميثة، وكثذلػ مثا جثال منرثؾر ا فثر كرةثر (5)مقظعات ج ع  لم نسثال

األغثثثابر ،ثثثؽ سثثث م، و بقثثثات فحثثثؾل اليثثثعرال المثثثؽ مطثثثادربا األد،يثثثة، بحثثثؾ: ط
أل،ثثر ال ثثرج األ ثث هابر، وزهثثر اآلدا  لمحطثثر ، وباثثي  إلثث) ذلثثػ مثثا جثثال 

                                                 

 .3/55، وينغر: واريخ آدا  العر  65بزهة األلبال فر طبقات األدبال ص  (1)
، وينغثثثثر: وثثثثاريخ آدا  العثثثثر  2/252وثثثثك واليثثثثاعر ال رثثثث  السثثثثا ر فثثثثر أد  ال ا (2)

3/55. 
هؾ: حسثؽ ،ثؽ ب ،ثؽ جع ثر ،ثؽ عبثد ال ثريؼ، اثؾام الثديؽ، اليثةبابر، أديثك عرااثر،  (3)

 (.2/215هث، )األع م 721وؾفر سنة 
 .23بزهة الحمسال فر أوعار النسال ص (4)
 .3/55ينغر: واريخ آدا  العر   (5)
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مثثثثثؽ مطثثثثثادر جعمثثثثث  جثثثثث  اهت امهثثثثثا وثثثثثعر النسثثثثثال، مرثثثثث : أوثثثثثعار النسثثثثثال 
 .(1)لم رزبابر، وبزهة الحمسال فر أوعار النسال لمسةؾطر

 ولع  السبك فر امة ما ورد إلةنا مؽ وعر النسال:

، فث ن مثا (2)ع مثع مثا فثاع مثؽ التثراث العربثرأن معغؼ ما أبيثدب  فثا -
ابته) إلةنا م ا اال  العر  إال أام ، ولؾ جالبا وافر ا لحالبا عمؼ ووعر 

 .(3)كرةر ك ا اال أ،ؾ ع رو ،ؽ الع ل

القثثؾ ، الحثثثزل، ال طثثي  الثثثذ   أن رواد الح ثثع والتثثثدويؽ احت ثثؾا باليثثثعر -
وثثعر ال ثثرأة  يتاثث ؽ الغريثثك والحؾوثثر مثثؽ الم ثثا، فأاطثثؾا ال رةثثر مثثؽ

، وكثان بيثار ققثؾل: يلثؼ وقث  امثرأة وثعر ا اثط إال (4)ألب  ،دا لهؼ رييق ا لةن ا
 .(5)  يواسترن) ال نسال مؽ هذا الحكؼوبةؽ الاعف في

عمثث) ال ثثرأة مثثؽ  واألعثثرااكابثث  و رفثثها العثثادات والتقالةثثد  القةثثؾد التثثر -
ط هثا، عزلها عؽ الحياة العامة، ف ؽ ثؼ لؼ قكؽ لهثا أن وتحثدث عثؽ عؾا

 .(6)وحطروا محالها ال نر فر الرثال

                                                 

 .49أد،نا القدقؼ صينغر: اليعر النسا ر فر  (1)
، رسثثثثثالة 11ينغثثثثثر: اليثثثثثعر النسثثثثثؾ  األبدلسثثثثثر فثثثثثر القثثثثثرن ال ثثثثثامس الهحثثثثثر  ص (2)

 م.1986 -هث1416ماجستةر إعداد سعد ،ؾف ا ، جامعة عنابة، 
 .1/387، وال طا ص 1/25ينغر: طبقات فحؾل اليعرال  (3)
فثر اليثعر ، وأسثالةك البيثان 23ينغر: ايمثال اليثؾاعر أل،ثر ال ثرج األ ث هابر ص (4)

، رسثثثالة دكتثثؾراه، إعثثثداد 31النسثثؾ  القثثثدقؼ مثثؽ الحاهميثثثة إلثث) العطثثثر ال باسثثر ص
 م.2113 -هث1434فاط ة  غةر، الحزا ر، 

 .31 /4ال ام  لم برد  (5)
 .11ينغر: اليعر النسؾ  األبدلسر فر القرن ال امس الهحر  ص (6)
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 ثالًثا: دور السخأة ف  إثخا  التخاث الشحؾص:
 يتبةؽ دور ال رأة فر إثرال التراث النحؾ  مؽ خ ل:

وثثداول وثثؾاهد النسثثال اليثثعرية فثثر ال طثثن ات النحؾيثثة عنثثد النحثثاة منثثذ  -1
 العطؾر األول)، م رمة فر كتا  سةبؾي  حت) العطؾر ال تأخرة.

 أوج  االستدالل باليؾاهد اليعرية لم رأة ،ةؽ:ونؾع  -2

، (1)وقرير وإثبات ال سا   النحؾية، مر : استع ال أفح) ب عنث)  ثار -
، وكرثثثرة (3)، والتؾكةثثثد ال عنثثثؾ  ،ثثثثيج يعي(2)ومحثثثر متعمثثث  ير ي مسثثثتقب   

 .(4)وؾكةد ال اارع بالنؾن بعد أداة طمك

، وورود المثثذون (5)إثبثثات لغثثة مثثؽ لغثثات العثثر ، مرثث : فثثت  بثثؾن ال رنثث) -
 .(6)بالؾاو

مرثثثث  بطثثثثك الحثثثثزأيؽ  غةثثثثر معهثثثثؾدةال سثثثثاه ة فثثثثر ،نثثثثال اؾاعثثثثد بحؾيثثثثة  -
ا ب  التعحك(7)،ثيإني  .(8)، ومحرل الندال مراد 

                                                 

 .24ينغر: ص (1)
 .36ينغر: ص (2)
 .58ينغر: ص (3)
 .51ينغر: ص (4)
 .55ينغر: ص (5)
 .67ينغر: ص (6)
 .28ينغر: ص (7)
 .44ينغر: ص (8)
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أبها وسبب  فر اخثت ا البطثريةؽ وال ثؾفةةؽ فثر بعثض ال سثا  ، مرث   -3
، ووقثثدقؼ ال اعثث  عمثث) (1)إقثث ل يإني ال كسثثؾرة ال في ثثة فعثث   غةثثر باسثثخ

 .(3)، وال ط  ،ةؽ ال ااا وال ااا إلي (2) ال ع

ثثا ل ثثا اثثرره النحثثاة م ثثا أدى إلثث) االجتهثثاد فثثر  -4 محثثرل العديثثد منهثثا م ال  
، (4)خبثار عثثؽ اسثثؼ العثثةؽ بال طثثدروأويمهثا ومحاولثثة و ريحهثثا، مرثث : اي

، (5)ودخثثثؾل الم التقؾيثثثة عمثثث) أحثثثد ال  عثثثؾلةؽ مثثثع وأخره ثثثا عثثثؽ العامثثث 
، وإلحثاق (7)، والحثزم ،ثثيلؾي(6)نال عم) الاؼوونؾيؽ ال نادى ال ستح  لمب

 .(8)وإلحاق بؾن التؾكةد باسؼ ال اع 

وعثثدد األ،ثثؾا  النحؾيثثة التثثر كثثان ليثثعر ال ثثرأة وجثثؾد فةهثثا كيثثاهد، وهثثذا  -5
 ماسيغهر جمي ا عند عرض اليؾاهد وؾفيحها.

                                                 

 .74ينغر: ص (1)
 .79ينغر: ص (2)
 .91ينغر: ص (3)
 .21ينغر: ص (4)
 .34ينغر: ص (5)
 .96ينغر: ص (6)
 .111ينغر: ص (7)
 .117ينغر: ص (8)
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 الفصل األول

 هساء الصعرية املتفق على نسبتواشواهد ال

 وفيه مبحثان:
 المبحث األول

تفق على نسبتوا ل ى امرأ  الهساء الصعرية امل شواهد
 معيهة

ا منسثؾب ا المثرأة بعةنهثا، ولثؼ وتعثثدد  استيثهد النحثاة بأربعثة وث ثثةؽ وثاهد 
ةؽ تثثثث، وثثثث م  هثثثثذه اليثثثثؾاهد اثن-عمثثثث) حسثثثثك عم ثثثثر –بسثثثثبة أ  ،ةثثثث  منهثثثثا 

 وث ثةؽ مسألة بحؾ ، ووسع مسا    رفية وبيابها في ا يمر:

 حؾاة. ؾاهج السدائ  الش :أوالً 
 مدائ  تتعم  بالسعارف: -ٔ
 تادنخ ضسنخ الذأن بالساخد: -أ

 :(1) ارساال  ،ن  الحُ 

 ١ٚ أٖٚ تًََٕ٘ٝللللللَ ظٞلللللحَ َٖلللللٌَ َٖلللللَٞ  ٜا
 

 ََللللَٔ نَللللَٜٝٔ شَلىٖ تَ ًََٝلللللَ   صَللللًٌٖ  أٖٚ

 
 

                                                 

 .3/349هر واعرة مؽ وؾاعر العر ، واس ها ع رة، ينغر: أع م النسال  (1)
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 (1)قٖللسَ ٚبَللملَ لرَٖٗللطا  ٜشَل حلللق َ ل ٗللٛمَ    
 

ميث  بقؾلث : أورد الدمامةنر الرجز م ظئ ا  ثاحك الطثحاح فثر وعميقث  ع
يفث ن أهث  ال ؾفثثة اثالؾا: هثر كناقثثة عثؽ وثرل محهثثؾل، وأهث  البطثرة يتأولؾبهثثا 

 .(2)القطةي

ثثثثا و سثثثثةر الاثثثث ةر  اثثثثال الثثثثدمامةنر: يفقثثثثد بقثثثث  عثثثثؽ أهثثثث  البمثثثثديؽ ج يع 
 .(3)ال ذكؾر ب  رد، وهؾ غمطي

وهثؾ مثثا ببثث  عميثث  ابمثث  ا،ثثؽ ،ثر   يألن فثث ةر القطثثة واليثثأن عنثثد أهثث  
 .(4) الح اعة دون ال  رديالبطرة ال ق سره إال

                                                 

ُيروى البة  الرابر مؽ الرجز: أو  مف مؽ دون ذاك، و أو  مف مؽ ،ةؽ ذاك،  (1)
والحغَّة: الحغؾة وال نزلة، وُاُسيهد بالرجز فر الطحاح با  ال م )هم (، والمسان 

حغة ولذلػ دخم  يإالي،  )هم ( عم) أن ه  اد و ؾن ب عن) يماي أ : ما هر إي
قطؾر عم) وؾاهد النسال فر التراث وهؾ ال يدخ  فر بظاق هذا البح  ألب  م

)هم (  الح ارس فر الطحاح با  الث م النحؾ ، وورد الرجز منسؾب ا ال،نة
، وبا  الؾاو واليال )ها( 2315/:6، وبا  األلف المةنة )حغا( 5/1853

، 5/214، ولسان العر  )هم ( و)ها(، وورد ب  بسبة فر وهذيك المغة 6/2558
، وال  طص 1/418، وكتا  األفعال لمسراسظر 3/127وال نطف ال،ؽ جنر 

، ولسان العر  )حؾق(، وينغر: ال عحؼ 1/444، وال ياا 93/ 15، و2/33
 .166، و11/163ال  ط  فر وؾاهد العربية 

 .122 -2/121، وينغر: وعمة  ال را د6/2558الطحاح با  الؾاو واليال )ها(  (2)
 .2/122وعمة  ال را د  (3)
 ، وينغر: المسان )ها(.6/219وايقااح ع ا واع فر الطحاح التنبي   (4)
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ثثر إال بح مثثة خبريثثة مطثثرح  ف ثثذهك البطثثريةؽ أن فثث ةر اليثثأن ال ُق سَّ
ُقْ  ُهَؾ َّللاهُ َأَ ج  بحزأيها، بحؾ اؾل  وعال): 

  ألبها مىكدة بث ، ومثدلؾل بث  (1)
 .(2)عم) ف امة مدلؾلها، واختطارها مناا لذلػ

ثا زيثد، وذهك ال ؾفةؾن إل) أبث  ُق ّسثر بثال  رد ك ثا فثر  بحثؾ: عننتث  اا   
وإبثث  ُفثثر  أو اثثام، ورده ا،ثثؽ مالثثػ: يألن سثثامع  قسثثب  إلثث) فه ثث  كثثؾن زيثثد 

 .(3)يامبتدأ مىخر ا، وكؾن عنن  وم عؾلةها خبر ا مقدم  

ا ما قط  أن يُ  رجز ف ةر وأن، ب  عم) كؾن يهري فر ال دّ ر  وهؾ أقا 
 سامع  كؾبها مبتدأ، ويحغةي خبرها.حة  قسب  إل) ذهؽ 

 عؾد الزسنخ عمي االثشنؽ بماظ اإلفخاد: -ب

 :(4)اال  غاؾ 
 (5)ؾَطٜٜهَٖٝ٘ تََُٕ٘عَ َْف٘ػا٘ا نٌِٗ َََُٕ٘عٜ أخاٛ ليص٥ٍََملَ َٜ َٜٟٛ ٚليغاطل َ ََََٚٔ َٜهَٗٔ 

                                                 

 مؽ سؾرة ايخ ص. 1آقة  (1)
، ووعمةثثث  ال را ثثثد 275، 2/274، والتثثثذية  والت  ةثثث  1/163ينغثثثر: وثثثرح التسثثثهة  (2)

2/122. 
 .1/164ورح التسهة   (3)
 (.371هر امرأة مؽ رهط ربيعة ،ؽ مالػ أخر حنغمة )ينغر: النؾادر ص (4)
مثثثؽ بحثثثر الظؾيثثث ، وُيثثثروى: يوثثثر مظ ثثثعي مكثثثان يكثثث  مظ ثثثعي، وورد منسثثثؾب ا  بةثثث ال (5)

، وال حتسثك 2/425، وغةر منسؾ  فر ال طثا ص 371لغاؾ  فر النؾادر ص
، والتثثثذية  1/129، ووثثثرح التسثثثهة  2/44ج 38، وأمثثثالر ا،ثثثؽ اليثثثحر  م2/181

 .1/471، وو هةد القؾاعد 2/154والت  ة  
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، (4)، وأ،ثثؾ حيثثان(3)، وا،ثثؽ مالثثػ(2)، وا،ثثؽ اليثثحر  (1)استيثثهد ا،ثثؽ جنثثر
عمثثثث) مؾفثثثثع  ل ارسثثثثربالبةثثثث ، وااتطثثثثر ا، (6)، والثثثثدمامةنر(5)وبثثثثاعر الحثثثثيش

 .(7)الياهد فقط وهؾ: يومؽ قكؽ وريكي ي

ا، ومحثثثرل  وفيثثث  عثثثؾد الاثثث ةر عمثثث) الثثثذ ك والغثثثرا  فثثثر يقكثثثؽي م ثثثرد 
، (8)يوريكي ي مرن)، وأار  ما في  أن قكؾن وقديره: يوأ  إبسثان قكؾبثا وثريكي ي

، وسثثاذ ذلثثػ (9)، أو يومثثؽ قكثثؽ هثثذا النثثؾع، أو مثؽ قكثثؽ مثثؽ ذكثثرتي(8)وثريكي ي
غثثثثرا  فثثثثر أكرثثثثر األحثثثثؾال مطثثثثظحبةؽ فثثثثر الؾاثثثثؾع عمثثثث) إذا كابثثثث  الثثثثذيك وال

 .(11)الحي 

ويثثرى ا،ثثؽ جنثثر أبثث  ال بثثأس مثثؽ جعمثث  مثثؽ ال قمثثؾ ، حتثث) كأبثث  اثثال: 
ؽ ذلػ وةئ ا العمؼ ب  بأبث  إذا  ومؽ قكؽ وريكه ا وظ ع ب س  ك  مظ ع، وحسَّ

ا وريكي   .(11)كان وريكه ا كابا أقا 

                                                 

 .2/191ك ، وال حتس2/425ال طا ص  (1)
 .2/44األمالر اليحرية  (2)
 .1/129ورح التسهة  (3)
 .2/154التذية  والت  ة  (4)
 .1/471و هةد القؾاعد (5)
 .2/41وعمة  ال را د  (6)
 .316كتا  اليعر، أو ورح األ،يات ال يكمة ايعرا  ص (7)
 .2/181ينغر: ال حتسك  (8)
 .1/129ينغر: ورح التسهة  (9)
 .2/181ينغر: ال حتسك  (11)
 .2/425ينغر: ال طا ص  (11)
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وثريػ، وال ثراد بث  ايفثراد،  ومعن) القمثك ذكثره أ،ثؾ حيثان وهثؾ أبث  يُثنَّثر
وأفرد الا ةر ال تطث  بث ، وال ثراد بث  الترنيثة، والتقثدير: ومثؽ قكثؽ وثريكه ا، 
واثثثد عم ثثث  العثثثر  هثثثذا النثثثؾع مثثثؽ القمثثثك فثثثر الترنيثثثة، فرنثثث  ال  ثثثرد، وأفثثثردت 

 ال رن) اال الياعر:
 (1)ليٜٛعق٤َََٜٔ فَٞ ليجٛ َ زَحَػَتَ نَُٖق

 .(2)دحس  الرؾبةؽ فر الؾعاليأراد الياعر: ك ا اال النحؾيؾن: 

 .(3)وهذا الت ري  بعةد ك ا اال باعر الحيش

وجع  ا،ؽ مالػ عؾد الا ةر عم) االثنةؽ ،م ا ايفراد كرةر ا بعد أفع  
 .(4)الت اة ، أما دون ذلػ ك ا فر ،ة  غاؾ  فهؾ امة 

 بعد أفع  الت اة  اؾل الياعر: ومؽ واؾع 
 (5)صَلالل٘ا قٖلل١ٙ َٚأٖحَػَٓالَٚغَقَيٖفٖ  لًسللٜٔ بَٝك١ًَٖٖٝٗ أٖحَػَٔا ليجِللٍََََٚٝ

                                                 

البة  مؽ الرجز، ولؼ ُقعرا اا م ، ويروى: يل  ث ي مكثان يدحسث ي، ومعنث) دحثس:  (1)
، والبثدقع فثر عمثؼ العربيثة 117أدخ ، وهثؾ مثؽ وثؾاهد  كتثا  اليثعر لم ارسثر  ص

، والمسثثان )دحثثس(، 1/227، والتثثذية  والت  ةثث  2/553، وارويثثاا الاثثر  2/77
الرؾ  فر الؾعاليؽ، حة  ُأريد بثال  رد ال رنث)، وبثال رن) ال  ثرد عمث) والياهد في : 

 القمك، والتقدير: الرؾبةؽ فر الؾعال.
 .2/154التذية  والت  ة   (2)
 .1/471و هةد القؾاعد  (3)
 .2/41، ووعمة  ال را د 471 -1/471، وو هةد القؾاعد 128 -1/127ينغر: ورح التسهة   (4)
اي مكثثثثان  1521افر، واا مثثثث  ذو الرمثثثة )الثثثديؾان صالبةثثث  مثثثؽ بحثثثثر الثثثؾ  (5) وفيثثثث  يخثثثدِّ

اي(، والقذال: أعمث) كث  وثرل، وال ثراد بث  مثىخر الثرأس مثؽ ايبسثان، والسثال ة:  يجةد 
ا وهثثؾ عا ثثد   ثث حة العنثث . واليثثاهد فيثث  اؾلثث : يوأحسثثن ي حةثث  جثثال الاثث ةر م ثثرد 
== 
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منثثثع القيثثثاس عمثثث) اثثثؾلهؼ: هثثثؾ أحسثثثؽ  (1)ورده أ،ثثثؾ حيثثثان بثثثأن سثثثةبؾي 
الثثذ  قعثثؾد عميثث  الاثث ةر   مثث ، فثثاألول) عثثدم القيثثاس عمثث) ال رنثث)ال تيثثان وأج

ا  .(2)م رد 
 العمؼ السشقؾل مؽ الرؾت: -جا

 :(3)اال  هند ،ن  أ،ر سفيان وراص ا،نها
 َ٘للنَبِ ِٔلللألَْٗهَخَ

 َ٘لل١ٙ خَسَنِللبقضٜٜ

 ٘لل١ٙ َاخَبِللَاه٘طََ

 (4)٘لأٌَٖٖ ليهٖ َب ملّللتَجا

                                                                                                                         
== 

لت اثة ، والبةث  مثؽ وثؾاهد عم) مرن)، وهؾ كرةر عند ا،ؽ مالػ  لؾاؾع ال رن) بعثد أفعث  ا
، وو هةثثد القؾاعثثد 2/153، والتثثذية  والت  ةث  1/128، وثرح التسثثهة  6/96وثرح ال  طثث  

، وال عحثثثؼ ال  طثثث  فثثثر 9/393وينغثثثر: خزابثثثة األد   1/199، وه ثثثع الهؾامثثثع 1/471
 .2/222، وورح اليؾاهد اليعرية فر أمات ال تك النحؾية 6/52وؾاهد العربية 

 .1/81ال تا   (1)
 .1/199، وه ع الهؾامع 2/153ينغر: التذية  والت  ة   (2)
هر هند ،ن  أ،ر سفيان ،ثؽ حثر  ،ثؽ أميثة أخث  معاويثة رفثر   عنه ثا، وا،نهثا  (3)

هثثؾ عبثثد   مثثؽ زوجهثثا الحثثارث ،ثثؽ بؾفثث  ،ثثؽ عبثثد ال ظمثثك والثثر البطثثرة. )ينغثثر: 
، 1/92 ، والنهاقثثثثة فثثثثر غريثثثثك الحثثثثدي  واألثثثثثر2/412غريثثثثك الحثثثثدي  لم ظثثثثا،ر 

 (.1/365، وال قا د النحؾية 2/12و
بَّثثث  ي، ويوبثثثذي أو يوحثثثكي مكثثثان  (4) د  األ،يثثثات مثثثؽ بحثثثر الرجثثثز، ويثثثروى يكالقبثثث  ي مكثثثان يخت

ّبثث ي هثثر الاثث  ة أو ال  تمئثثة  د  ثثّكي، وي، بَّثث  ي هثثؾ لقثثك عبثثد   ،ثثؽ الحثثارث، ويخت يو حت
ثثثّك أ : وغمثثثك أهثثثر مكثثثة فثثثر الحسثثثؽ والح ثثثال. ووردت  األ،يثثثات عمثثث) المحثثثؼ، ووحت

== 
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، (4)، وا،ثثؽ األثةثثر(3)، والحرجثثابر(2)ووبعثث  ا،ثثؽ جنثثر (1)استيثثهد ال ارسثثر
هثؾ عمثؼ منقثؾل مثؽ الطثؾت الثذ  بالبة  األول فر اؾلهثا: ي،تبَّث  ي، ف (5)وآخرون 
نهثثثا بثثث ، واةثثث : إب ثثثا لقَّثثثك ،ثثثذلػ، ألبثثث  وهثثثؾ رفثثثيع كثثثان هنثثثد وثثثراص ا، كابثثث 

ت ،ذلػ، ك ا ق ع  الظ   عند محاولة ال  م  .(6)ُقطؾَّ

ومعنثث) النقثث : أن قكثثؾن االسثثؼ بثث زال حقيقثثة  وثثاممة فةنقثث  إلثث) حقيقثثة 
أخرى، وهؾ عم) ث ثة أفر   منقؾل عؽ اسؼ عثةؽ بحثؾ: رجث  ُسث َّر بأسثد 

وزيثثثثد، ف بهثثثثا مطثثثثادر فثثثثر األ ثثثث ، أو ححثثثثر، أو اسثثثثؼ معنثثثث)، بحثثثثؾ: فاثثثث  
والاثثر  الرثثابر: أن قكثثؾن منقثثؾال  عثثؽ ال عثث ، بحثثؾ: يزيثثد وييثثكر، والاثثر  
                                                                                                                         

== 

اخثثت ا فثثر عثثددها منسثثؾبة لهنثثد ،نثث  أ،ثثر سثثفيان فثثر ال نت ثثك مثثؽ كثث م العثثر  
، 2/246، وسر  ناعة ايعرا  161، وال نحد فر المغة ص1/746ل راع الن   

، وال عحثثثؼ ال  طثثث  فثثثر وثثثؾاهد 1/365ولسثثثان العثثثر  )،بثثثك(، وال قا ثثثد النحؾيثثثة 
، ووردت منسثثثؾبة 714،  192، ومعحثثثؼ وثثثؾاهد النحثثثؾ اليثثثعرية ص9/58العربيثثثة 

، ووؾفثثثي  2/31، والبثثثدقع فثثثر عمثثثؼ العربيثثثة 1/32ألم عبثثثد  فثثثر وثثثرح ال  طثثث  
، ووثثثثرح اليثثثثؾاهد اليثثثثعرية فثثثثر أمثثثثات ال تثثثثك النحؾيثثثثة 1/177ال قا ثثثثد وال سثثثثالػ 

، 36، ووردت غةثثثثر منسثثثثؾبة فثثثثر لثثثثيس فثثثثر كثثثث م فثثثثر العثثثثر  ص155 -1/154
، وال قتطثثثد فثثثر وثثثرح 219 -2/218، وال طثثثا ص 137وال سثثثا   الحمبيثثثات ص

 .1/377، وال قا د اليافية 2/311، والتذية  والت  ة  1/111ايقااح 
 .137ال سا   الحمبيات ص (1)
 .2/182، وال نطف2/264، وسر  ناعة ايعرا 219 -2/218ال طا ص  (2)
 .1/111ال قتطد فر ورح ايقااح  (3)
 .2/31البدقع  (4)
، 1/377، وال قا ثثثثثد اليثثثثثافية 2/591د القؾاعثثثثثد ، وو هةثثثثث1/32ينغثثثثثر: وثثثثثرح ال  طثثثثث   (5)

 .1/366وال قا د النحؾية 
 .164/ 1ينغر: س ر السعادة  (6)
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، وهثؾ امةث  حتث) إبهثؼ ال قحدوبث  فثر (1)الرال : أن قكؾن منقثؾال  عثؽ الطثؾت
غةر ي، ّب ي
 مؾفع الياهد. (2)

، و ثثحح  (3)وذهثثك ا،ثثؽ خالؾيثث  إلثث) أن اثثؾلهؼ: غثث م ، بَّثثة  هثثؾ السثث ةؽ
 .(5)، وعمي  قكؾن منقؾال  مؽ الط ة(4)مالػا،ؽ 

 تشؾاؽ العمؼ السؾصؾف بابٍؽ مزاٍف إلي عمؼ: -د

 :(6)اال  ال ارعة ،ن  معاوية
ٌٝ لنَٜٔ بَػَطٜ َِلََٖٞ لنٓتاهَِٗ ٚأٗخَتاهِٗا ظَعََُتا  (7)يَجَ ًَٖب١َٖ نَٜٔ ََْٛفٖ

ةر استيهد سةبؾي  بالبة  فر با  ما يذهك التنؾيؽ في  مؽ األس ال لغ
إفثثافة وال دخثثؾل األلثثف والثث م، وال ألبثث  ال ينطثثرا وكثثان القيثثاس أن يربثث  
في : يوذلػ ك  اسؼ غالك ُو ف با،ؽ، ثؼ أفي  إل) اسثؼ غالثك، أو كنيثة، 

،ُؽ ع رٍو. وإب ا حذفؾا التنثؾيؽ مثؽ هثذا حةث  كرُثر  أم. وذلػ اؾلػ هذا زيدُ أو 
... وإذا افثُظر ؽفر ك مهؼ  ألن التنثؾيؽ حثرا سثاكؽ واثع بعثده حثرا سثاك

                                                 

 .32 -1/29ينغر: ورح ال  ط   (1)
 .1/377ينغر: ال قا د اليافية  (2)
 .2/311، وابغر التذية  والت  ة  36ليس فر ك م العر  ص (3)
 .1/172ورح التسهة   (4)
 .1/377، وال قا د اليافية 1/178ل قا د ينغر: وؾفي  ا (5)
 (.65هر فارعة ،ن  معاوية القيةريَّة، واعرة جاهمية، )ينغر: أوعار النسال ص (6)
البة  مؽ الؾافر، وُيروى يمنقذي مكان يبؾفث ي، وورد منسثؾب ا لم ارعثة فثر وثرح أ،يثات  (7)

ال تثثا  ، ووثثرح 3/515، وورد غةثثر منسثثؾ  فثثر ال تثثا  2/257سثثةبؾي  لمسثثةرافر 
، 516، ووحطثثة  عثثةؽ الثثذهك ص4/15، والتعميقثثة عمثث) ال تثا 4/244لمسثةرافر 

 .7/3551وو هةد القؾاعد 
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ا أجراه عم) القياس. س عنا فطحال العر  أبيدوا هثذا  الياعر فر األول أقا 
 وذكر ،ة  الياهد. (1)البة ي

 .(2)خرج ا،ؽ جنر بحؾ هذا عم) البدل  ألب  لؾ كان و   ا لحذتا ونؾين و 
وُرد ذلػ بأن العر  لؼ وحع  ا،نا فر ذلػ وأمرالث  إال  ث ة ،ثدلة  أبهثؼ 

 .(3)ال فر اليعر، ولؾ كان ا،ؽ ،دال  لحال التنؾيؽ فر فطي  ال  ملؼ ينؾبؾا إ
 .(3)ال  م

  حف جسمة الرمة: -ها
 :(4)اال  ال نسال

ِٝ ناَلُٖانَ٘ فٖطَعَ أٗصَٝملَ  (5)َٚعَعِ ََق قعًََٖٝٓق إَٔ ٜاصقنَ عِلعََٚ   قلق غاً٘ٝ

، (8)، وبثثثثثثثاعر الحثثثثثثثيش(7)، ووبعثثثثثثث  أ،ثثثثثثثؾ حيثثثثثثثان(6)استيثثثثثثثهد ا،ثثثثثثثؽ مالثثثثثثثػ
 ثمة يمثاي  مثاي، حةث  حثذف  بة  فر اؾلها: يأن قطابا وعثزَّ ، بال(9)والسةؾطر

                                                 

 .515 -3/514ال تا   (1)
 .2/493ينغر: ال طا ص  (2)
 .7/3551ينغر: و هةد القؾاعد  (3)
ع العثثر ، أسثثم   مثثهثثر و افثثر ،نثث  ع ثثرو ،ثثؽ الحثثارث ،ثثؽ اليثثريد، مثثؽ ،نثثر سثثميؼ، أوثثهر وثثؾاعر  (4)

 (.2/86هث )ينغر: األع م 24قستنيدها ويعحب  وعرها، وؾفة  سنة   ()، وكان الرسؾل ااؾمه
، وورد منسثؾب ا 234، وأبثيس الحمسثال ص117البة  مثؽ بحثر الظؾيث ، وهثؾ فثر ديثؾان ال نسثال ص (5)

، ومعحثثؼ وثثؾاهد 77/ 7، وال عحثثؼ ال  طثث  فثثر وثثؾاهد العربيثثة 1/173لم نسثثال فثثر الثثدرر المؾامثثع 
، وورد 3/151، ووثثثرح اليثثثؾاهد اليثثثعرية فثثثر أمثثثات ال تثثثك النحؾيثثثة 621، 157نحثثثؾ اليثثثعرية صال

، وه ثع 2/783، وو هةد القؾاعثد 3/171، والتذية  والت  ة  1/236غةر منسؾ  فر ورح التسهة  
 .1/291الهؾامع 

 .1/236ورح التسهة   (6)
 .3/171التذية  والت  ة   (7)
 .2/783و هةد القؾاعد (8)
 .1/291ه ع الهؾامع (9)
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لمعمؼ ،ها، ،داللة ال تقدم عمةها، والتقدير: وعّز ما أ ثةك بث ، وهثؾ كرةثر، فقثد 
  (1)ورد مرم  فر اليعر

ثا:  م ة نثا أن   عم) أن مؾفع الياهد فر ديؾان ال نسال يثروى أقا  ثّز ع  ف ع 
ا ا(2)ُقطا   وُبر غ     ، وعمةه ا قسقط االستيهاد بالبة .(3)، وكذلػ وُير غ   

 مج  )أل( ف  السذت  لتعخاف الجشذ: -و

 :(4)اال  لةم) األخةمية

 (5)رِ ؾه غَ تَ ع السُ اام َيْهِبطْ  لؼوَ  جٍ جْ شَ بِ   خْ اشِ يُ  ؼْ لَ  ةَ بَ ؾْ تَ  انِ يَ تْ ي الاِ تَ فَ  نه أَ كَ 

لتعريث   استيهد ا،ؽ اليحر  بالبة  عم) أن يألي ودخ  فر األو اا
َم َّللاهُ حةثث  ققثثؾل: يواؾلثث : الحثثنس،  َوال َتْقُتُمااؾا الااشهْاَذ الهِتاا  َ ااخه

األلثثف  (6)
وال م فر يالن سي  لتعري  الحنس، كقؾلهؼ: أهمػ الناس  الثدرهُؼ والثدينار، ... 

                                                 

 .1/236ينغر: ورح التسهة  (1)
 .234، وأبيس الحمسال ص117الديؾان ص (2)
 .234ينغر: أبيس الحمسال ص (3)
هثثثر لةمثثث) ،نثثث  عبثثثد   ،ثثثؽ الرحثثثال ،ثثثؽ وثثثداد، األخةميثثثة، مثثثؽ ،نثثثر عثثثامر، وثثثاعرة  (4)

هثثثث )ينغثثثر:  81فطثثثيحة، وطبقتهثثثا فثثثر اليثثثعر ومثثثر طبقثثثة ال نسثثثال، وؾفةثثث  بحثثثؾ 
 (.5/249م األع 

يلثثؼ قسثثري مكثثان يلثثؼ يثثنخي، ويلثثؼ  46البةثث  مثثؽ بحثثر الظؾيثث  ، ورواقثثة الثثديؾان ص (5)
قظمثثثثعي مكثثثثان يلثثثثؼ يهثثثثبطي، وأبثثثثاخ ب عنثثثث): أ،ثثثثرك، ويال تغثثثثؾري مثثثثؽ الغثثثثؾر: أألرض 
ال ن  اة، ويالنحثدي: ال رو عثة مثؽ األرض، وورد البةث  منسثؾبا لمةمث) األخةميثة فثر 

 .6/135زابة األد  ، وخ1/75ج 8األمالر اليحرية م
 مؽ سؾرة األبعام. 151مؽ اآلقة  (6)
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فر األو اا عم) هذا ال عن)، كقؾل  جم  عغ ت :  وال م واد أدخمؾا األلف
َيَجْيهِ  َوَاْؾَم َيَعضُّ الغهاِلُؼ َعَمي

 : وأبيد البة .(2)، وكقؾل لةم) األخةمية(1)

، وكثثثثثثذلػ يألي فثثثثثثر (3)فالغثثثثثثاهر ع ثثثثثثؾم الغثثثثثثالؼ  إذ الثثثثثث م فيثثثثثث  لمحثثثثثثنس
 .(4)ال تغؾريؽ، فال راد: مع ال تغؾريؽ، والح  ية مست ادة مؽ الم الحنس

 مدائ  السبتجأ والخبخ: -ٕ
 اإلخبار عؽ اسؼ العنؽ بالسرجر: -أ

 اال ال نسال:
ٌٍ َٚ زَللبَق٘ ق َٖٞ لُِْإف نطَتَضَتَ َتَ حت٢ٍ  شل لزِ َق تَعاتَطَ  (5)قضانَق

                                                 

 مؽ سؾرة ال راان. 27مؽ اآلقة  (1)
 .75/ 1ج 8أمالر ا،ؽ اليحر  م (2)
 .6/495ينغر: البحر ال حيط  (3)
 .135 – 6/134ينغر: خزابة األد   (4)
البةثث  مثثؽ بحثثر البسثثيط، ويثثروى : يمثثا غ مثث ي مكثثان يمثثا روعثث ي، ويذكثثرتي مكثثان  (5)

 دكرتي ويف ب ا هؾي مكان يف ب ا هري.يا
طثثثثك، وادكثثثثرت أ : وثثثثذكرت، وورد البةثثثث  فثثثثر ديثثثثؾان   و ثثثثع هثثثثؾ: الرعثثثثر فثثثثر ال ت والرَّ

، 4/41، وال امثثثثثثث  لم بثثثثثثثرد1/347، وينغثثثثثثثر: اليثثثثثثثعر واليثثثثثثثعرال 46ال نسثثثثثثثال ص
، وهثثثثؾ مثثثثؽ اليثثثثؾاهد كرةثثثثرة الثثثثدور فثثثثر كتثثثثك 15/57، واألغثثثثابر 3/291، 1/228

، وال قتاثثثثثك 337 -1/336سثثثثثال مثثثثثر   فثثثثثر ال تثثثثثا  النحثثثثثاة، فثثثثثؾرد منسثثثثثؾب ا لم ن
، ووثثثثثرح الرفثثثثثر عمثثثثث) ال افيثثثثثة 1/188، ووثثثثثرح كتثثثثثا  سثثثثثةبؾي  لمسثثثثثةرافر4/315
، 2/954، وو هةثثثثد القؾاعثثثثد1/566، وورد غةثثثثر منسثثثثؾ  فثثثثر بحثثثثؾ البثثثثدقع 1/254

، وال عحثثثؼ ال  طثثث  فثثثر وثثثؾاهد 1/431، وينغثثثر: خزابثثثة األد 1/332والتطثثثري  
 .374، و71هد النحؾ اليعرية  ص، ومعحؼ وؾا 3/177العربية 
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استيهد سةبؾي  بالبة  عم) ايخبار عؽ اسؼ العةؽ أو الذات بال طدر 
أو الحثثثدث فثثثر اؾلهثثثا: )ف ب ثثثا هثثثر إيبثثثال وإدبثثثار(، فحثثثاز عمثثث) سثثثعة ال ثثث م، 

 وؾجةهات: ة. وفي  ث ث(1)كقؾلػ: بهارك  ا ؼ، ولةمػ اا ؼ
، وهثؾ جعث  ال طثدر ب ثس اسثؼ أب  محثاز عقمثر بح مث  عمث) الغثاهرها: أ ج

 .(2)العةؽ مبالغة، ف أبها م مؾاة مؽ اييبال وايدبار
 أ  ذات إيبال، وذات إدبار.أن قكؾن عم) وقدير مااا محذوا، الثا  :

أن قكؾن ال طدر فثر مؾفثع اسثؼ ال اعث ، فيكثؾن إيبثال فثر مؾفثع  الثالث:
 .(3)مقبمة

الياهد رواقة أخرى ذكرهثا البغثداد  بقث   عثؽ األخ ثش فثر وفر مؾفع 
وال وثثثاهد وفثثث  هثثثذه  (4)وثثرح  لثثثديؾان ال نسثثثال، وهثثر: يف ب ثثثا هثثثؾ، أراد فعمهثثاي

 الرواقة.

  حف العائج السجخور مؽ الجسمة الؾاقعة خبًخا: -ب

 ال نسال:  اال
ًُلِ َٜهْٛالنإَٔ ي  (5)لعِللن شَ شلىٖ ََٔ ععِ قؽا شَ ليَِٓ  ك٢٢ٖ ٜاتِلٛل حَ

                                                 

 .337/ 1ينغر: ال تا   (1)
 .1/431، وخزابة األد  311، ودال   ايعحاز ص2/215ينغر: ال طا ص  (2)
 .1/431، وخزابة األد  2/227ينغر: ورح كتا  سةبؾي  لمسةرافر  (3)
 .1/432خزابة األد   (4)
:  البةثث  مثثؽ بحثثر ال تقثثار ، والح ثث): بقثثيض ال بثثاح، وعثثزَّ  (5) هنثثا معنثثاه: غمثثك، وب ثثزَّ

سمثثثك، وقثثثؾل ،ثثثززت الرجثثث : إذا سثثمبت  سثث ح ، واؾلهثثا: مثثؽ عثثزَّ ،ثثّز مرثث  ميثثهؾر 
ثثثثؽ  غمثثثثك سثثثثمك )ينغثثثثر: أمثثثثالر ا،ثثثثؽ اليثثثثحر  م ، ومح ثثثثع 1/376ج 32معنثثثثاه: م 

== 
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 (4)، والثدمامةنر(3)، وأ،ؾ حيان(2)، ووبع  ا،ؽ اليحر  (1)استيهد ال ارسر
بالبة  فر اؾلها: )إذا الناس إذ ذاك مؽ عز  ،ّز( حة  ُحذا العا ثد ال حثرور 
 مؽ الح مة الؾااعة خبر ا يمؽ عزَّ ،ّزي عؽ ال بتدأ يالنثاسي، والتقثدير: إذا النثاُس 

مرثث  اثثؾلهؼ: يالسثثث ؽ منثثؾان ،ثثدرهؼي، وال قحثثثؾز أن  مثثؽ عثثزَّ مثثنهؼ ،ثثثزَّ إذ ذاك،
قكثثثثؾن يإذ ذاكي خبثثثثر ا عثثثثؽ النثثثثاسي  المتنثثثثاع ايخبثثثثار بغثثثثروا الزمثثثثان عثثثثؽ 

وهثؾ إفثافة إذ  . وفر البة  واهد آخر(5): الناس أمساألو اص  إذ ال ققال
 فر يإذ ذاكي إل) ال  رد وسيأور.

ذا إلث) وهةئثة ال حرور بحرا الحر قحؾز حذفث  إذا لثؼ يثىد الحثوالعا د 
العامث  لمع ثث  واظعث  عنثث  ك ثثا فثر مؾفثثع اليثثاهد، وإن أدى لثؼ قحثثز حثثذا، 

 .(6)بحؾ: زيد مررت ب 
                                                                                                                         

== 

، وورد منسثثثؾب ا لهثثثا  69، والبةثثث  فثثثر ديثثثؾان ال نسثثثال ص2/317األمرثثثال لم ةثثثدابر 
، وو هةثثثثثد 118، ومغنثثثثثر المبةثثثثثك ص89، وال ثثثثثاخر ص4/5و، 3/54فثثثثثر ال امثثثثث  

، وغةر منسؾ  فر كتا  اليعر أو ورح 3/111، ووعمة  ال را د 4/1932القؾاعد 
، وينغر: وثرح وثؾاهد 4/46، والتذية  والت  ة  247األ،يات ال يكمة ايعرا  ص

، 2/187، ووثثثثثثرح أ،يثثثثثثات ال عنثثثثثثر لمبغثثثثثثداد  253 -249ال غنثثثثثثر لمسثثثثثثةؾطر ص
، 96، معحثثؼ وثثؾاهد النحثثؾ اليثثعرية ص4/5  طثث  فثثر وثثؾاهد العربيثثة وال عحثثؼ ال

 .2/5، وورح اليؾاهد اليعرية فر أمات ال تك النحؾية445
 .247كتا  اليعر ص (1)
 .1/376ج  32أمالر ا،ؽ اليحر  م (2)
 .4/46التذية  والت  ة   (3)
 .3/111وعمة  ال را د  (4)
 .1/376ج 32يحر  م، وأمالر ا،ؽ ال247ينغر: كتا  اليعر ص (5)
 .4/46ينغر: التذية  والت  ة   (6)
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ووثثروط حثثذا الاثث ةر العا ثثد مثثؽ الح مثثة إلثث) ال بتثثدأ هثثر، أال قكثثؾن 
فثثاع   وال م عثثؾال  لثثؼ قسثثؼ فاعمثث ، وال مىدق ثثا إلثث) لثثبس، بحثثؾ: زيثثد فثثربت  فثثر 

اثثام غ مثث ، ألن حذفثث  ق ثث  بثثالتعري  الثثذ   داره، وال إلثث) إخثث ل، بحثثؾ: زيثثد
 .(1)است اده الغ م من ، وال إل) التهةئة والقظع

                                                 

 .4/46ينغر: التذية  والت  ة   (1)
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  حف السبتجأ وجؾًبا: -جا

 :اال  لةم) األخةمية
 (1)الَ اعاْ يَ لَ  تَ مْ عَ فَ  ؽْ ئِ   لَ تِ مه   ذِ فِ وَ  ال العُ و   جِ اجْ ي السَ ا إلَ ارً ؾه سَ  رُ اوِ دَ تُ 

فثثر اؾلهثثا:  بالبةثث  (4)والثثدمامةنر، (3)، ووبعثث  ا،نثث (2)ا،ثثؽ مالثثػ استيثثهد
يوفثثر ذمتثثري حةثث  حثثذا فيثث  ال بتثثدأ وجؾب ثثا، ك ثثا فثثر اثثؾل العثثر : فثثر ذمتثثر 
ألفعمثثؽ، يريثثدون: فثثر ذمتثثر مةرثثاق، أو عهثثد، أو ق ثثةؽ، ك ثثا فعمثثؾا عكثثس ذلثثػ 

ّ  ك ألفعمؽفر اؾلهؼ: لع رُ  ّّ(5). 

ثثا بحثثؾ: الح ثثد ويُ  هلل حثثذا ال بتثثدأ وجؾب ثثا إذا كثثان خبثثره إمثثا بعت ثثا مقظؾع 
ّت ةثثثالح   ، وإمثثثا مطثثثدر ا ،ثثثدال  مثثثؽ الم ثثثا بال عثثث  فثثثر األ ثثث ، كقثثثؾلهؼ: سثثثث ع  ُد

ا فثثثثر القسثثثثؼ ك ثثثثا فثثثثر ،ةثثثث  وطاعثثثثة   ، أ : أمثثثثر  سثثثث ع  وطاعثثثثة   ، وإمثثثثا  ثثثثريح 

                                                 

ثا  (1) البة  مؽ بحر الظؾي ، وُيروى يُونافري ويوسثا، ي مكثان يوسثاوري، وكثذلػ يأاسثؼ حق 
، وأوثثثثعار النسثثثثال 71مكثثثثان ييوفثثثثر ذمتثثثثري، والبةثثثث  فثثثثر ديثثثثؾان لةمثثثث) األخةميثثثثة ص

، ووثثرح 3/512، وورد منسثثؾب ا لهثثا فثثر: ال تثثا 1/449، واليثثعر واليثثعرال 29ص
، وغةثثثثر منسثثثثؾ  فثثثثر: الح ثثثث  ال نسثثثثؾ  لم مةثثثث  2/272أ،يثثثثات سثثثثةبؾي  لمسثثثثةرافر

، 1/532، ووثرح ج ث  الزجثاجر ال،ثؽ عطث ؾر 517، وكتا  اليعر ص238ص
، وينغثثر: 1/86، ووثثرح ا،ثثؽ النثثاعؼ عمثث) ألفيثثة ا،ثثؽ مالثثػ 1/288ووثثرح التسثثهة  

، وال عحثثثؼ ال  طثثث  فثثثر وثثثؾاهد 6/243وخزابثثثة األد ، 1/548ال قا ثثثد النحؾيثثثة 
 .556، 137، ومعحؼ وؾاهد النحؾ اليعرية ص6/113العربية 

 .1/288ورح التسهة   (2)
 .86ورح ألفية ا،ؽ مالػ ص (3)
 .3/43وعمة  ال را د  (4)
 .1/551، وال قا د النحؾية 1/288ينغر: ورح التسهة   (5)
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اليثثاهد، والقحثثذا فثثر سثثؾى ذلثثػ إال فثثر بثثا  بعثثؼ، إذا اةثث : إن ال  طثثؾص 
 .(1)خبر، ف ن ال بتدأ ال قحؾز ذكره

ثثثا...وُرو  مؾفثثثع اليثثثاهد فثثثر يأوثثثعا ، وعميثثثث  (2) ر النسثثثالي: وأاسثثثؼ حق 
ل ؽ قست يهد ب  عم) إ،ثدال النثؾن و ق ؾت االستيهاد بالبة  فر هذا ال ؾفع، 

 ال في ة أل  ا فر يلي ع ي وسيأور.

 مدائ   ؾاسخ السبتجأ والخبخ: -ٖ
 مج   "أضحي" بسعشي صار. -ٔ

زَّابتيَّة  :(3)اال  أم ثؾا  الهت
 (4)ٞ لألٖزَنَقللأٖنَ َسَ غَتنٍَيَ عََٓسَٟ َٜبَتَغَ     َٞٓناطٜطَََٜٚ ٞلنََٛثَأٖ ماع٢ٍََُ ٜاخَضَأٖ

                                                 

 .86ة ا،ؽ مالػ صينغر: ورح ا،ؽ الناعؼ عم) ألفي (1)
 .29ص (2)
هر امرأة مؽ ،نر هتزَّان مؽ عنزة ،ؽ أسثد ،ثؽ ربيعثة ،ثؽ بثزار، ينغثر: العققثة والبثررة  (3)

، والح اسثة 756، وورح ديؾان الح اسة لم رزوار ص1/365، والح اسة 2/364
 .3/1441البطرية 

، 1/192  البة  مؽ بحر البسيط، ويروى: أبيأ ق ثرَّق أثثؾا،ر وياثربنر فثر ال امث (4)
، وفيثث  يخ سثثةؽي فثثر اليثثظر 2/36وأبيثثأ ق ثثزَّق أثثثؾا،ر يثثىد،نر فثثر ج هثثرة األمرثثال 

وفيث  يأبعثد وثةبري  756الرابر مكان يالستةؽي، وورح ديؾان الح اسة لم رزواثر ص
ثثا أمسثث) ق ثثزق أثثثؾا،ر وياثثربنر فثثر العققثثة والبثثررة  مكثثان يأبعثثد سثثتةؽي، ويثثروى أقا 

سثثتةؽ. وورد غةثثر منسثثؾ  فثثر ج يثثع ال تثثك  وفيثث  أبعثثد وثثةبر مكثثان أبعثثد 2/364
، ومعحثؼ 1/113ال ستيهد ب  فةها  وكذلػ فر ال عحؼ ال  ط  فر وثؾاهد العربيثة 

، 1/112وثثؾاهد النحثثؾ اليثثعرية، ووثثرح اليثثؾاهد اليثثعرية فثثر أمثثات ال تثثك النحؾيثثة 
 .588، 148ص
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، وبثثثاعر (3)، وا،ثثثؽ هيثثثام(2)، ووبعثثث  أ،ثثثؾ حيثثثان(1)استيثثثهد ا،ثثثؽ عطثثث ؾر
بالبة  عمث) اسثتع ال أفثح) ب عنث)  ثار، وال عنث):  ثار ق ثزق  (4)الحيش

ن ، واأل   فر يأفح)ي إذا كاب  بااطة الداللة عم) ثبؾت ماث ؾ (5)رأثؾا،
، (8)، وكذلػ ويأمس)ي(7)، ويروى مؾفع الياهد: يوأبيأي(6)الح مة فر الاح)

 ، في ؾت االستيهاد ب  هنا.(8)ويأمس)ي

  حف  خف الشا  قب  "زال". -ب

لؼ ،ؽ ُاح   انااال  امرأة س
(9): 

ٌٍبَحَلٍا عَتَ ًَق ع٢ً خافٍٖيَٖٗق ََق  قلَٖقٌت أٗعَسّللَابَطَََ ق  (10)َ٘ بٌَََََُؿ٢َ َٜٛ

                                                 

 .1/415ورح ج   الزجاجر  (1)
 .3/115  ، واروياا الار 4/157التذية  والت  ة   (2)
 .135ورح اظر الندى وب  الطدى  ص (3)
 .3/1111و هةد القؾاعد  (4)
 .1/415ينغر: ورح ج   الزجاجر ال،ؽ عط ؾر  (5)
 .346 -1/345ينغر: ورح التسهة   (6)
، ووثثرح ديثثؾان الح اسثثة لم رزواثثر 2/36، وج هثثرة األمرثثال 1/192ينغثثر: ال امثث   (7)

 .756ص
 .2/364ينغر: العققة والبررة (8)
لثثؼ ُيؾاثثثف لهثثثا وال لزوجهثثثا عمثثث) خبثثر، سثثثؾى أن اسثثث ها لةمثثث)، ينغثثثر: خزابثثثة األد   (9)

9/247. 
مثثثات أ : محك ثثثات، وأعثثثدها: أهةئهثثثا، وورد منسثثثؾب ا  (11) البةثثث  مثثثؽ بحثثثر الظؾيثثث ، وُمب ر 

، 1212/ 1211، ووثرحها لم رزواثر 2/258المرأة سالؼ ،ثؽ اح ثان فثر الح اسثة 
ول ثثؽ اليثثظر األول منثث  فقثثط، ومنسثثؾب ا  354وال  طثث  ص 2/631وسثث ط الئلثث  

، ووثرح 1/468، ودون بسبة فر البثدقع1/334المرأة مؽ العر  فر ورح التسهة  
== 
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، (4)، وا،ؽ مالػ(3)، وا،ؽ ق يش(2)، ووبع  ا،ؽ األثةر(1)أورد الزم ير  
ا عم) حذا حرا الن ر اب : يوزال  (6)، وأ،ؾ حيان(5)والرفر البة  واهد 

 ،ة  ابم  وهؾ: فر ذلػ لؾاؾعها فر جؾا  اسؼ، والقسؼ حبالي، وساذ
صاوُتُقِدؼ َلْنمَ  ِِ َ  باأَلْرزَاِق ِف  ال ي َياْبَؽ ُقْحَااَن بالهِح ْهِ  والجَب ْ َتَكاه  (7)ده

 فاألفعال النااطة زال، وفت ، وبرح، واب ػ ال وسثتع   إال ومعهثا حثرا
وال يزال، وذلػ مثؽ ابث  أن الغثرض منهثا إثبثات  الححد، بحؾ: ما زال ولؼ يزل

حرا الن ثر، إال أن حثرا الن ثر  ةال بر واست راره، وذلػ إب ا قكؾن مع مقارب
ؾذ حذف  فر جثؾا  القسثؼ، وإب ا قس اد قحذا مؽ بعض ال ؾافع، وهؾ مراد،

                                                                                                                         
== 

، وينغثثر: ال عحثؼ ال  طثث  4/196، ووثثرح الرفثر عمثث) ال افيثة 7/119ال  طث  
 .2/263، وورح اليؾاهد اليعرية فر أمات ال تك النحؾية6/31فر وؾاهد العربية 

 .354ال  ط  ص (1)
 .1/468البدقع  (2)
 .7/119ورح ال  ط   (3)
 .1/335ورح التسهة  (4)
 .4/196ورح ال افية  (5)
 .4/131التذية  والت  ة   (6)
ثا حم ث  ق ةن ثا مكثان ، 2/631، وسث ط الئلث  2/258ح اسة ينغر: ال (7) ويثروى أقا 

، وينغثثر: 1212 -1211يووقسثثؼ لةمثث)ي ك ثثا فثثر وثثرح ديثثؾان الح اسثثة لم رزواثثر 
 .9/245خزابة األد  
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ك ا فر ،ة  اليثاهد، وبحثؾ اؾلث  وعثال):  (1)ؽ لمبس، وزوال ايوكالوذلػ ألم
 ََتاهللهِ َتْاَتُأ َتْحُكُخ ُيؾُسف

(2). 

 زاادة  ان بماظ السزارع: -جا

قتة  ،ؽ أ،ر طالك  :(3)اال  أم ع 
 أَْٖتَ تَهٕٗٛا ََقبٌَس َْبٌَٝا

ٌٍ   ٜشَل تَٗاملّ  (4)نًٌََٝاؾََُأٖ

ا عمث) زيثادة  (2)العديثد مثؽ النحثاة البةتثةؽ ووبعث  (1)أبيد ا،ؽ مالثػ وثاهد 
يو ثثؾني ،م ثثا ال اثثارع وهثثؾ وثثاذ، وُبسثثك لم ثثرال جثثؾاز زيثثادة يو ثثؾني،ةؽ يمثثاي 

 .(3)وفع  التعحك، بحؾ: ما قكؾن أطؾل  هذا الغ م

                                                 

 .7/119ينغر: ورح ال  ط    (1)
 مؽ سؾرة يؾسف. 85مؽ اآلقة  (2)
أم عقة  هر أم عمر ،ؽ أ،ر طالك رفر   عنه ا، واسث ها فاط ثة ،نث  أسثد ،ثؽ  (3)

، واألعثثث م 9/227هثثث )ينغثثثر: خزابثثة األد  5هاوثثؼ ،ثثثؽ عبثثد منثثثاا وؾفةثث   بحثثثؾ 
5/131.) 

ظؾر، وماجثد أ : كثريؼ، ووث أل: ريث  وهثك مثؽ باحيثة البةتان مؽ بحر الرجثز ال يث (4)
، 1/362القظثثثك، وبمةثثث  أ : مبمؾلثثثة، وورد منسثثثؾب ا ألم عقةثثث  فثثثر: وثثثرح التسثثثهة  

،  وأوفثثثث  ال سثثثثالػ 4/217، والتثثثثذية  والت  ةثثثث  1/312ووثثثثرح ال افيثثثثة اليثثثثافية 
، ووعمةثثثث  ال را ثثثثد 3/1161، وو هةثثثثد القؾاعثثثثد 1/261، ووثثثثرح ا،ثثثثؽ عقةثثثث  1/181
، 3/1186، وغةر منسؾ  فر االروياا 1/191والتطري  بحاوية قس ، 3/221

، وال قا ثثثثثد النحؾيثثثثثة 256، 252، وينغثثثثثر: و مثثثثثيص اليثثثثثؾاهد ص1/381واله ثثثثثع
، وال عحؼ ال  ط  1/227، والدرر المؾامع227 -9/225، وخزابة األد  2/611

 .774، 225، ومعحؼ وؾاهد النحؾ ص11/387فر وؾاهد العربية 
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وو ثثثثثتص يكثثثثثاني بحثثثثثؾاز زيادوهثثثثثا بيثثثثثرطةؽ  أحثثثثثده ا: أن و ثثثثثؾن ،م ثثثثثا 
واآلخر أن و ؾن ،ةؽ وةئةؽ مت زمةؽ ليسا جار ا ومحرور ا، بحؾ: ما  ال افر،

ا  .(4)كان أحسؽ  زيد 

وخثثّرج البغثثداد  البةثث  عمثث) يأن اسثثؼ و ثثؾن فثث ةر ال  اطثثك ال سثثتتر 
فةها، وخبرهثا محثذوا، وماجثد: خبثر أبث ، والتقثدير: أبث  ماجثد ببةث  و ؾبث ، 

 .(5)بريأو و ؾن ذاك، والح مة اعترافية ،ةؽ ال بتدأ وال 
  رب "إن" لمجدأيؽ؛ السبتجأ والخبخ: -د

 :(6)اال  أم الهةرؼ
  ِٜٕ لي َجاٛظَ خَب١ِٙ بَطاٚظَل

 (7)لٞ ََك٘ َسَٖق قٖفَٝعٌَا فَتأ٘نٗ

                                                                                                                         
== 

 .1/413، وورح ال افية اليافية 1/362 ورح التسهة  (1)
، ووثثثثرح ا،ثثثثؽ عقةثثثث  1/181، وأوفثثثث  ال سثثثثالػ 4/217ينغثثثثر: التثثثثذية  والت  ةثثثث   (2)

، والتطثري  ب اثث ؾن 3/221، ووعمةث  ال مرا ثد 3/1161، وو هةثد القؾاعثد 1/261
 .1/381، وه ع الهؾامع 1/191التؾفي  بحاوية قس 

 .3/1186لار  ، واروياا ا1/361ينغر: ورح التسهة  (3)
 .181 -1/181ينغر: أوف  ال سالػ  (4)
 .1/227، وينغر: الدرر المؾامع 9/226خزابة األد   (5)
إبثث  سث ع منهثثا،  22لثؼ أعرثر عمثث) ورج ثة لهثا سثثؾى أن ال بثرد اثثال فثر ال افث  ص (6)

 وأبها أفط  مؽ رأى.
عحثؾز ا مكثان ، وروايت  فيث  كابث  22الرجز ورد منسؾب ا ألم الهةرؼ  فر ال اف  ص (7)

ثثثا: يأرى العحثثثؾزي ك ثثثا فثثثر كتثثثا  العثثثةؽ  ، وكثثثذلػ: 6/64إن العحثثثؾز، ويثثثروى أقا 
== 
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 ث  يإني فثر االسث ةؽ هةمر بالرجز عم) مؽ  العر  مثؽ ُقعاستيهد الس
ا، قعنر اسث ها وخبرهثا، فثثيالعحؾزي اسث ها، يوخبثةي خبرهثا،  وك ه ثا ورد ج يع 

منطؾب ا، واال: يوهؾ اؾ  فثر القيثاس  ألبهثا دخمث  ل عثان فثر الح مثة فمثيس 
 .(1)أول) بأن قع   في  مؽ اآلخري أحد االس ةؽ

 ؽ مالػ ث، وبسب  ا،(2)وم ؽ ذهك إل) ذلػ و رح بأبها لغة ا،ؽ س م

فثر الحثدي :  ()، ومثؽ ححثتهؼ عمث) ذلثػ مثا ُرو  عنث  (3)لبعض ال ؾفةةؽ
 .(1)((4)جهنؼ لسبعةؽ خري  ا)إن اعر 

                                                                                                                         
== 

، وال بثة: ال داعثثة أو ال ثثاكرة، 1/441يوثرى العحثثؾزي ك ثا فثثر معحثثؼ مقثاييس المغثثة 
 والحروز: ال رةرة األك ، والق ةز مكيال معروا.

، 474زيثثثد ص وورد الرجثثثز غةثثثر منسثثثؾ  ،رواقثثثة: يإن العحثثثؾزي فثثثر: النثثثؾادر أل،ثثثر 
وبثثن س الرواقثثة ول ثثؽ البةثث  الرثثابر ،رواقثثة يفثثر لةمثثةي مكثثان يفثثر مقعثثدهاي فثثر بتثثا   

، و وثثثثثثثثرح 1/425، ووثثثثثثثثرح ج ثثثثثثثث  الزجثثثثثثثثاجر ال،ثثثثثثثثؽ عطثثثثثثثث ؾر 265ال  ثثثثثثثثر ص
، وال قا ثثثثثد 3/1297، وو هةثثثثثد القؾاعثثثثثد 5/27، والتثثثثثذية  والت  ةثثثثث  2/9التسثثثثثهة 
، 1/283المؾامثثثثثثع ، وينغثثثثثثر: الثثثثثثدرر 1/431، واله ثثثثثثع6/361،  2/311اليثثثثثثافية 

، 211،ومعحثثثؼ وثثثؾاهد النحثثثثؾ ص11/221وال عحثثثؼ ال  طثثث  فثثثر وثثثثؾاهد العربيثثثة 
728. 

 .265 -264بتا   ال  ر ص (1)
، وينغثثثثثر: وثثثثثرح ج ثثثثث  الزجثثثثثاجر ال،ثثثثثؽ ع طثثثثثؾر 78/ 1طبقثثثثثات فحثثثثثؾل اليثثثثثعرال  (2)

 .2/311، وال قا د اليافية1/424
 .2/9ورح التسهة  (3)
، 4/631درك عمثث) الطثثحيحةؽ لمحثثاكؼ النيسثثا،ؾر  الحثثدي  ،هثثذه الرواقثثة فثثر ال سثثت (4)

 .3/167، و1/291والح ع ،ةؽ الطحيحةؽ لمح ةد  
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والح هؾر أولؾا ذلػ، ف ّرج ا،ؽ مالػ البة  عم) أن يوأك ي خبثر يإني، 
ويخبثثثةي ويجثثثروز اي حثثثاال  مثثثؽ فاعثثث  وأكثثث ، وأمثثثا الحثثثدي  ف بثثث  قح ثثث  عمثثث) أن 
القعثثثر فيثثث  مطثثثدر اعثثثثرت اليثثثرل إذا ،مثثثا اعثثثثره، وهثثثؾ اسثثثؼ يإني، ويلسثثثثبعةؽ 

ثثاي عثثرا م بثثر بثث   ألن االسثثؼ مطثثدر ، وعثثروا الزمثثان ق بثثر ،هثثا عثثؽ خري  
 .(2)ال طادر كرةر ا

 وكثثثثذلػ  (3)عمثثث) أن مؾفثثثثع اليثثثاهد فثثثثر الرجثثثز يثثثثروى يكابثثث  عحثثثثؾز اي
 

، ف  واهد في  عم) هذه الرواقثات. ك ثا (5)، أو يورى العحؾزي(4)يأرى العحؾزي
 .(6)أن الحدي  يروى: )إن اعر جهنؼ لسبعؾن خري  ا(

  عخص". القؾل ف  خبخ "لنت" ف   حؾ "لنت -ها

 :(7)اال  فريعة ،ن  هّ ام
                                                                                                                         

== 

، 4/334، ووثثثثرح الرفثثثثر عمثثثث) كافيثثثثة ا،ثثثثؽ الحاجثثثثك 2/9ينغثثثثر: وثثثثرح التسثثثثهة  (1)
 .2/311، وال قا د اليافية 3/1296،  وو هةد القؾاعد 5/31والتذية  والت  ة   

 .2/11ينغر: ورح التسهة   (2)
 .22نغر: ال اف  لم برد صي (3)
 .6/64ينغر: كتا  العةؽ  (4)
 .1/441ينغر: مقاييس المغة  (5)
، وينغثثر: وثثرح 1/186ورد الحثثدي  ،هثثذه الرواقثثة فثثر  ثثحي  مسثثمؼ كتثثا  ايق ثثان  (6)

 .4/336الرفر عم) ال افية 
ُوعرا بالذل ال، أم الححاج ،ؽ يؾسف الرق ر كاب  وح  ال غةرة ،ؽ و بة  اوثتاا   (7)

إلثث) معثثاارة ال  ثثر مثثع بطثثر ،ثثؽ ححثثاج، فسثث ة  بال ت نَّيثثة )ينغثثر: خزابثثة األد  
 .167، وواعرات العر  فر الحاهمية وايس م ص84 -4/81
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 (1)قجَٜخَلي٘ َٔق َََٝٗق فَََ ضَٜقَ٘ٚيِٖ أٖ َْف٘ػَٞ ١ٚكَلَٖظَٞ أٖػَفَْ٘ طَٟ عََٔل َؾَت قيََٖٜٝ

ُأستيهد بالبةث  عمث) أن خبثر يلةث ي محثذوا فثر اؾلهثا: يلةث  وثعر ي، 
وقثثثثثثديره: وااثثثثثثع أو مؾجثثثثثثؾد، وعمثثثثثث) ال طثثثثثث  ،ثثثثثثةؽ يوثثثثثثعر ي وج مثثثثثثة االسثثثثثثت هام 

 .(2)بالغرا

وهثثثثؾ ال ، (3)وُح ثثثثر عثثثثؽ الزجثثثثاج أن الح مثثثثة االسثثثثت هامية خبثثثثر يلةثثثث ي
قط   ألب  يثىد  إلث) واثؾع الح مثة غةثر ال بريثة خبثر لثثيلة ي وال قحثؾز ذلثػ 

ثثثعر  ب عنثثث) ميثثثعؾر  أ  معمثثثؾمر، (4)فثثثر يلةثثث ي وال فثثثر أخؾاوهثثثا ، واةثثث : وت
ليثعر ،  والح مة ب س ال بتدأ فر ال عن) ف  قحتاج إلث) رابثط، واةث : مع ؾلثة

 .(5)وسدت مسد ال بر

                                                 

البة  مؽ بحر البسيط، وُيروى يمنَّري مكان يب سري فر اليظر الرابر،ويستيهد ،هثا  (1)
ا عم) أن يحاجي ج ع حاجة وسيأور، وورد منسؾب ا ل ريعة ،نث  ه ثام فثر وثرح  أقا 

، وغةثثثر منسثثثؾ  فثثثثر 4/81، وخزابثثثة األد  527وثثثؾاهد ايقاثثثاح ال،ثثثؽ ،ثثثر  ص
، وإقاثثثاح وثثثؾاهد 2/867، وال قتطثثد فثثثر وثثثرح الت  مثثة 159الت  مثثة لم ارسثثثر ص

، وارويثثثثثثثثثاا الاثثثثثثثثثر  5/57، والتثثثثثثثثثذية  والت  ةثثثثثثثثث  791ايقاثثثثثثثثثاح لمقيسثثثثثثثثثر ص
وثثثثؾاهد النحثثثثؾ ، ومعحثثثثؼ 2/31، وال عحثثثثؼ ال  طثثثث  فثثثثر وثثثثؾاهد العربيثثثثة 3/1253

 .317، 47ص
، 5/57، والتثثثثثذية  والت  ةثثثثث  528ينغثثثثثر: وثثثثثرح وثثثثثؾاهد ايقاثثثثثاح ال،ثثثثثؽ ،ثثثثثر  ص (2)

 .1252-3/1251واروياا الار  
 .3/1251، واروياا الار  5/57ينغر: التذية  والت  ة   (3)
 ينغر: ال رجع السا،  ب س الحزل والط حة. (4)
 .3/1251ينغر: اروياا الار   (5)
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إل) أب  مح ؾل عم) ال عن)، ف   (2)ووبع  أ،ؾ حيان (1)وذهك ا،ؽ ،ر  
قحتثثاج إلثث) خبثثر  ألن ال عنثث): لةتنثثر أوثثعر. ووثثعر  معمثث  عثثؽ الع ثث ، ك ثثا 

مؼ  ألب  ب عناه.  قعم  العت
 مج  "ع " بححف الالم: -و

 :(3)اال  أم النُّح ي 
 (4)طٜللِٝ َاتَػَ ٍََبَقحَ ٞنٗق فَ ََٞغَتَطَ  قلصاطاٚفٖٗ ٌَِلع قَّق لألٍٜنَٗ صَطنِت

ا لمبطريةؽ عم) زيادة الث م فثر يلعث ي، ،ثدلة   أورد األببار  البة  واهد 
 سقؾطها فر يع   روفهاي.

وال ُقسثثثت دل ،ثثثذلػ عمثثث) زيادوهثثثا  ألبهثثثا إب ثثثا حثثثذف  كرةثثثر ا فثثثر أوثثثعارهؼ 
الثث م األولثث) فثثر يلعثث ي  ل رروهثثا فثثر اسثثتع الهؼ، واثثد ذهثثك ال ؾفةثثؾن إلثث) أن

 .(5)أ مية
 دخؾل هسدة االستاهام عمي "ال" الشافية لمجشذ: -ز

 اال  فريعة ،ن  هّ ام:
 (1)قجَٜلنٔ حَجِطٜ َْصَ غَبٌََٝ  ىل ٌٖأّ  ق لٝط فأؾَطَنََٗللا غَبٌَٝ  ىل خََُأٖ

                                                 

 .528هد ايقااح صورح وؾا  (1)
 .3/1251اروياا الار   (2)
ط أحد ،نر جذق ة )ينغر: الح اسة أل،ر و ام  (3)  (.2/4582هر أم سعد ،ؽ ُار 
، ووثثرح ديثثؾان الح اسثثة 2/458البةثث  مثثؽ بحثثر الظؾيثث ، وهثثؾ فثثر ديثثؾان الح اسثثة  (4)

، وينغر: 3/152، وال ر  السا ر 1/223ج 26، وايبطاا م4/1313لم رزوار 
 .435، 91، ومعحؼ وؾاهد النحؾ ص3/511ؼ ال  ط  فر وؾاهد العربية ال عح

 .224 -1/219ج  26ينغر: ايبطاا فر مسا   ال  ا ال سألة  (5)
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ا عمث) أن يأالي فيث  لمت نثر ، وال خث ا ،ثةؽ (2)أبيد الرفر البةث  وثاهد 
م) أن يالي إذا دخم  عمةها ه زة االست هام وكاب  لمت نر بقر اس ها ع النحاة

عم) ما كان عمي  اب  اله زة مؽ النطك فر ال ااا وال اثارع لث ، والبنثال 
 .(3)فر ال  رد ال ن ر

واد ُققطد ،ثيأالي العرض فث  يمةهثا إال فعث  عثاهر أو مقثدر، بحثؾ اؾلث  
 َلُكااااؼْ َأال ُتِحبُّااااؾَن َأْن َيْغِاااااَخ َّللاهُ وعثثثثال): 

، واثثثثد وثثثثأور فثثثثر غةثثثثر و ثثثثؽ وال (4)
 .(5)عرض، فتبق) يالي عم) ما كاب  عمي  اب  ااتران ه زة االست هام ،هاي

                                                                                                                         
== 

 .31 -29ورد البة  ف ؽ مقظؾعة ل ريعة ،ن  ه ام سب  و ري  ،ة  من  ص (1)
 .4/81، وخزابة األد  2/171ينغر: ورح ال افية  (2)
 .2/172عم) ال افية ينغر: ورح الرفر  (3)
 مؽ سؾرة النؾر. 22مؽ اآلقة  (4)
 .71 -2/71ينغر: ورح التسهة   (5)
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 مدائ  ف  الحال: -ٗ
 مج   الحال جامجة: -أ

 :(1)اال  هند ،ن  عتبة
 (2)لي َٛلضىَ ؾبقٙ لإلَق٤َأ ٚيف ل طَ َ  ١ٙلق٤ً ٚحلًَ٘ظٖلأٖفَٞ ليػًٍَِٜ٘ أعََٝقًضل بَفٖ

، قستيثثثثهد  بالبةثثثث  فثثثثر اؾلهثثثثا يأ يثثثثار اي، فقثثثثد ورد منطثثثثؾب ا وهثثثثؾ جامثثثثد
 .(3)وبطب  عم) الحال ب ف ار فع ، وقديره: أوتحؾلؾن فر السمؼ أ يار ا

واد ذكر سةبؾي  البة  فر با  ما جرى مؽ األس ال التر لؼ وىخذ مؽ 
وييسثيِّا ال ع  محرى األس ال التر أخذت مؽ ال عث  يوذلثػ اؾلثػ: أو ي يِّثا مثرة 

                                                 

هر هند ،ن  عتبة ،ؽ ربيعثة ،ثؽ عبثد وث س ،ثؽ عبثد منثاا،  ثحا،ية، اروثية، وأم  (1)
، ووثثثثاعرات 8/98هثثثثث )ينغثثثثر: األعثثثث م 14ال مي ثثثثة األمثثثثؾ  معاويثثثثة، وؾفةثثثث  سثثثثنة 

 .128العر  فر الحاهمية وايس م ص
ثثثثا يأمرثثثثالي مكثثثثان يأوثثثثباهي، ويالنسثثثثالي مكثثثثان  (2) البةثثث  مثثثثؽ بحثثثثر الظؾيثثثث ، ويثثثثروى أقا 

يايمالي، واأل يار: ج ع ع ةر، وهؾ الح ار، والح ثال: الغمغثة، والعثؾارك: الُحثيَّض، 
، 2/517واحثثثدوها عثثثارك، وورد البةثثث  منسثثثؾب ا لهنثثثد فثثثر السثثثةرة النبؾيثثثة ال،ثثثؽ كرةثثثر 

، 3/263، وخزابثثثة األد  3/1114النحؾيثثثة ، وال قا ثثد3/522وال قا ثثد اليثثثافية 
، ووثثثثرح أ،يثثثثات 3/265، وال قتاثثثثك 344، 1/343وغةثثثثر منسثثثثؾ  فثثثثر: ال تثثثثا  

، وإقاثثثثثاح وثثثثثؾاهد ايقاثثثثثاح 218، ووحطثثثثثة  عثثثثثةؽ الثثثثثذهك ص1/252سثثثثثةبؾي  
، والمسثثان 7/231، والتثثذية  والت  ةثث  2/48، ووثثرح الرفثثر عمثث) ال افيثثة 2/671

، ووثثثثرح اليثثثثؾاهد 5/276ؾاهد العربيثثثثة )عةثثثثر(، وينغثثثثر: ال عحثثثثؼ ال  طثثثث  فثثثثر وثثثث
 .515، 123، ومعحؼ وؾاهد النحؾ ص2/193اليعرية فر أمات ال تك النحؾية

، وال قا ثثد 218، ووحطثثة  عثثةؽ الثثذهك ص1/253ينغثثر: وثثرح أ،يثثات سثثةبؾي   (3)
 .3/1115النحؾية 
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ثثث : فقمثثث : أو ي يِّثثث ُن وونقُّ ا مثثثرة مثثثرة. وإب ثثثا هثثثذا أبثثثػ رأيثثث  رجثثث   فثثثر حثثثال و م ثثثؾُّ
ُل و ي يِّثثا مثثرة وييسثثيِّا أخثثرى. فأبثث  فثثر هثثذه وييسثثيِّا أخثثرى، كأبثثػ امثث : أ   وحثثؾَّ

ثث ،  ن وونقُّ الحثال وع ثث  فثر وربةثث  هثذا لثث ، وهثثؾ عنثدك فثثر ومثػ الحثثال فثر و م ثثؾُّ
ا عؽ أمث ر هثؾ جاهث  بث  لي هَّ ث  إقثاه وي بثره عنث ، ول نث  وليس قسأل  مسترود 

 وبِّ   ،ذلػ.

ُبؾني ُمؾني وو م ؾَّ  .(1)ثؼ ذكر البة  وادر ال ع  ،ثيو ن قَّ

ويغت ثثثر فثثثر الحثثثال مثثثؽ الح ثثثؾد مثثثا ال قغت ثثثر فثثثر النعثثث ، ألن الحثثثال 
 .(2)وبةهة بال بر

 مج   الحال جسمة: -ب

زَّابيَّة: اال   أم ثؾا  الهت
 (3)ٞ ضٜؿََ٘ ظَحلٖبَقل٣ ف قّٜ تَطَليٕٞ أّّٗ  ٘لطَرٜ أٖعظُالََجٌَا ليفٖ َٝتا٘ا َََٖٚٛضَنِ

                                                 

، ووثرح كتثا  سثةبؾي  265 -3/264، وينغر: ال قتاثك 344 -1/343ال تا   (1)
 .2/232لمسةرافر 

 .2/731ينغر: ورح ال افية اليافية  (2)
البةثث  مثثؽ بحثثر البسثثيط، وأم الظعثثام هثثر الثثبظؽ، أ  وأعغثثؼ وثثرل فيثث  بظنثث ، وفثثر  (3)

رواقثثثة يجمثثثدهي مكثثثان يرييثثث ي، وورد البةثثث  فثثث ؽ مقظؾعثثثة سثثثب  و ثثثري  ،ةثثث  منهثثثا 
 وهؾ:  24ص

ُق َأثؾاِب  وَاْزِخُبش       َأَبْعَج ستنَؽ ِعش  جص َيْبَتِغ  األَدَباَأْضَحي ُيَسده
 . 1/127، وينغر: ال عحؼ ال  ط  فر وؾاهد العربية 
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ا،ثثثؽ اليثثثحر  بالبةثثث  عمثثث) واثثثؾع الح ثثث  فثثثر مؾفثثثع الحثثثال،  استيثثثهد
فقؾلهثثا: يأعغ ُ ثثُ  أم الظعثثامي حثثال مثثؽ ال ثثرخ، والعامثث  فةهثثا مثثا فثثر يمرثث ي مثثؽ 

 .(1)معن) التيبي 

 مدائ  ف   خوف الجخ: -٘
 اة عمي أ ج الساعؾلنؽ مع تأخخهسا عؽ العام :دخؾل الم التقؾ  -أ

 اال  لةم) األخةمية:
 (2)قلق٠َ َآَقَٖليًَ٘ اصَ ٞلليًٍٖ٘ا ٜا ََٕ َٚا ِا للي٘ اصَق٠ٖ َآَقٖا طَلتا َ قجا الأٖحَجِ

هثا ألحثد مثؽ الثرواة، وال مثؽ قة لمبة  ذكر البغثداد  أبث  لثؼ ير وهذه الروا
 يع متق ؾن عم) روايت  كذا.استيهد ب  مؽ النحؾيةؽ، وأن الح 

 (3)قلق٠َ َآَقَٖلي٘ اصَل ٜٞا َٕ ا ليًٍٖ٘ا َٚا

 (4)ولثثؼ أعرثثر عمثث) هثثذه الرواقثثة إال عنثثد ال رزبثثابر فثثر يأوثثعار النسثثالي
والواهد فر البة  عم) هذه الرواقة، أما الرواقة األول) فهر ال ربتة فر ديؾان 

                                                 

 .12 -3/11ج 71األمالر اليحرية م (1)
، وورد منسثثؾب ا لهثثا 111البةث  مثثؽ بحثثر الظؾيث ، وهثثؾ فثثر ديثثؾان لةمث) األخةميثثة ص (2)

، 7/31، وبثثث  بسثثثبة فثثثر التثثثذية  والت  ةثثث  2/372، واله ثثثع 288فثثثر ال غنثثثر ص
، واليثثثظر الرثثثابر بثثث  بسثثثبة فثثثر التطثثثري  بحاوثثثية قثثثس 4/1741ؾاعثثثد وو هةثثثد الق

، 4/318، ووثثثثرح أ،يثثثثات ال غنثثثثر 588، وينغثثثثر: وثثثثرح وثثثثؾاهد ال غنثثثثر ص2/11
، ومعحؼ وثؾاهد 8/282، وال عحؼ ال  ط  فر وؾاهد العربية 2/81والدرر المؾامع 

 .3/31، وورح اليؾاهد اليعرية فر أمات ال تك النحؾية 686،  183النحؾ 
 .4/318ينغر: ورح أ،يات ال غنر  (3)
 ، وفي  يالعداةي مكان يالعطاةي.51ص (4)
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، (2)واألفثثثثثثثثداد ، وبعثثثثثثثثض كتثثثثثثثثك األد  مرثثثثثثثث  ال حاسثثثثثثثثؽ(1)لةمثثثثثثثث) األخةميثثثثثثثثة
، وكثثذلػ عنثثد مثثؽ استيثثهد بثث  مثثؽ النحثثاة مرثث  أ،ثثر (4)، واألغثثابر(3)واألمثثالر

 .(9)، والسةؾطر(8)، وخالد األزهر  (7)، وباعر الحيش(6)، وا،ؽ هيام(5)انثحة

 .(9)والسةؾطر
عمثثث)  مناهثثثاي، حةثثث  دخمثثث  الثثث م فثثثر اؾلهثثثا: يقعظثثث) لمعطثثثاةواليثثثاهد 

ك ثثا اذ لقثثؾة العامثث  ، وهثثؾ وثث(11)م عثثؾل أعظثث) األول، وهثثؾ متثثأخر عثثؽ ال عثث 
 .(12)، وينبغر أال ققاس عمي  ك ا اال باعر الحيش(11)اال ا،ؽ هيام

وهذه ال م ُوس ) الم التقؾية، وهثر التثر وثزاد لتقؾيثة عامث  فثعف إمثا 
ْؤَااا َتْعُباُخونَ ،تأخره بحؾ: اؾل  وعال):  ِإْن ُ ْشاُتْؼ ِلمخُّ

ثا فثر (13) ، أو قكثؾن فرع 
عهال  ِلَسا ُيِخاجُ فَ الع  ، بحؾ: اؾل  وعال): 

(14). 
                                                 

 .91ص (1)
 .111ص (2)
(3) 1/86. 
(4) 11/167  . 
 .7/31التذية  الت  ة   (5)
 .288ال غنر ص (6)
 .4/1741و هةد القؾاعد  (7)
 .2/11التطري  بحاوية قس  (8)
 .2/372اله ع (9)
 .2/81، والدرر المؾامع 7/31ينغر: التذية  والت  ة   (11)
 .2/81، والدرر المؾامع 2/372، وينغر: ه ع الهؾامع 288ال غنر ص (11)
 .4/1741و هةد القؾاعد  (12)
 مؽ سؾرة يؾسف. 43مؽ اآلقة  (13)
 مؽ سؾرة البروج. 16اآلقة  (14)
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ومنع ا،ؽ مالػ زيادوها فر عام  يتعدى ل  عؾلةؽ، ألبها إذا زيثدت فثر 
بحثرا واحثد، وال بغةثر لث ،  ؽم من  وعدقة فع  واحد إل) م عثؾلةال  عؾلةؽ يمز 

 .(1)هام غةر ال قطؾددها يمزم من  ورجي  دون مرج ، وإيوإذا زيدت فر أح

غةر: إن ذلػ لثؾ سث عناه لقبمنثاه، ولثؼ وبق  أ،ؾ حيان عؽ اليمؾبةؽ الط
ثا. ثثؼ وعقبث  بقؾلث : يوهثذا الثذ  ذكثره أبث  لثؼ  يبعد أن ققؾلؾا: لزيد أعظةث  دره  

. (2)يبعد اد االتث  العثر  مثع وثأخةر ال  عثؾل، فبثاألحرى أن قحثؾز مثع التقثدقؼي
ا عمثثث) ذلثثثػ سثثثؾى هثثثذا  ثثثؼ أبيثثثد ،ةثثث  لةمثثث) األخةميثثثة، ولثثثؼ يثثثذكر النحثثثاة وثثثاهد 

 البة .
 مج   متعم  "رب" مدتقاًل، وعجم وصف مجخورها: -ب

 اال  هند ،ن  عتبة:
 (3)َ٘لل َ أٍَّٗ َا َقٜٚلللَٜقيَٖٗ               ًسل للل١ُ حلٖللَٜقضا ِ قٖق٥ً

 ذكر النحاة واهديؽ فر البة :

                                                 

 .2/11، والتطري  287، وينغر: مغنر المبةك ص814 -2/813ورح ال افية اليافية  (1)
 .4/1741، وينغر: و هةد القؾاعد 7/31تذية  والت  ة  ال (2)
، 182، و3/179البة  مؽ محثزول ال امث ، وورد منسثؾب ا لهنثد فثر: وثرح التسثهة   (3)

، و هةثد القؾاعثد 295، 293، 11/289، والتذية  والت  ة  451والحن) الدابر ص
، والثثثثثثثثدرر 1/411، ووثثثثثثثثرح وثثثثثثثثؾاهد ال غنثثثثثثثثر 2/354، واله ثثثثثثثثع 3125، 6/312
، 3/212، ووثثثثثرح أ،يثثثثثات ال غنثثثثثر 411، وثثثثثرح وثثثثثؾاهد ال غنثثثثثر ص2/53ؾامثثثثثعالم

، 699، 188، معحؼ وؾاهد النحؾ ص8/363وال عحؼ ال  ط  فر وؾاهد العربية 
 .3/343وورح اليؾاهد اليعرية فر أمات ال تك النحؾية 
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ورود متعمثثث  ر  مسثثثتقب  ، وهثثثؾ ثا،ثثث  بالنقثثث  الطثثثحي  فثثثر أ اااجهسا: 
، وبثاعر (3)وا،ثؽ هيثام ،(2)حيثان، وأ،ثؾ (1)ال  م ال طي  كرةر ا، ذكره ا،ؽ مالػ

 .(4)الحيش

أكرثثثثثثر النحثثثثثثؾيةؽ أن متعمثثثثثث  ير ي قحثثثثثثك أن قكثثثثثثؾن مافثثثثثثي ا،  ومثثثثثثذهك
والطثثحي  ك ثثا اثثال أ،ثثؾ حيثثان أن كؾبثث  مافثثي ا هثثؾ األكرثثر، ويحثثؾز أن قكثثؾن 

 .(5)حاال  ومستقب   

، (7)، وأ،ثثثثؾ حيثثثثان(6)عثثثثدم و ثثثثف محرورهثثثثا، ذكثثثثره ا،ثثثثؽ مالثثثثػ اآلخااااخ:
وجثثثثك و ثثثثف محرورهثثثثا ذهثثثثك إلثثثث) أن ال ؾ ثثثثؾا ، وعنثثثثد مثثثثؽ أ(8)وال ثثثثراد 

 .(9)اا مة محذوا ل هؼ ال عن)، والتقدير: قار  امرأةٍ 

                                                 

 .3/179ورح التسهة   (1)
 .11/293التذية  والت  ة   (2)
 .183مغنر المبةك ص (3)
 .6/3122ةد القؾاعد و ه (4)
 .3/1742ينغر: اروياا الار   (5)
 .3/182ورح التسهة   (6)
 .11/289التذية  والت  ة   (7)
 .451الحن) الدابر ص (8)
 .451، والحن) الدابر ص11/289ينغر: التذية  والت  ة    (9)



 

 

 

49 

 مدائ  ف  اإلضافة: -ٙ
 السزاف إلي "إذ": -أ

 اال  ال نسال:
ًُللِ َٜهْٛالنإَٔ ي  (1)لعِللن شَ شلىٖ ََٔ ععِ قؽا شَ ليَِٓ  ك٢٢ٖ ٜاتِللٛل حَ

عا ثثد مثثؽ ج مثثة ال بثثر يمثثؽ سثثب  االستيثثهاد ،هثثذا البةثث  عمثث) حثثذا ال
عثثز ،ثثزاي عمثث) ال بتثثدأ يالنثثاسي، أ : مثثؽ عثثزمتهؼ، واثثد استيثثهد بثث  ا،ثثؽ هيثثام 
ووبع  باعر الحيش عم) حذا أحد وظر  الح مة ال اافة إلةها يإذي فر يإذ 
ذاكي حتثثث) ال ُقغثثثؽ أبهثثثا ماثثثافة إلثثث) م ثثثرد، فثثثثيذاكي مبتثثثدأ محثثثذوا ال بثثثر، 

 .(3)عر الحيش فقدره ،ثيكذلػي،ثيكا ؽي، أما با (2)وادره ا،ؽ هيام
 :مخاعاة معشي "ك " -ب

 :(4)اال  فاط ة ،ن  األححؼ الُ زا يَّة
 ٚلسالل َنَ س٢َ َٚلهلل قٖلللًٖنََٚ  لًسللنَسٚل أٖل َبَٞ ا تَلتََٛخَ ٜ

ًٍٞ َٚ َٕ أَٖلَطاٚل  (5)َٚلضٜزاٚل لي٘خََٛضَ ليصَٟ َٚضَزاٚل نٌّٗ ََلق حَل

                                                 

 .21سب  و ريح  ص (1)
 .118 -117مغنر المبةك ص (2)
 .4/1932و هةد القؾاعد  (3)
فاط ة ،ن  األححؼ كاب  مؽ أك   اؾمها أدب ا، وأجر هؼ لساب ا،وأ،ؾها هؾ الياعر أححؼ ،ؽ  (4)

ب ثثة ال زاعثثر زوج خالثثدة ،نثث  ه ب د  أحثثد سثثادات العثثر  اوثثؼ ،ثثؽ عبثثد ال ظمثثك، وكثثان أححثثثؼ دت
، ووثثثعرال العثثثر  فثثثر الحاهميثثثة وايسثثث م 1/577)ينغثثثر: وثثثرح ديثثثؾان الح اسثثثة لمتبريثثثز  

 (.164ص
ثا ياخؾوثاي ووريثد بث  اخثؾور، إال أن اليثال فثر النثدال اثد  (5) البةتان مثؽ بحثر ال ديثد، ويثروى أقا 

ثثثا، وُذكثثثر البةتثثثان منسثثثؾبةؽ ل اط ثثثة ،نثثث  األححثثثؼ فثثثر ديثثثؾان الح اسثثثة  ، 1/446ُوقمثثثك أل  
، 644، ووثثرح ديثثؾان الح اسثثة لم رزواثثر 319والتنبيثث  عمثث) وثثرح ميثثك ت الح اسثثة ص

== 
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حثدي  عثؽ يكث ي وأن معناهثا بحسثك عنثد الاستيهد ا،ؽ هيثام بثالبةتةؽ 
، وأن ال اثثاا إلثث) ال  ثثرد إن أريثثد بسثثبة الحكثثؼ إلثث) كثث  واحثثد إليثث واثثاا ما

ؾع وجثك الح ثثع، وجثك ايفثراد، بحثؾ: كث  رجث  قيثبع  رويث ، أو إلث) ال ح ث
فأغنثابر أو فثثأغنؾبر بحسثثك ال عنثث)  محسثثؽٍ  عمثثّر كثث َّ  وعمث) هثثذا وقثثؾل: جثاد

 .الذ  وريده

ةر مثع إرادة الحكثؼ عمث) كث  واحثد، ويحت ث  ذلثػ اثؾل ح ثع الاث واد قُ 
 .(1)، وذلػ فر اؾلها: يأمروايافاط ة ال زا ية الذ  معن

فقؾلهثثا: يأمثثرواي قحت ثث  أن قكثثؾن مثثؽ ايويثثان باثث ةر الح ثثع، مثثع إرادة 
 .(2)الحكؼ عم) ك  واحد فر اؾلها: يك  ما حري ويماي زا دة

ثثث  عمثثث) أبثثث  وهثثثذا إذا ُح ثثث  يالحثثثّري عمثثث) أبثثث  بقثثثيض ال ةثثث  ، فثثث ن ُح ت
ُكا ُّ ِ اْدٍب يأمرواي واجك، مرمث  فثر اؾلث  وعثال):  مرادا لمقبةمة، فالح ع فر 

ِبَسا َلَجْيِهْؼ َفِخُ ؾنَ 
(3)(4). 

                                                                                                                         
== 

، 543، ووثثثثثرح وثثثثثؾاهد ال غنثثثثثر ص292مغنثثثثثر المبةثثثثثك ص، و 579 -1/578ولمتبريثثثثثز  
، ومعحؼ وثؾاهد 2/249، وال عحؼ ال  ط  فر وؾاهد العربية 4/231وورح أ،يات ال غنر 

 .1/311، وورح اليؾاهد اليعرية فر أمات ال تك النحؾية  33، 54النحؾ ص
 .262 -261ينغر: مغنر المبةك ص (1)
 .4/231ينغر: ورح أ،يات ال غنر  (2)
 مؽ سؾرة الروم. 32ؽ اآلقة م (3)
 .262ينغر: مغنر المبةك ص (4)
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 إفخاد "مع" عؽ اإلضافة: -جا

 اال ال نسال:
 (1)لعِللَفتَػََا َِٜٗٞ نَبًَ٘قٖصَبَح أٖفٖ  قللً ٚل ََقزابَقيٞ فٖب٢َ ضَٜٓف٘أَٖٚ

ا عم) إفثراد يمثعي عثؽ ايفثافة، فتنثؾن ووطثةر أورد  النحاة البة  واهد 
ا، وونطك عم) الحال ب عن) ج يع 
(2). 

ثثثايعم) الحثثثال،  ثثثا( ابتطثثثا  يمع  اثثثال ا،ثثثؽ اليثثثحر : يواؾلهثثثا: )فبثثثادوا مع 
اي ب نزلة ج يع 
(3). 

ثثاي  ثثا، وال ثثرق ،ثثةؽ يفعمنثثا مع  واثثد وسثثتع   ل ثنثثةؽ فيقثثال مثثر  : جثثالا مع 
ا ثا ب عنث) كمنثا، ويفعمنا ج يع  اي ق ةد االجت ثاع فثر حثال ال عث ، وج يع  ي أن يمع 

 .(4)سؾال اجت عؾا أو ال

                                                 

 ، وهؾ:21ورد البة  ف ؽ مقظؾعة سب  و ري  ،ة  منها ص (1)
ًُلِ َٜهْٛالنإَٔ ي  لعِللن شَ شلىٖ ََٔ ععِ قؽا شَ ليَِٓ      ك٢٢ٖ ٜاتِللٛل حَ

ا ب عنث): ومست  ز ا ب ت  ال ال والزا  اسؼ م عؾل مؽ است زه ال ؾا إذا أزعحث ، وبثادو  
هم ؾا، ويروى اليظر الرثابر فغثؾدر امبثر ،هثؼ مسثت ز ا، وينغثر: وثرح وثؾاهد ال غنثر 

، وال عحثؼ ال  طث  فثر وثؾاهد 6/15، وورح أ،يات ال غنر 748، 252، 249ص
 .445، 99، ومعحؼ وؾاهد النحؾ اليعرية ص4/5العربية 

 .48/ 2ينغر: التطري  بحاوية قس  (2)
، ومثنه  السثالػ 441، وينغر: مغنر المبةثك ص375/ 1ج 32األمالر اليحرية م (3)

2/265- 266. 
 .2/48ينغر: التطري  وحاوية قس عمي   (4)
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 قظع الشعت: -ٛ    إعسال الراة السذبهة -ٚ
بت  ر  اال ال ت
(1): 

 ض١ٜٗ لجلٗعَللَٚآفٖ ل٠َلي اسَ ِّلغا  ِاللقَٖٛٞ ليٍٖصَٜٔ ٖا  َسََٕا َٜبَ

 (2)ضٜسَ لألٗظَلَٕٛ ََ ققَللبٍَٝيَٕٞٚل طَُىلللتََا َ ٌٍَلَٔ نَهٗلَٝقظٜيليِٓ

 استيهد النحاة بالبةتةؽ فر ث ثة مؾافع:
عمثث) إع ثثثال الطثث ة ال يثثبهة يالظةبثثثؾني. ققثثؾل سثثةبؾي : يفثثث ذا  أ ااجها:

ةبثثؾن ، وذلثثػ اثثؾلهؼ: هثثؼ الظَّ النثثؾن فمثثيس إال النطثثكُ  ثبثث َّ ةثث  أو ج عثث  فأ  نَّ ث  
                                                 

ّ ثثان القيسثثيَّة، مثثؽ ،نثثر يثثثيس ،ثثؽ ثعمبثثة ،ثثؽ ُع ابثثة مثثثؽ  (1) بتثث  ،نثث  ،ثثدر ،ثثثؽ هت ر  هثثر خت
 عك ا،ؽ عمث) ،ثؽ بكثر ،ثؽ وا ث ، واثالؾا: هثر أخث  طرفثة ،ثؽ العبثد ألمث ، واةث : 

، وال قا ثثثد النحؾيثثثة  5/55م )ينغثثثر: خزابثثثة األد  571  سثثثنة هثثثر ع تثثث ، وؾفةثثث
 .79، وواعرات العر  فر الحاهمية وايس م ص3/1457

البة  مؽ بحر ال ام ، ويروى البة  الرابر: )النازلةؽ... والظةبثةؽ(، و)النثازلؾن...  (2)
ؼ والظةبثثثثثؾن( و)النثثثثثازلؾن... والظةبثثثثثةؽ(، واؾلهثثثثثا: يال يبعثثثثثدني أ : ال يهم ثثثثثؽ، ويسثثثثث

العداةي قعنر أبهؼ يتم ؾن أعدالهؼ ك و ا السؼ لهؼ، وآفة الحزر: وريد أبهؼ ينحرون 
اي،  لاي ابهؼ، والحزر: ج ع جزور وهر النااة، وال عترك: مؾفع القتث ، واألزر 
ج ثثع إزار وهثثؾ ال ئثثزر، ومعااثثد ج ثثع معقثثد حةثث  قعقثثد ايزار ويرنثث)، والبةتثثان فثثر 

، وأوثثعار 2/158، وأمثثالر القثثالر 3/31لم بثثرد ، وال امثث  31 -28ديثثؾان ال ربثث  
، ووردا منسثثؾبةؽ لم ربثث  فثثر أغمثثك ال تثثك النحؾيثثة ال ستيثثهد 117 -115النسثثال 

، 2/41، واأل ثثثثثؾل 64، 58 -2/57، و1/212،هثثثثثا فةهثثثثثا مرثثثثث  كتثثثثثا  سثثثثثةبؾي  
، والن ث  33  -32، وينغر: وثرح أ،يثات سثةبؾي  ص468/ 2، ج65وايبطاا م

، وال قا ثثد 261، و167، ووحطثثة  عثثةؽ الثثذهك 1/19فثثر و سثثةر كتثثا  سثثةبؾي  
، وال عحثثثثثثثؼ 2/368، والثثثثثثثدرر المؾامثثثثثثثع 5/41، وخزابثثثثثثثة األد  3/1457النحؾيثثثثثثثة 

 .422، 87، ومعحؼ وؾاهد النحؾ ص3/481ال ى   فر وؾاهد العربية 
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، وه ثثثا الحسثثثنانت  اااُئُكْؼ عثثثال): الؾجثثثؾه . ومثثثؽ ذلثثثػ اؾلثثث  و األخبثثثار  ُقاااْ  َهاااْ  ُ َشبِّ
ِباألْخَدِخاَؽ َأْعَساالً 

 .(2)ب  يوأبيد البةتةؽير  . واال  خت (1)

ا بثثال  عؾل بثث   ألبثث  معرفثثة  فثثثيمعااد  األزري منطثثؾ  يالظةبثثؾني، ويثثبةه 
 .(3)ب فافت  إل) األزر، فهؾ كقؾلػ: الحسنؾن  أوج   األخت 

ا، وال قحثثؾز أن قكثث   ألن طثثا  ؾن م عثثؾال  بثث وهثثؾ ميثثب  بالاثثاربةؽ زيثثد 
 غةر متعد، وال قحؾز أن قكؾن و ةةز ا  ألن الت ةةز ال قكؾن إال ب رة، والقحثؾز
أن ُينؾى ب  االب طال فيكؾن ب رة مؽ بثا  حسثؽ  الؾجث   ألن معااثد ال ق مثؾ 
إما أن قكؾن ج ع معقتد، وهؾ ال ؾفع، أو ج ع معق د، وهؾ ال طدر، وأج ع 

ل طثثثثثثثثدر وال ؾفثثثثثثثثع محاثثثثثثثثة الُينثثثثثثثثؾى ،هثثثثثثثثا النحؾيثثثثثثثثؾن عمثثثثثثثث) أن إفثثثثثثثثافة ا
 .(4)االب طال

 والذاهج الثا  : عمي قظع الشعت: 

ذكثثره سثثةبؾي  فثثر بثثا  مثثا ينتطثثك عمثث) التعغثثيؼ وال ثثدح، فقثثال: يوإن 
وئ  جعمت     ة فحرى عم) األول، وإن وئ  اظعت   فا،تدأو ، وذلثػ اؾلثػ: 

الخهاِساُخؾَن ِفا  اْلِعْماِؼ  َلِكؽِ  :()الحُؼ هلل الح ةد  هؾ... ومر  ذلػ اؾل   
ِمااْشُهْؼ َواْلُسْمِمُشااؾَن ُيْمِمُشااؾَن ِبَسااا ُأْ ااِدَل ِإَلْيااَػ َوَمااا ُأْ ااِدَل ِمااْؽ َقْبِمااَػ َواْلُسِكيِساانَؽ 

                                                 

 مؽ سؾرة ال هف. 113مؽ اآلقة  (1)
 .212 -1/211ال تا   (2)
، 1/419لن ثث  فثر و سثةر كتثا  سثثةبؾي  ، وا167ينغثر: وحطثة  عثةؽ الثذهك ص (3)

، وال قا ثثثثثثد اليثثثثثثافية 2/1163، ووثثثثثثرح ال افيثثثثثثة اليثثثثثثافية 3/98ووثثثثثثرح التسثثثثثثهة  
 .6/2693، وو هةد القؾاعد  4/431

 .5/45، وخزابة األد   1461-3/1459ينغر: ال قا د النحؾية  (4)
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ااالَة َواْلُسْمُتااؾَن الدهَكاااةَ  الره
ا. فأمثثا ال ىوثثؾن  .(1) ثثا كثثان جةثثد  فمثثؾ كثثان كمثث  رفع 

 مؽ اليعر اؾل ال رب . ف ح ؾل ع  اال،تدال... وبغةر هذا النطك

وذكر البةتثةؽ ثثؼ اثال: يفرفثُع الظةبثةؽ كرفثع ال ثىوةؽ... وزعثؼ يثؾبس أن 
مثثؽ العثثر  مثثؽ ققثثؾل: يالنثثازلؾن بكثث  معتثثرك والظةبثثةؽي... وإن وثثئ  أجريثث  
ثثثثا عمثثثث)  ثثثثا ف ثثثثان مرفؾع  هثثثثذا كمثثثث  عمثثثث) االسثثثثؼ األول، وإن وثثثثئ  ا،تدأوثثثث  ج يع 

 .(2)اال،تدالي

 ثثدح ب فثث ار فعثث ، ألن االسثثؼ الثثذ  ابمثث  فثثثيالنازلةؽي منطثثؾ  عمثث) ال
 .(3)ياؾمري مرفؾع فاع  ييبعدني

 عم) وؾكةد ييبعدني وسيأور. والذاهج الثالث:

                                                 

 مؽ سؾرة النسال. 162مؽ اآلقة  (1)
، 391رح كتثثثثثثا  سثثثثثثةبؾي  لمسثثثثثثةرافر ،تطثثثثثثرا، وينغثثثثثثر: وثثثثثث 65 -2/62ال تثثثثثثا   (2)

2/396. 
، 2/112ج  41، واألمثثالر اليثثحرية م2/33ينغثثر: وثثرح أ،يثثات سثثةبؾي  لمسثثةرافر  (3)

، وو هةثثثثثثد القؾاعثثثثثثد 3/319، ووثثثثثثرح التسثثثثثثهة  1/323والبثثثثثثدقع فثثثثثثر عمثثثثثثؼ العربيثثثثثثة 
، وه ثثع الهؾامثثع 2/116، والتطثثري  685، 4/671، وال قا ثثد اليثثافية 7/3346
3/125. 
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 مدائ  ف  العظف: -ٜ
 السعظؾف بعج  مسة "سؾا " بسعشي التدؾاة: -أ

 :(1)اال  ،رةنة
 (2)قٝٓاَٗٚي٠ََ قخٝق٤ا لي٘غَأ٘نَ تِلل َاشَ ٜ        ٝطلَُ َََ ٌََٔ نَلَُٝق بَق ًَََٜٖٓٝعَ ٛل٤ٌغَ

، وأورده (3)استيثثهد الزجثثاجر بالبةثث  عمثث) محثثرل سثثؾال ب عنثث) التسثثؾية
، والبةث  (4)البغداد  خظأ حة  استيهد بث  عمث) واثؾع يأمي ،ثةؽ م ثرد  ج مثة

 خال منها.

عمث) التسثاو   ويسؾالي فر البة  استع   فر أ   وفثع  مثؽ الداللثة
واثثد قكثثثؾن التعثثدد باثثث ةر  فثثر الؾ ثثف ،ثثثةؽ متعثثدد، وجثثال التعثثثدد بثثالعظف،

َفُهْؼ ِفيِه َسَؾا   الح ع ك ا فر اؾل  وعال): 
(5)(6). 

                                                 

نثثثة ،نثثث  حبثثثا ،ثثثؽ ث بثثثة العذريثثثة، اوثثثتهرت بأخبارهثثثا مثثثع ج ةثثث  ،ثثثؽ مع ثثثر هثثثر ،رة (1)
 (.2/43هث )ينغر: األع م 82العذر ، وؾفة  سنة  

، وب غات 1/433البة  مؽ بحر الظؾي ، وورد منسؾب ا لبرةنة فر اليعر واليعرال  (2)
، ووثرح أ،يثات ال غنثر 8/112، واألغثابر 1/212، وأمثالر القثالر 193النسال ص

، وغةثثثثثثثر 245 -244/ 28، و22/352، و1/251، والتحريثثثثثثثر والتنثثثثثثثؾير 1/213
 .25منسؾ  فر حروا ال عابر والط ات ص

 .25حروا ال عابر والط ات ص (3)
 .1/213ورح أ،يات ال غنر  (4)
 مؽ سؾرة النح . 71مؽ آقة  (5)
 .1/251ينغر: التحرير والتنؾير  (6)
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بعثثد كم ثثة سثثؾال إذا كثثان بعثثدها ه ثثزة االسثثت هام ف ،ثثد مثثؽ  وال عظثثؾا
يأمي اسث ةؽ كابثا أو فعمثةؽ، وقثؾل سثؾال عمثّر أزيثد  فثر الثدار أم ع ثرو، وسثؾال 

 عمّر أا   أم اعدت.

لف االست هام، ُعظف الرابر ،ثيأوي، وقؾل: وإذا كان بعدها فع ن بغةر أ
 سؾال عمّر ا   أو اعدت.

وإن كنثثا اسثث ةؽ بثث  ألثثف، ُعظثثف الرثثابر ،ثثثيالؾاوي، وإن كابثثا مطثثدران، 
 .(1)كان الرابر ،ثيالؾاوي وبثيأوي  ح    عمةه ا

واثثثد واثثثع العظثثثف بثثثالؾاو فثثثر ،ةثثث  اليثثثاهد ل حثثثرل اسثثث ةؽ بعثثثدها فثثثر 
ج  لقؾل ا،ؽ عاوؾر معمق ا عم) البة  يفث  أحسثب  يبأسال الحياة ولةنهاي ف  و 

، وعمثثثث  ذلثثثثػ بثثثثأن يسثثثثؾالي لثثثثؼ ُقعّقثثثثك بح مثثثثة وبثثثثةؽ جهثثثثة (2) ثثثثحي  الرواقثثثثةي
 .(3)االستؾال

 دخؾل "ام" عجيمة األلف واعتخاض "أو" بنشهسا: -ب

 :(4)اال   فية ،ن  عبد ال ظمك
 ًطلللتَ ظَنَل َ ضَأَٖٜلللنَٖٝ

ٍٕٙ  ًطلللتََُ َٚأٖ ٘الحَػَبَتَ قلأٖأٖقَ

                                                 

 .3/176، وه ع الهؾامع 1/373ينغر: البدقع  (1)
 .245/ 28التحرير والتنؾير  (2)
 .244/ 28السا،   (3)
، وأم الزبةثر ،ثؽ ()هر  فية ،ن  عبد ال ظمك ،ثؽ هاوثؼ، القروثية، ع ثة النبثر  (4)

هثث )ينغثر: األعث م  21العؾام، رفر   عنه ثا، أسثم   ابث  الهحثرة، وؾفةث  سثنة 
3/216، 
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 (1)ًطللللصَك٘ قٗطٜؾَْٝللقأَّٖ 

مي عديمثثة األلثثف، عمثث) دخثثؾل يأ (3)الرجثثز ووبعثث  ال بثثرد (2)أبيثثد سثثةبؾي 
واعتثثثراض يأوي ،ةنه ثثثا، وهثثثر ألحثثثد األمثثثريؽ، والتقثثثدير: أأحثثثد هثثثذيؽ رأيتثثث  أم 
اروثثي اي يف بهثثا لثثؼ وثثرد أن وحعثث  الت ثثر عثثدق   للاثثط، ألن ال سثثئؾل عنثثدها لثثؼ 

نثدها م ثؽ اثال: هثؾ إمثا و ثثر وإمثا أاثط وإمثا اروثر، ول نهثا االث : أهثثؾ قكثؽ ع
. (4)أم اروثثثر، ف أبهثثثا االثثث : أوثثثةئ ا مثثثؽ هثثثذيؽ اليثثثةئةؽ رايتثثث  أم اروثثثي اي طعثثام

وال عنثث): أرأيتثث  فثثر الاثثعف والمثثةؽ كظعثثام قسثثؾذ لثثػ أم اروثثر  مافثثي ا فثثر 
 .(5)الرجال

                                                 

ب ر ا، و  (1) ارما هتز  يِّا    يِّا ُمثرِّا، ويزبثري مكبثر الزبةثر، يروى الرجز: أ م  ُار وت مت ر  كذلػ أم ح ا 
واألاثثثط: وثثثرل قطثثثنع مثثثؽ المثثثبؽ الرا ثثثك كثثثالحبؽ، وورد منسثثثؾب ا لطثثثفية ،نثثث  عبثثثد 

، وال قتاثثثثثثثك 3/132، وال امثثثثثثث  لم بثثثثثثثرد 182 -3/181ال ظمثثثثثثثك فثثثثثثثر ال تثثثثثثثا  
، 2/178، ووثثثرح أ،يثثثات سثثثةبؾي  3/424، ووثثثرح كتثثثا  سثثثةبؾي  لمسثثثةرافر 3/313

، ال حمثثثثس السثثثثابع 3/111، واألمثثثثالر اليثثثثحرية 345هك صووحطثثثثة  عثثثثةؽ الثثثثذ
، معحثؼ وثؾاهد 92، 11/66والسبعؾن، وينغر: ال عحؼ ال  ط  فر وؾاهد العربية 

 .1/413، وورح اليؾاهد اليعرية فر أمات ال تك النحؾية 719، 215النحؾ ص
 .451، وينغر: وحطة  عةؽ الذهك ص182 -3/181ال تا   (2)
 .3/313ال قتاك  (3)
 .3/182ال تا   (4)
 .451وحطة  عةؽ الذهك ص (5)
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 مدائ  ف  الشجا : -ٓٔ
 لتعجب:مج   الشجا  مخاًدا به ا -أ

 :(1)اال  ،ن  ،هدل الظا ر
 (2)ّٜسِػَلرٗ ٝلَٜٓليفٖ ٌَجَط٣ ََٔ ليؿِٕ٘بَنَ ٘الًَْٛٗتا ََٜ  شَ قٕٜللَٝتَفَلي٘ ١ٖ ََٝق ضََٝفٖ

 -ولثؼ أعرثر عمث) مثؽ استيثهد بث  غةثره –استيهد ا،ثؽ اليثحر  بالبةث  
عمثثث) أن النثثثدال فثثثر اؾلهثثثا: يقثثثا فثثثيعة ال تيثثثاني ال ثثثراد بثثث  التعحثثثك، أ : مثثثا 

 .(3)فيع ال تيان بعدهأ

واد بب  عم) ذلػ ال رزوار فر ورح  لديؾان الح اسة فقال: يومعن)ي: 
قثثثا فثثثيعة ال تيثثثان، وإن كثثثان ل غثثث  النثثثدال، معنثثث) ال بثثثر، كأبثثث  اثثثال: فثثثاع 
ا. فيقثثؾل عمثث) وجثث  التعحثثك واالختطثثاص: مثثا أفثثيع ال تيثثان فثثر  ال تيثثان جثثد 

 .(4)ذلػ الؾا  وفر ومػ الحالة

                                                 

ف ثثة الظثثا ر، أحثثد ،نثثر ببهثثان،  (1) لثثؼ ُقعثثرا اسثث ها، أمثثا ،هثثدا أ،ؾهثثا فهثثؾ ،هثثدل ،ثثؽ اتر 
وارفثثة أمثث ، وأ،ثثؾه حّيثثان الظثثا ر، عثثاش زمثثؽ عبثثد ال مثثػ ،ثثؽ مثثروان )ينغثثر: وثثرح 

 (.1/161ديؾان الح اسة لمتبريز  
 عن) ققؾدوب  ويحروب ، وال نة  ال ح  ال كرم أو البة  مؽ بحر الظؾي ، ويعتمؾب  ب (2)

ال ثثنعؼ، وال سثثدم هثثؾ الثثذ  ُسثثدَّ فؾهثث  بالسثثدام لي نعثث  مثثؽ العثثض، والبةثث  منسثثؾ  
، والمثثرأة 1/163، وثثرح ديثثؾان الح اسثثة لمتبريثثز  21/173لبنثث  ،هثثدل فثثر األغثثان 
، واألمثثالر اليثثحرية 1/155، ووثثرحها لم رزواثثر 1/123مثثؽ طثثرل فثثر الح اسثثة 

 .1/423ج 35م
 .423 -1/422ج  35األمالر اليحرية م (3)
 .1/155ورح ديؾان الح اسة  (4)
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إال ،بةثث  ،نث  ،هثثدل، ك ثثا  -في ثا أعمثثؼ -ُقستيثثهد عميثث  وهثذا ال عنثث) لثؼ
أن محرل الندال لمتعحك وغةره مؽ ال عابر كال دح فر بحؾ: قا سثةد النثاس، 

النثدال محثت    ل عن ث)  ويثاخةر مظمثؾ  إليث ، رد  عمث) مثؽ أب ثر أن قكثؾن ل ثا
 .(1)غةره، ومع ذلػ ال و رج  هذه ال عابر عؽ معناه األ مر

 اسًسا مالزًما لمشجا : مج   " ؾمان" -ب

 :(2)اال  ،ن  سريع ،ؽ مبيع الؾابير
 (3)حَج٣ًََٞ َٛغَ نؿ٤ُٞ صَخاٜأ٘ َِٜسا ٚيٖضٜأٗ صٟللي ٌَٗقَٕ مل َٜجَََٛتا ٜق َْ شل قًٗ٘

ا عمث) محثرل بؾمثان  (5)، ووبع  السثةؾطر(4)أورد أ،ؾ حيان البةث  وثاهد 
ل  زمثثة لمنثثدال، ، وهثثؾ مثثؽ األسثث ال ا(6)فثثر بثثدال كرةثثر النثثؾم مثثؽ غةثثر ييثثاس

                                                 

 .423 -1/418ج 35ينغر: األمالر اليحرية م (1)
وهثؾ أبهثا  65لؼ أعرر لها عم) ورج ة سؾى ما ذكره أ،ؾ حيان فثر وثذكرة النحثاة ص (2)

 ،ن  سريع ،ؽ مبيع ،ؽ حرثان ،ؽ ُع ارة الؾابير.
ؾيث ، والححث  ب ثت  الحثال وكسثرها: ميثرُّ الُ ق ةَّثد، وهثؾ أن يرفثع رجث   البة  مؽ الظ (3)

ويقثثف عمثث) األخثثرى )ينغثثر: المسثثان ححثثث (، وورد البةثث  منسثثؾب ا لبنثث  سثثريع فثثثر 
، وه ع الهؾامع 918/ 14، وغةر منسؾ  فر التذية  والت  ة  65وذكرة النحاة ص

طث  فثر وثؾاهد العربيثة ، وينغر: ال عحؼ ال  1/391، والدرر المؾامع 46 -2/45
6/471. 

 .9/ 14التذية  والت  ة   (4)
 .2/46ه ع الهؾامع  (5)
 .1/391ينغر: الدرر المؾامع  (6)
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مثثثان، وال يثثثهؾر أال قسثثثتع   وثثثرل  ثثثل م وُلىمثثثان وم   ر  ثثثان وم  ومنهثثثا فثثث  وم لم 
 .(1)منها فر غةر الندال

 استعسال "ُعَحر" ف  غنخ الشجا : -جا

 :(2)اال  ع رة أم ع ران
 (3)سَضٜلحل٠ُٗ قزََلخًََََٖ َٟسَلقز٠َٙ نََٝلؾَٗ  ٘الظاقَٖٝطَيََ لقالًَْٚ ٜعَ لطْلَٛٙا غعاَٜسَ

ا  (6)، والسثثةؾطر(5)، ووبعثث  بثثاعر الحثثيش(4)أبيثثد البةثث  أ،ثثؾ حيثثان وثثاهد 
ر ا عمثثثث) اسثثثثتع ال ُغثثثثد  فثثثثر غةثثثثر النثثثثدال  -وهثثثثؾ معثثثثدول عثثثثؽ غثثثثادر -وثثثثاهد 

                                                 

 .3/419ينغر: ورح التسهة   (1)
هر ع رة أم ع ران ،ؽ الحثارث الراسثبر، وثاعرة مثؽ وثعرال ال ثؾارج )ينغثر: وثعر  (2)

 (.3/214، وال ام  73ال ؾارج ص
د، أ  جار عؽ الح ، والبة  منسثؾ  البة  مؽ الب (3) سيط، وال محادة: مبالغة مؽ أ ل ح 

 73، ووثثثثثثعر ال ثثثثثثؾارج ص155/ 6، واألغثثثثثثابر 3/214ألم ع ثثثثثثران فثثثثثثر ال امثثثثثث  
، وغةثثثثثر 14/11، ومنسثثثثثؾ  لثثثثثبعض بسثثثثثال العثثثثثر  فثثثثثر التثثثثثذية  والت  ةثثثثث  73ص

، وال عحثثثثؼ 1/391، وينغثثثثر: الثثثثدرر المؾامثثثثع7/3616منسثثثثؾ  فثثثثر و هةثثثثد القؾاعثثثثد 
، وورد 432، 91  ومعحثثثؼ وثثثؾاهد النحثثثؾ ص3/474  فثثثر وثثثؾاهد العربيثثثة ال  طثثث

، وه ثثع الهؾامثثع 5/2226اليثثظر الرثثابر منثث  غةثثر منسثثؾ  فثثر ارويثثاا الاثثر  
2/46. 

 .5/2226، واالروياا 11/ 14التذية  والت  ة   (4)
 .7/3616و هةد القؾاعد  (5)
 .2/46ه ع الهؾامع  (6)
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لمارورة، كان معرفة فر الندال، فُنق  إل) الط ة، فطار ب ثرة، ل روجث  عثؽ 
 .(1)ايوارة، فنع  ب ، ول حت  ،رج  ُحظٍؼ، وماٍل ُلب دٍ 

 دؼ:مدائ  الق -ٔٔ
 تزسؽ "ف  ذمت " معشي القدؼ: -أ

 اال  لةم) األخةمية:
 (2)الل َفَ٘ٝيَ تًَ٘ َٔ فٖل٦َيٖ يتَِٜٞ شَلفََٚ  اللللي اس ٚجَََُىل لي٘ل  ٜلًضِٛغَ ضاقٜٚػَتا

 .(3)يوفر ذمتري اسؼ، وجؾاب  لي ع يير عم) البة  بقؾل : ث  ال ارسثعم

عنث) القسثؼ، وهثؾ واستيهد ب  ا،ؽ عط ؾر عمث) واث ةؽ يفثر ذمتثري م
ا عمثرَّ مؾاؾا عم) الس اع عهثد    ، ألب  ليس مؽ أفعال القمؾ ، ومن  أقا 

نها معنثث) القسثثؼ، بحثثؾ: عم ثث  ألاثثؾمؽ، أمثثا أفعثثال القمثثؾ  فثث ن العثثر  واثث 
 .(4)وعنن 

                                                 

 .1/391، والدرر المؾامع 14/11ينغر: التذية  والت  ة   (1)
 . 23سب  و ريح  ص (2)
 .517كتا  اليعر ص (3)
 .1/531ينغر: ورح ج   الزجاجر ال،ؽ عط ؾر  (4)
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 دخؾل الالم ف  جؾاب القدؼ عمي معسؾل الساض : -ب

 :(1)اال  أم حاوؼ
ًَق عَطِ  (2)قللَٖطَ بَق٥َ َعَ ليسِلتا أٖا أَََٖٓلفٖآيَٖٝ  ١ٙٛعا عَطَِٓٞ لي٘جايٖ ََُطٜٟ يٖكَسَ

، وبثاعر (5)، وا،ؽ عقة (4)بالبة ، ووبع  أ،ؾ حيان (3)استيهد ا،ؽ مالػ
عمثث) ااتثثران مع ثثؾل ال افثثر ال حثثا  بثث  القسثثؼ بثثال م فثثر اؾلهثثا:  (6)الحثثيش

فثر ذلثػ اسثتغنال  ي، ولؼ ققترن ،ثيادي، ويرى ا،ثؽ مالثػ أنؾعُ ر الحُ نت ما عاَّ د  يلقت 
فقثثد ذهثثك إلثث) أن هثثذه الثث م هثثر الداخمثثة  –، أمثثا أ،ثثؾ حيثثان (7)بثثال م عثثؽ اثثد

 .(8)ب ع ؾل   اعم) ال افر، فط  ،ةنه

                                                 

نبثة واةث  ُعت بثة ،نث  عفيث  ،ثؽ ع ثرو ،ثؽ امثرا القثيس ،ثؽ عثد   (1) هر غنية واة  ع 
،ثثؽ أخثثزم، كابثث  ذات قسثثار، سثث ية الةثثد، ال وثثرد سثثا    )ينغثثر: ديثثؾان وثثعر حثثاوؼ 

 ( من (.1وهامش ) 11ص
البةثث  مثثؽ الظؾيثث ، وعاثثنر الحثثؾع: آل نثثر، وآلةثث : أاسثث  ، والبةثث  منسثثؾ  ألم  (2)

، 1/236، واليثثثعر واليثثثعرال 11حثثثاوؼ فثثثر ديثثثؾان وثثثعر حثثثاوؼ الظثثثا ر وأخبثثثاره ص
، وورد ل ستيثثثثهاد بثثثث  ومنسثثثثؾب ا ألم حثثثثاوؼ فثثثثر وثثثثرح التسثثثثهة  17/366واألغثثثثابر 

، 11/395، والتثثثثذية  والت  ةثثثث  841 -2/841، ووثثثثرح ال افيثثثثة اليثثثثافية 3/215
، وال زابثثثثثة 3117/ 6، وو هةثثثثثد القؾاعثثثثثد 2/323وال سثثثثثاعد عمثثثثث) وسثثثثثهة  ال ؾا ثثثثثد 

 .4/1777، وورد اليظر األول غةر منسؾ  فر اروياا الار  77 -11/76
 .3/215ورح التسهة   (3)
 .11/395التذية  والت  ة   (4)
 .2/323ال ساعد عم) وسهة  ال ؾا د  (5)
 .6/3117و هةد القؾاعد  (6)
 .3/215ورح التسهة   (7)
 .11/395التذية  والت  ة   (8)
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 ثا ًيا:  ؾاهج السدائ  الرخفية:
 زاادة الهسدة ف  "ممر ب": -ٔ

 اال  لةم) األخةمية:

ِّ  ْت عميلّ َتجَ  َِ  (ٔ)ُمَمْرَ ِب  ا ٍ ادَ كِ  مؽٍم الاَخاُت غُ اكُ  ااهوِس  َأ ه ؤُ الخُّ  ُ ِ 

مثثؽ أربثثك،  سثثةبؾي  بالبةثث  فثثر اؾلهثثا: يمىربثثكي، فهثثؾ مىفعثث  استيثثهد
واله زة زا ثدة، ألن أربثك عنثده أفعث ، ف ثان القيثاس أن وربث  اله ثزة فثر ُق عث  
وي  عثث  وأخؾاوه ثثا، ققثثال فثثر بحثثؾ: أكثثرم وأخثثرج يثثىكرم ويثثىخرج، ول ثثنهؼ حثثذفؾا 

الحثثذا، حةثث  اجت ثثع فيثث  الزيثثادة والرقثث ، اله ثثزة  فثثر بثثا  أفعثث ، واطثثرد فيثث  

                                                 

بَّثثثكي مكثثثان مىربثثثك، وينغثثثر:  3البةثثث  مثثثؽ بحثثثر الظؾيثثث ، ورواقثثثة الثثثديؾان  ص  (1) يُمر 
، وعمةهثا فث  وثاهد فثر البةث ، 357/ 13دواويؽ اليعر العربر عمث) مثر العطثؾر 

وثدّل  عمث) فراخهثا، وكثرات: ج ثع  وُحّض الثرؤوس، أ : ال  ريثش لهثا وطثف اظثاة
كثثرة، ومىربثثك: مت ثثثذ مثثؽ جمثثؾد األرابثثثك، وُيقثثال: فيثث   ثثثؾر األرابثثك، وورد البةثثث  
منسثثؾب ا لمةمثث) األخةميثثة فثثر الطثثحاح بثثا  البثثال فطثث  الثثرال، ووثثرح أ،يثثات سثثةبؾي  

، والمسثثثان )ربثثثك(، وورد 411/ 9، وال قا ثثثد اليثثثافية1/192، وال نطثثثف 2/372
ثثا فثثر ال تثثا  اليثثظر الرثثابر منثث   ، وبثث  بسثثبة فثثر كتثثا  العثثةؽ 4/281منسثثؾب ا أقا 

، ووثثرح كتثثا  سثثةبؾي  2/96، وال قتاثثك 153، 1/119، ووهثثذيك المغثثة 8/245
، و ينغثثثثر: 584، ووحطثثثثة  عثثثثةؽ الثثثثذهك 1/119، وايغ ثثثثال 5/178لمسثثثثةرافر 

، 1/212 ، ووثثثرح اليثثثؾاهد اليثثثثعرية1/742ال عحثثثؼ ال  طثثث  فثثثر وثثثؾاهد العربيثثثة 
 .315، 43هد النحؾصومعحؼ وؾا 
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، وأرى أبث  ال (1)فحال ييىربكي عم) األ  . وعثّده سثةبؾي  مثؽ ابةث  الاثرورة
 .(2)،دون ه زة فرورة في ، فقد جالت رواقة الديؾان يمرّبكي

ومؽ النحؾيةؽ مثؽ ققثؾل: يأربثكي فعمث ، ويحعث  اله ثزة أ ثمية، ويحثت  
سثثةبؾي   ل ثثا قعاثثده مثثؽ القيثثاس فثثر  ، و ثثحَّ  األعمثثؼ مثثذهك(3)،هثثذا البةثث 

ب ب ثابتّر إذا عُ   ث  كررة زيادة اله زة فر مر  هذا ال رال، ولقثؾل العثر : كسثال  م ر 
مثثثؽ أوبثثثار األرابثثثك، ف ىربثثثثك ب نزلثثثة مرببثثثابر وال ه ثثثثزة فيثثث ، فه ثثثزة مىربثثثثك 

 .(4)زا دة

 فاع : أفع ( السداج بالهسدة بسعشيمج   ) -ٕ

 اال  ال نسال:
 (5)ٟقضلُط٘أٖ ٌَلَط٢ فٖلَغؿٍت٠َٙ أٖقضَٚتَ قلٗتََٝعَضٜ تافًٍَٖ٘ٚق نٗ َّٛجا٢ ليّٓعَضَأٖ

                                                 

، ووثثثثثرح أ،يثثثثثات سثثثثثةبؾي  493، وأد  ال اوثثثثثك ص281 -4/279ينغثثثثثر: ال تثثثثثا   (1)
 .584، ووحطة  عةؽ الذهك ص2/372، وورح أ،يات سةبؾي  2/372

 .3ديؾان لةم) األخةمية ص (2)
 .584، ووحطة  عةؽ الذهك ص5/178ينغر: ورح كتا  سةبؾي  لمسةرافر   (3)
 .584ك صينغر: وحطة  عةؽ الذه (4)
البة  مؽ بحر البسيط، وأرع) النحؾم: أبتغر مغةبها، وأوغّي): أوغظث)، وأط ثار :  (5)

ثثر وهثثر الريثثا  الرثثثة، والبةثث  فثثر ديثثؾان ال نسثثال ص ، وورد منسثثؾب ا  54واحثثدها طت  
، وال قتطثد فثر وثرح الت  مثة 2/418، ومقثاييس المغثة 2/241لها فر كتا  العةؽ 

، 3/58ر منسثثؾ  فثثر كتثثا  األفعثثال لمسراسثثظر ، والمسثثان )رعثث)(، وغةثث2/1186
 . 3/427وينغر: ال عحؼ ال  هرس فر وؾاهد العربية 
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ي بالبةثث  فثثر اؾلهثثا: يأرعثث) النحثثؾم (2)والسراسثثظر (1)استيثثهد الحرجثثابر
 عم) أن أرع): مؽ اؾلػ: رعة  اليرل ب عن) راعةت ، أ : ابتغرت مغةبها.

 تؾ نج الاع  بالشؾن بعج أداة طمب: -ٖ

رب  :  اال  خت
 (3)ضٜعَل١ٗ لجلٗللٚآفٖ لي اسل٠َ غَِّ  ِاللبَ َسََٕ قَََٖٛٞ ليصٜٔ ٖاا َٜ

ا عمث) كرثرة (5)ووبع  األو ؾبر (4)أورد خالد األزهر   وؾكةثد  البة  وثاهد 
ال اارع بالنؾن الرقةمة أو ال في ة بعد أداة طمك  بهر أو دعال أو عرض أو 

 و ؽ أو است هام.

ا  ني مىكد   بالنؾن ال في ة بعد حرا الدعال.واد ورد اؾلها: يال يبع د 
 تؾ نج الاع  بالشؾن الخفياة وإبجالها ألًاا: -ٗ

 اال  لةم) األخةمية:
 (6)اللل َفَ٘ٝيٖ تًَ٘ َفٖ َٔل٦َٞ يٖتََِٞ شَفََٚ  الال ٚلي سَجََُ ىل لي٘ للًضِٛضا غَقٜٚػَتا

                                                 

 .2/1186ال قتطد فر ورح الت  مة  (1)
 .3/58األفعال  (2)
 .41سب  و ريح  ص (3)
 .2/214التطري   (4)
 .3/214منه  السالػ بحاوية الطبان  (5)
 .23سب  و ريح  ص (6)
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ّكثد بالبة  فر اؾلها: يلي ع ي حة  أُ   (2)ووبع  ال برد (1)استيهد سةبؾي 
 بالنؾن ال في ة ال بدلة أل  ا فر الؾاف.

 مج   "ُمَحّب" اسؼ ماعؾل مؽ "أ ب" عمي الكياس: -٘
 اال  هند ،ن  أ،ر سفيان:

 َ٘للنَبِ ِٔلللألَْٗهَخَ

 َ٘لل١ٙ خَسَنِللبقضٜٜ

 (3)٘لل١ٙ َاخَبِللَاه٘طََ

استيهد ا،ؽ جنر بالبة  مع أ،يات أخرى عم) أن يمحبةي جالت عمث) 
وذلثػ بحثؾ: وعم) بقض العادة، ف ن ما جال مؽ أفعمت  فهثؾ م عثؾل، القياس، 

 .(4)أحببت  فهؾ محبؾ ، وأجّن    فهؾ محنؾن، وأزك   فهؾ مزكؾم
 مج   "المؾما " بألف تأ نث مسجودة: -ٙ

 :(5)ةيّ اال  زينك ،ن  فروة ال ر 
 (6)قلَُق٥ََٓغَو لي٘لٝفَ ق٤َلَََٕٛٛ نقيًٛف٦ٝاٜا   قلَُِْأٖنٖ طَللٝغَق َاٞ َٜلًََٖأٖ طَتَ َِيٖأٖ

                                                 

، ووحطثثثثة  عثثثثةؽ الثثثثذهك 2/272، ووثثثثرح أ،يثثثثات سثثثثةبؾي  3/512ينغثثثثر: ال تثثثثا   (1)
 .521ص

 .3/11ينغر: ال قتاك  (2)
 .15سب  و ريح  ص (3)
 .219 -2/218ينغر: ال طا ص (4)
هثثر  وثثاعرة أبدلسثثية، ا،نثثة أحثثد ميثثاهةر العثثر ، ولثثدت ووؾفةثث  بال ريثثة مثثؽ أع ثثال  (5)

 (.1/1358األبدلس )ينغر: معحؼ اليعرال العر  
لظؾيثثث ، والمثثثؾم): مطثثثدر يثثثراد بثثث  المثثثؾم وهثثثؾ العثثثذل، وأ ثثث  ال ثثثرل البةثثث  مثثثؽ ا (6)

، وغةثثثر 2/87الرجثثثؾع، وورد البةثثث  منسثثثؾب ا لزينثثثك ،نثثث  فثثثروة ال ريثثثة فثثثر األمثثثالر 
 .1/541منسؾ  فر إقااح وؾاهد ايقااح 
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ا عم) أن يالمؾمالي جالت م دودة  .(1)أورد القيسر  البة  واهد 
 مج   "بؾا " مسجوًدا: -ٚ

 فر اؾل لةم) األخةمية:
 (2)لطٜقَََعَ ٜٔق قتًَ٘تاَِ آٍَ عََٛفَ نَََ ل٢ًتفٖ َِللهِْٗإٜل٤ً فَٖٛل٢ نًَٖتَكٖلي٘ ٜٔهإَٕ تَفٖ

لهثثا: ي، ثثؾالي عمثث) أبثث  مثثؽ ال  ثثدود ال  تثثؾح استيثثهد ال ثثرال بالبةثث  فثثر اؾ 
 ا الع ظال، والرِّال، والغ ن ال.، ومن  أقا  (3)أول ، واال: يالبؾال اتة  بقتة ي

 جسع "َفَعمة" جسع تكدنخ عمي "َفَع ": -ٛ

 اال  فريعة ،ن  هّ ام:
 (4)جٜقفٝٗق َٔ ل َٖق ضٜق٘أ َِيَٖٚ َْف٘ػَٞ  ١ٚكٖلَٖظَأٖٞ ػَفَْ٘ َٔطٟ عَ َؾَ قيٝتََٜ

                                                 

 .1/541إقااح وؾاهد ايقااح   (1)
قثثال منثث : اثثد بثثال البةثث  مثثؽ بحثثر الظؾيثث ، والبثثؾال أ : ال تسثثاوية فثثر القطثثاص، وي (2)

، ومنسؾ  لهثا فثر ال قطثؾر 53ف ن ب  ن إذا ات  ب ، والبة  فر ديؾان لةم) ص
، 2/172، وال امثث  2/251، وغريثك الحثدي  ال،ثؽ سث م 119وال  ثدود لم ثرال ص

، ووهثثثذيك 41، وأوثثثعار النسثثثال ص164، 11/141، واألغثثثابر 2/131واآلمثثثالر 
لبثثال، والمسثثان )،ثثؾأ( و)فتثثا(، ووثثرح  ، والطثثحاح بثثا  اله ثثزة فطثث  ا15/428المغثثة 

 .3/533، وينغر: ال عحؼ ال  ط  فر وؾاهد العربية 2/26أ،يات مغنر المبةك 
 .1119ال قطؾر وال  دود  ص (3)
 .31-29سب  و ريح  ص (4)
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ا ب   االستيهاد بالبة  فر اؾلها: يالحاجي، حة  أورده ال ارسر مستيهد 
ث ، ك ثا وقثؾل: هامثة وهثام (1)عم) ج ع حاجة عم) يحاجي مثة وف ع  ، ووقثديره: ف ع 

 .(2)وساعة وساع
 الؾقف بالشق  إلي الستحخك قبمه: -ٜ

 :(3)اال  أم سعد ،ؽ ارط ،ؽ سّيار
 ََٖ٘بَصا لَق ظلٍَ ؾََٝبقٕا ؾَسًَٜس

 (4)َ٘لفٛقٖصا ٢ أٖتقٙ قَطَْا٘الحت

                                                 

 .159ينغر: الت  مة  ص (1)
، والمبثثثثثا  فثثثثثر عمثثثثث  البنثثثثثال وايعثثثثثرا  791ينغثثثثثر: إقاثثثثثاح وثثثثثؾاهد ايقاثثثثثاح ص (2)

 .4/257رح اليافية ، وو2/191
هثثر امثثرأة مثثؽ عبثثد القثثيس، وا،نهثثا سثثعد ،ثثؽ اثثرط ،ثثؽ سثثيَّار ُيمقثثك النحةثث  الحثثدر ،  (3)

 (.2/511، والدرر المؾامع 1/186)ينغر: ورح وؾاهد ال غنر 
يثثثروى الرجثثثز: يوهطثثث ي ويرهطثثث ي مكثثثان يهبطثثث ي ويأوابثثثاي مكثثثان يأوثثثاهي، ويفيقطثثث ي  (4)

مثثة، والثثؾهص: وثثدة غ ثثز وطل القثثدم عمثث) مكثثان يفؾاطثث ي، والهثثبص: النيثثاط والعح
األرض:والثثثؾاص: كسثثثر العنثثث ، وورد الرجثثثز منسثثثؾب ا ألم سثثثعد  ،ثثثؽ اثثثرط فثثثر وثثثرح 

،وغةثثثر منسثثثؾ  فثثثر معحثثثؼ ديثثثؾان 2/511، والثثثدرر المؾامثثثع 1/186وثثثؾاهد ال غنثثثر 
، 187، والطثثثحاح بثثثا  الطثثثاد فطثثث  الثثثؾاو، وفثثثرا ك اليثثثعر ص3/252األد  

، ه ع الهؾامع 2/342، والتطري  5/2427االروياا والمسان )هبص(و)واص(، 
، ومعحثثؼ وثثؾاهد 351/ 11، وينغثثر: ال عحثثؼ ال  طثث  فثثر وثثؾاهد العربيثثة 3/238

 .212،731النحؾ ص
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 (3)وخالثثثثثد األزهثثثثثر   (2)الرجثثثثثز ووبعثثثثث  أ،ثثثثثؾ حيثثثثثان (1)أورد ا،ثثثثثؽ عطثثثثث ؾر
ا ُطثث  ي، حةثث  إبثث  ينبغثثر أن ققثثال  (4)والسثثةؾطر ل ستيثثهاد بثث  فثثر اؾلهثثا: يف ؾ 

ُ ، فم ا وُ  ا ط  ف عم) الهال ُبق  ف ها إل) الطاد ابمهثا، فُحرَّكث  بحركهثا. اف ؾ 
اوهذا ما ذكر   .(5)ه أ حا  ال عاجؼ أقا 

، واال ا،ؽ مالػ: هر يلغثة (6)وهذا النق  إل) ال تحرك اة : إب  فرورة
 .(7)يلغة ل  يةي

 

                                                 

 .187فرا ر اليعر ص (1)
 .5/2427اروياا الار   (2)
 .2/342التطري   (3)
 .3/238ه ع الهؾامع  (4)
ح بثثا  الطثثاد فطثث  الثثؾاو، والمسثثان ، والطثثحا3/252ينغثثر: معحثثؼ ديثثؾان العثثر   (5)

 )واص(.
 .2/511، والدرر المؾامع 238 -3/237، واله ع 187ينغر: فرا ر اليعر  (6)
، وو هةثثثثثثثثثثد القؾاعثثثثثثثثثثد 5/2427، وينغثثثثثثثثثثر ارويثثثثثثثثثثاا الاثثثثثثثثثثر  331التسثثثثثثثثثثهة  ص (7)

11/5296. 
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 المبحث اآلخر

 شواهد الهساء الصعرية املتفق على نسبتوا

 ل ى قبيلة معيهة أو ل ى عامة العرب

أو إلثث) عامثثة  ،ب  ثثس وثثؾاهد منسثثؾبة إلثث) ابةمثثة معةنثثة استيثثهد النحثثاة
 ، وو م  سبع مسا   بحؾية ومسألة  رفية، وبيان ذلػ في ا قأور:العر 

 : ؾاهج السدائ  الشحؾاةأواًل: 
 فتح  ؾن السثشي: -ٔ

 :(1)اال  امرأة مؽ فقعس
ٍٝ يٖوٖ ََ  َٔ عاطََََُٜٓ٘لَٜق ضا ِ خَق

 َ٘للحَجِ ع٢ًَٖ قًٍَٖٗٝٝص باَََٜٛٓ

 ٘لتََٓكٖطَٞ ؾََٗطَََٜٓافٖػََٛتا٘ا 

 (2)قزََََََٜٝٓ٘ٚبََُ ٝعلضَنٝ َٟؾََٗطَ

                                                 

، والتثثثذية  الت  ةثثث  4/142، ووثثثرح ال  طثثث  2/489ينغثثثر سثثثر  ثثثناعة ايعثثثرا  (1)
 .7/456األد  ، وخزابة1/241

مثؾص، وهثر  (2) األ،يات مؽ الرجز ال يظؾر، وعرين : ابةمة بالي ؽ، وامّيص: مطغر ا 
النااثثثة اليثثثابة، وجؾينثثثة: مطثثثغر ُجثثثؾن، وهثثثر الثثثده ال اليثثثديدة السثثثؾاد مثثثؽ ال ةثثث  

، وفثثثثرا ر اليثثثثعر 1/151واي،ثثثث ، واليثثثثاهد بثثثث  عثثثثزو فثثثثر وثثثثرح ج ثثثث  الزجثثثثاجر 
، وو هةد 1/239، والتذية  والت  ة  3/351، وورح الرفر عم) ال افية 217ص

== 
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 (3)وا،ثثثؽ عطثثث ؾر (2)بثثثالرَّجز ووبعثثث  ا،ثثثؽ ق ثثثيش .(1)استيثثثهد ا،ثثثؽ جنثثثر
ي ة ن ثثث ي، والهثثثال فةه ثثثا  (4)وغةره ثثثا عمثثث) فثثثت  بثثثؾن ال رنثثث) فثثثر يوثثثهري ن  ي ويج اد 

 لمسك ، وهر لغة لبعض العر .

ووحريثثػ النثثؾن بثثال ت  قحت ثث  غةثثر وجثث . منهثثا: أن حركتهثثا ل ثثا كابثث  
قثثال السثثاكنةؽ، وكثثان التحريثثػ فثثر التقا ه ثثا، ال قحثثرك باثثر  واحثثد مثثؽ اللت

، ف ذلػ جعمثؾا بثؾن ال رنث) ب زلتث ، فحثاز وحريثػ  ، وردُّ ، وردَّ الحركة: بحؾ: ُردَّ
فر جع   بؾب  بال سر وال ت . ويحؾز أن قكؾن ذلػ مؽ ويبي  ال رن) بالح ع

، وما  سنةؽ    .النؾن حرا ايعرا ، حةؽ االؾا: ما  سنؾن 

ويحؾز أن قكؾن مؽ ويبي  ال رن) بالعمؼ، فث ن النحثؾيةؽ اثد أجثازوا فثر 
رجثثثث  قسثثثث ) ،ترنيثثثثة، أن قحعمثثثثؾا النثثثثؾن حثثثثرا ايعثثثثرا ، فقثثثثالؾا: هثثثثذا زيثثثثداُن 

راُن.  وع   

ويحؾز أن قكؾبثؾا ميثبهؾا الترنيثة بثالح ع، ف  ثا فتحثؾا النثؾن بعثد اليثال، 
 .(5)فر الح ع، كذلػ فتحؾا ما بعد اليال فر الترنية

                                                                                                                         
== 

، وينغثثر: ال عحثثؼ ال  طثث  فثثر 1/213، وال قا ثثد اليثثافية314 -1/313القؾاعثثد 
 .769، 237، ومعحؼ وؾاهد النحؾ ص12/253وؾاهد العربية 

 .2/489سر  ناعة ايعرا   (1)
 .4/142ورح ال  ط   (2)
 .217، وفرا ر اليعر ص1/151ورح ج   الزجاجر  (3)
، 314، 1/313، وو هةثثثثثثثثثد القؾاعثثثثثثثثثد 241 -1/239: التثثثثثثثثثذية  والت  ةثثثثثثثثث  ينغثثثثثثثثثر (4)

 .1/213وال قا د اليافية 
 .124، 123ينغر: كتا  اليعر ص (5)
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 والتؾ نج الماغ  بالجسمة: ،مج   الحال مم جة لعاممها لاًغا ومعشي -ٕ

 :(2)، أو بعض بسال العر (1)اال  امرأة مؽ العر 
ًُق قٗلقٗ ًُقلَِ قق٥َ  َِ قٖق٥َ

ًُقلصَقزَف٘  تَ عَبًَسل َْق٥َ

 (3)قًلطَل٤َ ضَل٥َُلٚعاؿَ

 أورد النحاة الرجز ل ستيهاد ب  عم) أمريؽ:
ثثثايفثثثر أ اااجهسا:  ، وأ،ثثثؾ (5)، ووبعثثث  ا،نثثث (4)فطثثثرح ا،ثثثؽ مالثثثػ ،ياثثثؼ اا   

ثثثا (7)، وبثثثاعر الحثثثيش(6)حيثثثان ثثثاي جثثثالت حثثثاال  مىكثثثدة لعاممهثثثا ل غ  ، بثثثأن ياا   

                                                 

، والتثثثثذية  والت  ةثثثثث  243، وثثثثثرح ا،ثثثثؽ النثثثثثاعؼ ص2/357ينغثثثثر: وثثثثثرح التسثثثثهة   (1)
 .3/1147، وال قا د النحؾية 5/2326، وو هةد القؾاعد 9/159

، أمثثالر 319عزيثثز ، وثثرح ديثثؾان ال تنبثثر أل،ثثر العثث ل ال عثثر  صينغثثر: ال مثثع ال (2)
 .1/285، وورح ديؾان ال تنبر لمعكبر  2/115ج 41ا،ؽ اليحر  م

األ،يات مؽ ميظؾر الرجثز، ويثروى يلقةث ي ويرأيث ي مكثان ي ثادف ي، وعيثرال: أ   (3)
ا إذا أحبت  وحن  عمي ، و  ورد الرجز بااة عيرال، ورا  ا: مؽ ر    النااة ولدها ر   

، وارويثثاا 181، والطثثاحبر فثثر فقثث  المغثثة ص3/115بثث  عثثزو فثثر ال طثثا ص 
، والثثدرر 3/135، والبةثث  األول فثثر ه ثثع الهؾامثثع 4/1958، و3/1611الاثثر  
، ومعحؼ 37 -36/ 12، وينغر ال عحؼ ال  ط  فر وؾاهد العربية 2/393المؾامع

 .761، 232وؾاهد النحؾ ص
 .2/357ورح التسهة   (4)
 .243ورح ا،ؽ الناعؼ عم) ألفية ا،ؽ مالػ ص (5)
 .3/1611، واروياا الار  9/159التذية  والت  ة   (6)
 .5/2326و هةد القؾاعد  (7)



 

 

 

73 

اااااِس وَ ومعنثثثث)، وهثثثثؾ امةثثثث ، ومنثثثث  فثثثثر التنزيثثثث  اؾلثثثث  وعثثثثال):  َأْرَسااااْمَشاَك ِلمشه
َرُسااؾالً 

ال عنثث)  وال رةثثر أن و ثثؾن الحثثال ال ىكثثدة لعاممهثثا مؾافقثثة لثث  فثثر، (1)
َوال َتْعَثْؾا ِف  األْرِض ُمْاِدِجيؽَ دون الم ا، بحؾ اؾل  وعال): 

(2). 
عمث) أبث   (5)، والعكبثر  (4)ووبع  أ،ؾ العث ل ال عثر   (3)ووأول  ا،ؽ فارس

 أب  مؽ إاامة ال اع  مقام ال طدر، وال راد: اؼ ييام ا.
ثاي فثذكر ا،ثؽ جنثر ا اثؼ اا    اآلخر: فر ياؼ اا   
، (7)يثان، ووبعث  أ،ثؾ ح(6)

ثثا،  (8)والسثةؾطر إلث) أبثث  مثؽ التؾكةثثد الم غثر بالح مثثة، فالح مثة ال عميثثة اثؼ اا   
 أكدت ب عادة ل غها.

 :التؾ نج السعشؾص با"جسيع" -ٖ
 :(9)اال  امرأة مؽ العر  وراص ا،نها

 سَلَٕللبَُٝ ِٗ ََُٖٚ خََٛاَٖٕ ّٞللفَسَلىٖ حَ

 (10)قَٕلََْٕٛ عَسََاطَن٘ٚلألٖ قَٕللآٍٜ قٖخَٕٖ ٚنٌّٗ

                                                 

 مؽ سؾرة النسال. 79مؽ آقة  (1)
 مؽ سؾرة البقرة. 91مؽ آقة  (2)
 .181الطاحبر ص (3)
 .2/115ج 41، وينغر أمالر ا،ؽ اليحر  م319ال مع العزيز  ص (4)
 .1/285ورح ديؾان ال تنبر  (5)
 .115 -3/113ال طا ص  (6)
 .4/1958اروياا الار   (7)
 .3/145اله ع  (8)
 .4/1581، ال قا د النحؾية 3/1171ينغر: ورح ال افية اليافية  (9)
األ،يات مؽ منهؾك ال نسرح، وفداك: قحؾز أن ُوقرأ ب ثت  ال ثال فت ثؾن فعث   مافثي ا،  (11)

ف ب ثثا ق دقثث ، ويحثثؾز أن وقثثرأ بكسثثر ال ثثال، ك ثثا وقثثؾل: فثثدى ك ثثا وقثثؾل: فثثدى فثث ن 
== 
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فثر ال عنث)  يكث ياستيهد ا،ثؽ مالثػ ،ثثيج يعهؼي عمث) أبهثا وأكةثد ب نزلثة 
ثاي. وببث  سثةبؾي  واالستع ال، فقال: يوأغ   أكرثر النحثؾيةؽ يج يع 
أبهثا  )عمث (1)

ا مثثثؽ كثثث م العثثثر . واثثثد  ب نزلثثثة يكثثث ي معنثثث) واسثثثتع اال ، ولثثثؼ يثثثذكر لثثث  وثثثاهد 
.. وذكثثر البةتثثةؽ، (2)ص ا،نهثثاع ثثرت بيثثاهد لثث  وهثثؾ اثثؾل امثثرأة مثثؽ العثثر  وثثرا

 فيحؾز أن ققال: جال الحيش ج يع ، ك ا ققال: جال الحيش كم .

 .(3)وبّص ا،ؽ هيام عم) أن التؾكةد بح يع غريك
 مج   التخخيؼ بححف الها ، ودخؾل "ما" عمي "إن" الذخطية. -ٗ

نيَّة فر هؾذة ،ؽ عمر:  أبيد ا،ؽ السراج لمُحه 
 (4)قََُٖزَ ٌحقزَق فٖ َِ شََٛلق ََٖٜ شََٛلق ََٖٜ ا َْكٍٗٛا غ٣ََٛ قجٜ  ِْقٜق َٖٛشَ شَل ليتِ

                                                                                                                         
== 

ثا بثالي ؽ، وبالثذال اسثؼ  ب سر لػ، وخؾالن ابةمة مؽ الي ؽ، وه دان بالدال ابةمة أقا 
مدينثة فثثر بثث د الحبث ، واحظثثان: أ،ثثؾ الثي ؽ، وعثثدبان: أ،ثثؾ عثر  الححثثاز، والبةتثثان 

، 359مثث) األلفيثثة ص، ووثثرح ا،ثثؽ النثثاعؼ  ع3/1171مثثؽ وثثؾاهد ال افيثثة اليثثافية 
، 7/3291، وو هةثد القؾاعثد 3/21، وأوفث  ال سثالػ 187/ 12والتذية  والت  ة  

، وينغثر ال قا ثد النحؾيثة 3/137، وه ثع الهؾامثع 3/123والتطري  بحاوثية قثس 
، 1/121، وال عحثثؼ ال  طثث  فثثر وثثؾاهد العربيثثة 2/382، والثثدرر المؾامثثع4/1581

 .648، 181ومعحؼ وؾاهد النحؾ  
 .117 -2/116ال تا   (1)
، والتثثثذية  والت  ةثثث  359، ووثثثرح ا،ثثثؽ النثثثاعؼ ص3/1171وثثثرح ال افيثثثة اليثثثافية  (2)

 .7/3291، وو هةد القؾاعد 12/187
 .2/123، التطري  بحاوية قس 3/21ينغر: أوف  ال سالػ  (3)
البة  مؽ بحثر البسثيط، والهثؾذ: القظثاة األبرث) وسث ) بث  هثؾذة ،ثؽ عمثر ،ثؽ ث امث   (4)

 ثثرو الحن ثثر،  ثثاحك الي امثثة ،نحثثد، ويقثثال لثث : يذو التثثاجيي )ينغثثر: األعثث م ،ثثؽ ع
== 
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وذلػ ل ستيهاد ب  عم) حذا الهال فر ورخيؼ االسثؼ العمثؼ يهثؾذي مثؽ 
 .(1)يهؾذةي، وأب  أكرر فر ك م العر  مؽ ورخيؼ ما ال هال في 

واد جثال وثرخيؼ يهثؾذي عمث) لغثة مثؽ ينثؾ  الحثرا ال حثذوا وهثر لغثة 
 فحذف  الهال وبقر ما ابم  عم) فتح .مؽ ينتغر، 

ا عمث) لحثاق يمثاي الزا ثدة  وأورد أ،ؾ حيان اليظر الرابر مؽ البة  وثاهد 
 .(2)ين اليرطية واد ولةها مافر وقدير ا، وذلػ فر اؾلها: إّما فادح ده ا

ِإمها َيْبُمَغؽه وومح  يماي إن اليرطية إن ولي  ماارع بحؾ اؾل  وعثال): 
َبَخ َأَ ُجُهَسا َأْو ِ الُهَسا َفال َتُقْ  َلُهَسا ُأفٍّ ِعْشَجَك اْلكِ 

، أو مافر ل غ ثا بحثؾ: (3)
 .(4)إن ما ا ُ  ا  ، أو وقدير ا ك ا فر الياهد

 جع  الجؾاب لمذخط مع تأخخر عؽ القدؼ وعجم تقجم ذص خبخ: -٘

 :(5)اال  امرأة فطيحة مؽ عقة 

                                                                                                                         
== 

(، والثثثدهؼ: وثثث ؾل األمثثثر بغتثثثة، وورد البةثثث  منسثثثؾب ا لمحهنيثثثة فثثثر األ ثثثؾل 8/112
، وورد اليثثظر بثث  عثثزو فثثر االرويثثاا 79، ووثثحر الثثدر أل،ثثر الظةثثك ص1/361
4/1886. 

 .361 -1/361ينغر: األ ؾل  (1)
 .4/1886اروياا الار   (2)
 مؽ سؾرة ايسرال. 23مؽ آقة  (3)
 .4/1886ينغر: اروياا الار   (4)
، والتثثثثثثذية  4/1931، وال قا ثثثثثثد النحؾيثثثثثثة 2:131ينغثثثثثر: معثثثثثثابر القثثثثثثرآن لم ثثثثثثرال  (5)

، 6/3131، وو هةثثثد القؾاعثثثد  611، ووثثثرح وثثثؾاهد ال غنثثثر ص11/398والت  ةثثث  
 سان العر  )ختؼ(.، ول2/123، والدرر المؾامع 2/254والتطري  بحاوية قس 
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 قللُؼٜ نقزََٜأٖصاَِ فَٞ ْٗقض لي٘كَٖٝظَ يًؿِ  قلَّ صقزَٙقَٛثَتا٘ا ليَٝي٦َٔ نٖقَٕ َق حاسٍََ

 (1)يَٝللققَُقّٜ صاغَط٣ ؾََقتََٔ لخلََٖٚأٗعَطٜ  ٠ََٚغَطَٝج ٚفٖطَ ََٔٝقضٙل نََُٚأٖضنٖملَ حَ

ا عمثثثث) جثثثثؾاز جعثثثث   (3)البةتثثثثةؽ ووبعثثثث  ا،ثثثثؽ مالثثثثػ (2)أبيثثثثد ال ثثثثرال وثثثثاهد 
ي الحؾا  لميرط، وإن وأخر عؽ القسثؼ، ولثؼ يتقثدم عميث  ذو خبثر، ف حثال يأ ثؼ 

ي بثثثالحزم عمثثث) أبهثثثا جثثثؾا  اليثثثرط، واثثثد  ثثثرت ي ويأُع  ومثثثاعظف عميثثث  فثثثر يوأركثثثك 
اكت ثثثث) ،هثثثثا عثثثثؽ جثثثثؾا  القسثثثثؼ ال قثثثثدر  ألن الثثثث م فثثثثر لثثثثئؽ مؾطئثثثثة لمقسثثثثؼ، 

 والتقدير: و  لئؽ كان ما حدثت   اداا .
إال فثثر اليثثعر  ألبثث  وأولثث  عمثث) وثثؾهؼ  هز أبثث  ال قحثث وعثثاهر كثث م ال ثثرال

، واال فر مؾفع آخر: يواد جزم (4)فر أحد مؾفعةؽ مؽ معابي إلغال ال م 
 .(5)بعض اليعرال ،مئؽي

                                                 

البةتثان مثؽ بحثر الظؾيث ، والقثيا: وثثدة الحثر، وبادقثا: بثارز ا لميث س، وال اوثام: لغثثة  (1)
فر ال اوؼ، و غرى و اليا: ال نطر، وورد البةتان ب  عزو فثر مثا قحثؾز لميثاعر 

، ووثثثرح ا،ثثثؽ النثثثاعؼ عمثثث) 2/891، ووثثثرح ال افيثثثة اليثثثافية 294فثثثر الاثثثرورة ص
،  وورد األول بثثثثث  عثثثثثزو فثثثثثر وثثثثثرح 9/4386القؾاعثثثثثد ، وو هةثثثثثد 513األلفيثثثثثة ص

، و 2/46، والثدر ال طثؾن 4/457، وورح الرفثر عمث) ال افيثة 2/171التسهة  
، وو هةثثثثد القؾاعثثثثد 6/175، وال قا ثثثثد اليثثثثافية 312، ومغنثثثثر المبةثثثثك ص5/474
، وال عحثثؼ ال  طثث  فثثر وثثؾاهد 333 -11/328، وينغثثر: خزابثثة األد  4/1732

، وورح اليؾاهد اليعرية فثر 691، 185حؼ وؾاهد النحؾ ص، ومع8/323العربية 
 .357، و3/338أمات ال تك النحؾية 

 .2/131، و1/67معابر القرآن  (2)
 .2/891ورح ال افية اليافية  (3)
(4) 1/67. 
(5) 2/131. 
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، (2)، أو عمث) أبث  فثثرورة(1)الث م واثد خثرج بعاثهؼ اليثاهد عمثث) زيثادة
 .(3)وجؾزه بعاهؼ عم) امة فر اليعر

 :يةالرخف  ؾاهج السدائ  ثا ًيا:
ا زاد وفيثث  وثثاهد واحثثد عمثث) عثثدم حثثذا ألثثف ال قطثثؾر فثثر الترنيثثة في ثث

 عم) أربعة أحرا. وذلػ فر اؾل الياعر الذ  سب  ذكره:
 (4)قزََََََُٜٝٓ٘ع َٚبالؾََٗطَٜٟ ضَنٝ

اديةنةي عمثثث) أن    ،ثثثثيجُ  (6)ووبعثثث  ا،ثثثؽ عطثثث ؾر (5)فقثثثد استيثثثهد األببثثثار  
ب ثثا امبثث  ألثثف ال قطثثؾر في ثثا زاد عمثث) أربعثثة أحثثرا لثثؼ وحثثذا فثثر الترنيثثة وإ

زون حثثثثذفها في ثثثثا زاد عمثثثث) أربعثثثثة أحثثثثرا، فثثثث بهؼ قحةثثثثقثثثثال ، خ ف ثثثثا لم ثثثثؾفةةؽ 
فيقؾلؾن فر ورنية ج ادى: ج ادان، والطثحي  أبث  ال قحثؾز إال ج ادقثان وبث  

 .(7)ورد الس اع

                                                 

 .312، وال غنر ص11/398ينغر: التذية  والت  ة   (1)
 .2/254وية قس، والتطري  بحا3/199ينغر: أوف  ال سالػ  (2)
 .4/457ينغر: ورح الرفر عم) كافية ا،ؽ الحاجك   (3)
 .55ينغر ص (4)
 .2/755ج 111ايبطاا م (5)
 .386ال  تع ال بةر ص (6)
 .386ينغر: ال  تع ال بةر ص (7)
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 الفصل الثاني
 شواهد الهساء الصعرية املتعدد  الهسبة

اليثؾاهد التثر ُبسثب  إلث) غةثر واحثد، وكثان أحثدهؼ مثؽ النسثال،  وعددت
ثثا وأربعثثةؽ أو كمهثثؼ مثثؽ النسثثال،  فبمغثث  و ا، واثث ن  أربع  ا وأربعثثةؽ وثثاهد  سثثع 

مسثثثألة بحؾيثثثة، وثثثث ث عيثثثرة مسثثثألة  ثثثرفية  ولعثثث  السثثثبك فثثثر وعثثثدد بسثثثبة 
ثا مثا عثؽ الحهثؾد  أن بسبة األ،يثات إلث) اا مةهثا اثد جثالت متثأخرةياليؾاهد  بؾع 

األول) فر استقرال المغة، فقطرت الؾسا   التثر ،ثةؽ أيثد  العم ثال عثؽ بسثبة 
سبة حاسث ة إلث) اا مةهثا، فتعثددت فةهثا األاثؾال، ولثؼ يرثر ذلثػ بعض اليؾاهد ب

لثثثديهؼ مثثثدخ   لمظعثثثؽ فثثثر هثثثذه اليثثثؾاهد مثثثا دامثثث  ومثثثػ اآلرال ال تعثثثددة لنسثثثبة 
اليثثاهد الؾاحثثد ونتهثثر فثثر مح ؾعهثثا إلثث) العطثثر ال ؾثثث  ومثثا بقثث  منثث  عثثثؽ 

 .(1)اليعرال واألعرا ي
 وفي ا يمر عرض هذه اليؾاهد:

 الشحؾاة: أواًل:  ؾاهج السدائ 
 مج   "فا" مشرؾبة باأللف دون إضافة صخاحة: -ٔ

ولعثثثثثثامر ،ثثثثثثؽ جثثثثثثؾيؽ ، (3)، ولعثثثثثثامر ،ثثثثثثؽ األحثثثثثثؾص(2)ُبسثثثثثثك لم نسثثثثثثال
 :(4)الظا ر

                                                 

 .162االستيهاد واالحتحاج بالمغة ص (1)
ةث  فثر وثرح ، وليس فر ديؾابها، ول ؽ عررت عم) ،219ينغر: وحطة  عةؽ الذهك ص (2)

 ، واافةت  مر  البة  ال ستيهد ب   وهؾ: 95ديؾابها ألح د ،ؽ قحة) ثعمك ص
 وال َعْنؽ لها وال َفاَلَها لها ِمْذَاخ  ساِبغ  طؾُلهُ 

 .1/316ينغر: ال تا   (3)
 .2/117، وخزابة األد  1/139ينغر: ورح أ،يات سةبؾي  لمسةرافر  (4)
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 (1)قلقؽا ا فٖقيَٖٗللَق ليٍٓللتَطََٖباٗ ٕٜ  ٛللٓٞ لرٖٚلَٖزَ ٔللََ ١ُٚزلٖٝ

بالبةث  عمث)  (4)، وا،ثؽ عطث ؾر(3)، ووبع  ا،ثؽ ق ثيش(2)استيهد سةبؾي 
 عن) لغؾ  لث)فاها لفيػ( وهؾ أب  يراد ب  فؼ الداهية.م

  )فا( فر غةثر فر لمبة  اال: يوافظر إل) أن استع وفر ورح السةرا
لثث) فثث ةر إفثافة...، ويحثثؾز أن قكثؾن ال بثثر محثثذوف ا، ويكثؾن )فثثا( ماثاف ا إ

  ثثة، ويكثثؾن مرثث  اثثؾلهؼ: ال أبالثثػ. وال بثثر محثثذواالداهيثثة، وو ثثؾن الثث م مقح
 .(6)وفي ا قعم   الناس، أو ما أوب  ذلػي (5)فالها ]فر الدبيا  وقديره: ال

أبثث  امةثث ،  (7)ووثثابع ا،ثثؽ مالثثػ السثثةرافر، وعثثاهر ك مثث  فثثر )التسثثهة (
 ذكر أب  فرورة. (8)وفر )ورح ال افية اليافية(

                                                 

ي مكثان يورهبهثاي، ومعن)يالفالهثاي ال مثدخ  إلث) البة  مؽ ال تقار ، ويروى يقحسثبها (1)
البةث  معاباوها والتداو  منهثا، أ : داهيثة ميثكمة. وال نثؾن: الثدهر أو ال ثؾت، وورد 

، ووثرح 1/122،ووثرح ال  طث  2/217ب  بسبة فر ورح كتا  سةبؾي  لمسثةرافر 
 ، والتثثثثثثثذية  والت  ةثثثثثثث 2/62، 1/49، ووثثثثثثثرح التسثثثثثثثهة  2/412ج ثثثثثثث  الزجثثثثثثثاجر 

، وينغثثثر ال عحثثثؼ ال  طثثث  3/1415، 1/275، وو هةثثثد القؾاعثثثد 5/258، 1/186
، ووثثرح اليثثثؾاهد 557، 138، ومعحثثؼ وثثؾاهد النحثثثؾ ص6/61فثثر وثثؾاهد العربيثثثة 

 .2/385اليعرية فر أمات ال تك 
 .1/316ال تا   (2)
 .1/122ورح ال  ط   (3)
 .2/412ورح ج   الزجاجر  (4)
 .2/118ابة األد  زيادة ققتاةها ال قام مؽ خز  (5)
 .1/141ورح أ،يات سةبؾي   (6)
 .1/186، وينغر التذية  والت  ة  47ص (7)
(8) 2/933- 934. 
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و ثرح أ،ثثؾ حيثثان بأبثث  لثثؼ قسثث ع منث  إال هثثذا، وهثثؾ مثثؽ فثثرا ر اليثثعر 
ن فرورة  ألن إعرا  األس ال الستة بالحروا ، وإب ا كا(1)الذ  حّسن  الؾزن 

 .(2)قيترط ل  أن و ؾن ماافة إل) غةر قال ال ت مؼ

 السعارف: -ٕ
 ا ارال الزسنخ لزخورة الذعخ: -أ

، واة : با حة عد  ا،ؽ أخ  الحارث ،ؽ أ،ر (3)ورد ل اختة ،ن  عد 
 .(5)، واة : واعر أسد  ق اطك الحارث ال مػ الغسابر(4)أ،ر و ر
ًٍٟل٢ علًعَ ٝتاؿَق خَََ ىٖطاَُ َيٖ  ضٜقلَُل َ ٠َسللٞ َاكِٝلنََٓ ٛفَللٝغا  س

ًٍٟل٢ عَللًعَ تالؿٝٞ خَٚيهٍَٓ  (6)ضٜقلحَ قىٖلأٚ  ٍٜ َّٜٛلكٖلي ٛفَللٝغا س

                                                 

 .1/186ينغر: التذية  والت  ة  (1)
 .1/52، وورح ا،ؽ عقة 1/43ينغر: ورح التسهة   (2)
، ووثثثثرح اليثثثثؾاهد اليثثثثعرية فثثثثر أمثثثثات ال تثثثثك النحؾيثثثثة 11/138ينغثثثثر: األغثثثثابر  (3)

 وعدّ  هؾ أحد ممؾك غسان.، 3/458
 .2/185ينغر: ورح أ،يات سةبؾي  لمسةرافر  (4)
 .219 -6/218كتا  الحةؾان  (5)
البةتثثان مثثؽ بحثثر الثثؾافر، ويثثروى يأ،ثثري مكثثان يعثثد ي وكثثذلػ يرمثثاح القثثؾمي ويسثثةؾا  (6)

الرومي ويسةؾا الحؽي ويرماح الحؽي مكان يسثةؾا القثؾمي، ورمثاح الحثؽ كناقثة عثؽ 
اري ال قطثثثثؾد بثثث  الحثثثثارث ،ثثثؽ مالثثثػ الغسثثثثابر، وورد البةتثثثان غةثثثثر الظثثثاعؾن، ويحثثث

، ومحثثثالس ثعمثثثك 2/357، ال تثثثا  91منسثثثؾبةؽ فثثثر الح ثثث  ال نسثثثؾ  لم مةثثث  ص
 -375، ووحطثثثة  عثثثةؽ الثثثذهك 1/595، ووثثثرح كتثثثا  سثثثةبؾي  لمرمثثثابر 2/574

، ولسثثثثثثان العثثثثثثر  )ر م ح(، و)ق   د(، وورد 2/313، واألمثثثثثثالر اليثثثثثثحرية 376
، 87، ومعحؼ وؾاهد النحثؾ 2/225ر غةر منسؾ  فر التذية  والت  ة  البة  الراب

== 
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البةتثثثثثةؽ ل ستيثثثثثهاد عمثثثثث)  (3)، وآخثثثثثرون (2)، وسثثثثثةبؾي (1)أبيثثثثثد ال مةثثثثث 
والتقثدير: ) الاث ةر ال تطث ، اب طال الا ةر فر يإقاكي، حة  لؼ ققدر عمث

، وفثر البةث  وثاهد (4)الثؾزن  تػ عم) عدّ ، ف ب ثا فطث  فثرورة  ألجث وخية
 آخر عم) ورخيؼ يحاري وسيأور.

 العماؼ: -ب

 مج   مسة "إالهة" عمًسا: -

، (6)، فقةثثث : هثثثر أم البنثثثةؽ(5)االثثث  ،نثثث  عتةبثثثة ،ثثثؽ الحثثثارث الةربثثثؾعر
أو لنا حثثة  هثثؾ ل يثثة ،نثث  أم عتبثثة ،ثثؽ الحثثارث، أو لبنثث  عبثثد الحثثارث، ويقثثال

 :(7)عتةبة ،ؽ الحارث
 (8)قل١ٖ أَٖٕ تَؤاٚنَلٚأٖعَجًَ٘ٓق  ٜاَٖ   لًطلق٤َ قٖصَلِٚحَٓق َََٔ ليًٞ َبتَطَ

                                                                                                                         
== 

، وورح اليؾاهد اليعرية 3/411، وينغر: ال عحؼ ال  ط  فر وؾاهد العربية 424
 .1/458فر أمات ال تك النحؾية 

 .92الح   ال نسؾ  لم مة  ص (1)
 .2/357ال تا   (2)
، 376 -375عثةؽ الثذهك  ، ووحطثة 1/595ينغر: ورح كتا  سثةبؾي  لمرمثابر  (3)

 .2/225والتذية  والت  ة  
 .2/225ينغر: التذية  والت  ة   (4)
 .13/41، وو سةر الظبر  3/225ينغر: كتا  الحيؼ أل،ر ع رو اليةبابر  (5)
 ، والمسان )أل (.5/352ينغر: التنبي  وايقااح ع ا واع فر الطحاح  (6)
 ينغر: السا، . (7)
روى ياأل يثثثثثاني مكثثثثثان يالم بثثثثثالي، ويعطثثثثثر اي مكثثثثثان ياطثثثثثر اي البةثثثثث  مثثثثثؽ الثثثثثؾافر وُيثثثثث (8)

، 3/225ويايالهثثثةي مكانيإالهثثثةي والم بثثثال: مؾفثثثع، وورد البةثثث  فثثثر كتثثثا  الحثثثيؼ 
== 
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ثا عمث) اليث س فهثر  استيهد ا،ؽ جنر بالبة  عم) محثرل يإالهثةي عم  
معرفة، وال يدل دخؾل الث م عمةهثا عمث) أبهثا إذا لثؼ و ثؽ فةهثا فهثر ب ثرة، فهثؼ 

ثثعؾ ي  ققؾلثثؾن: إالهثثة وايالهثثة، وبغةثثر ذلثثػ فةنثثة وال ةنثثة، واثثؾلهؼ لم نيثثة: يو 
ا يأربعةي وياألربعةي، ويخ سةي ويال  سةي  .(1)وياليعؾ ي، وكذلػ أقا 

 تقجيؼ المقب عمي االسؼ: -

، واةثثثث : إبثثثث  (4)أو ريظثثثثة (3)جنثثثثؾ  (2)ال مثثثثك  ذ ُبسثثثثك ألخثثثث  ع ثثثثرو
ثثا: إن سثثريع ، ويقثثا(6)، واةثث : ألم جميحثثة القيسثثية(5)لريظثثة ،نثث  عا ثثؼ ل أقا 

 .(7)ا،ؽ ع ران الطاهمر االها يرثر ع ر ا
 (8)ٜملا٘ ليصٍََليَٖٛحَ ٟٜٛ ََٜ قََٕٜطَؾَ ٕٜٔبَنَ قلًبػَحَ َِٖاطََٝل خًَطَُعا ملًَ٘ل ليهٖشَ إِٔنَ

                                                                                                                         
== 

، 2/417، وسثثثر  ثثثناعة ايعثثثرا  2/123، وال حتسثثثك 13/41وو سثثثةر الظبثثثر  
 ، والمسان )أل (.2/171والطحاح با  الهال فط  اله زة، وال حكؼ ال،ؽ سةده 

 .2/417ينغر: سر  ناعة ايعرا   (1)
 ، والمسان )ورى(.8/112ينغر: ال حكؼ وال حيط األعغؼ  (2)
، وو مثثثثثثثثثثثثيص 1/174، ووثثثثثثثثثثثثرح التسثثثثثثثثثثثثهة  3/125ينغثثثثثثثثثثثثر: ديثثثثثثثثثثثثؾان الهثثثثثثثثثثثثذلةةؽ  (3)

 .612 -2/611، وو هةد القؾاعد 1/119اليؾاهد
 .11/391، وخزابة األد  11 -23/11ينغر: األغابر  (4)
 .357/ 1لنحؾية ينغر: ال قا د ا (5)
 .2/62ينغر: ج هرة األمرال  (6)
 .581 -2/578ينغر: ورح أوعار الهذلةةؽ  (7)
البةثث  مثثؽ البسثثيط، ويثثروى يبسثثب اي مكثثان يحسثثب اي، ويبظنثثاني مكثثان يوثثريان، وبظثثؽ وثثريان:  (8)

، ووؾفثثثي  ال قا ثثثد 2/317اسثثثؼ مؾفثثثع، وورد البةثثث  ،ثثثدون بسثثثبة فثثثر التثثثذية  والت  ةثثث  
، وورد اليثثثثظر األول غةثثثثر 2/148، ووعمةثثثث  ال را ثثثثد 1/111ؽ عقةثثثث  ، ووثثثثرح ا،ثثثث1/171

== 
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وقثثدقؼ  عمثث) (2)، ووبعثث  العديثثد مثثؽ النحثثاة(1)استيثثهد ا،ثثؽ مالثثػ  بالبةثث 
ثثك يذا ال مثثكي عمثث) االسثثؼ يع ثثر اي، وهثثؾ بثثادر، حةثث  إن االسثثؼ إذا اجت ثثع  المق 

مثثع المقثثك، يثثىخر المقثثك عثثؽ االسثثؼ غالب ثثا، ألن المقثثك فثثر الغالثثك منقثثؾل مثثؽ 
ز، فمثثؾ ُاثثّدم لتثثؾهؼ السثثامع أن ال ثثراد مسثث اه  اسثثؼ غةثثر إبسثثان كبظثثة وا ثثة وُكثثر 

، ألن المقثك قيثب  النعث  فثر إوثعاره بال ثدح (3)األ مر، وذلػ مأمؾن ،تثأخةره
 .(4)ققدم عم) ال نعؾت ف ذلػ ما أوبه أو الذم، والنع  ال 

ورود "المااااحون" بااااالؾاو، ومخاعاااااة الماااااظ والسعشااااي فاااا  العائااااج عمااااي  -جااااا
 السؾصؾل:

 :(8)(7)، أو أ،ؾ حر  األعمؼ(6)، أو رؤبة(5)اال  لةم) األخةمية
                                                                                                                         

== 

، 1/225، وال ظثثثثالع السثثثثعةدة 1/234، واله ثثثثع 2/965منسثثثثؾ  فثثثثر ارويثثثثاا الاثثثثر  
، وال عحثثؼ ال  طثث  فثثر وثثؾاهد 1/121، والثثدرر المؾامثثع 1/357وينغثثر ال قا ثثد النحؾيثثة 

يثثثعرية فثثر أمثثثات ووثثثرح اليثثؾاهد ال 271، 31، ومعحثثؼ وثثثؾاهد النحثثؾ ص1/319العربيثثة 
 .1/119ال تك النحؾية 

 .1/174ورح التسهة   (1)
، 1/111، ووثثرح ا،ثؽ عقةثث  1/171، ووؾفثي  ال قا ثد 2/317ينغثر: التثذية  والت  ةثث   (2)

 .1/234واله ع 
 .1/174ينغر: ورح التسهة   (3)
 .1/121ينغر: التطري  بحاوية قس  (4)
، وينغثثثثثر: ال قا ثثثثثد 96-95) غةرهثثثثثا صديثثثثثؾان لةمثثثثث) األخةميثثثثثة في ثثثثثا ُبسثثثثثك إلةهثثثثثا وإلثثثثث (5)

 .6/253، وورح أ،يات ال عن) 1/391النحؾية
، ووثثثثثرح وثثثثثؾاهد ال غنثثثثثر 1/391، وال قا ثثثثثد النحؾيثثثثثة 172ينغثثثثثر: ممحقثثثثثات ديؾابثثثثث  ص (6)

 .6/253، وورح أ،يات ال غنر 2/832
 .239هؾ واعر جاهمر مؽ ،نر ُعقة  ينغر: بؾادر أ،ر زيد ص (7)
، 2/832، ووثثثثرح وثثثثؾاهد ال غنثثثثر 135و مثثثثيص اليثثثثؾاهد ص، و 239ينغثثثثر: النثثثثؾادر ص (8)

 .6/253وورح أ،يات ال غنر 
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 قحَقبَخٛل ليصِٕٚ صبِصايًٞل َْخَلٔا

 قللقحَخًَ٘حلقض٠ٙ ََ ٌَٜٝدَتّلي ََّٛلَٜ

 (1)قللقضٝح َاطَلحَليػَ َٚيَِٖ َْسَعَ

بالبةثثث  األول  (4)، وآخثثثرون (3)، وبعثثثض وثثثراح األلفيثثثة(2)استيثثثهد الهثثثرو  
عم) رواقة يالمذوني بالرفع عم) إجرا   محرى ال ذكر السثالؼ، حةث  ُرفثع بثالؾاو 

 .(7)، واة : طرل(6)، واة : ُعقة (5)فر حالة الرفع وهر لغة هذي 

 ف  واهد لهؼ فةها. (8)ؽي باليالأما عم) رواقة بؾادر أ،ر زيد يالمذي
                                                 

األ،يثثات مثثؽ الرجثثز، والتُّ ةثث : اسثثؼ مؾفثثع، وال محثثاح: ال رةثثر ايلحثثاح، والسثثارح:  (1)
ثثثا:  ثثث ة اي،ثثث ، ورد البةثثث  األول والرالثثث  عمثثث) رواقثثثة بحثثثؽ  اي،ثثث  السثثثا  ة، وُمراح 

، وورد األول والرثابر دون بسثبة 399ص الذيؽ  بحؾا الطثباحا، فثر كتثا  اليثعر
، ووثرح 3/97، والتثذية  والت  ةث  56فر ورح ا،ؽ الناعؼ عم) ألفية ا،ؽ مالػ ص

ثثثا فثثثر مغنثثثر 1/133، والتطثثثري  131ا،ثثؽ عقةثثث  ص ، وورد األول دون بسثثبة أقا 
، واله ثثثثثثع 2/191، ووعمةثثثثث  ال را ثثثثثد 1/112، وأوفثثثثث  ال سثثثثثالػ 535المبةثثثثثك ص

، ووثثثثرح اليثثثثؾاهد 9/291ل  طثثثث  فثثثثر وثثثؾاهد العربيثثثثة ، وينغثثثر: ال عحثثثثؼ ا1/269
 .1/252اليعرية فر أمات ال تك

 .713 -712، 211، ومعحؼ وؾاهد النحؾ ص298األزهية ص (2)
، ووثثثثرح ا،ثثثثؽ عقةثثثث  1/112، وأوفثثثث  ال سثثثثالػ 56ينغثثثثر: وثثثثرح ا،ثثثثؽ النثثثثاعؼ ص (3)

1/131. 
 .1/269، واله ع 2/191، ووعمة  ال را د535ينغر: مغنر المبةك ص (4)
 .131، وورح ا،ؽ عقة  ص1/111، وأوف  ال سالػ298ينغر: األزهية ص (5)
 .131، وورح ا،ؽ عقة  ص1/111ينغر: أوف  ال سالػ  (6)
 .1/111، واله ع 2/192ينغر: وعمة  ال را د  (7)
 .6/253، وينغر: ورح أ،يات ال غنر 239ص (8)
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البةثثث  األول والرالثثث  عمثثث) رواقثثثة يالثثثذيؽي واستيثثثهد بثثث   وأورد ال ارسثثثر
 .(1)عم) أب  مؽ ح   بعض الطمة عم) الم ا وبعاها عم) ال عن)

ويعنر ،ذلػ أن الاث ةر فثر ج مثة الطثمة ي ثبحؾاي مح ثؾل عمث) ل ثا 
م اطثك قعثؾد عميث   ال ؾ ؾل، يألن ال ؾ ؾل إذا واع بعد فث ةر مثت مؼ أو

، أمثا (2)الا ةر غا ب ا ك ا قعؾد عمث) االسثؼ الغثاهر إذا واثع ال ؾ ثؾل بعثدهي
الا ةر فر ج مة يلؼ بدع لسارحي ف بث  مح ثؾل عمث) ال عنث)  ألن ال ؾ ثؾل 

، فالاثث ةر العا ثثد عميثث  مثثت مؼ، ألن ال ؾ ثثؾل واثثع (3)هثثؾ ال ثثت مؼ فثثر ال عنثث)
 بعد ف ةر مت مؼ.

الم ثثا عمثث) الح ثث  عمثث) ال عنثث) وهثثؾ األحسثثؽ وهنثثا وقثثدم الح ثث  عمثث) 
ِ َوَرُسااؾِلِه َوَتْعَسااْ  َصاااِلًحا ُ ْمِتَهااا ك ثثا فثثر اؾلثث  وعثثال):  َوَمااْؽ َيْقُشااْت ِمااْشُكؽه هللِه

َتْنؽِ  َأْجَخَها َمخه
(4)(5). 

 لي مؾصؾل.بالاا  إذا  ان السبتجأ مزاًفا إ الخبخ اقتخان -ٖ
 خاهثا يزيثد، واةثث : ألم يزيثد، ويقثثال: أ ورثثثر (6)رّيثةك ،نثث  الظَّر  زينثاالث  

 

                                                 

 .399كتا  اليعر ص (1)
 ،تطرا. 1/188ورح ج   الزجاجر ال،ؽ عط ؾر  (2)
 .1/189السا،   (3)
 مؽ سؾرة األحزا . 31مؽ اآلقة  (4)
 .1/189ينغر: ورح ج   الزجاجر ال،ؽ عط ؾر  (5)
ُونسثثك زينثثك إلثث) أمهثثا، وُوعثثد مثثؽ اليثثاعرات ال قثث ت، وعاوثث  فثثر الدولثثة األمؾيثثة  (6)

 (.1/515)ينغر هامش ديؾان الح اسة 
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مّيثثة ر  إبثث  لؾحيثثثّية الح 
ثثا لعحةثثثر السثثمؾلر، ولرثثثؾر ،ثثؽ الظَّر ريَّثثثة، (1) ، وُبسثثثك أقا 

 :(2)ولل،ةرد الةربؾعر
 (3)َ٘لحقًَٗ َٛٗافٖ ٘اتًَُِ٘صٟ حَللي ٌّهٗفٖ   ققٙرظٖ وٖلٝضَطَٜاَٚ قًًَٛاظََ٘ ىٖطِػاَٜ

 ، (6)رث، والدمامةن(5)عر الحيشبالبة  ووبع  با (4)استيهد أ،ؾ حيان

، عمثثث) ااتثثثران ال بثثثر يفهثثثؾ حاممثث ي بال ثثثال  إذ كثثثان ال بتثثثدأ يكثثث ي (7)والسثثةؾطر
 مااف ا إل) اسؼ مؾ ؾل يالذ ي.

                                                 

ؽ الظرريثثة بعيثثقها، وهثؾ وثثاعر فطثثي  هثر مثثؽ ربثات الحسثثؽ والح ثثال، ُ،مثر يزيثثد ،ث (1)
، 5/275هثثثث، )ينغثثثر: أعثثث م النسثثثال  126مثثثؽ وثثثعرال الدولثثثة األمؾيثثثة، اتثثث  سثثثنة 

 (.2/94وهامش الح اسة 
، 132 -131/ 8، واألغثثثثثثابر 2/85، واألمثثثثثثالر لمقثثثثثثالر 1/449ينغثثثثثثر الح اسثثثثثثة (2)

 ،  والمسان )بأدل(.1/618وس ط الئل  
، ووعمةثث  4/114ا لزينثثك ،نثث  الظرريثة فثثر التثثذية  البةث  مثثؽ الظؾيثث ، وورد منسثؾب   (3)

، وورد اليثثظر الرثثابر 2/1141، وغةثثر منسثثؾ  فثثر و هةثثد القؾاعثثد 3/153ال را ثثد 
، 1/211، وينغثثثر: الثثثدرر المؾامثثثع 1/281، وال ظثثثالع السثثعةدة 1/349فثثر اله ثثثع 

، 538، 131، ومعحؼ وؾاهد النحؾ ص6/269ال عحؼ ال  ط  فر وؾاهد العربية 
 ، 1/361يؾاهد اليعرية فر أمات ال تك النحؾية وورح ال

 .4/114التذية  والت  ة   (4)
 .2/1141و هةد القؾاعد  (5)
 .3/154وعمة  ال را د  (6)
 .1/281، وال ظالع السعةدة 1/349اله ع  (7)
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 األفعال الشاسخة: -ٗ
 مج   "عاد" و"رجع" بسعشي صار مؽ أخؾات "كان": -أ

ةثر، ، ويقثال هثر ُأمامثة ،نث  إ،ثراهيؼ ،ثؽ زه(1)اال  امرأة مثؽ ،نثر عثامر
 :(2)ويقال هر مؽ ،نر ايةر، وايةر ،ؽ كعك ،ؽ ربيعة ،ؽ عامر

 (3)طلتَللػَهََٖٓا قزَبَنقألن٘ طَب لَََٜٔٚ   قلََٓقحاضٜ ضٜلي٘جَعاٚ ضَعَبَ ٝهِٗافََ سَ َتا

، عم) أن (6)، والياطبر(5)بالبة  ووبع  ا،ؽ عقة  (4)استيهد أ،ؾ حيان
ألبثث  معرفثثة، وهثثؾ بحثثؾ: أن يعثثادي ب عنثث)  ثثار، فثثثيجزر الحثثزوري خبثثر يوعثثدي 

عاد زيد  فافث  ، أ :  ثار، واعتثرض ا،ثؽ خثروا عمث) مربث  يعثادي ب عنث) 

                                                 

، ووثثثرح الح اسثثثة لم رزواثثثر  84 -83، وأوثثثعار النسثثثال 1/382ينغثثثر:  الح اسثثثة  (1)
 .1/497اسة لمتبريز  ، وورح الح 532 -1/531

 .161 -1/161ينغر: ورح ح اسة أ،ر و ام للعمؼ الينت ر   (2)
، ي، ويو سثػي ويق سثػي مكثان ييثرجعؽي، ويروى يمن ؼي مكان يفيكؼالبة  مؽ الظؾي  (3)

والحزر: القظع، واة : الحزور ألبها وقظع ووقسؼ، والحزرة: الياة وذب ، والبة  مؽ 
، وال سثثثثاعد 4/344، 2/346، والبحثثثثر ال حثثثثيط 4/161وثثثثؾاهد التثثثثذية  والت  ةثثثث  

، وال قا ثثثثثد اليثثثثثافية 3/1163، وورد اليثثثثثظر األول منثثثثث  فثثثثثر االرويثثثثثاا 1/258
،  وينغثر 1/357، وورد اليظر الرابر فثر اله ثع 3/194، ووعمة  ال را د 2/147

 .315، 46، ومعحؼ وؾاهد النحؾ ص1/211الدرر المؾامع 
، 2/346، والبحثثثثثثثر ال حثثثثثثثيط 3/1163واالرويثثثثثثثاا  ،4/161التثثثثثثثذية  والت  ةثثثثثثث    (4)

 .4/344و
 .1/258ال ساعد عم) وسهة  ال ؾا د  (5)
 .2/147ال قا د اليافية  (6)
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 ثثثار فثثثر البةثثث  بثثثأن الحثثثال أحسثثثؽ، عمثثث) حثثثذا ماثثثاا، أ  مرثثث  جثثثزر 
 :(2)، وبسك أ،ؾ حيان هذا القؾل األخةر ال،ؽ عط ؾر(1)الحزور

اسثثتع ال  فثثر ييثثرجعؽي واستيثثهد السثثةؾطر بالبةثث  عمثث) اسثثتع ال رجثثع
 .(3) ار

 وقؾع اسؼ  ان  كخة بعج  ا : -ب

، ولحعةرة الب  ا ر(4)ُبسك ال،ؽ الهةرؼ
(5). 

ًٓ ٌٓظَ  شَل يَِٖ َٜهَٗٔ فٝهِٗٔ  (6)طَلتَلََٝٔ ؾَلَلهللٗ َ ِٔلللفٖأٖنَ َسَنٗ   ٢لَٚا بَ

ا عمثث) أبثث  قكرثر محثثرل اسثثؼ كثان بعثثد ب ثثر  أورد أ،ثؾ حيثثان البةثث  وثاهد 
،دال اليال مؽ الحثيؼ فثر وثةرات آخر عم) إ ، وفر البة  واهد(7)ب رة محاة

 وةرات وسيأور.

                                                 

 .2/148السا،  (1)
 .1/211، وينغر الدرر المؾامع4/162التذية   (2)
 .1/211، وينغر الدرر المؾامع  1/357اله ع  (3)
 .1/114ر ، وال زه2/14األمالر لمقالر ينغر:  (4)
، معحثثؼ وثثؾاهد 1/532، وال عحثثؼ ال  طثث  فثثر وثثؾاهد العربيثثة2/834سثث ط الئلثث   (5)

 .314، 46النحؾ 
البةثثث  مثثثؽ الظؾيثثث ، وُيثثثروى: يوثثثحراتي مكثثثان يوثثثةراتي، والحنثثث) هثثثؾ: الر ثثثر، وورد  (6)

، ووؾفثثي  4/217، والتثثذية  والت  ةثث  259البةثث  فثثر لثثيس فثثر كثث م العثثر  ص
، ومثثثثثثنه  السثثثثثثالػ بحاوثثثثثثية الطثثثثثثبان 1/285 طثثثثثثؾن  ، والثثثثثثدر ال6/54ال قا ثثثثثثد 

، وينغثثثر ال قا ثثثد النحؾيثثثة 3/1182، وورد اليثثثظر األول فثثثر االرويثثثاا 4/318
 .1/531، وال عحؼ ال  ط  فر وؾاهد العربية 4/121

 .3/1182، واالروياا 4/217ينغر: التذية  والت  ة   (7)
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 تؾسط خبخ "كان": -جا

 أبيد النحاة:
ٔٝهٖفٖ  ٜٔ غَقع١َُنََٝ َََٔ ٚنٓتا أٖض٣َ نقرَٖٛتَ  (1)سَٙا ل ٖؿَطاٛعََ قٕلن َٝ َ نَبََٝ

م  ة ،ؽ يزيثد الُحع  تثرّ  يرثث)  (2)ورد البة  ف ؽ أ،يات أخرى  وُبسب  لس 
تثثثر  ب ثثثس األ،يثثثات ول ثثثؽ ،رواقثثثة أخثثثرى لبةثثث  اليثثثاهد، أخثثاه ألمثثث ، وأورد البح

م  ) ورثر أخاها. وهذه الرواقة هر:  وبسبها لمةم) ،ن  س 
ًٓق نل٘ نَ َلضَ ض٣َ نَٗٓتا أٖ ٔٝ   ١ُليًَٝنََٝ َٕفٖهَٝ َ نَبََٝ  (3)ؿَطاََٝ َقزَٙا لي٘خَ زٚا

عمثث)  (5)ووبعثث  اليثثنقيظر عمثث) الرواقثثة األولثث)، (4)وذكثثر العةنثثر البةثث 
م ثثا قستيثثهد بثث  عمثث) وؾسثثط خبثثر كثثان فثثر يكثثان مؾعثثده الحيثثري، وأورده أبثث  

 م) زيادة يمؽي فر ايقحا  وسيأور.غةره ا ع

 وعم) رواقة البحتر  ال واهد فر البة .
                                                 

ادهي مكثان يمؾعثدهي، وهثؾ مثؽ البة  مؽ الظؾي ، ويروى يلةمةي مكثان يسثاعةي، ويميعث (1)
، وثثرح ا،ثثؽ النثثاعؼ  2/798،  ووثثرح ال افيثثة اليثثافية 3/139وثثؾاهد وثثرح التسثثهة  

، وه ثثع الهؾامثثع 6/2883، وو هةثثد القؾاعثثد 11/143، والتثثذية  والت  ةثث  261ص
، والثثثدرر المؾامثثثع 2/1218، وينغثثثر: المسثثثان )كثثثؾن(، وال قا ثثثد النحؾيثثثة 2/379
، ومعحثثؼ وثثؾاهد 3/259، و 3/115وثثؾاهد العربيثثة ، وال عحثثؼ ال  طثث  فثثر 2/86

 .379، 72النحؾ ص
، ووثثثرحها لمتبريثثثز  2/757، ووثثثرحها لم رزواثثثر563،  1/535ينغثثثر: الح اسثثثة  (2)

1/668. 
 .274الح اسة لمبحتر  ص (3)
 .3/1221ال قا د النحؾية  (4)
 .2/86الدرر المؾامع  (5)
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  حف "كان" واسسها بعج "إْن" الذخطية: -د
 :(1)د ،ؽ ثؾرةُيروى لمةم) األخةمية ولح 

ًَظً٘ٗٚ َٕ ََ أٖنَلًسل ًلققرظٖ َٕ ٜ  ُفطٍللطَ آٍ َإٖللٖليسِ ا تك٘طَنَِٔ  (2)قلٛ

 وأغمك كتك األد : (4)وح ةد (3)ورواقة  ديؾابر لةم)
َِٕلا تَغَ ًَظًََ٘ٗ َٚا أٖنَلًسل ًلققرظٖ ا ُفطِلٕٖطَ آٍَ َاللليسٍََٖ عٚا  (5)قللٛ

بالبةثثث  عمثثث) الرواقثثثة  (8)، وآخثثثرون (7)، وسثثثةبؾي (6)واثثثد استيثثثهد ال مةثثث 
  كان مع اس ها وبقر ال بر بعد يإني اليرطية، والتقدير: األول)، حة  حذف

                                                 

، وأمثثثثالر 63وأمثثثثالر ا،ثثثثؽ ال ثثثثزرع ص ،1/261ينسثثثثك لمةمثثثث) األخةميثثثثة فقثثثثط فثثثثر ال تثثثثا   (1)
/ 1، ووثرح ال افيثة اليثافية3/111، 2/95، وأمالر ا،ؽ اليحر  1/58اليري  ال روا) 

، وينسك لها ولح ةد ،ؽ ثثؾر 2/617، وال قا د النحؾية 2/213، وال قا د اليافية 416
، ومعحثثثؼ وثثثؾاهد 7/118، وينغثثثر ال عحثثثؼ فثثثر وثثثؾاهد العربيثثثة 1/231فثثثر الثثثدرر المؾامثثثع 

 .623النحؾ ص
، 3/1166، وو هةثد القؾاعثد 3/1188البة  مؽ ال ام ، ورد غةر منسؾ   فثر االرويثاا  (2)

ثا 1/383، واله ثع 1/193والتطري  بحاوية قس  ، وورد اليثظر الرثابر غةثر منسثؾ  أقا 
 .1/183فر أوف  ال سالػ 

 في ا ُبسك إلي  وإل) غةرها. 111ص (3)
 .131ص (4)
، واؾاعثثثد اليثثثعر 277  -2/276األخةميثثثة ،هثثثذه الرواقثثثة فثثثر الح اسثثثة ورد منسثثثؾب ا لمةمثثث)  (5)

، وفي : يوقربؽي مكثان يوغثزوني، ووثرح الح اسثة لم رزواثر  32ألح د ،ؽ قحة) )ثعمك( ص
، ومنسثثثؾب ا لمةمثثث) 2/949،  ووثثثرح الح اسثثثة لمتبريثثثز  1/58وأمثثثالر ال رواثثث)  ،2/1124

 .1/248ولح ةد فر أمالر القالر 
 وفي  إن عال  ا فر الناس وإن مغمؾم ا. 111  لم مة  صالح   ال نسؾ  (6)
 .1/227، وينغر: ورح أ،يات سةبؾي  1/261ال تا   (7)
، ووثثثثثرح ال افيثثثثثة اليثثثثثافية 3/111ج 78، وم95/ 2ج 41ينغثثثثثر: أمثثثثثالر ا،ثثثثثؽ اليثثثثثحر  م (8)

، 3/1166، وو هةثثثثد القؾاعثثثثد 1/183، وأوفثثثث  ال سثثثثالػ 3/1188، واالرويثثثثاا 1/416
 .1/383، واله ع 1/193، والتطري  بحاوية قس 2/213ية وال قا د الياف



 

 

 

90 

ثثا، وهثثؾ كرةثثر فثثر اليثثعر وكثثذلػ فثثر النرثثر  ثثا، وإن كنثث  مغمؾم  إن كنثث  عال  
ي ر  ، وإن ور ا في  ون بأع الهؼ إن خةر ا ف ةر  ُّ ز َّ ، وال واهد (1)بحؾ: يالناُس م ح 

 فر البة  عم) الرواقة األخرى.
 الحخوف الشاسخة: -٘
 إْن"السكدؾرة السخااة فعاًل غنخ  اسخ:إيال  " -أ

، واةثثثثث : (4)واةثثثثث : إبثثثثث  ألسثثثثث ال ،نثثثثث  أ،ثثثثثر بكثثثثثر ،(3) (2)بيثثثثثد لعاو ثثثثثةأُ 
 فر رثال الزبةر ،ؽ العؾام: (5)لطفية
ًُلتَ ََُٜٝٓاؾًَٞ  (6)سَل١ٗ ليُ٘اتَ ٍََُلوٖ عاكٗٛنَلعًََٖٝ تَلحًَٞ  قلوٖ  َٜٕ قٖتًَ٘تَ يُٖاػًََ

                                                 

 .2/146، وورح ال افية 2/248، واأل ؾل 1/258ينغر: ال تا   (1)
هر عاو ة ،ن  زيد ،ؽ ع رو ،ؽ ب ة  القروية العدوية، ا،نة عؼ ع ر ،ثؽ ال ظثا   (2)

، وال قا ثد النحؾيثة 18/41هثث. )ينغثر األغثابر 41رفثر   عنه ثا، وؾفةث  بحثؾ 
 (.2/242، واألع م 2/753

، وال قا ثثثثثثد النحؾيثثثثثثة  3/112، واألمثثثثثثالر لمقثثثثثثالر 42 -18/41ينغثثثثثثر: األغثثثثثثابر  (3)
، ووثثثرح 378 -11/373، وخزابثثثة األد  71، ووثثثرح وثثثؾاهد ال غنثثثر ص2/753

 .1/293اليؾاهد الير ية فر أمات ال تك النحؾية 
ذات النظثااةؽ( كابث  ، وأس ال ،ن  أ،ر بكثر الطثدي  )3/231ينغر: العقد ال ريد  (4)

هث بعد مقت  ا،نها عبد   )ينغر االسثتيعا   73وح  الزبةر ،ؽ العؾام، وؾفة  سنة 
 .1/315، واألع م 4/1782فر معرفة األ حا  

،  وفي  أن هذا اليعر لطثفية ورثثر زوجهثا الزبةثر 379ينغر: و ميص اليؾاهد ص (5)
 ظمك ،ؽ هاوؼ ع ثة رسثؾل    وهذا خظأ  ألن  فية أم الزبةر، وهر ا،نة عبد ال

()  (.2/511)ينغر: االستيعا  فر معرفة األ حا  ال،ؽ عبد البر 
البة  مؽ ال امث ، ويثروى يهبمتثػ أمثػي، ويث متثػ أمثػي، ويبثا  ربثػي، ويوثا  ربثػي  (6)

مكثثثان يوثثثم  ق ةنثثثثػي، ويوجبثثث  عميثثثثػي مكثثثان يحمثثث  عميثثثثػي، ويال ستيثثثهدي مكثثثثان 
ت ال وثثثىثر فثثثر االستيثثثهاد، وورد البةثثث  منسثثثؾب ا لعاو ثثثة فثثثر يال تع ثثثدي وهثثثذه الرواقثثثا

== 
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ي فع  غةثر استيهد النحاة بالبة  فر يإن  اتم  ل سم اي، حة  ولر يإن 
إن خ    يإّني أن يمةها فع   ، فاألكرر(2)، واة  واذ بادر(1)باسخ، وذلػ امة 

. وهثثثذا مثثثذهك (3)باسثثثخ، يحتثثث) ال و ثثثرج يإني بثثثالت في  عثثثؽ أ ثثثمها بال ميثثثةي
 .(4)البطريةؽ

ا، وحكؾا: إن  وذهك ال ؾفةؾن إل) جؾاز دخؾلها عم) األفعال كمها يياس 
، ويإني عنثثثدهؼ (5)عثث  كاوبثثثػ لسثثثؾطا، وإن يزينثثثػ لن سثثػ، وإن قيثثثةنػ لهيثثث انَّ 

                                                                                                                         
== 

، وو هةثثثد 2/36، والمثثثرأة الزبةثثثر فثثثر وثثثرح التسثثثهة  1/514وثثثرح ال افيثثثة اليثثثافية 
، ووثثثرح كتثثثا  116، وغةثثثر منسثثثؾ  فثثثر ال مثثثات لمزجثثثاجر ص2/1363القؾاعثثثد 

، 49، واألزهيثثثثثة ص2/548، وسثثثثثر  ثثثثثناعة ايعثثثثثرا  3/384سثثثثثةبؾي  لمسثثثثثةرافر 
، وايبطثاا 3/147ج  79، واألمالر اليثحرية م7/71يرح ا،ؽ ق يش وال  ط  ب

، 1/438، ووثثرح ج ثث  الزجثثاجر ال،ثثثؽ عط ثثثثؾر1/557، والبثثدقع 2/641ج  91م
، ومغنثثثر المبةثثثك 4/366، ووثثثرح الرفثثثر عمثثث) ال افيثثثة 5/141والتثثثذية  والت  ةثثث  

 قا د ، ووؾفي  ال2/255، وورد اليظر األول غةر منسؾ  فر ال حتسك37ص
، وينغثثثر ال عحثثثؼ ال  طثثث  فثثثر وثثثؾاهد العربيثثثة 1/264، وأوفثثث  ال سثثثالػ 1/353
 .364، 66، ومعحؼ وؾاهد النحؾ ص2/441

، 36، 2/32، ووثثرح التسثثهة  1/439ينغثثر: وثثرح ج ثث  الزجثثاجر ال،ثثؽ عطثث ؾر  (1)
 .1/339وورح ا،ؽ عقة  

 .218، والحن) الدابر ص8/76ينغر: ورح ال  ط   (2)
 .4/366م) ال افية ورح الرفر ع (3)
 .641/  2ج 91ينغر: ايبطاا فر مسا   ال  ا م (4)
، والتثثثذية  1/514، ووثثثرح ال افيثثثة اليثثثافية 1/316ينغثثثر: األ ثثثؾل ال،ثثثؽ السثثثراج  (5)

 .5/141والت  ة   
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 تطثثة ،ناسثثخ ، يوك ثثا أن يمثثاي ويإالي غةثثر م(1)ب عنثث) يمثثاي والثث م ب عنثث) يإالي
 .(2)هادون غةره، ف ذلػ مرادف

وخثثرج ا،ثثؽ عطثث ؾر البةثث  يعمثث) أبثث  اثثد قحت ثث  أن و ثثؾن الثث م زا ثثدة، 
سثثثؼ يإني ماثث ر ا بابثثث  أن قحثثرل فثثثر ويكثثؾن اسثثؼ يإني ماثثث ر ا  ألن محثثرل ا

فرا ر اليعر، وم ثا يثدل عمث) ذلثػ أن الم التأكةثد إب ثا با،هثا أن وثدخ  عمث) 
ال بتثثدأ أو مثثا هثثؾ ال بتثثدأ فثثر ال عنثث) وهثثؾ ال بثثر، وأمثثا ال  عثثؾل ال حثثض فثث  

 .(3)سبة  إل) دخؾل ال م عمي ، إال أن و ؾن زا دةي

 باسؼ "َأْن" السخااة لمزخورة: الترخاح -ب

، واة : هؾ (5)، واة : هؾ لع رة(4)نؾ  أخ  ع رو ذ  ال مكلح ُيروى 
 : (6)هؾ ل عك ،ؽ زهةر
 (7)قاللََُٚأَْٖوٖ ٖآَقىٖ تَهٕٗٛا ليجٍَ    ٌعللََطٜٜ نَأَْٖوٖ ضَنٌَٝع َٚحلٌَٖٝح

                                                 

 .2/641ج  91، وايبطاا م3/384ينغر: ورح كتا  سةبؾي  لمسةرافر  (1)
 .2/394ال قا د اليافية  (2)
 .1/439   الزجاجر ورح ج (3)
، والتطثثري  بحاوثثثية 2/755، وال قا ثثد النحؾيثثة 172ينغثثر: ب غثثات النسثثال ص (4)

 .1/232قس 
 .116ينغر: ورح وؾاهد ال غنر ص (5)
، ووثثثثثثرح وثثثثثثؾاهد ال غنثثثثثثر 381، وو مثثثثثثيص اليثثثثثثؾاهد  ص62ينغثثثثثثر: األزهيثثثثثثة ص (6)

 ، وليس فر ديؾاب .117 -116ص
ماي مكان ويأبػ هنثاكي، وغةث  أ : مظثر، وم ريثع: البة  مؽ ال تقار ، ويروى يواتد   (7)

أ : واسثثثع، وأرض مريعثثثة أ : م طثثثبة كرةثثثرة النبثثثات، والر ثثثاال أ : ويثثثاث. وورد 
، 1/217ج 24، وايبطثثاا م 2/91البةث  غةثثر منسثثؾ  فثثر معثثابر القثثرآن لم ثثرال 

== 
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 ال يهؾرة فر كتك األد : وروايت 
 (1)قاللَُيجٍَل ٚنٓتَوٖ طٜتَ َُٔ َٜيَ   لرغٝحَ عَللنٝليطِ تََٓنٗ وِْٖنأٖ

أورد النحثثاة البةثث  عمثث) الرواقثثة األولثث) واستيثثهدوا ،هثثا فثثر يبأب ثثػ ربيثثعي 
ي ال    ثثثة فثثثر ال ؾفثثثعةؽ، ويأب ثثثػ هنثثثا و ثثثؾن الر ثثثاال ي حةثثث  ُ ثثثرح باسثثثؼ يأن 

ويأّني إذا خ  ثث  بقثثر ع مهثثا، ووجثثك أن قكثثؾن اسثث ها فثث ةر وثثأن محثثذوا، 
ا ف بثث  قكثثؾن فثثر باسثث هوأن قكثثؾن خبرهثثا ج مثثة اسثث ية أو فعميثثة، فثث ن ُ ثثّرح 

ا، فثثرورة اليثثعر ال فثث ر اختيثثار ال ثث م، واثثد جثثال خبرهثثا فثثر بأبثثػ ربيثثع م ثثرد 
 .(2)وفر يوأبػ هناك...ي ج مة

 .(3)و رح األببار  بأن هذه الرواقة واذة ف ي ة غةر معروفة

                                                                                                                         
== 

، ووثثثثثرح ال افيثثثثة اليثثثثثافية 4/8، و2/41، ووثثثثثرح التسثثثثهة  8/75ووثثثثرح ال  طثثثث  
، والتثذية  1/265، وأوفث  ال سثالػ4/368الرفثر عمث) ال افيثة ، وورح 1/496

، وينغثثثثثر: 3/1374، وو هةثثثثثد القؾاعثثثثثد 47، ومغنثثثثثر المبةثثثثثك ص5/161والت  ةثثثثث  
، وورح اليؾاهد اليعرية فر أمثات ال تثك 6/71ال عحؼ ال  ط  فر وؾاهد العربية 

 .2/212النحؾية 
، وأمثالر ال رواث) 2/585ةةؽ ورد ،هذه الرواقة وُبسك لع رة فر وثرح أوثعار الهثذل (1)

، ورو  يقعتفيثثثػي مكثثثان 319، وُبسثثثك لحنثثثؾ  فثثثر الح اسثثثة اليثثثحرية ص2/243
، 2/662، والح اسثثثة البطثثثرية 3/851يقعتريثثثػي وُبسثثثك لحنثثثؾ  فثثثر زهثثثر اآلدا  

 ، ويعتفيػ ب عن) قظمك فامػ ويبتغر معروفػ.663
النحؾيثثثثثة  ، وال قا ثثثثثد1/341، ووثثثثثرح ا،ثثثثثؽ عقةثثثثث  2/41ينغثثثثثر: وثثثثثرح التسثثثثثهة   (2)

2/758. 
 .1/218ج  24ايبطاا فر مسا   ال  ا م (3)
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 .(1)وعم) الرواقة األخرى ال يهؾرة فر كتك األد  ال واهد فر البة 
 خص" وجسمة االستاهام بالسرجر:بنؽ "لنت  ع الار  -جا

ثثثالاالثثث   ثثثم  سُّ ، واةثثث  ألخثثث  (3)، ويقثثثال إبثثث  ألم وثثثأبط وثثثرا(2)يػم   ة أم السُّ
ثثا ألعرا،ثثر فثثر رثثثال ا،نثث (4)وثثأبط وثثرا ، واةثث : إبثث  المثثرأة دون (5)، وُبسثثك أقا 

 .(6)وحديد
 (7)٤ُٞ قٖتًَو٘للؾَ ّٟأٖ  ١ٙللًٞ طٟ ضَيٖٝت ؾَ

                                                 

 .383/ 11، وال زابة 118ينغر: ورح وؾاهد ال غنر ص (1)
وهثثر امثثرأة عاوثث  فثثر الحاهميثثة، وا،نهثثا السثثميػ وثثاعر ميثثهؾر منسثثؾ  إلةهثثا، وهثثؾ  (2)

 (.3/345و ي ر مؽ ،نر سعد )ينغر: خزابة األد  
، 5/252وال عحثثثؼ ال  طثثث  فثثثر وثثثؾاهد العربيثثثة ، 448 -1/447ينغثثثر: الح اسثثثة  (3)

وُبسثثك لمسثثم ة أم السثثميػ فقثثط فثثر التنبيثث  عمثث) وثثرح ميثثك ت الح اسثثة ال،ثثؽ جنثثر 
، ولثثثك اآلدا  145، وفطثث  ال قثثال فثثر وثثثرح كتثثا  األمرثثال ص311 -311ص

، 448 -1/447، وُبسك لها وألم وأبط ورا فر الح اسثة 183ألسامة ،ؽ منقذ ص
، وال عحثؼ ال  طث  فثر وثرح وثؾاهد العربيثة 1/579لمتبريثز  وورح ديؾان الح اسة 

5/252. 
 .28ينغر: االعت اد فر بغا ر الغال والااد ال،ؽ مالػ ص (4)
 .4/12، و218، و3/143ينغر: العقد ال ريد  (5)
 .646 -1/645ورح ديؾان الح اسة لم رزوار  (6)
ا  البةثثثث  مثثثثؽ ميثثثثظؾر ال ديثثثثد، وهثثثثؾ مثثثثؽ وثثثثؾاذ هثثثثذا البحثثثثر، إذ لثثثثؼ (7) يثثثثرد إال محثثثثزول 

)فثثاع وؽ فثثاعمؽ فثثاع وؽ(، وجعمثث  الزجثثاج مثثؽ محثثزول الرمثث  ال حثثذوا الاثثر  
والعثثروض، وأكرثثر العروفثثةةؽ عمثث) أن ال ديثثد ال قثثأور ميثثظؾر ا، ومرثث  هثثذا البةثث  
عنثثدهؼ مثثؽ وافثثر ال ديثثد، إال أن اليثثاعر التثثزم التطثثريع فةهثثا )ينغثثر: وثثرح ديثثؾان 

(،  213 -212، و111وورح وح ة ال مة  ص، 581 -1/579الح اسة لمتبريز  
== 
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  ،ةؽ يلةث  وثعر ي وج مثة االسثت هام واستيهد ب  أ،ؾ حيان عم) ال ط
 .(1)بال طدر يفمةي

واثثثثؾلهؼ: يلةثثثث  وثثثثعر ي ال،ثثثثد أن يميثثثث  اسثثثثت هام، ويوثثثثعر ي اسثثثثؼ لةثثثث ، 
واختمثثف فثثر ال بثثر، فقةثث : إن الح مثثة االسثثت هامية فثثر مؾفثثع ال بثثر، وهثثثؾ 

، ووحقيق  أن يوعر ي ب عن): معمؾمر، فالح مة ب س ال بتدأ (2)ك سةبؾي ثمذه
، ووبعثثثثثث  (4)، وذهثثثثثثك ا،ثثثثثثؽ جنثثثثثثر(3) وحتثثثثثثاج إلثثثثثث) فثثثثثث ةرفثثثثثثر ال عنثثثثثث)، فثثثثثث 

إلثثث) أن ال بثثثر محثثثذوا، وج مثثثة االسثثثت هام فثثثر مؾفثثثع بطثثثك  (5)ال رزواثثثر
 ر ي الذ  هؾ مطدر وعرت، والتقدير: أ  ورل ا ت م ػ وااع أو كا ؽ.ث،ثيوع

إل) أن هذا ال  م مح ؾل عمث)  (7)، ووبع  أ،ؾ حيان(6)وذهك ا،ؽ ،ر  
 خبر  ألن ال عن): لةتنر أوعر بكذا. ال عن)، ف  قحتاج إل)

                                                                                                                         
== 

، والتثذية  2/629، و1/147، وج هثرة المغثة 4/51وورد ب  بسبة فثر ال  طثص 
 .3/1251، واروياا الار  5/57والت  ة  

 .3/1251، واروياا الار  5/57ينغر: التذية  والت  ة   (1)
 .5/58، والتذية  والت  ة  236/ 1ينغر: ال تا :  (2)
 .5/58لتذية  والت  ة  ينغر: ا (3)
، وينغثثثثثر: خزابثثثثثة األد  312 -311التنبيثثثثث  عمثثثثث) وثثثثثرح ميثثثثثك ت الح اسثثثثثة ص (4)

11/491. 
 . 645ورح ديؾان الح اسة ص (5)
 .528ورح وؾاهد ايقااح ص (6)
 .3/1251االروياا  (7)



 

 

 

97 

 تقجيؼ الااع  عمي الاع : -ٙ
 :(4)، ولقطةر  احك جذق ة(3)وُبسك لم نسال (2)،(1)اال  الزبال

 لًسللٝق ٥َََّٚٗٝؿَََ ُقًٍٜجَق يَََ

 (5) لًسلٜسَحَ َّأٖ ًََُٔ٘خَا َٜسََٓأبَ

اي ،رفثثثع يميثثثةُ  هاي عمثثث) اسثثثتدل ال ؾفةثثثؾن بالبةثثث  األول فثثثر يميثثثُةها و ةثثثد 
جثثؾاز وقثثدقؼ ال اعثث  عمثث) ال عثث   ألبثث  ال قحثثؾز أن قكثثؾن مبتثثدأ إذ ال خبثثر لثث  

                                                 

هر الزبال ،ن  ع ثرو ،ثؽ الغثر ، ال م ثة ال يثهؾرة فثر العطثر الحثاهمر،  ثاحبة  (1)
(، ويراجثع 3/41م )ينغثر: األعث م 285ة اليثام والحزيثرة، وؾفةث  سثنة ودمر، ومم 

 .7/293، وخزابة األد   15/213اطتها ال يهؾرة فر األغابر 
، وفيثثثث : يواةثثثث : إبثثثث  مطثثثثنؾع 15/216، واألغثثثثابر 211ينغثثثثر: أد  ال اوثثثثك ص (2)

، والمسان )وأد(، و) را(، وكذلػ أغمك كتثك 3/172منسؾ  إلةهاي، واالاتاا  
، ووثثثرح وثثثؾاهد 67حثثثؾ ال ستيثثثهد بثثث  فةهثثثا، ويراجثثثع وحطثثثة  عثثثةؽ الثثثذهك صالن

، 5/193، وخزابثثثثثثثثة األد   7/216، ووثثثثثثثثرح أ،يثثثثثثثثات ال غنثثثثثثثثر 912ال غنثثثثثثثثر ص
 .11/228، و7/295و

وفيثث  أبثث  لم نسثثال، وأن ج هثثؾر أهثث  المغثثة عمثث)  2/919ينغثثر: ال قا ثثد النحؾيثثة  (3)
حثثؼ ال  طثث  فثر وثثؾاهد العربيثثة أبث  لمزبثثال، ولثثيس فثر ديثثؾان ال نسثثال، وينغثر: ال ع

 .716، 212، ومعحؼ وؾاهد النحؾ ص9/396
 ، وفر هامي  يهذا وهؼ مؽ أ،ر ال باس، وإب ا هؾ لمزبالي.2/65ال ام   (4)
ا أ : ثقثي   وطثحب  وثىده وبثطل، والحنثدل: الححثارة، وورد  (5) البةتثان مثؽ الرجثز، وو ةثد 

، ومعثابر القثرآن للخ ثش 424، 2/73البةتان ،دون بسثبة فثر معثابر القثرآن لم ثرال 
، وورد البةث  األول 6/177، والتذية  والت  ة  166، وأمالر الزجاجر ص1/311

 .658، ومغنر المبةك 1/358،دون بسبة فر ورح ال افية اليافية 
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اي افر الم ا إال يو ةد   ي وهؾ منطؾ  عم) الحال، فتعةؽ أن قكؾن فاع   ،ثيو ةد 
 مقدم ا عمي .

وهذا غةر جا ز عند البطريةؽ  ألن يال اع  ال يتقدم فر ال  م إال أن 
 ة  عم) ث ثة أوج :، وخرجؾا الب(1)يبتدأ ب ي
ااألول:  اي مبتثثثدأ، ُحثثثذا خبثثثره، والتقثثثدير: ميثثثةها قغهثثثر و ةثثثد  أن يميثثثةه 

، أو (2)
ا  .(3)قكؾن و ةد 

اي ،دل مؽ ف ةر الغرا ال نتق  إلي  بعد حذا االسثتقرار،  الثا  : أن يميةه 
وذلثثثػ ألن يمثثثاي االسثثثت هامية فثثثر محثثث  رفثثثع عمثثث) اال،تثثثدال، ويلمح ثثثالي 

ور، وفيثثث  فثث ةر مسثثثتتر مرفثثثؾع عمثثث) ال اعميثثثة خبثثره، وهثثثؾ جثثثار ومحثثثر 
 .(4)عا د عم) يماي

                                                 

 .67وحطة  عةؽ الذهك ص (1)
 .1/271، والتطري  1/339ينغر: أوف  ال سالػ  (2)
 .2/912ينغر: ال قا د النحؾية  (3)
 .1/271، والتطري  1/339ينغر: أوف  ال سالػ  (4)
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 .(1)أب  فرورة الثالث:

ثثا بثثال  ضيميثثةهويثثروى  ، فثثال  ض عمثث) البدليثثة (3)، والنطثثك(2)اي أقا 
ا ، والنطثك عمث) (4)مؽ الح ال ،دل اوت ال، والتقدير: مثا ل يثر الح ثال و ةثد 

ا  تيهاد بالبة .، وعمةه ا ق ؾت االس(5)ال طدرية، أ : و ير ميةه 

 اختيار الشرب عمي الخفع ف  االسؼ السذتغ  عشه: -ٚ
 :(7)، ولعمق ة(6)ُبسك المرأة ،نر الحارث ،ؽ كعك

ًُلَق حلٖ قفٖقضًٜغ ِ  قللقزَضاٚٙا َاً٘خَ  (8)ٌَللََٝلٌٜ ٚا َْهٝ٘ؼ َٚنحلَٖٝطَ ظَا

                                                 

، والتطثثثثثثري  1/339، وأوفثثثثثث  ال سثثثثثثالػ 67ينغثثثثثثر: وحطثثثثثثة  عثثثثثثةؽ الثثثثثثذهك ص (1)
1/271. 

، واالاتاا  166، وأمالر الزجاجر ص424، و2/73ينغر: معابر القرآن لم رال  (2)
 .3/172فر ورح أد  ال تا  

، والتطثثثثثري  912ؾاهد ال غنثثثثثر، ص،ووثثثثثرح وثثثثث2/912ينغثثثثثر: ال قا ثثثثثد النحؾيثثثثثة  (3)
 .1/355، والدرر المؾامع 1/271

، 3/172، واالاتاثثثثا  فثثثثر وثثثثرح أد  ال تثثثثا  166ينغثثثثر: أمثثثثالر الزجثثثثاجر ص (4)
 .1/271، والتطري  2/912وال قا د النحؾية 

 . 1/271، والتطري  2/912ينغر: ال قا د النحؾية  (5)
، ووثثثرحها لمتبريثثثز  777ر ص، ووثثثرح الح اسثثثة لم رزواثثث1/552ينغر:الح اسثثثة  (6)

 .1/288، واألمالر اليحرية 686
، وال قا ثد 96ينغر: ورح ديؾان عمق ة للعمؼ فر  ثمة الثديؾان، أو الزيثادات ص (7)

 .664، وورح وؾاهد ال غنر ص2/986النحؾية 
ثثثا  (8) ثثثا أ : ال تثثثروك لح   البةثثث  مثثثؽ بحثثثر الرمثثث ، ومثثثا غثثثادروه أ : مثثثا وركثثثؾه، وُممح  

ّمةثث : الحبثثان الاثث ي ، لمسثثباع، أو الثث ثثا، والزُّ ذ  ألح تثث  الحثثر  فمثثؼ قحثثد لثث  م مط 
== 
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 .(1)وُيروى فارس  بالرفع

س ب اث ر ق سثره ا،ؽ اليحر  البة  وذكر أن الرواقثة بطثك فثار  أبيد
ثثثا دال، ، وأبثثث  قحثثثؾز رفعثثث  باال،تثثثالغثثثاهر، ويمثثثاي  ثثثمة والتقثثثدير: غثثثادورا فارس 

 .(2)ل ، وغةر زمة : خبره وج مة يغادروهي و ف

بالبةث  عمث)  (5)، واألو ؾبر(4)، ووبع  ا،ؽ عقة (3)واستيهد ا،ؽ الناعؼ
ثثاي، حةثث  اختةثثر فيثث  النطثثك عمثث) الرفثث  ، وذلثثػ ألنعرواقثثة النطثثك فثثر يفارس 

االسثثثؼ ال يثثثتغ  عنثثث  قحثثثؾز فيثثث  الرفثثثع والنطثثثك عمثثث) السثثثؾال إذا لثثثؼ قحثثثثك 
والرفثع عمث) أبث  مبتثدأ، والح مثة   ، أو مثا يثرج  أحثده ا.بطب ، أو قحك رفعث

أو ال  تثار  ألن عثدم ايفث ار أرجث   (6)بعده فثر محث  رفثع خبثر هثؾ الؾجث 
ره ، والنطثثك عمثث) أبثث  م عثثؾل بثث  ل عثث  محثثذوا وجؾب ثثا ق سثث(7)مثثؽ ايفثث ار

                                                                                                                         
== 

والن س مؽ الرجال: الذ  ال خةر في ، ميب  بالن س مؽ السهام، وهؾ الذ  اب سثر 
فحع  أس م  أع ، والؾك : الذ  قك  أمره إلث) غةثره، والبةث  مثؽ وثؾاهد أمثالر ا،ثؽ 

عمث) ألفيثثة ا،ثؽ مالثثػ  ، ووثثرح ا،ثؽ النثثاعؼ2/83ج  41، م1/288ج 28اليثحر  م
، وينغثر: وم ثيص اليثؾاهد 2/116، وورح ا،ثؽ عقةث  752، وال غنر ص175ص
، وال عحثثثثثثؼ 11/311، وخزابثثثثثثة األد  664، ووثثثثثثرح وثثثثثثؾاهد ال غنثثثثثثر ص511ص

 .591، 148، ومعحؼ وؾاهد النحؾ ص6/26ال  ط  فر وؾاهد العربية 
 .1/686تبريز  ، وورحها لم777، وورحها لم رزوار ص1/552ينغر: الح اسة  (1)
 .289 -1/288ينغر: األمالر  (2)
 .175ورح ا،ؽ الناعؼ عم) ألفية ا،ؽ مالػ ص (3)
 .2/116ورح ا،ؽ عقة  عم) ألفية ا،ؽ مالػ  (4)
 .2/82منه  السالػ بحاوية الطبان  (5)
 .175ينغر: ورح ا،ؽ الناعؼ ص (6)
 .2/116ينغر: ورح ا،ؽ عقة   (7)
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  ا،ثؽ هيثام ححة عم) مؽ منع النطك، وجعث ، والبة (1)ال ذكؾر عربر جةد
اي عم) ال دح  .(2)بطك يفارس 

ا عم) األرج .  وعم) رواقة الرفع قكؾن البة  وارد 

 تعجص الاع  "ورث":  -ٛ
بثثث  ألم يزيثثثد، اةثثث : إ، و (3)االثثث  زينثثثك ،نثثث  الظَّر ريِّثثثة ورثثثثر أخاهثثثا يزيثثثد

ا لمق خ، (4)لؾحيية الحرمية ويقال:  :(5)وُبسك أقا 
 (6)للَ٘ق٥ًَٗطٜٛاٙل حََُ ْٜقٚأٖنََٝضَ ََٖٓسَ ١ُ للقضََافٖ زَاصَ ََط٢َ َٚٚضٜثَٓقٙا

ا أن ورث م ثثا يتعثثثدى إلثثث) م عثثثؾل واحثثثد،  أبيثثد القيسثثثر البةثثث  مؾفثثثح 
َيِخُثِشا  َوَااِخُث ِماْؽ َآِل َيْعُقاؾبَ بحؾ اؾل  وعثال): 

، وأن يورثنثاهي فثر البةث  (7)
قكؾن أ م : ورثنا من ، فحذا حرا الحر، وأو   ال ع ، ويحؾز قحؾز أن 

 .(8)أن قكؾن: يدالص م افةي وما بعده ،دال  مؽ الهال

                                                 

 .2/116، ومنه  السالػ 175ينغر: ورح ا،ؽ الناعؼ ص (1)
 .752ال غنر: ص (2)
 .732، وورحها لم رزوار ص1/515ينغر: الح اسة  (3)
 .132 -131/ 8األغابر  (4)
 .1/511إقااح وؾاهد ايقااح  (5)
ٍة يمكان دالص م افةي، والدريس: ال م   (6) رتيس  ُم  اف  البة  مؽ الظؾي ، ويروى: يد 

ع الؾاسعة، والّدالص: المّةؽ البرَّاق األممس، والبةث  مؽ الّدرع وغةره، والُ  افة: الدر 
 .1/511مؽ وؾاهد إقااح وؾاهد ايقااح لمقيسر 

 مؽ سؾرة مريؼ. 6مؽ آقة  (7)
 .1/511ينغر: إقااح وؾاهد ايقااح  (8)
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ووعثثثثدى يورثي إلثثثث) ال  عثثثثؾل الرثثثثابر بعثثثثد حثثثثذا حثثثثرا الحثثثثر هثثثثؾ مثثثثا 
 .(1)ااتطر عمي  ال رزوار فر البة 

 إعسال أول الستشازعنؽ وعجم اإلضسار ف  الثا   ضخورة: -ٜ
 :(3)، ويقال: إب  لطفية(2)ة ،ن  عبد ال ظمكاال  عاو 

 (4)لَ٘قعا َؾا ٛللرٖخا ل ٖاِا شَ لَٔ  لطٜظَقليِٓ ٞللؿٜاغَ قظٖللن اهٖ

بالبةثث   فثثر  (7)، وآخثثرون (6)، ووبعثث  أ،ثثؾ حيثثان(5)استيثثهد ا،ثثؽ عطثث ؾر
ام ن، وه ثثثا يقعيثثث)ي ويل حثثثؾي فثثثر يقعيثثثر ل حثثثؾا وثثثعاع ي حةثثث  ونثثثازع العثثث

                                                 

 .732ينغر: ورح ديؾان الح اسة ص (1)
ة ، وال قا ثثثثثثثثد النحؾيثثثثثثثث1/527، ووثثثثثثثثرحها لم رزواثثثثثثثثر 1/381ينغثثثثثثثثر: الح اسثثثثثثثثة  (2)

، وال عحثثثثؼ 2/351، والثثثثدرر المؾامثثثثع 1/321، والتطثثثثري  بحاوثثثثية قثثثثس 3/1115
، وورح اليؾاهد اليعرية فر أمات ال تك النحؾيثة 4/56ال  ط  فر وؾاهد العربية 

2/73. 
 .191ينغر: ب غات النسال ص (3)
البةثثثث  مثثثثؽ محثثثثزول ال امثثثث ، وورد غةثثثثر منسثثثثؾ  فثثثثر وثثثثرح ج ثثثث  الزجثثثثاجر ال،ثثثثؽ  (4)

، وارويثاا الاثر  124، و7/94، والتذية  والت  ةث   2/593، 1/616عط ؾر 
، ووثثرح وثثذور 797، وال غنثثر ص2/66، ووؾفثثي  ال قا ثثد وال سثثالػ 5/2424

، وال قا ثثد 4/1781، وو هةثثد القؾاعثثد 2/139، ووثثرح ا،ثثؽ عقةثث  424الثثذهك ص
 .3/95، وه ع الهؾامع 3/211، 185، 3/172اليافية 

 .1/616ورح ج   الزجاجر  (5)
 .7/94تذية  والت  ة  ال (6)
، ووثثثثرح ا،ثثثؽ عقةثثثث  797، وال غنثثثر ص2/66ينغثثثر: وؾفثثثي  ال قا ثثثثد ال سثثثالػ  (7)

، والتطري  بحاوثية 3/172، وال قا د اليافية 4/1781، وو هةد القؾاعد 2/139
 .3/95، وه ع الهؾامع 1/321قس 
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ا، وهؾ يوثعمع اع ي، األول قظمبث  فثاع  ، والرثابر قظمبث  م عثؾال ، واثد  ؾال  واحد 
الرثابر، وأ ث  ال ث م: قعيث) النثاعريؽ  فثر أع   أو ال تنثازعةؽ، ولثؼ قاث ر

وثثثثعاع  إذا ل حثثثثؾه، فأجثثثثاز بعثثثثض النحثثثثؾيةؽ حذفثثثث  امثثثثي  ، وخطثثثث  الح هثثثثؾر 
 .(1)بالارورة

  خوف الخاض: - ٓٔ
 مج   "ف " بسعشي "عمي": -أ

  ولُقثثراد ،ثثؽ خثثنش (3)، ولسثثؾيد ،ثثؽ أ،ثثر كاهثث (2)ر ُبسثثك المثثرأة مثثؽ العثث
 :(4)الطارد 

 (5)قللنأبَسَعَ ا  َٝبقٕافاٖل عَٕٖػَتَ ؾَ  ١ُلعٜ َْدًَٖصَبََ ٞفَ سَِٟصًَٖباٛل لي َبَ ٖاِا

                                                 

، 4/1781، وو هةثثثثد القؾاعثثثثد 797، وال غنثثثثر ص2/66ينغثثثثر: وؾفثثثثي  ال قا ثثثثد  (1)
، ووثثثثرح أ،يثثثثات ال غنثثثثر 3/1117، وال قا ثثثثد النحؾيثثثثة 3/172 قا ثثثثد اليثثثثافية وال
 .2/351، والدرر المؾامع7/283

، 11/211، والتثذية  والت  ةث  8/21، ووثرح ال  طث  2/315ينغر: ال طثا ص  (2)
 .4/64وورح أ،يات ال غنر 

، 2/616، وأمثثثالر ا،ثثثؽ اليثثثحر  268، واألزهيثثثة ص45ينغثثثر: ممحثثث  ديؾابثثث  ص (3)
 .4/64، وورح أ،يات ال غنر 1/479وؾاهد ال غنر  وورح

 .258 -1/257ينغر: الح اسة البطرية  (4)
 :8/21البة  مؽ بحر الظؾي ، وُرو  فر ورح ال  ط   (5)

، وأجثثثثدع:  وبحؽ  مبنا الّناس فر جذع ب مة ثثثثُذعت ب ثثثث   وثثثثةبان إال بأ ج  وال ع ظت
بثث  بسثثبة فثثر: أد   أراد: بثثأبف أجثثدع، فحثثذا ال ؾ ثثؾا وأاثثام  ثث ت  مقامثث  وورد

، وورد 3/338، واالاتاا  3/73، وال ام  2/318، وال قتاك 394ال اوك ص
، 224، وال غنثثثر ص385اليثثثظر األول منثثث  بثثث  بسثثثبة فثثثر: ر ثثثف ال بثثثابر ص

== 
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ال  ض  ، عم) أن حروا(3)، وآخرون (2)، وال برد(1)استيهد ا،ؽ اتةبة 
حةثث  إن يفثثري هنثثا مثثؽ بعثثض، وذلثثػ فثثر يفثثر جثثذع ب مثثةي،  ااثثد يبثثدل بعاثثه

َصاامَِّبشهُكْؼ ِفاا  ُجااُحوِع الشهْخاا ألو ب عنثث) عمثث)، ك ثثا فثثر اؾلثث  وعثثال): 
، أ : (4)

 .(5)عم) جذوع الن  ، وُبسك هذا ال ذهك لم ؾفةةؽ

ويرى بعض البطريةؽ أبث  لثؾ كابث  يفثري ب عنث) عمث) لحثاز أن ققثال: 
ي ثؽ، وأمثثا اآلقثة والبةث  فثث ن جث فثر ي ثؽ، أ : عمثث) زيثد د  ذع الن مثة ب نزلثثة زيثد د 

ال كان وال ح  لم طمؾ  الستقراره فةها، فطم  لذلػ دخؾلها عمي  ك ا ودخ  
 .(6)عم) األمكنة

ثا ب عنث) يفثري ك ثا فثر  وك ا وثأور يفثري ب عنث) عمث)، وثأور يعمث)ي أقا 
َوَدَخَ  اْلَسِجيَشَة َعَمي ِ نِؽ َغْاَمٍة ِمْؽ َأْهِمَهاااؾل  وعثال): 

، وهثؾ مثا قعثرا (7)

                                                                                                                         
== 

، 4/212، وينغثثر: ال عحثثؼ ال  طثث  فثثر وثثؾاهد العربيثثة 489ور ثثف ال بثثابر ص
 .474،  118، ومعحؼ وؾاهد النحؾ ص392

 .394ك صأد  ال او (1)
 .3/73، وال ام  2/318ال قتاك  (2)
 .268 -267، واألزهية ص315/ 2ينغر: ال طا ص  (3)
 مؽ سؾرة ط . 71مؽ آقة  (4)
 .11/211ينغر: التذية  والت  ة   (5)
 .11/212ينغر: التذية  والت  ة   (6)
 مؽ سؾرة القطص. 15مؽ آقة  (7)
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ة التقثارض فثر النحثؾ، حةث  قسثتعةر كث  واحثد مثؽ الم غثةؽ مثؽ اآلخثر بغاهر 
حك  ا هؾ أخص ب 
(1). 

 زاادة "مؽ" ف  اإليجاب: -ب

 أبيد النحاة:
 (2)ل ٖؿَطا َٛعَسََََٙ قَٕنٖ َٔٝٝ َ نَبَلَٝهٖفٖ  غَقع١َُ نََٜٝٔ ََٔ تَتا أٖض٣َ نقرََٖٛٓٚنٗ

سم ة الُحع  ر دون أن ال نسؾبة لذكر ا،ؽ مالػ البة  عم) هذه الرواقة 
ينسثثب ، واستيثثهد بثث  عمثث) زيثثادة يمثثؽي فثثر ايقحثثا  فثثر الثثنغؼ، حةثث  إن مثثؽ 
وثثثثروط زيثثثثادة يمثثثثؽي فثثثثر االختيثثثثار وقثثثثدم ب ثثثثر أو بهثثثثر أو اسثثثثت هام مثثثثع كثثثثؾن 

ب ثثرة، بحثثؾ: مثثا فثثر الثثدار مثثؽ رجثث ، أ : مثثا فثثر الثثدار رجثث ،  ،هثثا ال حثثرور
 .(3)ة كال ؾتوكذلػ البة  ف ن الياعر أراد: وكن  أرى ،ةؽ ساع

البةثث  عمثث) أن يمثثؽي ال،تثثدال الغاقثثة، وال ثثاا ابمهثثثا  وخثثرج ا،ثثؽ النثثاعؼ
اسؼ، وال عن): وكنث  أرى مثؽ ،ثةؽ سثاعٍة حثاال  مرث  ال ثؾت عمث) حثد اثؾلهؼ: 

اي  .(4)رأي  منػ أسد 
ثا كثال ؾت مثثؽ  ويثرى أ،ثؾ حيثثان أن: يمثؽي لمسثبك، أ : أرى وثثةئ ا عغي  

مؾعثثثده الحيثثر؟ أ : بسثثبك ،ثثثةؽ  ،ثثةؽ سثثاعة، ف يثثث  قكثثؾن حثثالر ،بثثةؽ أجثث 
 .(5)مؾعده الحيري

                                                 

تؾر أح د ب عبد  ، محمة الحامعثة ينغر: عاهرة التقارض فر النحؾ العربر لمدك (1)
 .235ص 58ايس مية بال دينة ال نؾرة، العدد 

 .72سب  و ريح  ص (2)
 .2/798، وورح ال افية اليافية 139 -3/138ينغر: ورح التسهة   (3)
 .4/2914، وو هةد القؾاعد 261ورح ألفية ا،ؽ مالػ ص (4)
 .6/2914لقؾاعد ، وينغر و هةد ا11/146التذية  والت  ة   (5)
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وذهثثثثك بثثثثاعر الحثثثثيش إلثثثث) أبثثثث  ال حاجثثثثة إلثثثث) هثثثثذه الت ريحثثثثات  ألن 
البطريةؽ قحةزون زيادة يمؽي فر ال ث م ال ؾجثك فثر اليثعر، فث  حاجثة إلث) 

 .(1)الؾارد في  و مف الحؾا 

 وعم) رواقة البحتر  لمبة  وال نسؾ  لمةم) ،ن  سم ):
 ، ال واهد فةها.(2)ى َبْنًشا ِبِه َبْعَض َلْنَمةَوُ ْشُت َأرَ 

 اإلضافاة: -ٔٔ
 إضافة "بنشا" عمي الجسمة الاعمية، ووقؾع إذا الاجائية بعجها: -أ

ا إل) هند أختها  :(3)اال  ُحر اة ا،نة النع ان، وُينسك أقا 
ؽا ليِٓ َقؽَ َٚلألٖفٖبَََٝٓق َْػٛا  (4) الصِق١ٖٚ َْتََٓٔا فََِٜٝٗ غاٛل ٜشَل َْخَ  قلََطا أََٖطْا

                                                 

 .2915 -6/2914ينغر: و هةد القؾاعد  (1)
 .72سب  و ريحها ص (2)
ُينسثثثك البةثثث  لُحراثثثة ،نثثث  النع ثثثان ،ثثثؽ ال نثثثذر الم  ثثثر، ممثثثػ الحةثثثرة فثثثر الح اسثثثة  (3)

، وينسثثك لهنثثد ،نثث  النع ثثان فثثر أمثثالر ا،ثثؽ 845، ووثثرحها لم رزواثثر ص1/618
بسثبت   7/71خزابثة األد  ، وحك) البغثداد  فثر 451 -2/451ج  62اليحر  م

ا أو أخت ا لهاي.  إل) حراة وإل) هند ثؼ اال يولع  حراة قكؾن لقب ا لهند 
البة  مثؽ الظؾيث ، ويثروى ي،ةنثا بسثؾس النثاسي بث  فثال، ويثروى اليثظر الرثابر: إذا  (4)

ثثُف، وبتنطثثف أ : ُبسثثت  دم، وورد البةثث  منسثثؾب ا لحراثثة  بحثثؽ فثثةهؼ ُسثثؾا ة  ل ثثي س  ُبن ط 
، 1/398، وغةثثر منسثثؾ  فثثر إقاثثاح وثثؾاهد ايقاثثاح 376نثث) الثثدابر صفثثر الح

، وورد اليثثثثثثظر األول 411، وال غنثثثثثثر ص3/195ووثثثثثثرح الرفثثثثثثر عمثثثثثث) ال افيثثثثثثة 
، 2/149، وغةثثر منسثثؾ  فثثر اله ثثثع 7/314منسثثؾب أ لحراثثة فثثر التثثذية  والت  ةثثث  

، ووثرح أ،يثات ال غنثر 7/59، وخزابثة األد  723وينغر: ورح وثؾاهد ال غنثر ص
== 
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، سثثثؾال كابثثثث  (1)ومثثثزم ي،ةنثثثاي الغرفيثثثة الزمابيثثثة، وايفثثثثافة إلثثث) الح مثثثة
 .(2)اس ية بحؾ: ،ةنا زيد ااعد أاب  ع رو، أو فعمية وهؾ امة 

، بالبة  عم) إفافة ي،ةناي (4)، ووبع  السةؾطر(3)واد استيهد أ،ؾ حيان
بعثثض النحثثؾيةؽ أن ي،ةنثثاي إلثث) الح مثثة ال عميثثة فثثر يفةنثثا بسثثؾس النثثاسي، وزعثثؼ 

إب ا وااا إلث) الح مثة اال،تدا يثة وأّول البةث  عمث) إفث ار يبحثؽي، وال دلةث  
 .(5)عم) ذلػ

بالبةثثث  عمثثث) محثثثرل يإذاي بعثثثد  (7)، ووبعثثث  ال ثثثراد (6)واستيثثثهد الرفثثثر
ي،ةناي، وأفاا الرفر أب  هؾ األغمك فر جؾا،ها، وإط ا  عميث  جؾاب ثا لثيس 

 .(8)بيرط بحةد  ألن ي،ةناي ليس 
واألييس ورك يإذاي، ألن ال عن) ال ست اد منها مست اد ،تركهثا، وك ه ثا 

مرو  عؽ العر  برر ا وبغ  ا
(9). 

                                                                                                                         
== 

، ومعحثثثثثؼ وثثثثثؾاهد النحثثثثثؾ 5/44، وال عحثثثثثؼ ال  طثثثثث  فثثثثثر وثثثثثؾاهد العربيثثثثثة 5/273
 .2/141، وورح اليؾاهد اليعرية فر أمات ال تك النحؾية 494، 115ص

 .7/313، والتذية  والت  ة   2/216ينغر: ورح التسهة   (1)
، واله ثثثثثع 7/313،  والت  ةثثثثث  398 -،1/397ينغثثثثر: إقاثثثثثاح وثثثثثؾاهد ايقاثثثثثاح  (2)

2/148- 149. 
 .314 -7/313التذية  والت  ة   (3)
 .2/149اله ع  (4)
 .314 -7/313ينغر: التذية  والت  ة   (5)
 .3/195ورح ال افية (6)
 . 376الحن) الداب) ص (7)
 .7/311ينغر: التذية  والت  ة   (8)
 .2/219ينغر: ورح التسهة   (9)
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وأورد ا،ثثثثؽ هيثثثثام البةثثثث  وذهثثثثك إلثثثث) أن األلثثثثف فثثثثر ي،ةنثثثثاي كافثثثثة عثثثثؽ 
ايفثثافة، واةثث : زا ثثدة غةثثر كافيثثة، وبثثةؽ ماثثافة إلثث) الح مثثة، واةثث : األلثثف 

، (1)ؽ محثثثذوا، أ : ،ثثثةؽ أواثثثات بحثثثؽ بسثثثؾسزا ثثثدة، وبثثثةؽ ماثثثافة إلثثث) زمثثث
 .(2)وكؾن األلف كافة لؼ يرب ، وثب  كؾبها إوباع ا

 إضافة "اثشنؽ" إلي غنخ مسندها: -ب

، (5)، ولحنثثثثدل ،ثثثثؽ ال رنثثثث)(4)، وليثثثثّ ال الهذليثثثثة(3)ُبسثثثثك لسثثثثم ) الهذليثثثثة
، وألعرا،ثثثثثثر دون (8)ولثثثثثثبعض السثثثثثثعديةؽ ،(7)ولثثثثثثُدك ةؽ ،(6)ول ظثثثثثثام ال حاوثثثثثثعر

 :(9)وحديد
 ساٍٜللسَي٘ليتِ َََٔ َ٘للخاصَََٝٝ نأِٖٕ

 (10)ق حََٓظٌَٖٜٓتَثَ َ٘فٝ ٛٝظجاظٖطَفا عَ

                                                 

 .411ال غنر ص (1)
 .7/315ينغر: التذية  والت  ة   (2)
 .4/1991: ال قا د النحؾية ينغر (3)
 .7/531ينغر: خزابة األد   (4)
  -2/611، وإقاثثثثثاح وثثثثثؾاهد ايقاثثثثثثاح 416ينغثثثثثر: وثثثثثرح وثثثثثؾاهد ايقاثثثثثاح ص (5)

 .4/1991، وال قا د النحؾية 611
 .7/531ينغر: خزابة األد   (6)
 السا،  ب س الحزل والط حة. (7)
 .3/624ينغر: ال تا   (8)
 .4/1293سة لم رزوار ينغر: ورح ديؾان الح ا (9)
، ووثرحها 4/1293، ووثرحها لم رزواثر 2/432ُرو  الرجز فر ح اسة أ،ثر و ثام  (11)

يسح  حرا ي مكان يعرا عحؾزي، والتدلدل: االفظرا ، واثد  2/1171لمتبريز  
== 
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 استيهد النحاة بالرجز فر ث ثة أ،ؾا :

أحثثدها: بثثا  ايفثثافة وهثثؾ مثثا قعنةنثثا فثثر هثثذا ال ؾفثثع، فقثثد أورده ا،ثثؽ 
ا عم) إفافة ياثنةؽي إل) م ةزها فثرورة، وأمثا إفثافتها إلث) غةثر  مالػ واهد 

ا فث  خث ا فثر جثؾازه حةث  اثال: يويثدخ  فثر بثؾن ومثر ايعثرا  بثؾن م ةزه
ياثنثثثثةؽي ويعيثثثثريؽي فثثثث ن بؾبةه ثثثثا قحثثثثذفان لمفثثثثافة  ألبه ثثثثا قحريثثثثان محثثثثرى 
ال رنث)، وال ح ثؾع عمث) حثده. فيقثثال: ييباث  اثنيثػ، وعيثريػي، ورب ثا اعتقثثد 

ز ؾاوه ا. وال خ ا فر جؾابعض الناس امتناع إفافة ياثنةؽي ويعيريؽي وأخ
ا إلثثثثث) غةثثثثثر م ةزهثثثثثا. وإب ثثثثثا و تنثثثثثع إفثثثثثافتها إلثثثثث) م ةزهثثثثثا إال فثثثثثر إفثثثثثافته
 رجز.ثؼ ذكر ال. (1)الارورة

، والبا  الرال  وهؾ الترنية فسيأور ذكره ا وأما البا  الرابر وهؾ العدد
 فر مؾفعه ا.

                                                                                                                         
== 

، 624، و3/569ُأسُتيثهد بثالرجز فثر العديثد مثؽ ال ىل ثات النحؾيثة، منهثا: ال تثا  
، 2/86، ووثثثثثثرح كتثثثثثثا  سثثثثثثةبؾي  لمسثثثثثثةرافر 4/71  والتعميقثثثثثثة عمثثثثثث) كتثثثثثثا  سثثثثثثةبؾي

، ووثثرح 4/144، ووثثرح ال  طثث  2/81، والبثثدقع 489، وعمثث  النحثثؾ ص4/314
، وورح ال افية اليافية 3/224، و2/369، وورح التسهة  1/141ج   الزجاجر 

ثثثا فثثثر معثثثاجؼ 361، و 3/219، ووثثثرح الرفثثثر عمثثث) ال افيثثثة 2/899 ، وورد أقا 
، والطثثثحاح بثثثا  اليثثثال فطثثث  الرثثثال، وبثثثا  اليثثثال 7/211المغثثثة مرثثث  وهثثثذيك المغثثثة 

، 11/435فط  ال ال، والمسان )ثن)(، وينغر ال عحؼ ال  ط  فر وؾاهد العربية 
، ووثثرح اليثثؾاهد اليثثعرية فثثر أمثثات ال تثثك 751،  227ومعحثثؼ وثثؾاهد النحثثؾ ص

 .2/223النحؾية 
، وو هةثثثد 3/224، وينغثثثر: وثثثرح التسثثثهة  911  -2/899وثثثرح ال افيثثثة اليثثثافية  (1)

 .7/3158القؾاعد 
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  حف السزاف: -ج
ثثا لع ثثرو ،ثثؽ  االثث  فارعثثة ،نثث  وثثداد ورثثثر أخاهثثا مسثثعؾد، وُينسثثك أقا 

 :(1)ربر، وأل،ر الظ حان القيسرمالػ ،ؽ ير
ّ  (2)ٟٚليبقزَ ٔ لرق١ََٝ٤ٖ نَظ٢ِٜ ليطِؿَدََٜ   ًعلللََٓتَ ََا ٌِلل شل َق حَ ٚا َٜخٌا

إن أراد ي، واثثال: (3)استيثثهد ال ارسثثر بالبةثث  فثثر بثثا  حثثذا ال اثثاا
َسااااَؾاً  اْلَعاااااِكُف ِفياااااِه بالبثثثثاد ، ال اعثثثث ، بحثثثثؾ الثثثثذ  فثثثثر اؾلثثثث  عزوجثثثث : 

َواْلَبااادِ 
، فال اثثاا مثثؽ األول محثثذوا، وقثثديره: ،ثثةؽ أهثث  ال ثثال والبثثاد ، (4)

 .(5)يوإن أراد بالباد ، البادقة، فحذا التال لمقافية، كان ال  م عم) عاهره
 الار  بنؽ السزاف والسزاف إليه: -د

ب ثثثثثثثثثثثةر    دُ ثاالثثثثثثثثثثث ب    ثثثثثثثثثثث : ع  ث، واةثثثثثثثثثثث(6)بثثثثثثثثثثثا ،نثثثثثثثثثثث      ، أو (7)ةثةَّثثثثثثثثثثث ت ي  رة الحُ ث  
 

                                                 

 ل ارعة ،ن  وداد فقط. 4/1111، وُبسك فر زهر اآلدا  2/323ينغر: أمالر القالر (1)
ا عثؽ  (2) البة  مؽ بحر البسيط، ويروى يمنتبذ اي مكان معتنز ا، ومعن) معتنز ا أ : من رد 

لتحثثال النثثاس، وي،ثثةؽ ال ثثال والبثثاد ي قعنثثر ،ثثةؽ الحاثثر والبثثدو، ومعنثث) الرزيثثة: اال
ومن  أرزي  عهر  إل) ف ن أ  التحثأت إليث  )ينغثر المسثان رزأ(، وال عنث) الينثزل 

 وحده م افة أن ينزل ب  في  عم) ال ال أو البدو.
 .379 -333كتا  اليعر ص (3)
 مؽ سؾرة الح . 25مؽ اآلقة  (4)
 .379كتا  اليعر ص (5)
، 2/434ج 61، وايبطثاا م2/35، وورح كتثا  سثةبؾي  لمسثةرافر 1/181ينغر ال تا   (6)

 .3/1375، وال قا د النحؾية 4/187، وال قا د اليافية 3/21وورح ال  ط  
 .434/ 2ج 61، وايبطاا م1/537ينغر: الح اسة (7)
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، أو  ب بثثة ،ثثؽ (3)، أو امثثرا القثثيس(2)يثثيس ،ثثؽ ثعمبثثة ، أو(1)ال رع يثثةرة ثع ثث
 .(4)ييس ،ؽ ثعمبة

 (5)قَُقٖاعَس٠َٙٛ فٖلبَق َْلًََٛقف َٜل خَشَ َ   ا أخق يٖ٘ا َََٔ ل ط  ٞفَ ُق أٖخََٛلٖا

البة  وأ،يثات أخثر ل ستيثهاد ،هثا  (7)، وغةره مؽ العم ال(6)أورد سةبؾي 
اليثثثثعر، ف طثثثث  ،ثثثثةؽ ،هثثثثا عمثثثث) ال طثثثث  ،ثثثثةؽ ال اثثثثاا وال اثثثثاا إليثثثث  فثثثثر 

ال اثثثثاا يأخثثثثؾاي وال اثثثثاا إليثثثث  يمثثثثؽ ال أخثثثثا لثثثث ي بالحثثثثار وال حثثثثرور يفثثثثر 
الحثثر ي، وهثثر مثثؽ ال سثثا   التثثر قظثثؾل الحثثدي  عنهثثا، حةثث  أفثثاض العم ثثال 

 فةها، وال مح  لها فر هذا البح .

                                                 

، 2/758، ورح ديؾان الح اسة لم رزوار 114ينغر: أوعار النسال لم رزبابر ص (1)
 ، والمسان )أ،ر(.1/671وورح الح اسة لمتبريز  

 .2/615ينغر: ورح ج   الزجاجر ال،ؽ عط ؾر  (2)
 .2/256ينغر:  ب  األعي)  (3)
 .1/416ينغر: ورح ال افية اليافية  (4)
ثثث َّ واروثثثّد ولثثثؼ  (5) البةثثث  مثثثؽ بحثثثر الظؾيثثث ، والنبثثثؾة مثثثؽ ببثثثا السثثثي  عثثثؽ الاثثثريبة إذا ك 

، واليثثثظر األول منثثث  فثثثر 292ققظعهثثثا، وورد بثثث  بسثثثبة فثثثر وثثثرح ا،ثثثؽ النثثثاعؼ ص
 ، ووؾفثثي  ال قا ثثد5/2429، و4/1843، واالرويثثاا 1/286ة  والت  ةثث  التثثذي

، وينغثثر ال عحثثثؼ ال  طثثث  فثثثر 2/433، واله ثثثع 1/345، وو هةثثد القؾاعثثثد 2/291
 .617، 156، ومعحؼ وؾاهد النحؾ  ص7/113وؾاهد العربية 

 .1/181ال تا   (6)
ووثرح ج ث   ،2/427ج 61، وايبطثافؼ2/35ينغر: ورح كتثا  سثةبؾي  لمسثةرافر  (7)

 .2/615الزجاجر ال،ؽ عط ؾر 



 

 

 

002 

 ر  كؼ الراة السذبهة:تزسنؽ الجامج معشي السذت  وإعظاؤ -ٕٔ
ثثثة  ةثثثرة ،نثثث  ُطر ام  ، واةثثث  (2)، واةثثث  ل نثثثذر ،ثثثؽ حسثثثان(1)ال مبّيثثثةُأبيثثثد لُع  

 :(3)لعنترة ال مبر
 (4) َقللطَنقٍا لإلٜٖحلَا تَيٖطاحَتَ ٚأَْٖ  ٣سِلَطا لرٗفللا لهللٗ ٚلرََٗٗٛللًٖفٖ

البةثثث  عمثثث) أبثثث  اثثثد  (7)، وغةره ثثثا(6)، وا،ثثثؽ عطثثث ؾر(5)أورد ا،ثثثؽ جنثثثر
بثث  م ثثثّرق مؾفثثع م ثثّرق، يفهثثثؾ كقؾلثثػ: وأ ُوفثثع فيثث  يالغربثثالي وهثثثؾ جامثثد

 .(8)ايها ، ول  بغا ري
وأّول  ا،ؽ مالػ ،ثيمرقكي، ثؼ اال: يفأجري  محراها فر ايفافة إل) ما 

 .(9)هؾ فاع  فر ال عن)، ولؾ رفع ،ها أو بطك لؼ ق تنعي
                                                 

 .8 -7ينغر: الؾحييات ص (1)
، وال عحؼ ال  ط  فثر وثؾاهد 3/1113، وال قا د النحؾية24/21ينغر: األغابر  (2)

 .293، 38، ومعحؼ وؾاهد النحؾ ص1/378العربية 
 .293، 38، ومعحؼ وؾاهد النحؾ ص2/211محافرات األدبال لل  هابر  (3)
الثثؾافر، وُيثثروى يأل،ثث ي ويل ثثؾدري مكثثان يلرحثث ي، والغربثثال: آلثثة ميثثهؾرة، البةثث  مثثؽ  (4)

، وال  تثثثع 3/198، و2/223وايهثثا  الحمثثد، وورد غةثثر منسثثثؾ  فثثر ال طثثا ص 
، ووثثرح ا،ثثؽ النثثاعؼ عمثث) 2/1174، ووثثرح ال ثثافر اليثثافية 58فثثر التطثثري  ص

د القؾاعد ، وو هة5/2359، واالروياا 11/53، والتذية  والت  ة  229األلفية ص
 ، والمسان )عن ك( و)غرب ( و)اةد(.6/2819

 .2:223ال طا ص  (5)
 .58ال  تع فر التطري  ص (6)
 .229ينغر: ورح ا،ؽ الناعؼ عم) األلفية ص (7)
 .3/198ال طا ص  (8)
، وو هةثد القؾاعثد 11/53، وينغثر: التثذية  والت  ةث  2/1174ورح ال افية اليافية  (9)

 .3/16بحاوية الطبان ، ومنه  السالػ 6/2819
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 إجخا  "ال  بحا" مجخى السث ، ومجخى بئذ ف  الحم: -ٖٔ
نق ثر ، واةث : كنثثز  د ال ت م ة ،ثؽ ُ،ثثر  ث   ن ثز ة ،نثث  و  ، واةثث : (1)ة أم وث مةاالث  ك 

 :(2)هر لذ  الرمة
 (3)قلََٖٝ صَلحَبِ اللَف طَت ََّٞلشَل شانََ ٜ ٘الأِْٖ ال حلَٖٝطَلليَُ٘ صَل أٌَٖٖالأٖا حَبِ

عمثث) أن حبثثذا فعثث   (4)استيثثهد ا،ثثؽ مالثثػ بالبةثث  فثثر )وثثرح التسثثهة (
وفاعثث ، ول نثث  جثثرى محثثرى ال رثث ، فاسثثتغن) فيثث  عثثؽ ذ  وذيثثؽ وأولئثثػ، واثثد 

 .تغن) فر البة  ،ثيذاي عؽ أولئػاس

 اب  ا،ؽ مالػ. (1)ب  ال رزوار والتبريز  فر ورحه ا لمح اسة وهؾ ما  رح

 مالػ.

                                                 

هثثر وثثاعرة، اختثثار لهثثا أ،ثثؾ و ثثام اظعتثثةؽ فثثر الح اسثثة، واثثال: هثثر مثثؽ ولثثد يثثيس،  (1)
د، وؾفة  بحؾ  ن ق ر، اوتراها ُ،ر  م، ينغر : الح اسة 718 -هث111وكاب  أمة لبنر مت

 .5/235، واألع م 1/355
ح اسثثثثة ، ووثثثرح ال3/1178ُبسثثثك ل نثثثزة أم وثثثث مة فثثثر وثثثثرح الح اسثثثة لم رزواثثثثر   (2)

، ول نثثثزة ،نثثث  وثثث مة وذ  4/1512، وال قا ثثثد النحؾيثثثة 918 917لمتبريثثثز   ص
 .3/1921، وهؾ فر ممحقات ديؾان ذ  الرمة 2/238الّرمة فر الح اسة 

، ووثثرح ال افيثثة 3/22البةثث  مثثؽ بحثثر الظؾيثث ، وورد بثث  بسثثبة فثثر وثثرح التسثثهة   (3)
، 163/ 11لت  ةثثث  ، والتثثثذية  وا338،  ووثثثرح ا،ثثثؽ النثثثاعؼ ص2/1116اليثثثافية 

، 4/556، وال قا ثد اليثافية 5/2588، وو هةثد القؾاعثد  3/141وورح ا،ؽ عقة  
، مثثثنهؼ السثثثالػ بحاوثثثية الطثثثبان  3/234، واله ثثثع 2/99والتطثثثري  بحاوثثثية قثثثس 

، ومعحثثؼ وثثؾاهد النحثثؾ 8/361، وينغثثر ال عحثثؼ ال  طثث  فثثر وثثؾاهد العربيثثة 3/41
187 ،697. 

 .5/2588عد ، وينغر و هةد القؾا 3/22 (4)
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ثثا بالبةثث  فثثر )وثثرح ال افيثثة اليثثافية( عمثث)  (2)واستيثثهد ا،ثثؽ مالثثػ أقا 
رت يحبثثثثثذاي لمثثثثثذم ،ثثثثثدخؾل يالي ، فطثثثثثاال عثثثثثؽ يال حبثثثثثذاي عثثثثثؽ ي،ثثثثثئسيثاالستغنثثثثث

 .(3)عمةها

 ج:تكخاخ الجس  لمتؾ ن -ٗٔ
 :(5)، واة : إب  لعامر ،ؽ جؾيؽ الظا ر (4)اال  ال نسال

 (6)قللىل يَٖٗأَٖٚ َٞػَيََٓف٘ ٢يٖأَٖٚلفٖ  ّٜٛلللهلُٗا َٞ نٌِٗتا نََٓفػََََُُٖ

عمث) و ريثر  (7)استيهد ا،ؽ اليثحر  بالبةث  فثر مؾفثعةؽ مثؽ األمثالر
ِإنه َمااَع َفااالح مثثة لمتؾكةثثد فثثر يأولثث) لن سثثر أولثث) لهثثاي ك ثثا فثثر اؾلثث  وعثثال): 

                                                                                                                         
== 

 .918، وورحها لمتبريز  ص3/1178ورح الح اسة لم رزوار  (1)
، ووثثرح 11/163، والتثثذية  338، وينغثثر: وثثرح ا،ثثؽ النثثاعؼ لللفيثثة ص2/1116 (2)

، 2/99، والتطثثثري  بحاوثثثية قثثثس 4/556، وال قا ثثثد اليثثثافية 3/141ا،ثثثؽ عقةثثث  
 .3/41، ومنه  السالػ بحاوية الطبان 3/43واله ع  

 .4/1513: ال قا د النحؾية ينغر (3)
 .9/345، وخزابة األد  43 -4/41، وينغر ال ام  111ديؾان ال نسال ص (4)
 167، و)عثثامر ،ثثؽ جثثؾيؽ الظثثا ر ومثثا بقثثر مثثؽ وثثعره( ص9/72ينغثثر: األغثثابر  (5)

 م.1996 – 1ع 1لمدكتؾر مح ؾد ب الع ؾد ، محمة جرش لمبحؾث والدراسات م
ويثثروى يبعثثضي مكثثان يكثث ي، وه  ثث  ،ن سثثر أ : ه ّ ثث   البةثث  مثثؽ بحثثر ال تقثثار ، (6)

(، وورد 84بثثثأن وغثثثزو وأن و ثثثؾن سثثثارية )ينغثثثر: ديثثثؾان ال نسثثثال بيثثثرح ثعمثثثك ص
، وإقاثثثثاح وثثثثؾاهد ايقاثثثثاح 3/46اليثثثثظر الرثثثثابر غةثثثثر منسثثثثؾ  فثثثثر ال طثثثثا ص 

 .8/3884، وو هةد القؾاعد 14/32، والتذية  والت  ة  1/198
 .3/88ج 76، والرابر فر م 1/371ج 32ال ؾفع األول فر م  (7)
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ِإنه َماَع اْلُعْداِخ ُيْداًخا .اْلُعْدِخ ُيْدًخا
ثا فثر (1) ، واثد جثالت الح مثة ال كثررة أقا 

ُثاااؼه َأْوَلاااي َلاااَػ  .َػ َفاااَأْوَليَأْوَلاااي َلاااالقثثثرآن بالعثثثاطف ك ثثثا فثثثر اؾلثثث  وعثثثال): 
َفَأْوَلي

(2)،(3). 

ولؼ أعرر عم) مؽ استيهد بالبة  عم) ذلثػ غةثر ا،ثؽ اليثحر ، ول ثؽ 
ا  وعمي  ال قكثؾن  -ك ا سيأور –ُتيهد ب  عم) محرل أول) اسؼ فع  ُأس   وثاهد 

 .عم) و رير الح   لمتؾكةد

 الار  بنؽ  خف الشجا  والسشادى باألمخ: -أ

، واةثث : جداقثثة، واةثث : ، فقةثث : هثثر جدابثث (4)االثث  ،نثث  خالثثد الن  يثثة
 .(5)حذام
 (6)قٝفٖنَق َٚقنَهٖػَع ت٣َََ ليسِضٜأشََٚ  قلفََٖٕٝيٖ لٙاِٛللؾَ وَقنَق فٖا َٜأٖ

                                                 

 مؽ سؾرة اليرح. 6، 5آقة  (1)
 مؽ سؾرة القيامة. 35، 34آقة  (2)
 .3/88ج 76ينغر: أمالر ا،ؽ اليحر  م  (3)
 .2/814ينغر: و ال العمة   (4)
، والتثثثثذية  3/391ُبسثثثثك لحداقثثثثة ،نثثثث  خالثثثثد الن  يثثثثة و اطثثثثك أمتهثثثثا فثثثثر وثثثثرح التسثثثثهة   (5)

، ولحذامثة و اطثك ا،نهثا 1/382أو لحثذام فثر الثدرر المؾامثع  ، ولحداقة13/243والت  ة  
، وال ظثالع السثثعةدة 2/35، ولمن  يثثة و اطثك أمهثثا فثر اله ثثع 7/3529فثر و هةثثد القؾاعثد 

 ، ولؼ أعرر عم) ورج ة لهؽ في ا ويسةر لر االط ع عمي .1/373
ثؾاالي، والّيثؾل: هثؾ (6) ال ثال القمةث  قكثؾن فثر  البة  مؽ بحثر الثؾافر، ويثروى يو هيامثاي مكثان يوت

كثث  الثثدمع: أ : سثثال  ثثّك مثثؽ الثثدمع، ووسثثكاب ا أ :  ثثبِّا، و  أسثث   القربثثة، والثثذرى: مثثا ابط 
ّر، وورد البةثث  فثثر وثثرح التسثثهة   ، والتثثذية  والت  ةثث  3/391والؾكثثؾا الغريثثزة ال رةثثرة الثثدَّ

القؾاعثد  ، وو هةثد2/488، وال ساعد عم) وسهة  ال ؾا د 2/814، وو ال العمة  243/ 13
، وال ظثثثثثثثالع السثثثثثثثعةدة 2/35، وورد اليثثثثثثثظر األول منثثثثثثث  فثثثثثثثر اله ثثثثثثثع 3531 -7/3529

== 
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أورد ا،ثثؽ مالثثػ ووبعثث  آخثثرون البةثث  ل ستيثثهاد بثث  عمثث) ال طثث  ،ثثةؽ 
حثرا النثثدال وال نثادى بثثاألمر، ف بهثا أرادت قثثا لظي ثة، فرخ ثث  وفطثم  ب عثث  

 .(1)األمر يفابػي
 تشؾاؽ السشادى السدتح  لمبشا  عمي الزؼ: -ب

ثثثر نَّاثثثر، ويقثثثال: لةمثثث) ،نثثث  ، واةثثث : أخثثث  ال(2)االثثث  ُات ةمثثثة ،نثثث  النَّا 
ر  :(3)النَّا 
ٌٌ َا َلطٜ َََٗقفَٞ قَٖٛ   َْجَٝبَل١ ض٤ََٔا ٤ََٔاٚليطٌَِس أَٖاخَُِ  (4)ماَٚلي٘فٖخٌَا فٖخَ

                                                                                                                         
== 

، ومعحثثثثثؼ وثثثثثؾاهد النحثثثثثؾ 5/18، وينغثثثثثر ال عحثثثثثؼ ال  طثثثثث  فثثثثثر وثثثثثؾاهد العربيثثثثثة 1/381
 .2/152، وورح اليؾاهد اليعرية فر أمات ال تك النحؾية 496، 115ص

، وغةره ثثا مثثؽ ال راجثثع 13/243، والتثثذية  والت  ةثث 3/391ينغثثر: وثثرح التسثثهة   (1)
 ال ستيهد فةها بالبة  فر الهامش السا، .

هثثر اتةمثثة ،نثث  النَّاثثر ،ثثؽ الحثثارث ،ثثؽ كمثثدة ،ثثؽ عمق ثثة ،ثثؽ هاوثثؼ ا،ثثؽ عبثثد منثثاا،  (2)
 ()واعرة مؽ الظبقة األول) يفر النسالي، أدرك  الحاهمية وايس م، وات  النبر 

ا، وؾفةثثث  بحثثثؾ  أباهثثثا  ّ ، واألعثثث م 1/477 اسثثثة م )ينغثثثر: الح641 -هثثثث21 ثثثبٍر
5/191.) 

ثثثثر فثثثثر وثثثثرح الح اسثثثثة لم رزواثثثثر   (3) ، وال قا ثثثثد النحؾيثثثثة 2/679ُبسثثثثك لقتةمثثثثة ،نثثثث  النَّا 
، 169، ولقتةمثثة أخثث  الناثثر فثثر ب غثثات النسثثال ص1/141، والثثدرر المؾامثثع 4/1971

، 1/477، وفثثثثثر ح اسثثثثثة أ،ثثثثثر و ثثثثثام 1/35، واألغثثثثثابر 6/128، 3/222والعقثثثثثد ال ريثثثثثد 
أبثث  لقتةمثثة ،نثث  الناثثر واةثث  أخثث  الناثثر، وُبسثثك لمةمثث) ،نثث   1/619تبريثثز  ووثثرحها لم

 .649، وورح وؾاهد ال غنر ص44 -4/43النار فر البيان والتبةةؽ 
البةثث  مثثؽ ال امثث ، ويثثروى اليثثظر األول ،رواقثثات متعثثددة منهثثا أب وألبثث  فثثؽل  (4)

نأ(، وأب ، والمسثثثان )فثثث611، ووثثثرحها لمتبريثثثز  ص1/378بحةبثثثة فثثثر الح اسثثثة 
، وأب وألبثث  1/162، وال نثثاش 169وألبثث   ثثنؾ بحةبثثة فثثر ب غثثات النسثثال ص 

== 
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البةثث  ل ستيثثهاد بثث   (3)، واليثثاطبر(2)ل، ووبعثث  أ،ثثؾ ال ثثدا(1)أبيثثد النةمثثر
ؼ، ول نث  يأبي وهؾ م رد عمؼ، وكان حق  البنال ع  الاث عم) ونؾيؽ ال نادى

 ُبّؾن افظرار ا.

 .(5)، والتبريز  (4)واد بب  عم) ذلػ ابمهؼ وارحا الح اسة ال رزوار

فثث ذا افثثظر وثثاعر إلثث) ونثثؾيؽ ال نثثادى ال اثث ؾم جثثاز بقثثال الاثث ة، 
، ألن التنؾيؽ عارض لمارورة (8)، وال ازبر(7)، وسةبؾي (6)وهؾ اختيار ال مة 

طثرا، وألن السث اع عميث ، ويحثؾز ف  قعتثد بث ، وليثبه  بثال رفؾع الثذ  ال ين
ثثا رده إلثث) أ ثثم  مثثؽ النطثثك، وهثثؾ اختيثثار  يسثث) ،ثثؽ ع ثثر وآخثثريؽ ، (9)أقا 

                                                                                                                         
== 

، وال قا ثثثثثثد النحؾيثثثثثثة 2/681بحثثثثثث  بحةبثثثثثثة فثثثثثثر وثثثثثثرح الح اسثثثثثثة لم رزواثثثثثثر ص 
، وأب وألبثثثثثثثث  بسثثثثثثثث  بحةبثثثثثثثثة فثثثثثثثثر 649، ووثثثثثثثثرح وثثثثثثثثؾاهد ال غنثثثثثثثثر ص4/1971

، وأب أبثثث  3/222، وأب قثثثا خةثثثر فثثثؽل كري ثثثة فثثثر العقثثثد ال ريثثثد 1/35األغثثثابر
، وأب  أو لسثث  فثثؽل بحةبثثة فثثر الثثدرر 4/44فثثؽل بحةبثثة فثثر البيثثان والتبةثثةؽ 

رق أ : ل  عرق فر ال رم.1/141المؾامع   ، والاؽل: الؾلد، وُمع 
 .1/198التح ة اليافية فر ورح ال افية  (1)
 .1/192ال ناش  (2)
 .5/281ال قا د اليافية  (3)
 .2/681ورح الح اسة  (4)
 .1/611ح الح اسة ور  (5)
، ال قا ثثثثد اليثثثثافية 4/2191، وارويثثثثاا الاثثثثر  3/396ينغثثثثر: وثثثثرح التسثثثثهة   (6)

5/281. 
 .2/212ال تا   (7)
 .5/281، وال قا د اليافية 2/31، واله ع 4/191ينغر: االروياا  (8)
 ينغر: ال راجع السابقة. (9)
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ثثثُعف بثثثالتنؾيؽ، ألن ال اثثث ر ال  ألن البنثثثال اسثثثُتح  بيثثثب  ال اثثث ر، واثثثد ف 
، فال سثثألة م تمثثف فثثر (1)ينثثؾن، ول نثث  عثثارض لماثثرورة، فحثثاز أال قعتثثد بثث 

 .(2)فر جؾازه ا لس اعه ا عؽ العر ال  تار فةها مؽ الؾجهةؽ، وال خ ا 
 قمب اليا  مؽ "أبي" ألًاا ف  الشجا :  -جا

 أبيد ا،ؽ السراج:
َقلََٖٚ قلعًَََُٖٜٝٗ تاعَعٜس ظَعَُاٛل أ٢ْٖ بَكٖيٖ  (3)ٌَ بَعٌَع إَٔ قًٗتا: َٚلنَأنَقُٖا

وذلػ ل ستيهاد ب  عم) امك اليال مؽ يأ،)ي أل  ا، وال عن): بأ،ر ه ا  
، وهر إحدى المغات العير التثر وحثؾز فثر بثدال (4)لف مؽ الياألن األلف أخ

 .(5)بدال األ  وكذلػ األم

، ك ا بب  عمي  (7)، وا،ُؽ ق يش(6)ووابع ا،ؽ السراج عم) ذلػ ا،ُؽ األثةر
 فر ورحةه ا لمح اسة. (9)، والتبريز  (8)عمي  ال رزوار

                                                 

 .3/396ينغر: ورح التسهة  (1)
 .5/281ل قا د اليافية ، وا4/2191ينغر: االروياا  (2)
وهثثؾ: ه ثا أخثؾا فثثر  91-91هثذا البةث  مظمثثع اطثةدة سثب  و ثثري  ،ةث  منهثا ص  (3)

ا ببؾة فدعاه ا، وورد اليظر الرابر منث  غةثر  الحر  مؽ ال أخا ل ... إذا خاا يؾم 
ا فر البدقع ال،ؽ األثةر   .1/411منسؾ  أقا 

 .342 -1/341ينغر: األ ؾل  (4)
 .2/178حاوية قس ينغر: التطري  ب (5)
 .1/411البدقع  (6)
 .2/12ورح ال  ط   (7)
(8) 1/758. 
(9) 1/671. 
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َشا": -د  الجسع بنؽ العؾض والسعؾض عشه ف  "يا أمه

ا فر ديؾان البحتر  (1)  ألمهااال  جارية مؽ العر   :(2)، وهؾ أقا 
 (3)للملَاحَ ٝطفَخََٓػَيف َا رياػََٜ  ملالللنضَ ٜٞللَْطَصَنَق أٖتََِأٗق َٜ

) ثبالبةثثث  عمثثث (6)، وا،ثثثؽ النثثثاعؼ(5)، وا،ثثثؽ اليثثثحر  (4)استيثثثهد ا،ثثثؽ جنثثثر
الح ع ،ةؽ العؾض وال عؾض عن  فر يقا أمَّتاي، فالتال فر يقا أمث ي ،ثدل مثؽ 

ثثا لمت فيثث ، فح ثثع ،ثثةؽ العثثؾض وال عثثؾض قثثال يأ مثثري، وأ،ثثدل  هثثذه اليثثال أل  
 .(7)عن 

وخثثّرج ا،ثثؽ اليثثحر  جثثؾاز قثثا أ،تّثثا ويثثا أّمتثثا، وعثثدم جثثؾاز: قثثاأ،تر، ويثثا 
األلثثثف مثثثؽ اليثثثال  أمتثثثر، وإن كابثثث  األلثثثف مبدلثثثة مثثثؽ اليثثثال، عمثثث) أن إ،ثثثدال

                                                 

، 346، ووهثذيك إ ث ح ال نظث  لمتبريثز  ص2/94ينغر: سثر  ثناعة ايعثرا   (1)
، 112، وورح ال طي  ال،ؽ هيام الم  ثر ص2/342ج 56وأمالر ا،ؽ اليحر  م

وال عحثثثثؼ ال  طثثثث  فثثثثر ، 4/1715، وال قا ثثثثد النحؾيثثثثة 1/211ومح ثثثثع األمرثثثثال 
 .1/393وؾاهد العربية 

 .95، وينغر: عب  الؾلةد ص1/311 (2)
البةثثث  مثثثؽ بحثثثر السثثثريع، وال سثثثحن ر: الظريثثث  ال سثثثتؾ  ال  تثثثد، والحثثثك: أ  ،ثثثّةؽ  (3)

، وورح ا،ؽ الناعؼ عمث) 2/239واف  عاهر، وورد البة  ب  عزو فر ال حتسك 
 .413ألفية ا،ؽ مالػ ص

 .2/239، وال حتسك 95، 2/94 سر  ناعة ايعرا  (4)
 .2/342، ج56األمالر م (5)
 .413ورح ألفية ا،ؽ مالػ ص (6)
 .2/95ينغر: سر  ناعة ايعرا   (7)
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الندبثثة، أخرجه ثثا مثثؽ  ثثري  ايفثثافة لتغةثثر ل ثثا اليثثال، وليثثب  األلثثف بثثألف 
 .(1)ف  ا جاز: وا أ،تاه، ووا أمتاه، جاز: با أ،تا ويا أمتا

و ثثثثرح ا،ثثثثؽ النثثثثاعؼ بثثثثأن األلثثثثف فيثثثث  األلثثثثف التثثثثر ومحثثثث  ال سثثثثتغاث 
ن أمر الح ثع ،ةنهثا وبثةؽ التثال ذهثا  وال ندو ، أو ،دل مؽ قال ال ت مؼ، وهؾّ 

 .(2) ؾرة ال عؾض عن 

 مج   التخخيؼ عمي لغة مؽ يشتغخ: -ٙٔ
 ليحر  البة :أبيد ا،ؽ ا

ًٍٟٝلخَؿَٝتا ع٢ً عَقليٖ َُطاىٖ َ  قضٜللس٠َ ل َُغاٝاٛفَ نيَن َاكِٖٝ  سَ

ًٍٟ ٢لعً تالخَؿَٝ ٞلٚيهٍََٓ  (3)قضٜلقىٖ حَليكَّٖٜٛ أٖٚ  ِٜٜ غاٝاٛفَ  عَسَ

ي  عمث) ال ثذهك  -وال راد: قا حثارث –ل ستيهاد  ب  عم) محرل يحارت
 حركتث  االسثؼ ووثرك مثا ابمث  عمث) ا آخثراألول لمعر  فثر التثرخيؼ، وهثؾ حثذ

، (4)أو سكؾب ، و ّرح بأن هذا ال ذهك هؾ المغثة العميثا، ومعغثؼ العثر  عميث 
 .(5)ووس ) هذه المغة لغة مؽ ينتغر

                                                 

 .343 -2/342ج 56ينغر: األمالر م (1)
 .413ينغر: ورح ألفية ا،ؽ مالػ ص (2)
ر سب  االستيهاد ،هذا البة  عمث) اب طثال الاث ةر فثر يإقثاك حثاري لاثرورة اليثع (3)

 .64ص
 .313 -2/312ج 54األمالر م (4)
 .2/188، والتطري  بحاوية قس 3/242ينغر: ورح ا،ؽ عقة   (5)
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ر، وُيحع  الباار بعد الحذا اسث  ا هؾ أن قحذا اآلخت  وال ذهك اآلخر
اا   ا ،ن س ، كأب  لؼ قحذا من  ورل، ف  يبق) عم) حال  ،  ُقاؼ
. وك  (1)

 ال ذهبةؽ ورد الس اع ب .

  رب "بشات" عمي االختراص: -ٚٔ
، (2)ُبسثثثك لهنثثثد ،نثثث  عتبثثثة، ولهنثثثد ،نثثث  ،يافثثثة، ولبنثثث  ال نثثثد الزمثثثابر

 :(3)ول رمة ،ن  فمع
 قضمَللطٖ قتََٓنَ ٔاللخََْ

 (4)ُقضمَلي٢ًِٓ ٞ عَللؿَََُْ

                                                 

، والتطثثري  3/242، ووثثرح ا،ثثؽ عقةثث 2/312ج  54ينغثثر: أمثثالر ا،ثثؽ اليثثحر  م (1)
 .2/188بحاوية قس 

، 246/ 12، واألغثثثثثابر 91ُبسثثثثك الرجثثثثثز لهنثثثثثد ،نثثثثث  عتبثثثثثة فثثثثثر أد  ال اوثثثثثك ص (2)
أن هذا اليثعر لثيس لهنثد  78 -3/77ر ا،ؽ السةد فر االاتاا  ، وذك15/128و

،نثثث  عتبثثثة وإب ثثثا و رمثثث  بثثث ، وإب ثثثا اليثثثعر لهنثثثد ،نثثث  ،يافثثثة ،ثثثؽ ريثثثاح ،ثثثؽ طثثثارق 
ثا لبنث  ال نثد الزمثابر، وب قث  هثذا ال ث م البغثداد  عثؽ ا،ثؽ  ايقاد ، وأبث  ُيثروى أقا 

 .189 -188/ 6السةد فر ورح أ،يات ال غنر 
، وفيثث  أبهثثا أم مالثثػ ،ثثؽ زيثثد 42ت العثثر  فثثر الحاهميثثة وايسثث م صينغثثر: وثثاعرا (3)

 فارس بكر.
ال ثثراد بالظثثارق: الثثنحؼ، واةثث  لمثثنحؼ الظثثارق ألبثث  قظمثثع لثثي  ، وال حاجثثة إلثث) و سثثةره  (4)

بالنحؼ إذا كان هذا الرجز لهند ،ن  ،يافة ،ؽ رياح ،ثؽ طثارق، وورد غةثر منسثؾ  
وال سثثثثثثاعد عمثثثثثث) وسثثثثثثهة  ال ؾا ثثثثثثد  ،516، وال غنثثثثثثر ص5/2249فثثثثثثر االرويثثثثثثاا 

، وينغثثثثثثر: الثثثثثثدرر المؾامثثثثثثع 1/366، وال ظثثثثثثالع السثثثثثثعةدة 2/24، واله ثثثثثثع 2/566
== 
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ل ستيثهاد الرجثز  (3)، والسثةؾطر(2)، ووبعث  ا،ثؽ عقةث (1)أورد أ،ؾ حيان
 (4)، ويعؾمثثث  ،نثثثات معاممثثثة ،نثثثةؽيبثثث  عمثثث) بطثثثك ي،نثثثاتي عمثثث) االختطثثثاص

،نثثؾ فثث ن، حةثث  بثثّص سثثةبؾي  عمثث) أن يأكرثثر األسثث ال دخثثؾال  فثثر هثثذا البثثا  
  ال ، وُبق  عؽ أ،ر ع ر أن العر (5)ومعير ماافة، وأه  البة ، وآل ف ني

 .(6)ونطك فر االختطاص غةر هذه األربعة

م بالبةثثث  فثثثر الح ثثث  ال عترفثثثة ،ثثثةؽ وثثثةئةؽ يفثثثادة واستيثثثهد ا،ثثثؽ هيثثثا
ا أو وحسةن ا، واد واعث  فثر البةث  بح مثة االختطثاص  (7)ال  م وقؾية ووسديد 

 ،ةؽ ال بتدأ يبحؽي وال بر يب ير عم) الن ارقي.

، فيكؾن خبر ا (8)وُيروى البة  ،رفع ي،ناتي عم) ما بّص عمي  ا،ؽ السةد
 لم بتدأ وال واهد في  حةنئذ.

                                                                                                                         
== 

، ووثثرح اليثثؾاهد اليثثعرية 11/142، وال عحثثؼ ال  طثث  فثثر وثثؾاهد العربيثثة 1/371
 .2/166فر أمات ال تك النحؾية 

 .5/2249االروياا  (1)
 .2/566ال ساعد عم) وسهة  ال ؾا د  (2)
 .1/366، وال ظالع السعةدة 2/24 2عاله  (3)
 .2/567ال ساعد عم) وسهة  ال ؾا د  (4)
 .2/236ال تا   (5)
 .2/23، واله ع 5/2248ينغر: االروياا  (6)
 .517 -516ينغر: ال غنر ص (7)
 .3/78ينغر: االاتاا   (8)
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 اسؼ الاع : -ٛٔ
 مج   أولي لكحا اسؼ فع : -أ

 وذلػ فر:
 (1)قلل٢ يَٖٗيٖأَٖٚ َٞلػَيََٓف٘ ٢يٖفٖأَٖٚ  ّٜٛللهلُٗا ٌِللػََٞ نَٗٓف٘تا نََََُُٖ

، وبثثثثثاعر (4)، وأ،ثثثثثؾ حيثثثثثان(3)البةثثثثث  ووبعثثثثث  القيسثثثثثر (2)أورد ا،ثثثثثؽ جنثثثثثر
 ل حثثرل يأولثث)ي اسثثؼ فعثث  لثثثيدبؾت مثثؽ الهثث كي، واسثثتدلؾا عمثث) ذلثثػ (5)الحثثيش

 ،تعقةك األ  عر عم) البة  بأن ال عن): ياد دب  مؽ اله كي.

هذا الرأ  بأن اسؼ ال عث  ال قعثر ، واثد حكث) أ،ثؾ زيثد رفعث  مىبر ثا  دَّ ورُ 
 .(6)فر اؾلهؼ: )أوالُة(

 وفر يأول)ي ث ثة آرال أخرى، وهر:

، ورده (7)أب  فع  ماض ب عنث): اثار  مثا يهم ث ، ُبسثك ذلثػ لل ث عر -1
 .(8)اه أ،ؾ زيد مؽ اؾلهؼ )أوالُة اآلن(ا،ؽ جنر ب ا حك

                                                 

 .94سب  و ريح  ص (1)
 .3/46ال طا ص  (2)
 .1/198إقااح  وؾاهد ايقااح  (3)
 .321/ 14لتذية  والت  ة  ا (4)
 .8/3884و هةد القؾاعد  (5)
، 14/321، والتثثثثثثثذية  والت  ةثثثثثثث  3/248ينغثثثثثثثر: وثثثثثثثرح الرفثثثثثثثر عمثثثثثثث) ال افيثثثثثثثة  (6)

 .8/3885، وو هةد القؾاعد 5/2311واالروياا 
 .8/698ينغر: الدر ال طؾن  (7)
 .3/46ال طا ص  (8)
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، عمثث) معنثث): هثثؾ أولثث) ،ثثذلػ مثثؽ غةثثره، أ : الؾعةثثد عثث  و اثثة أبثث  أف -2
أول) لػ مؽ غةرك، وُرّد بثأن أفعث  مثؽ كثذا ال يىبث  بالهثال، واثد حكث) 

 أ،ؾ زيد وأبةر .

ثا فثر الؾعةثد، فثامتنع مثؽ الطثراأب  اسؼ ب نزلة أح د اسثتُ  -3 ع   عم  
(1) ،

 ، وكذلػ أول) لها.ي خبرلن سريفر البة  مبتدأ، و يفأول)يوعم) هذا 

 تقجيؼ معسؾل اسؼ الاع  عميه: -ب

ثا لرؤبثة(2)اال  جارية مثؽ ،نثر مثازن  ، ولراجثز جثاهمر (3)، وينسثك أقا 
 :(4)مؽ ،نر أسةد ،ؽ ع رو ،ؽ و يؼ
 قلزاَْٚهٖ زَيٜٟ٘ٛ َٗق ليَُ٘ق٥َحاَٜق أّٖٜ

 (5)ققؽَ َٜخََُساَْٚهٖٞ ضَأَٖٜتا ليِٓ ٍََْٜ

                                                 

، 14/321  ةثثثثثثث  ، والتثثثثثثثذية  والت3/284ينغثثثثثثثر: وثثثثثثثرح الرفثثثثثثثر عمثثثثثثث) ال افيثثثثثثثة  (1)
 .8/3885، وو هةد القؾاعد  5/2311واالروياا 

، والثثثثثدرر 2/211، والتطثثثثثري  بحاوثثثثثية قثثثثثس 4/1788ينغثثثثثر: ال قا ثثثثثد النحؾيثثثثثة  (2)
، ومعحثثثؼ وثثثؾاهد 11/261، وال عحثثثؼ ال  طثثث  فثثثر وثثثؾاهد العربيثثثة 2/341المؾامثثثع 

 .744،  222النحؾ ص
فثثثر الؾسثثثاطة ،ثثثةؽ ال تنبثثثر  لثثثيس فثثثر ديثثثؾان رؤبثثثة وال ممحقثثثات ديؾابثثث ، وُبسثثثك لثثث  (3)

 .3/141ج 78، وأمالر ا،ؽ اليحر  م275وخطؾم  ص
 .2/194، وورح اليؾاهد اليعرية فر أمات ال تك النحؾية 6/214ينغر: ال زابة  (4)
البةتثثان مثثؽ الرجثثز، وال ثثا   هثثؾ: الثثذ  ينثثزل البئثثر فثثي ل الثثدلؾ إذا اثث  مثثاؤه، ووردا  (5)

، 257، وال روحث  268، و2/153سثةرافر غةر منسؾبةؽ فر وثرح كتثا  سثةبؾي  لم
، ووثثثثثثرح ج ثثثثثث  الزجثثثثثثاجر 1/117، ووثثثثثثرح ال  طثثثثثث  1/228ج 27وايبطثثثثثثاا م

، 3/89، ووثثثرح الرفثثثر عمثثث) ال افيثثثة 3/1394، ووثثثرح ال افيثثثة اليثثثافية 2/287
== 
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بسثثك النحثثاة لم سثثا ر وال ثثؾفةةؽ استيثثهادهؼ بثثالرجز عمثث) جثثؾاز وقثثدقؼ 
عميثث  فثثر يدلثثؾ  دوب ثثاي، فثث ن يدوب ثثاي اسثثؼ فعثث ، ويدلثثؾ ي  مع ثثؾل اسثثؼ ال عثث 

ِكَتاااااَب َّللاهِ مع ؾلثثثث  مقثثثثدم ا، والتقثثثثدير: دوب ثثثثا دلثثثثؾ ، ك ثثثثا فثثثثر اؾلثثثث  وعثثثثال): 
َعَمْيُكؼْ 

 ، والتقدير: عميكؼ كتا   .(1)

قحؾز عند البطريةؽ وال رال مؽ ال ثؾفةةؽ  ألن اسثؼ ال عث  فثرع  وهذا ال
عمثثث) ال عثثث  فثثثر الع ثثث ، فثثث  يتطثثثرا وطثثثرف  ،تقثثثدقؼ مع ؾلثثث  عميثثث ، ووثثثأولؾا 
البة  عم) أن يدلؾ ي مرفؾع باال،تثدال، ويدوب ثاي خبثره، أو عمث) أبث  منطثؾ  
 ب عثث  محثثذوا وقثثديره: خثثذ دلثثؾ ، أو امثثل دلثثؾ ،  أو بحثثؾ  ذلثثػ، وأمثثا اؾلثث 

عمث) ال طثدر، فةثىول عمث) أن يكتثا ي منطثؾ   ِكَتاَب َّللاهِ َعَماْيُكؼْ وعال): 
  عمثثثثيكؼ، ثثثثثؼ حثثثثذا ال عثثثث  وأفثثثثي  ال طثثثثدر إلثثثث)  والتقثثثثدير: كتثثثثك كتثثثثا 

 .(2)ال اع ، أو قكؾن يكتا ي م عؾل ب ع  ما ر، وقديره: الزمؾا كتا   

                                                                                                                         
== 

، وورد البةثثثثث  األول غةثثثثثر 5/513، وال قا ثثثثثد اليثثثثثافية 8/3915وو هةثثثثثد القؾاعثثثثثد 
، 6/297، والتثثذية  والت  ةثث  23عثثرا  صمنسثثؾ  فثثر وثثرح األ،يثثات ال يثثكمة اي

 .3/82، وه ع الهؾامع 3/121، وأوف  ال سالػ 794ومغنر المبةك ص
 مؽ سؾرة النسال. 24مؽ آقة  (1)
 ينغر هذه ال سألة فر ال راجع التر ُذكرت فر و ري  البة . (2)
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 السسشؾع مؽ الرخف: -ٜٔ
 ورك  را يجذامي وجؾاز  رف : -أ

ثثثثثثا (1)داالثثثثثث  ،نثثثثثث  النع ثثثثثثان ،ثثثثثثؽ بيثثثثثثةر ح ةثثثثثثدة أو هنثثثثثث ، وُبسثثثثثثك أقا 
 :(2)لم رزدق

 (3)فاقضٜٕٖلرٖ لَّصَٔ باق ًََجَٝجَعَ تَجِعََٚ   ٙاسَلً٘بَ طَهَْٖأَٖٚ ٝحَٚضا َٔعَ عّق لخلٖبََْ

استيثثهد سثثةبؾي  بالبةثث  عمثث) وثثرك  ثثرا يجثثذامي عمثث) معنثث) القبةمثثة، 
 .(4)حر لحازولؾ أمكن  وذكةره و رف  ح    عم) ال

                                                 

، ووثثثرح كتثثثا  سثثثةبؾي  5/1158ُبسثثثك لبنثثث  النع ثثثان دون وحديثثثد فثثثر ال  طثثثص  (1)
، وسثث ط 95، وُبسثثك لح ةثثدة ،نثث  النع ثثان فثثر ب غثثات النسثثال ص4/18فر لمسثثةرا

، وُبسثثثك لهنثثثد ،نثثث  5/32، وال عحثثثؼ ال  طثثث  فثثثر وثثثؾاهد العربيثثثة 1/181الئلثثث  
، 2/137، وال حثثرر الثثؾجةز 2/464النع ثثان فثثر الن ثث  فثثر و سثثةر كتثثا  سثثةبؾي  

 .1/153، والدر ال طؾن 3/414والبحر ال حيط 
 ،وليس فر ديؾان ال رزدق.2/379دبال ينغر: محافرات األ (2)
البةثثث  مثثثؽ الظؾيثثث ، وُيثثثروى يبكثثث)ي مكثثثان ببثثثا، ويعثثثؾاي مكثثثان يروحي، وال ظثثثارا:  (3)

الريا  ال عم ة األطراا، وروح هذا هؾ روح ،ؽ زبباع، وكان سثةد جثذام، وأحثد والة 
 فمسظةؽ أقام يزيد، يذكر و كثؽ روح عنثد السثمظان، ولبسث  ال ثز، وأبث  لثؼ قكثؽ أهث   
لذلػ فثال ز ينبثؾ عنث  وين ثره، ك ثا واث  ال ظثارا حثةؽ ومبسثها جثذام، وورد البةث  

، 3/364، وال قتاثثثثثك 3/364، وال قتاثثثثثك 3/248غةثثثثثر منسثثثثثؾ  فثثثثثر ال تثثثثثا  
، والتثذية  918، ووثرح الح اسثة لمتبريثز  ص1167وورح الح اسة لم رزواثر ص

اليثثعرية  ، ووثثرح اليثثؾاهد494، 115، ومعحثثؼ وثثؾاهد النحثثؾ ص7/147والت  ةثث  
 .2/151فر أمات ال تك النحؾية 

 .461 -459، وينغر: وحطة  عةؽ الذهك 3/248ينغر: ال تا   (4)
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  حف التشؾاؽ مؽ األسسا  السشرخفة اللتقا  الداكشنؽ: -ب
، واةثثثثث : (2)، واةثثثثث : مثثثثثؽ ،نثثثثثر عثثثثثامر(1)المثثثثثرأة مثثثثثؽ ،نثثثثثر عقةثثثثث  ُرو  

ا لقطر ،ؽ ك  (3)لمعامرية  .(5)، ولرج  مؽ طرل(4)، وُبسك أقا 
 ٞللًَٚعَ كٝٚطٚيٖ ٢لقيخَ س٠ََٗٝحَ

 (6)لر٦ََٞ ق اَِٖٚ ّٞلق٥َليٕٞ ِاقتَٚحَ

استيثثثهد النحثثثاة بثثثالرجز فثثثر مؾفثثثعةؽ، أحثثثده ا: وهثثثؾ مثثثا قعنةنثثثا هنثثثا، 
أن ال ثراد:  (8)، وغةثره(7)ومحم  االستيهاد فثر يوحثاوؼ الظثا ري، فثذكر ال ارسثر

                                                 

، ولسان العر  )حتؼ(، و)مأى(، وخزابة 133، وفرا ر اليعر ص321ينغر: النؾادر ص (1)
 .7/375األد  

 .7/375ينغر: خزابة األد   (2)
 ينغر: المسان )حتؼ(. (3)
 .4/2185أم (، وال قا د النحؾية ينغر: المسان ) (4)
 ،.7/375ينغر: خزابة األد   (5)
البةتان مؽ الرجثز ال يثظؾر، وُيثروى يخالثدي مكثان يحثاوؼي وح ثالي مكثان يوهثا ي، وورد بث   (6)

، 97 -2/96، ووثثثرح كتثثثا  سثثثةبؾي  لمسثثثةرافر 332، 329 -3/328عثثثزو فثثثر األ ثثثؾل 
، وسثثثر  ثثثناعة 122ل ؾوثثث  ص، وا511، وعمثثث  النحثثثؾ ص177وال سثثثا   العسثثثكرية ص

، والطثثثحاح بثثثا  ال ثثثيؼ فطثثث  الحثثثال، مثثثا قحثثثؾز 1/312، وال طثثثا ص 2/534ايعثثثرا  
، وايبطثاا م 36، والعثدد فثر المغثة ال،ثؽ سثةده ص261، 221لمياعر فثر الاثرورة ص

، وورح الرفثر عمث) ال افيثة 163 -2/162ج 45، وأمالر ا،ؽ اليحر  م2/663ج  94
، 362، و2/357: ال عحؼ ال  ط  فثر وثؾاهد العربيثة ، وينغر4/483، و379، 3/313

، ووثثرح اليثثؾاهد اليثثعرية فثثر أمثثات ال تثثك النحؾيثثة 778، 244ومعحثثؼ وثثؾاهد النحثثؾ ص
3/372. 

 .178 -177ال سا   العسكرية ص (7)
، ومثا قحثؾز لميثاعر فثر الاثرورة 2/534، سر  ناعة ايعرا  122ينغر: ال ؾو  ص (8)

، 163 -2/162ج 45، وأمثثثثثثالر ا،ثثثثثؽ اليثثثثثثحر  م2/663ج 94، وايبطثثثثثاا م 261ص
 .4/483وورح الرفر عم) ال افية 
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ال ثثراد: وحثثاوؼ  بثثالتنؾيؽ  ألبثث  اسثثؼ منطثثرا، وإب ثثا وثثرك التنثثؾيؽ وجعثث  ،ثثدل 
 .(1)كسرة النؾن اللتقال الساكنةؽ حذا النؾن لمارورة

وؼ الظثثثا ري أخثثثف الاثثثرورات  ل ثثثؾن الظثثثا ر  ثثث ة والحثثثذا فثثثر يوحثثثا
، فقثد بثّص األعمثؼ اليثنت ر  (2)لحاوؼ، والط ة مع ال ؾ ؾا كال م ثة الؾاحثدة

عم) أن يأحسؽ ما قكؾن حذا التنؾيؽ فر مر  اؾلػ: هثذا زيثُد الظؾيث ، ألن 
بَّ  بال ااا وال ااا إلي ي  .(3)النع  ال نعؾت كاسؼ واحد ف ُيي 

ا وسيأور.وال ؾفع اآلخر: محر  ل يمئري ج ع 

  رب السزارع بأن مزسخة جؾاًزا بعج واو السعية: -ٕٓ
، واةثثثثث : زوج يزيثثثثثد ،ثثثثثؽ هبةثثثثثرة (4)االثثثثث  ميسثثثثثؾن ،نثثثثث  بحثثثثثدل ال مبيثثثثثة

 .(6)،(5)ال حاربر

                                                 

 ينغر: الطحاح با  ال يؼ فط  الحال )حتؼ(، والمسان )حتؼ(. (1)
 .663/ 2ج 94ينغر: االبتطاا مؽ ايبطاا ،هامش ايبطاا م  (2)
 .141وحطة  عةؽ الذهك ص (3)
  -هثثث81معاويثة ،ثثؽ سثفيان، وأم يزيثد ا،نثث ، وؾفةث  بحثؾ هثر ميسثؾن ،نثث  بحثدل ،ثؽ ُأب ي ثث  ال مبيثة، أم  (4)

 (.7/339، واألع م 516 -8/515، وال زابة 1/346م. )ينغر: إقااح وؾاهد ايقااح 71
هر امرأة مؽ ولد طمبة ،ؽ ييس ،ثؽ عا ثؼ ال نقثر ، وزوجهثا يزيثد ،ثؽ هبةثرة ال حثاربر أول  (5)

 (.116غات النسال صأمةر ولر الي امة لعبد ال مػ ،ؽ مروان، )ينغر: ب 
، 2/25واالاتاثثا   1/284ُبسثثك البةثث  ل يسثثؾن ،نثث  بحثثدل فثثر سثثر  ثثناعة ايعثثرا   (6)

وال قا ثثد النحؾيثثة ،  6/87، 5/165، وال قا ثثد اليثثافية 251ووثثرح وثثؾاهد ايقاثثاح ص
،  والمسثثثثان )مسثثثثؽ( 8/513 ، وال زابثثثثة778، 653، ووثثثثرح وثثثثؾاهد ال غنثثثثر ص4/1881

، ووثثرح 498، 116، ومعحثثؼ وثثؾاهد النحثثؾ 5/111وثثؾاهد العربيثثة  وال عحثثؼ ال  طثث  فثثر
، وُبسثثثك المثثثرأة يزيثثثد ،ثثثؽ هبةثثثرة فثثثر 2/136اليثثثؾاهد اليثثثعرية فثثثر أمثثثات ال تثثثك النحؾيثثثة 

== 
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 (1)ٛفََلفٗليؿّ ؼٜبَيٗ ََََٔ  يِٞ أٖحمَلّ   ٞللَٓعَٝ طِلٚتَكٖ ؼا عَبق٠َ٤ًَُٗبَيٖ

ي ب فثثث ار يأني  (3)، وغةثثثره(2)استيثثثهد سثثثةبؾي  ثثثرَّ بالبةثثث  عمثثث) بطثثثك يو ق 
   عم) عظف عم) يلبسي  ألب  اسؼ ويوقري فع  فمؼ ق كؽ عظ   عمي ، فحُ لي

ألن يأني وما بعدها اسؼ، فُعظثف اسثؼ عمث) اسثؼ، وجعث  ال بثر  ،إف ار يأني
ا وهؾ يأحكي ، ويحؾز إعهار يأني لقؾة الداللة عمةها، ولؾال وقدم (4)عنه ا واحد 

 .(5)حز إعهارهاال طدر لؼ ق

وذكثثر القيسثثر أن البةثث  ُيثثروى ،رفثثع ال عثث  يوقثثري، جعثث  الثثؾاو لمحثثال، 
، فنثّزل ال عث  منزلثثة (6)ووقثدير ال ث م: ألن أل ثبس ال بثثالة اثارة عةنثر أحثك إلثثرَّ 

                                                                                                                         
== 

، وُبسثك 26 -5/25، والبطا ر والثذخا ر أل،ثر حيثان التؾحةثد   116ب غات النسال ص
 .1/427المرأة أعرا،ية مؽ بسال معاوية فر آمالر ا،ؽ اليحر  

أن الرواقة الطحيحة لمبةث  يولثبسي  8/514البة  مؽ الؾافر ، وذكر البغداد  فر ال زابة  (1)
ولثثثيس يلمثثثبسي ب مثثثةؽ، وورد البةثثث  بثثث  بسثثثبة فثثثر أغمثثثك ال راجثثثع النحؾيثثثة منهثثثا ال تثثثا   

، ووثرح كتثا  سثثةبؾي  312، وايقاثثاح ص2/151، واأل ثؾل 2/26، وال قتاثك 3/45
، ووثثثرح ج ثثث  4/237، ووثثثرح ال  طثثث  1/615قع ال،ثثثؽ األثةثثثر ، والبثثثد3/237لمسثثثةرافر 
، ووثثثثرح الرفثثثثر عمثثثث) كافيثثثثة ا،ثثثثؽ 4/48، ووثثثثرح التسثثثثهة  2/157، و1/131الزجثثثثاجر 
 .157، والحن) الدابر ص77، و4/54الحاجك 

 .46 -3/45ال تا   (2)
 ينغر: ال راجع التر ذكرت فر و ري  البة . (3)
 .5/65أ،يات ال غنر  ، وورح399ينغر: وحطة  عةؽ الذهك ص (4)
 .251ينغر: ورح وؾاهد ايقااح ال،ؽ ،ر  ص (5)
 .1/347ينغر: إقااح وؾاهد ايقااح  (6)
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ة ثثد َّ ال أن و ثثراه  ُع بالُ ع  ثث   ، فتسثث ع (1)ال طثثدر، عمثث) بحثثؾ اثثؾلهؼ فثثر ال رثث : و س 
 .(2)منزل منزلة: س اعػ

 ستعسال "قعنج" ف  القدؼ:ا -ٕٔ
ي ب ثة (4)و)االروياا( (3)أبيد أ،ؾ حيان فر )التذية ( ، ووبع  البغداد  لُقر 
ي ب ة األعرا،ية بق   عؽ األزهر   لُقر 
(5). 
 (6)ملَلصٍََأٖيَِٖ تَ ًَََُٖٝٓق َْ ََِ ََأ٣َٚ٘ لرٗ َ  ُوللقٖ َٝسَىَ عََُطَ لهلل َٜق نََٓتَ ََقيَ

ثثثثا،  (8)ؾ حيثثثثان فثثثر )التثثثثذية (، ووبعثثثث  أ،ثثث(7)وأورد ا،ثثثؽ مالثثثثػ البةثثث  أقا 
منسثثؾب ا لقثثيس العثثامر   (9)وبثثاعر الحثثيش

فثثر رواقثثة اليثثظر  مثثع اخثثت ا (11)
 عندهؼ:األول، فقد ُرو  

 قيُوََ ِّق أَٜٗ ؽٜقِٓلي  ِى ضَٝسَ َقٖ

                                                 

ةثثد، وهثثؾ اسثثؼ ابةمثثة، ينغثثر ال رثث  فثثر  (1) ال عةثثد : وطثثغةر معثثد ، ومنسثثؾ  إلثث) ُمع 
 .1/215، وج هرة األمرال 4/44كتا  سةبؾي  

 .4/1882ينغر: ال قا د النحؾية  (2)
(3) 11/341. 
(4) 4/1797. 
 ، وينغر: المسان )اعد(.1/211وهذيك المغة  (5)
 البة  مؽ الظؾي ، ومأوى: ال كان الذ  أوى إلي ، وال عطك: السةد. (6)
 .2/873، وورح ال افية اليافية 3/198ورح التسهة   (7)
(8) 11/341. 
 .6/3169و هةد القؾاعد  (9)
 لؼ أعرر عمي  فر ديؾاب . (11)
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واثثد اسُتيثثهد بثث  عمثث) الرواقثثة األولثث) عمثث) اسثثتع ال ياعةثثدي فثثر القسثثؼ، 
ثر مثؽ اثؾلهؼ: اعةثدك لثت عمؽ ويدل عم) ذلػ ما حكاه أ،ؾ عبةثد عثؽ عُ  ميثا ُما 

ثر، واثال أ،ثؾ عبةثد(1)كذا أبث   ، ويستيهد بث  كثذلػ عمث) الح ثع ،ةنث  وبثةؽ الع   
 .(2)ا اجت ع في  الع ر والقعةد إال هذالؼ قس ع ،ةت  

ا عم) بطك ما بعد اعةد  .(3)وأما ا،ؽ مالػ ف ب  أورد البة  واهد 

 ال، هر:وكذا اعد   أاؾ  ولمعم ال فر اعةدك  ،

أبه ثثثثثثثا مطثثثثثثثدران جثثثثثثثالا عمثثثثثثث) ال عثثثثثثث  وال عةثثثثثثث ، ومعناه ثثثثثثثا ال رايبثثثثثثثة،  -1
 سؼ ب راابتػ  .وابتطا،ه ا ،نزع ال افض، والتقدير: أا

 ثثثثا ا اسثثثث ان ب عنثثثث) الراةثثثثك والحفثثثثيا، فه ثثثثا مثثثثؽ  ثثثث ات  ، ولثأبه ثثثث -2
عف ذلثثػ بأبه ثثا لثثؼ قسثث عا مثثؽ أسثث ال الح لثثة بعثثده ا ،ثثدل منه ثثا. وفثث

   وعال).

، وال عنثثثث): انطثثثثؾبان عمثثثث) ال طثثثثدرية وإن لثثثثؼ قسثثثثتع   فعمه ثثثثأبه ثثثثا م -3
ا مت كن ا بالسىال مؽ   وعال).  جعمتػ ااعد 

 ا منطؾبان عم) ال  عؾل ب ، والتقدير: أسأل   وقعةدك وو كةنػ.ثأبه  -4

أبه ثثثثثا منطثثثثثؾبان ،نثثثثثزع ال ثثثثثافض، والتقثثثثثدير: أسثثثثثأل ،تقعةثثثثثدك  ، أ :  -5
الثثثت كؽ، وه ثثثا مطثثثدران محثثثذوفا بسثثثبتػ إقثثثاه إلثثث) القعثثثؾد، أ  الثثثدوام و 

 .(1)الزوا د ماافان إل) ال اع ، ول ا الح لة م عؾل ب 

                                                 

 .4/1797، واروياا الار  11/341، والتذية  1/211ك المغة ينغر: وهذي (1)
 ينغر: ال راجع السابقة. (2)
 .2/873، وورح ال افية اليافية 3/198ورح التسهة   (3)
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 ف  "لؾ": مدائ  -ٕٕ
 مج   "لؾ" مرجراة بجون ماهؼ تسؽ: -أ

ثثثثثر، واةثثثثث : أختثثثثث ، واةثثثثث : لةمثثثثث)أبيثثثثثد النحثثثثثاة لقُ  مثثثثثة ،نثثثثث  النَّا  ،نثثثثث   ت ة 
ر  :(3)، واة : اتةمة أخ  فرار(2)النَّا 

 (ٗ)َٓلاٝظٗ ليُ٘اخََُغََٛ لي٘للي٘فٖت٢َ َٖٚا ََِٔ   قللََُٚضانِ ََََٓٓتَ ى يَََٖٛق نٖقَٕ ضَطِ

ا عم) محثرل يلثؾي ال طثدرية (6)، وآخرون (5)واد أورده ا،ؽ مالػ ، واهد 
، وهثؾ امةث ، فثاألكرر واؾعهثا بعثد مثا يثدل عمث) و  ثؽِّ كقؾلث   غةر مسبؾاة ،ت ؽِّ

َف َسَشةٍ َيَؾدُّ َأَ ُجُهْؼ َلْؾ ُيَعسهُخ َألْ وعال): 
(7). 

                                                                                                                         
== 

، 381، و349، و 1/322، ويراجثثثثثثع ال تثثثثثثا 2/327ينغثثثثثثر: هثثثثثثامش ال قتاثثثثثثك  (1)
 .3/197، وورح التسهة  2/113، وأمالر ا،ؽ اليحر  2/252واأل ؾل 

 :وهؾ 96سب  و ري  ،ة  مؽ ب س القطةدة ص (2)
ٌٌ َا َلطٜفَٞ قَٖٛ   أَٖاخٌَُِس ٚليط٤َََِٔا ض٤ََٔا َْجَٝبَل١ُ  ماَََٗق َٚلي٘فٖخٌَا فٖخَ

 .1/228ينغر: ورح التسهة   (3)
البة  مؽ ال ام ، وال غيا: مؽ غاعث  إذا أغاثب ، وال حنث : الثذ  قك ثؽ فثر امبث   (4)

، واله ع 3/1321، و2/992البة  ،دون بسبة فر االروياا الغيا والعداوة، وورد 
، ومعحثثثثؼ وثثثثؾاهد 5/173، وينغثثثثر: ال عحثثثثؼ ال  طثثثث  فثثثثر وثثثثؾاهد العربيثثثثة 1/264

 .2/171، وورح اليؾاهد اليعرية فر أمات ال تك النحؾية 513، 118النحؾ ص
 .1/314، وورح ال افية اليافية 1/228ورح التسهة   (5)
، 351، وال غنثثثثر ص288، والحنثثثث) الثثثثدابر ص3/157 ةثثثث  ينغثثثثر: التثثثثذية  والت  (6)

 .2/763، وو هةد القؾاعد 2/282ووعمة  ال را د 
 مؽ سؾرة البقرة. 96مؽ آقة  (7)
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ومقتاثثث) كثثث م ال ارسثثثر أن يلثثثؾي وثثثرطية، وجؾا،هثثثا محثثثذوا دل عميثثث  
فر ال عنث)  ة  است هامية، وفاع  يفركيماابمها  ألب   رح بأن يماي فر الب

ثثثر أو  قعثثثؾد إلثثث) يمثثثاي، وجثثثّؾز أن و ثثثؾن يمثثثاي بافيثثثة، وأفثثث ر فثثثر ال عثثث  الاُّ
ةر، ثؼ اال: يوال قستقيؼ أن وحع  دل عميث  اؾلهثا: يلثؾ مننث ي  ال ؽَّ الثذ  الاَّ

ال اع ، ك ا استقام ذلػ فر ه زة االست هام ويأمي، أال وثرى أبث  لثيس فثر يلثؾي 
 .(1)ما فر اله زة وأم مؽ معايبة االس ةؽ بعد يلؾي ك ا وعايبا بعد سؾالي

 الجدم با"لؾ": -ب
 (3()2)ٌَصَخا ٚاشا ٌسََْٗ ٍٜلآلطق لااحَ  لل١ُ ََٝٚ ََشا َ٘نَ قضَطٖ أٜ٘ؿَ َٛيٖ

استيثثهد النحثثاة بالبةثث  عمثث) الحثثزم ،ثثثيلؾي فثثر يلثثؾ قيثثأي، وذلثثػ لاثثرورة 
، ف بثثث   ثثثرح بأبثثث  (5)، وُبسثثثك خظثثثأ ال،ثثؽ اليثثثحر  جثثثؾاز الحثثثزم ،هثثا(4)اليثثعر
 .(6)فرورة

                                                 

 .5/53، وينغر: ورح أ،يات ال غنر 473كتا  اليعر ص (1)
 ، وهؾ:81البة  ورد ف ؽ مقظؾعة سب  و ري  البة  األول منها ص (2)

ٙالَق حلٖ قفٖقضًٜغ ًُ قزَضٚا ٘خَ ِ  للقًَا  ٌَللََٝلٌٜ ٚا َْهٝ٘ؼ َٚنحلَٖٝطَ ظَا

ال يعة: النياط، أو أول  جر  ال رس، واآلطال: ال ؾا ر، واحدها إطث ، والحث  األطثال:  (3)
أ  فامرها، والنهد: ال يرا ال رو ع، والُ ط  : ج ع خطمة وهثر لفي ثة مثؽ وثعر، وورد 

، ووثثثؾاهد التؾفثثثي  والتطثثثحي  3/1632البةثثث  غةثثثر منسثثثؾ  فثثثر وثثثرح ال افيثثثة اليثثثافية 
، ومغنثر المبةثك 4/452، وورح الرفر عم) ال افيثة 97،و4/83، وورح التسهة  72ص
، 664، وينغثثثثر: وثثثرح وثثثثؾاهد ال غنثثثثر ص4436، و9/4361، وو هةثثثد القؾاعثثثثد 357ص

، وال عحثثؼ ال  طثث  فثثر وثثؾاهد العربيثثة 5/116، ووثثرح أ،يثثات ال غنثثر 11/298وال زابثثة 
، ووثثرح اليثثؾاهد اليثثعرية فثثر أمثثات 589، 148النحثثؾ اليثثعرية ص، ومعحثثؼ وثثؾاهد 6/18

 .2/326ال تك النحؾية 
 ينغر: ال راجع السابقة فر و ري  البة . (4)
 .286، والحن) الدابر ص4/83، ورح التسهة  3/1632ينغر: ورح ال افية اليافية  (5)
 .2/83ج 41أمالر ا،ؽ اليحر  م (6)
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وإن ااتاث  جؾاب ثثا  يلؾي   ألبهثثا م اراثة لحثروا اليثرطوإب ثا لثؼ قحثزم ،ثث
ي اليثثثثثرطية، وذلثثثثثػ أن حثثثثثرا اليثثثثثرط ين قثثثثث  ال افثثثثثر إلثثثثث) ك ثثثثثا وقتاثثثثثي  يإن 

ا خرجنثثا، وال و عثث  ذلثثػ يلثثؾي، وإب ثثا وقثثؾل:  االسثثتقبال، كقؾلثثػ: إن خرجثث   غثثد 
 .(1)لؾ خرج   أمس خرجنا

إلث) أبث  ال ححثة فثر البةث  ل ستيثهاد بث  عمث) الحثزم  وذهك ،ؽ مالػ
تثثرك اله ثثزة. ، -ألن مثثؽ العثثر  مثثؽ ققثثؾل: )جثثال قحثثر( و)وثثال قيثثا( ،ثثثيلؾي 

( فقثال: )قيثا( ثثؼ لمثؽ لغتث  وثرك ه ثزة )قيثا لبةث في كؽ أن قكؾن اا ث  هثذا ا
 .(2)أ،دل األلف ه زة. ك ا اة  فر )عالؼ( و)خاوؼ(: )عألؼ( و)خأوؼ(

 والترخاح بالخبخ بعجها: "لؾال"،مج   الجؾاب لمقدؼ الستقجم عمي  -ٖٕ

ا ألم الححاج(3)اال  امرأة مؽ أه  ال دينة  :(4)، وُبسك أقا 
 (٘)َََٔ َٖصَل ليػِطٜٜطٜ بََٛلَْبا٘ا يٖعاعَعٜعَ  طاٙا للا ؾ٤َََٞ حلَٖٝفَٖٛليًَٞ٘ يَٖٛا ليًٞ٘ا 

                                                 

 .288 -1/287ج 28ينغر: أمالر ا،ؽ اليحر  م (1)
 .299 -11/298، وينغر خزابة األد  3/1633ورح ال افية اليافية  (2)
، ينغثثر ب غثثات النسثثال () وهثثر امثثرأة كثثان زوجهثثا فثثر بعثث  ع ثثر ،ثثؽ ال ظثثا  (3)

، والح اسثثثثثثثثة البطثثثثثثثثرية 3/486، وكتثثثثثثثثا  األفعثثثثثثثثال لمسراسثثثثثثثثظر 177 -176ص
، وورح اليؾاهد 5/122، وورح أ،يات ال غنر 668، وورح وؾاهد ال غنر 2/862

 . 1/151اليعرية فر أمات ال تك النحؾية 
 .151 -21/151ينغر: واج العروس )زعزع(  (4)
البةثث  مثثؽ بحثثر الظؾيثث ، ويثثروى اليثثظر األول ووثثا  لثثؾال خيثثية   وحثثده، وُيثثروى  (5)

ثثا يأبثثر أرايبثث ي ويال ر  غةثثرهي مكثثان يال وثثرل غةثثرهي، وكثثذلػ يلزلثثزلي ويلحثثّركي  أقا 
، 1/86، ووهذيك المغثة 1/77عزعي، وورد البة  ب  عزو فر كتا  العةؽ مكان يلز 

، ور ثثثثثثثف ال بثثثثثثثابر 9/23، ووثثثثثثثرح ال  طثثثثثثث  2/394وسثثثثثثثر  ثثثثثثثناعة ايعثثثثثثثرا  
== 
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 (4)، وأ،ثثؾ حيثثان(3)، وال ثثالقر(2)، ووبعثث  ا،ثثؽ ق ثثيش(1)استيثثهد ا،ثثؽ جنثثر
بالبةثث  عمثث) أن الثث م فثثر يلزعثثزعي الؾااعثثثة فثثر جثثؾا  لثثؾال، إب ثثا هثثر جثثثؾا  

 القسؼ.

منثث  ،رواقثثة لثثؼ وأورد ا،ثثؽ هيثثام البةثث  ول ثثؽ عمثث) رواقثثة اليثثظر األول 
 أعرر عمةها عند غةره وهر:

 تادَؿ٢َ عََٛلقَبا٘افَٖٛليًَٞ٘ يَٖٛا ليًٞ٘ا 

فيث  بثال بر بعثد يلثؾالي وذلثػ فثر يو يث) عؾايبث ي،  وذكر أب  م ثا ُ ثرَّح
ثؼ خرج  عم) أب  ،دل اوثت ال عمث) أن األ ث  يأن و يث)ي، ثثؼ حثذف  يأني 

ة معترفثثة، أو عمثث) أبثث  حثثال وارو ثثع ال عثث ، أو وقثثدير: يو يثث) عؾايبثث ي ج مثث
 .(5)مؽ ال بر ال حذوا

                                                                                                                         
== 

، وخزابثثثثثثثثثثة األد : 361، وال غنثثثثثثثثثثر ص11/372، والتثثثثثثثثثثذية  والت  ةثثثثثثثثثث  241ص
، ومعحثثثثؼ وثثثثؾاهد النحثثثثؾ 1/264، وال عحثثثثؼ ال  طثثثث  فثثثثر وثثثثؾاهد العربيثثثثة 1/333

 .1/151رح اليؾاهد اليعرية فر أمات ال تك النحؾية ، وو281، 33ص
 .2/394سر  ناعة ايعرا   (1)
 .9/23ورح ال  ط   (2)
 .241ر ف ال بابر ص (3)
 .11/372التذية  والت  ة   (4)
 .361ينغر: ال غنر ص (5)
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وخبثثر ال بتثثدأ بعثثد لثثؾال قحثثك حذفثث  عنثثد الح هثثؾر، وعنثثد غةثثرهؼ قحثثك 
ا  حذف  إذا كان كؾب ا مظمق ا كالؾجؾد والحطؾل، ويحك ذكره إذا كان كؾب ا مقةد 

 .(1)كالقيام والقعؾد، ويحؾز األمران إن ُعمؼ أو دل عمي  دلة 

 "لسا":  زاادة "أن" بعج -ٕٗ
ا لم نسال(2)اال  لةم) األخةمية  :(3)، وُبسك أقا 

 (4)ٞلليَٛ َلي٘ قبَؾَٚزَ سٟ نقخلٗضٜبقتا  اٙلللبَقٗ ٌََٝدَلي٘ تَأَٜضَ َٕق أٖلٚرٞ

ي  (6)، ووبعثثثث  ا،ثثثثؽ اليثثثثحر  (5)استيثثثثهد الهثثثثرو   بالبةثثثث  عمثثثث) زيثثثثادة يأن 
َفَمسها َأْن َجاَ  اْلَبِذنخُ لمتؾكةد، ومرم  اؾل  وعال): 

(1). 

                                                 

، والتطثثثثثري  158  -1/156، وأوفثثثثث  ال سثثثثثالػ 1/276ينغثثثثثر: وثثثثثرح التسثثثثثهة   (1)
 .1/178بحاوية قس 

 ، والمسان )اب (.2/72، وينغر: ورح أد  ال تا  89ديؾابها ص (2)
، وال عثثثثابر ال بةثثثثر 89لثثثثيس فثثثثر ديؾابهثثثثا، ول ثثثثؽ ُبسثثثثك إلةهثثثثا فثثثثر أد  ال اوثثثثك ص (3)

، 4/285، 3/128، وورح ديؾان ال تنبر لمعكبر  1/882، وس ط الئل  1/121
 ، والمسان )اب (.2/267ومعحؼ ديؾان العر  

أ  واثثر   –يوُثثردىي  79ويثثروى فثثر ديثثؾان لةمثث) األخةميثثة صالبةثث  مثثؽ الثثؾافر،  (4)
مكثثان ييثثب ي، والقبثث : ج ثثع األابثث ، وهثثؾ الثثذ  ينغثثر إلثث) طثثرا  -األرض ،رجمةهثثا

أب ثث ، ووبثثارى: وعثثارض ووسثثا، ، واليثثبا: أطثثراا األسثثّنة، الؾاحثثد: وثثباة، والعثثؾالر: 
بث  عثزو فثر  ج ع عالية الرم ، وهر ما دون السنان إل) بطثف القنثاة،وورد البةث 

، وينغر: ال عحؼ ال  ط  فر 3/159ج 79، وأمالر ا،ؽ اليحر  م68األزهية ص
 .6/442وؾاهد العربية 

 .68األزهية ص (5)
 .3/159ج 79أمالر ا،ؽ اليحر   (6)
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ويأني بعثد يل ثاي أفثادت وؾكةثثد ال عنث) ووقؾيتث ، ولثثيس معنث) زيادوهثا أبثث  
قحثؾز االسثثتغنال عنهثا، وإب ثثا سثث ة  زا ثدة  ألبثث  ال يتغةثثر ،هثا أ ثث  ال عنثث)، 

د عبر ا، والقحثؾز ع  والقؾل بالزيادة مع خمؾها مؽ ال ا دة ال عنؾية وهر التؾكةد قُ 
يا ث ، وأ  تث  عمثةهؼ البار  وعال) وأببذلػ فر ك م ال طحال والسي ا فر ك م 

 .(2)الس م

مج   مسند العجد القمنا  جسًعاا، والجساع بانؽ العاجد "اثشانؽ"  -ٕ٘
 والسعجود ضخورة:

 وذلػ فر الرجز الذ  سب  ذكره، وهؾ: 
 ساٍٜللسَي٘ليتِ َََٔ َ٘للنأٍَٖٕ خاصَََٝٝ

 (3)ق حََٓظٌَٖٜٓتَثَ َ٘فٝ ٛٝظجاظٖطَفا عَ

 رجز فر با  العدد فر يثنتا حنغ ي عم) وةئةؽ:لاستيهد النحاة با
يثنتثثثايوهؾ يحنغثثث ي اسثثثؼ ققثثثع عمثثث) ج يثثثع الحثثثنس،  أن م ةثثثز أ اااجهسا:

وح  العثدد القمةث  أن قاثاا إلث) الح ثع القمةث ، أ : قكثؾن م ةثزه ج ثع امثة، 
قثثال: خ سثثة مثث) وقثثدير: ثنتثثان مثثؽ الحنغثث ، ك ثثا قوإب ثثا جثثاز يثنتثثا حنغثث ي ع
ا إل) ال عدود القمة  بحؾ )أكمك(، وإب ثا هثؾ عمث) ك  ، وكان الؾج  إفافته

                                                                                                                         
== 

 مؽ سؾرة يؾسف. 96مؽ آقة  (1)
 .433 -4/432ينغر: ورح الرفر عم) ال افية  (2)
 .89-88ينغر: ص (3)
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، وذهك ال مة  إل) أن مرث  (1)وقدير: خ سة مؽ ال   ، أ  مؽ هذا الحنس
 .(3)، وذكر ال ارسر أب  واذ(2)ذلػ إب ا قحؾز فر اليعر

نغ ي، ف ان ينبغر أن ُققال: ح ع ،ةؽ العدد يثنتاي وال عدود يحال اآلخخ:
ثنثثثثةؽ والؾاحثثثثدة والرنتثثثثةؽ واالثنتثثثثةؽ ال قحثثثثؾز فةه ثثثثا حنغمتثثثثان، ألن الؾاحثثثثد واال

ايفافة أ   ، ألن ذكر ال عدود قغنر عؽ ذكر العدد، ف ذا اة : رج ، ُعمؼ 
أبثثث  واحثثثد، وإذا اةثثث : امثثثرأة، ُعمثثثؼ أبهثثثا واحثثثدة، وإذا اةثثث : رجثثث ن، ُعمثثثؼ أبه ثثثا 

ةنه ثثا ، فمثثذلػ ال قحثثؾز الح ثثع ،(4)، عمثثؼ أبه ثثا اثنتثثاناثنثثان، وإذا اةثث  امرأوثثان
، ف ذا جال ك ا فر يثنتا حنغث ي فقياسث  أبث  عثدد (5)وبةؽ ال عدود إال افظرار ا

، إال أن هثثثذا (7)، فيثثثب  بثثث ، ألبه ثثثا ج ثثثع فثثثر ال عنثثث)(6)ك ثثثا أن )ث ثثثثة( عثثثدد
 .(8)بادر عؽ االستع ال ك ا  رح ال ارسر

                                                 

 .532، ووحطة  عةؽ الذهك ص3/568ينغر: ال تا   (1)
 .3/624ال رجع السا،   (2)
 .4/71التعميقة عم) كتا  سةبؾي   (3)
 .2/29ينغر: ورح ج   الزجاجر  (4)
، ووثثثثرح ج ثثثث  6/18ينغثثثثر: الطثثثثحاح بثثثثا  اليثثثثال فطثثثث  الرثثثثال، ووثثثثرح ال  طثثثث   (5)

، واله ثثثثثع 9/285، والتثثثثذية  والت  ةثثثثث  2/395، ووثثثثثرح التسثثثثثهة  2/29الزجثثثثاجر 
2/271- 271. 

 .4/71ينغر: التعميقة عم) كتا  سةبؾي   (6)
 .489ينغر: عم  النحؾ ال،ؽ الؾراق ص (7)
 .4/71ينغر: التعميقة  (8)
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 ثا ًيا: الرخف:
 زاادة الها  ف  "مهخاق": -ٔ

ا (1) نسالالاال   م، وُبسك أقا   :(2)ألم ع رو أخ  ربيعة ،ؽ مكدَّ
 (3)ٗق َٚا ضلمٜقظٌٜ  عََٓال عَلفٖ قغَخْ  طلمالَاَٗ رق٤ال ٗقَََٓ وَََٓقٍا عََٝق نَََ

ا عمثث) زيثثادة الهثثال فثثر أهثثراق  فقثثال: يوأمثثا  أورد الحرجثثابر البةثث  وثثاهد 
أهثثراق فثث  قحت ثث  إال أن و ثثؾن الهثثال زا ثثدة، ولثثيس هثثؾ مثثؽ هثثراق فثثر وثثرل، 

هثثثراق ،ثثثدل مثثثؽ اله ثثثزة فثثثر أراق، وهثثثذه الهثثثال زا ثثثدة وليسثثث  ،بثثثدل،  ألن هثثثال
ك ثثثا ال قحت ثثثع ه زوثثثان لمتعثثثد ،  فيقثثثال: إبثثث  ال قحثثثؾز أن قحت ثثثع مثثثع اله ثثثزة

ولثثيس أهثثراق بعزيثثز فثثر ك مهثثؼ، فيسثثتظاع إب ثثاره  ألبثث  اثثد كرثثر فثثر اليثثعر 
ل فثثثثيمهراقي ال ثثثيؼ والهثثثا (5)، وأبيثثثد عثثثدة أ،يثثثات منهثثثا ،ةثثث  اليثثثاهد(4)ال طثثثي 

 .(6)زا دوان  ألب  مؽ أهرق يهري 

                                                 

 .314، وورح  لرعمك ص89ديؾان ال نسال ص (1)
 .3/12، واألمالر 16/44، واألغابر 177ب غات النسال ص (2)
اي، ويال الي ويمنهثاي مكثان البة  ن البسيط، ويروى يالعةؽي مكان يال الي  (3) يسح ي مكان يسحِّ

يعنهثثاي وسثثحا أ :  ثثبَّا وسثثكبا، والعثثاز : هثثؾ البعةثثد، أو ال تغةثثك، وال راق ال ثثراد بثث  وال 
ا، وورد اليثظر األول  راا ، أ  ال ينقظع، وحذف  اله زة، ققثال: راثأ الثدمع والثدم يراثأ راثؾل 

 .2/1281من  غةر منسؾ  فر ال قتطد فر ورح الت  مة 
 .2/1281ال قتطد فر ورح الت  مة  (4)
 .1282 -2/1281السا،    (5)
 .2/384، وورح اليافية 6/126ينغر: ورح ال  ط   (6)
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 تؾ نج الاع  بالشؾن: -ٕ
 إلحاق  ؾن التؾ نج باسؼ الااع : -أ

 :(3)، ولرؤبة(2)، ولرج  مؽ هذي (1)ُبسك ألمة مؽ العر 
 لٛزًَََٗ٘ أٗنَ تَق٤َبَ  َٕ تََٜضَأٖ

 لليبالطاَٚز ؼابًََٜ٘ٚ اٙللَاطَبِ

 (4)لزَٛٗاٚل ليؿّطاطَحَأٖ ِٔق٥ًٗقٖأٖ

عمث) إلحثاق بثؾن التؾكةثد  (6)بالرجز، ووبع  آخرون  (5)استيهد ا،ؽ جنر
ا لثثث  بال عثثث  ال اثثثارع، وجريابثثث  محثثثرى ثالتؾكةثثثد اسثثثؼ ال اعثثث ي، ويثثثبةه    ياثثثا ُمؽَّ

                                                 

هثثثثر أمثثثثة مثثثثؽ العثثثثر  غةثثثثر معروفثثثثة، أب ثثثثر سثثثثةدها ح مهثثثثا ينغثثثثر: خزابثثثثة األد   (1)
 .2/248، والدرر المؾامع 11/422

 .2/651ورح أوعار الهذلةةؽ لمسكر   (2)
 .4/1819، 1477، 1/179، وينغر: ال قا د النحؾية 173ديؾان رؤبة ص ممحقات (3)
ثث  وثثعره   (4) ثث : اسثثؼ م عثثؾل مثثؽ رجَّ األ،يثثات مثثؽ الرجثثز، واألممثثؾد أ : النثثاعؼ، وال رجَّ

وثثثرجي  ، أ : سثثثرَّح ، وورد الرجثثثز غةثثثر منسثثثؾ  فثثثر العديثثثد مثثثؽ ال ىل ثثثات النحؾيثثثة 
، ووثثثثثرح التسثثثثثهة  2/118، وسثثثثثر  ثثثثثناعة ايعثثثثثرا  1/137منهثثثثثا: ال طثثثثثا ص 

، وأوفثثثثث  ال سثثثثثالػ 1/65، والتثثثثثذية  والت  ةثثثثث  141، والحنثثثثث) الثثثثثدابر ص1/14
، 9/396، وينغثثثر: ال عحثثثؼ ال  طثثث  فثثثر وثثثؾاهد العربيثثثة  2/514، واله ثثثع 1/19

 .717، 212ومعحؼ وؾاهد النحؾ ص
 .194 -1/193، وال حتسك 1/137، وال طا ص 2/118سر  ناعة ايعرا   (5)
، ووعمةثثثث  1/65، والتثثثثذية  141، الحنثثثث) الثثثثدابر ص1/14تسثثثثهة  ينغثثثثر: وثثثثرح ال (6)

 .1/87ال را د 
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  (4)، واةثث : بثثادر(3)، واةثث  إبثث  فثثرورة(2). وذكثثر بعاثثهؼ أبهثثا وثثاذ(1)أوقؾلثثؾن 
الثثثثثؾاو األمرثثثثثال، ثثثثثثؼ حثثثثثذف   وأ ثثثثثم : أاثثثثثا مؾبّؽ، حثثثثثذف  بثثثثثؾن الح ثثثثثع لتثثثثثؾالر

 .(5)الجت اعها ساكنة مع بؾن التؾكةد، وبقة  الا ة دلي   عمي 

 الرجز مؾفع االستيهاد:(6)(ورح أوعار الهذلةةؽ)وروى السكر  فر 
 أقق٥ًَٕٛ أٖعَجًََٞ ليؿِٗاًٛزل

 وعمةها لؼ ومح  النؾن اسؼ ال اع ، ف  واهد فر البة .
 ئجة:دخؾل  ؾن التؾ نج ف  الذخط بال تقجم "ما" الدا -ب

 :(8)اهان، أو ،ن  مرة ،ؽ ع(7)اال  ،ن  أ،ر الحطةؽ
 (9)ٞللقفَب١َٖ ؾَٞ قٗتََٝلٌا نََٓٚقٖتَ لًسلأٖنَ مللؼَ نَآَٜٝلٜاجَكٖفَٖٔ َََٓٗاَِ فًٖٖ َََٔ

                                                 

 .1/137، وال طا ص 2/118ينغر: سر  ناعة ايعرا   (1)
، 1/43، ووؾفثي  ال قا ثد 1/65، والتثذية  والت  ةث  1/14ينغر: ورح التسثهة   (2)

 .1/87، ووعمة  ال را ض 5/529، وال قا د اليافية 8/3936وو هةد القؾاعد 
، وال غنثثر 2/661، وارويثثاا الاثثر  4/488ينغثثر: وثثرح الرفثثر عمثث) ال افيثثة  (3)

 .1/19، وأوف  ال سالػ 443ص
 .4/83، ووؾفي  ال قا د  141ينغر: الحن) الدابر  ص (4)
 .2/248، والدرر المؾامع 422، 11/421، وينغر: خزابة األد  2/651 (5)
 .2/248ع، والدرر المؾام11/422ينغر: خزابة األد   (6)
 .2/238ينغر: ورح أ،يات سةبؾي  لمسةرافر  (7)
، وورح اليؾاهد اليثعرية فثر 2/245، الدرر المؾامع 11،399ينغر: خزابة األد   (8)

 .2/138أمات ال تك النحؾية 
البةثث  مثثؽ ال امثث ، ويثثروى يوثثرق ؽي بالتثثال، ويبثثرق ؽي بثثالنؾن مكثثان ييثثرق ؽي، ويبآ ثثكي، مكثثان  (9)

بثثث  أو بدركثث ، وآ ثثك أ : راجثثع، وورد البةثثث  بثث  عثثزو فثثر ال تثثثا   ويثثرقؽ أ : مثثؽ بغ ثثر
== 
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ا عمثث) وؾكةثثد ال عثث   أبيثثد سثثةبؾي  البةثث  ووبعثث  العديثثد مثثؽ النحثثاة وثثاهد 
ي بالنؾن، ولؼ يىكد اليرط يمؽي ،ثيماي وهؾ ف  .(1)رورةييرق ؽَّ

 مخادفة "ُفعال" لا"فعن " ف  السعشي: -ٖ
، أو لع ثثرو (3)، أو المثثرأة ا،ثثؽ باعطثثة(2)ُيثثروى المثثرأة يثثيس ،ثثؽ رواحثثة

 :(5)، أو لم باس ،ؽ مرداس(4)ا،ؽ معد  كر 
 لعََ٘ٚ نَطَشا ََٖٛٚ سٌَُٔ زاضََٜأَٜ

 َ٘لقعََٓقََ قٙفٙا نقؾََتَطََٚت٢ِ حَ

 (6)لعََ٘طَغًََٗب١َٚ غا ٚل نَََ٘ساتَ َ

                                                                                                                         
== 

، ووثثثرح ج ثثث  326، ومثثثا قحثثثؾز لميثثثاعر فثثثر الاثثثرورة ص3/14، وال قتاثثثك  3/516
، ووثثرح الرفثثر عمثث) ال افيثثة  ، ووثثرح ا،ثثؽ النثثاعؼ عمثث) ألفيثثة ا،ثثؽ مالثثػ2/491الزجثثاجر

، وورد اليظر األول ب  5/551، وال قا د اليافية 5/2385، واروياا الار  4/486
، 4/115، ووؾفثثثي  ال قا ثثثد وال سثثثالػ 2/655، واالرويثثثاا 1/127عثثثزو فثثثر ايغ ثثثال 
، وينغثثر: ال عحثثؼ ال  طثث  فثثر وثثؾاهد العربيثثة 2/513، واله ثثع 3/135وأوفثث  ال سثثالػ 

، ووثثثرح اليثثثؾاهد اليثثثعرية فثثثر أمثثثات ال تثثثك 116،497، ومعحثثثؼ وثثثؾاهد النحثثثؾ ص5/79
 .2/138النحؾية 

 ، وغةره مؽ ال راجع التر ُذكرت فر و ري  البة .3/516نغر: ال تا  ي (1)
 .836، 216، ومعحؼ وؾاهد النحؾ ص4/276ينغر: الت  مة والذي  والطمة لمطغابر (2)
 .11/115ينغر: المسان )حذل(، وال عحؼ ال  ط  فر وؾاهد العربية  (3)
، 11/15وؾاهد العربية ، وال عحؼ ال  ط  فر 186ينغر: وعر ع ر ،ؽ معد  كر  ص (4)

 .736،  216ومعحؼ وؾاهد النحؾ  ص
 .2/176، ومحاز القرآن177ينغر: ديؾان  باس ،ؽ مرداس في ا بسك ل  ولغةره ص (5)
األ،يات مؽ الرجثز، والسثمهك مثؽ ال ةث ، الظؾيث  عمث) وجث  األرض، وُرو  األول والرالث   (6)

، وينغثثر: ج هثثثرة المغثثثة 3/41، وال نطثثثف 219 -2/218منهثثا بثثث  عثثزو فثثثر ال قتاثثك 
 ، والمسان )سرع(.2/714
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 يفعةث يعمث) أن بثالرجز  (3)، وا،ثؽ جنثر(2)، وال بثرد(1)استيهد أ،ؾ عبةدة
، ألبه ثا ققعثان ليثثرل واحثد فثثيسراع ي ب عنث) سثريعة، ومرمثث  يُفعثالي) ثفثر معنث

طؾيثثثث  وُطثثثثؾال، وخفيثثثث  وُخ ثثثثاا، وثثثثثؾ  راةثثثث  وُراثثثثاق، وهثثثثؾ أكرثثثثر مثثثثؽ أن 
 .(4)ُقحط)

 سؼ الساعؾل:مج   اسؼ الااع  مخاًدا به الشدب أو ا -ٗ
ثثثا لنا حثثثة(5)اوثثثرةاالثثث  أم ب ، (7)أو بثثثاكر ه ثثثام ،ثثثؽ مثثثرة (6)، وُبسثثثك أقا 
 :(8)والمرأة دون وحديد

 (9)طََٙللتَ ََُٜٝٓاوٖ آؾَليٖطَ ا ظَلأَْٖقؾَ   طََٙللعٌٍََٝ لألَٖٜتَقَّ طٖ ١ََٓٗ ْقؾَ سَكٖيٖ

                                                 

 .177  -2/176محاز القرآن  (1)
 .219 -2/218ال قتاك  (2)
 .3/41ال نطف  (3)
 .219-2/218ينغر: ال قتاك  (4)
، 817، ال  اثميات بيثرح األببثار  ص51ينغر: أس ال ال غتالةؽ ال،ثؽ حبةثك ص (5)

 .71وال يؾا ال عمؼ أل،ر البقال العكبر  ص
 .3/115، وال عحؼ ال  ط  فر وؾاهد العربية 128ينغر: األفداد ال،ؽ األببار  ص (6)
 .5/31ينغر: األغابر  (7)
 .71ينغر: ال يؾا ال عمؼ ص (8)
ثثث  األيتثثثام:  (9) البةثث  مثثثؽ الظؾيثث ، وُيثثثروى ياألاثثؾامي مكثثثان ياأليتثثثامي، وماوثثرة مكثثثان آوثثرة، وعةَّ

، وكتثا  1/153ةثر منسثؾ  فثر ال طثا ص أفقرهؼ، واألور: الحز والقظع، وورد البةث  غ
، وو هةثثثثثد القؾاعثثثثثد 11/313، والتثثثثثذية  والت  ةثثثثث 3/72، ووثثثثثرح التسثثثثثهة 1/113األفعثثثثثال 

، ولسان العثر  )اوثر( و)بيثر( و)عثؾل(، وورد اليثظر الرثابر غةثر منسثؾ  فثر 6/2717
 .2/81، وورح ال  ط  1/689ال قتطد فر ورح الت  مة 
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عمثث) أن ال قطثثثؾد  باسثثثؼ  (2)البةثث  ووبعثثث  الحرجثثثابر (1)أورد ا،ثثؽ جنثثثر
ثثثثر، كقثثثثؾلهؼ: امثثثثرأة طثثثثال . وأبال  ا،ثثثثؽ  هديثثثثاعثثثث  يآوثثثثرةي النسثثثثك، أ : ذات أ و 

راد بثثث  م عثثثؾل، أ : ُيثثث  عمثثث) أبثثث (5)، وآخثثثرون (4)، ووبعثثث  ا،ثثثؽ مالثثثػ(3)ق ثثثيش
يَذااٍة َراِضااَيةٍ مأوثؾرة، ب عنثث) مقظؾعثة  ك ثثا اثثال عزوجث :  َِ َفُهااَؾ ِفاا  

(6)  
 .(7)أ : مرفية، وذلػ ألن الياعر إب ا دعا عم) باوره ال ل 

ويثثثرى العكبثثثر  أن اليثثثعر إذا كثثثان ألم باوثثثرة قحثثثؾز أن قكثثثؾن )أوثثثرة( 
 .(8)عم) عاهره، ويكؾن دعال ل 

 إجخا  لاظ السح خ عمي السم ث  ساًل عمي السعشي: -٘
ا للعي)(9)ُرو  المرأة مؽ العر   :(11)، وُبسك أقا 

 طاللَََٔ يََٞ َََٔ نَ َسَىٖ ٜق عقََ طَٜٙللَٝ٘ ع٢ًَ قٖبَهٍٖبَققََتَ تا

 (11)قٖسَ شٍَِ َََٔ يَٖٝؼَ يٖ٘ا ْقصطا تَطن٘تََٓٞ يف ليسِلضٜ شَل حلٗطَن١َُ

                                                 

 .1/153ال طا ص  (1)
 .1/689فر ورح الت  مة ال قتطد (2)
 .2/81ورح ال  ط   (3)
 .3/72ورح التسهة   (4)
 .6/2717، وو هةد القؾاعد 313/  11ينغر: التذية  والت  ة   (5)
 مؽ سؾرة الحااة. 23آقة  (6)
 ينغر: لسان العر  )أور(. (7)
 .71ال يؾا ال عمؼ ص (8)
 .1/147ينغر: ال ذكر وال ىب  ال،ؽ األببار   (9)
، وال حكثثؼ وال حثثيط 2/77فثثر ديثثؾان األعيثث) وبسثثك لثث  فثثر إعثثرا  القثثرآن لمنحثثاس  لثثيس (11)

 .7/28، وو سةر القرطبر 2/152األعغؼ 
، 3/438، واأل ثثثؾل 2/76البةتثثثان مثثثؽ بحثثثر السثثثريع، وورد بثثث  عثثثزو فثثثر محثثثاز القثثثرآن  (11)

 ،194الاثثثثرورة ص، ومثثثثا قحثثثثؾز لمياعثثثثثثر فثثثثثر 1/194ووثثثثرح كتثثثثا  سثثثثةبؾي  لمسثثثثةرافر 
، وأمثثالر ا،ثثؽ اليثثحر  1/174، وسثث ط الئلثث  692، 1/619ال قتطثثد فثثر وثثرح الت  مثثة 

== 
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بثثالبةتةؽ عمثث) أبثث  مثثؽ ح ثث  ال ثث م عمثث) ال عنثث) فثثر  (1)استيثثهد النحثثاة
يذا غربثثثةي، حةثثث  إن الؾجثثث  أن ُققثثثال: ذات غربثثثة  ألن الحثثثدي  عمثثث) لسثثثان 

أو وثثث ص وهثثثثؾ  امثثثرأة، أو محكثثثر عثثثؽ امثثثرأة، وإب ثثثا ُذّكثثثر ألن ال ثثثرأة إبسثثثان
مذكر، وذهك ال ؾفةؾن إل) أبث  ُذّكثر، ألبث  لمنثؾن واليثال، والنثؾن واليثال و ثؾن 
اسؼ ال ت مؼ وال ت م ة، ف ن الرج  ققؾل: كمَّ نر ب، فيكؾن اسؼ النؾن واليال، 
ووقثثؾل ال ثثرأة: كمَّ نثثر ب، فيكثثؾن اسثث ها النثثؾن واليثثال، فم ثثا كثثان ذلثثػ كثثذلػ 

 .(2)نؾن واليال  وال ذكر هؾ األ  أخرجؾا )ذا( عم) ل ا ال

، (3)عمثثث) أن مؾفثثثع اليثثثاهد اثثثد ُرو : )وركتنثثثر فثثثر الثثثدار لثثثر وحيثثثة (
 ، في ؾت معه ا االستيهاد.(4)و)وركتنر فر الدار وحيية (

 مج   الحجا مقرؾًرا: -ٙ
بتثث ، واةثث : امثثرأة ورثثثر ا،ن ثثا لهثثا ققثثال لهثثا: حثثازوق  ر  ، واةثث : (5)االثث  ال ت

 .(6)محنفية ورثر أخاها حازوا اورثر زوجها، واة : ل

                                                                                                                         
== 

، ووثثثثثثرح ج ثثثثثثث  5/111، ووثثثثثثرح ال  طثثثثثثث  763، 2/517ج 71، وايبطثثثثثثاا م2/425
، والمسان )ع ر(، وينغر ورح اليؾاهد اليعرية فر أمات ال تثك النحؾيثة 2/569الزجاجر 

 .386، 74، ومعحؼ وؾاهد النحؾ ص1/432
 ال راجع التر ُذكرت فر و ري  البة . ينغر: (1)
 .1/147ينغر: ال ذكر وال ىب  ال،ؽ األببار   (2)
 .3/216ينغر: العقد ال ريد  (3)
 .6/236ينغر: ال رجع السا،   (4)
 ،  ولسان العر  )حزق(، وليس فر ديؾان ال رب .1/473ينغر: إقااح وؾاهد ايقااح  (5)
 ينغر: لسان العر  )حزق(. (6)
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 (1)طٜٕ٘ٔ ليكََٖ ق٠َجَٞ نق ََٖٓٝعََٚ قلٙقعَحَ  ٣ضَا أٖ ؽٜٛلضٜليفٖ ٞفَ ٞفَطَطٖ ملاًٍٖقٖأٗ

استيثثثهد ال ارسثثثر بالبةثثثث  فثثثر بثثثثا  ال قطثثثؾر وال  ثثثثدود عمثثث) محثثثثرل 
 .(2)يالححاةي ج ع ححاة مؽ ال قطؾر الس اعر ال  تؾح أول 

 مج   "المؾا " مسجوًدا: -ٚ
ا لح ةد ،ؽ ثؾر اله لرا  :(3)ال  لةم) األخةمية، وُبسك أقا 
 (4)َُٝؼٜ ظَعََُٝقع٢ًَٖ لخلٖ َٛل٤َليًٍٖ تَتَخَ  ٘اللَٛل٤ا ضَأَٖٜتَطَظَ ليًٍٖللَ شَل ن ٢حَتِ

بالبةثث  عمثث) اسثثتع ال المثثؾال  (6)، والبغثثداد (5)استيثثهد أ،ثثؾ عمثثر القثثالر
ا.  وهؾ الذ  قعقد لمؾالر م دود 

                                                 

بةثث  مثثؽ الظؾيثث ، والححثثاة: هثثر ُب َّاخثثات وعمثثؾ ال ثثال إذا اظثثر فيثث  ال ظثثر، وورد ال (1)
، وال قتطثثثد فثثثر وثثثرح 3/192، وال طثثثا ص 79البةثثث  بثثث  عثثثزو فثثثر الت  مثثثة ص

، وينغثر: ال عحثؼ ال  طث  فثر 1/473، وإقاثاح وثؾاهد ايقاثاح 1/526الت  مة 
 .434، 91،  ومعحؼ وؾاهد النحؾ ص3/515وؾاهد العربية 

 .1/526، وال قتطد فر ورح الت  مة 79 -76نغر: الت  مة صي (2)
مثثثثؽ هثثثثذا البحثثثث ، حةثثث  إن البةثثثث  ال ستيثثثثهد بثثثث  ورد فثثثث ؽ  73-72ينغثثثر: ص (3)

 اطةدة سب  و ري  ،ةت ا منها وهؾ:
ٖللٖليسِ ا تك٘طَنَِٔ ًَظً٘ٗٚ َٕ ََ أٖنَلًسل ًلققرظٖ َٕ ٜ  ُفطٍللطَ آٍ َٕا  قلٛ

المؾال ُققطد ب  راقثة الحثر ، وال  ثيس: الحثيش، والثز يؼ: يروى يرفعي مكان ي،رزي و  (4)
، وال قطثثثؾر 1/364ال  ةثثث  والثثثر يس، وورد البةثثث  منسثثثؾب أ لمةمثثث) فثثثر كتثثثا  العثثثةؽ 

، وال عحثثثثؼ 5/223، ووثثثثرح أ،يثثثثات ال غنثثثثر 436وال  ثثثثدود أل،ثثثثر عمثثثثر القثثثثالر ص
 ، وب  بسبة فر المسان )زعؼ(.7/114ال  ط  فر وؾاهد العربية 

 .436ر وال  دود صال قطؾ  (5)
 .5/223ورح أ،يات ال غنر  (6)
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 التثشناة: -ٛ
 رية"تثشية  مسة "خُ  -أ

 وذلػ فر:
 ساٍٜللسَي٘ليتِ َََٔ َ٘للنأٍَٖٕ خاصَََٝٝ

 (1)ق حََٓظٌَٖٜٓتَثَ َ٘فٝ ٛٝظجاظٖطَفا عَ

طثثثةي ي فثثثر الترنيثثثة، استيثثثهد العم ثثثال بثثثالرجز عمثثث) حثثثذا التثثثال مثثثؽ يخُ 
 .(2)والقياس أن ققال: خطةتي 
 طيةي عم) خطةةؽ أاؾال  هر:ولمعم ال فر ورنية يخُ 

 .(3)وىب  ما دام  م ردة، ف ذا ثنؾا ذكروا وأبرؾا أن خطية -1
أن خطةةؽ لؼ يرؽ عم) الؾاحد ال ستع   فر ال  م، ألب  لؾ كان عم)  -2

ثر مسثتع  ، (4)الؾاحد ال ستع   فر ال  م لقة : خطةتان ، واة : ُخط 
 .(6)، وإن كاب  أا  منها استع اال  (5)مستع  ، وهر لغة فر خطية

ثثثثث أن ال م ثثثثثة ،نةثثثثث  عمثثثثث) الترنيثثثثثة مرثثثثث  -3 ا و  ر  ذ  يمت اني، فمثثثثثيس خطثثثثثية م ثثثثثرد 
 .(7)ل طةةؽ

                                                 

 .89-88سب  و ريح  ص (1)
 ،1/141ينغر: ورح ج   الزجاجر  (2)
 .7/211، ووهذيك المغة 4/287ينغر: كتا  العةؽ  (3)
 .5/313، وورح كتا  سةبؾي  لمسةرافر4/387ينغر: ال تا   (4)
 .3/361ينغر: ورح الرفر عم) ال افية  (5)
 .3/359، وورح الرفر عم) ال افية 2/611ااح وؾاهد ايقااح ينغر: إق (6)
 .3/359، وورح الرفر عم) ال افية 1/714ينغر: ال قتطد فر ورح الت  مة  (7)
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، (1)أن ال طةتةؽ البياتان، وال طةةؽ الحمدوان المتان فةه ا البياتان -4
، ولثثؼ قيثثب  واثثد ُوثثب  جمثثد ال طثثةتةؽ فثثر اليثثاهد بحثثرا  فيثث  حنغمتثثان

 .(2)البياتةؽ بالحرا 

، واةثثثثث : فثثثثثرورة مثثثثثؽ (3)أبثثثثث  وثثثثثاذ مثثثثثؽ جهثثثثثة القيثثثثثاس دون االسثثثثثتع ال -5
 .(4)ر، ف ب  لؼ قأت إال في فرورات اليع

 تثشية     نئنؽ مؽ  نئنؽ: -ب
 :(5)رة ،ن  أ،ر فيغؼ الب م ؾيَّة، واة  هؾ ألم فيغؼاال  خة

 (6)قٕٜلجفق َٜلَٓق نَلقَْبًَ٘قٖ قَٕلل شل ن   ٣صَليؿِ ٔلََ قِٓعَ لهللَ صنطٜنَ ٚزاصاَْ

 :(8)،ؽ مالػ ، وبسب  غةره لعتر(7)وأبيد القيسر لعتب) ،ن  مالػ

                                                 

 .463 -462، ووطحي  ال طي  ص168ينغر: إ  ح ال نظ  ال،ؽ السكة  ص (1)
 .463ينغر: وطحي  ال طي  ص (2)
 .4/144ينغر: ورح ال  ط   (3)
 .361 -3/359: ورح الرفر عم) ال افية ينغر (4)
 .2/85ينغر: األمالر  (5)
وروايتثث   1/115البةثث  مثثؽ الظؾيثث ، وُذكثثر منسثثؾب ا ألم فثثيغؼ البمؾيثثة فثثر ال امثث   (6)

 طٜزَلٕٜللَٜ قللقَْبًَ٘قٖ قَٕلل شل ن ْا َسٍَٟ نََصَنطٜ لهلل يف شلتَ نََٝٓٓق          فر:

منسثثثؾب ا  111فثثثر الحمثثثيس الطثثثال  صوُرو  اليثثثظر الرثثثابر ،ثثثن س رواقثثثة ال امثثث   
ل ةثثرة ،نثث  أ،ثثر فثثيغؼ، ورواقثثة اليثثظر األول فيثث : بثثذود ،ثثذكر   عنثثا مثثؽ ال نثث)، 

، وورد اليثثظر الرثثابر عمثث) رواقثثة 2/71وورد البةثث  بثث  عثثزو فثثر التثثذية  والت  ةثث  
 .577 -2/576ال ام  ،دون بسبة فر إقااح وؾاهد ايقااح 

 .2/576إقااح وؾاهد ايقااح  (7)
، ووثثثثثثثثرحها لمتبريثثثثثثثثز  625، ووثثثثثثثثرحها لم رزواثثثثثثثثر ص1/427ينغثثثثثثثثر: لح اسثثثثثثثثة  (8)

 .565 -564ص
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 (1)ٌالٌََُٜٝٝ حَٝحا ََٜٛظَ ليًٞلَْطَّٜ بَ َٚملَ   ٝعللنًَ٘كٖ بََٝسَل٤ََِ ْاً٘لٜ ضَحًََٖٝٓق نَٚيٖ

 ث ، وُيستيهد بالبةتةؽ عم) محرل مرن) مثا كثان مثؽ وثةئةؽ عمث) األ
، ك ثثا (2)مةنثثاي، وال طثثي  أن قكثثؾن ورنةته ثثا ج عثثاوهثثؾ الترنيثثة فثثر يامبابثثاي ويرح

ؾَبا ِإَلي َّللاهِ َفَقْج َصَغْت ُقُمؾُبُكَساِإْن َتتُ فر اؾل  وعال): 
(3). 

واد أوف  ذلػ ال رزوار فثر البةث  الرثابر فثر اؾلث : يلثؾ اثال: رحالنثا 
كان  َفَقْج َصَغْت ُقُمؾُبُكَسا ل ؾبه ا اثنةؽ مؽ اثنةؽ، فحرى مر  اؾل  وعال): 
 .(4)أدخ  فر االستع ال، ل ن  أو) ب  عم) األ  ي

م ثث  ايبسثثان أو غةثثره م ثثا كثثان منثث  واحثثد إذا ُفثثّؼ إلثث)  ف ثثا كثثان مثثؽ خ 
مرم ، ف ن الؾج  واألفط  ج ع ، وعمي  ورد القرآن ال ريؼ، ويحؾز ورنةت  ك ثا 

ثثثا ايفثثثراد، بحثثثؾ: فثثثرب  رأسفثثثر اليثثثاهديؽ المثثثذيؽ معنثثثا، ويحثثثؾز ف  يثثث  أقا 
ريؽ، وما أحسؽ وج  ال ح َّديؽ  .(5)الزيديؽ، وجدع  أبف الع   

                                                 

ثثظ ،  (1) البةثث  مثثؽ الظؾيثث ، وبةثثدا: ال  ثثازة، وبمقثثع: الق ثثر ال اليثثة، وجثثؾز المةثث  أ : وس 
 .2/576ولؼ أعرر عم) مؽ استيهد ب  غةر القيسر فر إقااح وؾاهد ايقااح 

 .2/71، والتذية  والت  ة  577 -2/576ينغر: إقااح وؾاهد ايقااح   (2)
 مؽ سؾرة التحريؼ. 4مؽ آقة  (3)
 .565، وينغر: ورح ديؾان الح اسة لمتبريز  ص626ورح ديؾان الح اسة ص (4)
 -1/316، ومعثثثابر القثثرآن لم ثثثرال 622-3/621ينغثثر: هثثثذه ال سثثألة فثثثر ال تثثا   (5)

، 2/378ةرافر ، ووثثثثرح كتثثثثا  سثثثثةبؾي  لمسثثثث2/19، وإعثثثثرا  القثثثثرآن لمنحثثثثاس 317
 .74 -2/66، والتذية  والت  ة  157 -4/155، وورح ال  ط  4/363و
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 "سنش " جسًعا:مج   "مئ " و -ٜ
 وذلػ فر الرجز الذ  سب  ذكره وهؾ:

 ٢للًَٚعَ كٝٚطٚيٖ ٢لقيخَ س٠ََٗٝحَ

 (1)لر٦ََٞ ق اَِٖٚ ّٞلق٥َليٕٞ ِاقتَٚحَ

ا فر ب س القطةدة:  وُيروى أقا 
 (2)ٞلَٓٚليػَٔ لٍٜقَٕ لهلٗعٌَََا أٖظَنٜٗأ٘

 اؾال:اختمف العم ال فر وؾجي  كم تر يال ئري ويالّسنري إل) أربعة أ
وهثثثثؾ أن أ ثثثثمه ا مئثثثثةؽ وسثثثثنةؽ، وحثثثثذف  النثثثثؾن  (3)للخ ثثثثشأ ااااجها: 

 .(4)لمارورة

أن قكؾن ،نال االسثؼ عمث) يفعةث ي، وكثان أ ثمه ا مئثّر وسثنّر  الثا  : 
متةك، وفر عب د : عبةد،  م ك: ك  يفعة ي مؽ أ،نية الح ؾع، بحؾ اؾلهؼ فر ج ع ك 

) كسثثثرها، ثثثثؼ خ ثثثف ويكثثثؾن كسثثثر ال ثثثال ل سثثثرة مثثثا بعثثثدها، وأج عثثثؾا كمهثثثؼ عمثثث
 .(5)بحذا إحدى الياليؽ

                                                 

 مؽ هذا البح . 115ينغر: ص (1)
 .377، 375/ 7، وخزابة األد  3/332ينغر: األ ؾل  (2)
 .3/313، وورح الرفر عم) ال افية 329 -328/ 3ينغر: األ ؾل  (3)
، والعدد 511، وعم  النحؾ ص2/97ينغر: السا، ، وورح كتا  سةبؾي  لمسةرافر  (4)

 .36فر المغة ال،ؽ سةده ص
، وعمثثثث  النحثثثثؾ 2/97، ووثثثثرح كتثثثثا  سثثثثةبؾي  لمسثثثثةرافر 3/328ينغثثثثر: األ ثثثثؾل  (5)

 .511ص
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، مر  عطّر واسّر ثؼ امب  أن ال ئّر والسنّر ج ع عم) فعؾلالثالث: 
ا بحذا إحدى الياليؽالؾاوات قالات  .(1)، فطار مئّر، وسنّر، ثؼ خ ف أقا 
وهثثثؾ أبثثث  ج ثثثع ما ثثثة، فحثثثذف   ،فثثثر مئثثثرّ  (2)ُح ثثثر عثثثؽ يثثثؾبسالخاباااع: 

ي، ثثؼ ألحث  اليثال بعثد اله ثزة فثر يما ثةي ويمث   ة وو ثر، ف أبث  اثال: الهال، كت ثر 
 .(3)ال ئر، يط ق القافية

 الشدب إلي "عبج قيذ": -ٓٔ
 ، وهؾ:(4)وذلػ فر ،ة  سب  ذكره

 قللنأبَسَعَ ا  قٕالَٝبفاٖل عَٕٖػَتَ ؾَ  ١ُلعٜ َْدًَٖصَبََ ٞفَ سَِٟصًَٖباٛل لي َبَ ٖاِا

عبثد يثيس، فُنسثك  استيهد اليثاطبر بالبةث  فثر يعبثد ي ال نسثؾ  إلث)
 .(5)إل) الطدر وُحذا العحز

فالنسك إل) ال ركك ايفافر قكؾن فر الطدر ويحذا العحثز إال إذا 
وكثثثذلػ إذا كثثثان معرف ثثثا  ثثثدره بعحثثثزه كثثثا،ؽ  ،كثثثان كنيثثثة كثثثأ،ر بكثثثر وأم كمرثثثؾم

بكثّر ع رو ا،ؽ الزبةر ف ن النسثك قكثؾن إلث) العحثز ويحثذا الطثدر، فيقثال: 
 .(6)وكمرؾمّر وع رّ  وزبةر ّ 

                                                 

 .7/375، وخزابة األد  2/97ينغر: ورح كتا  سةبؾي  لمسةرافر (1)
 .3/313، وورح الرفر عم) ال افية 3/329ينغر: األ ؾل  (2)
، والعدد 511، وعم  النحؾ ص2/97 ، وورح كتا  سةبؾي  لمسةرافر ينغر: السا، (3)

 .36فر المغة ص
 . 84ينغر ص (4)
 .7/525ال قا د اليافية  (5)
 .3/357، واله ع2/332، والتطري  بحاوية قس 3/375ينغر: ال تا   (6)
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 اإلبجال واإلعالل: -ٔٔ
 إبجال اليا  مؽ الجيؼ ف  " نخات": -أ

 وذلػ فر ،ة  سب  ذكره وهؾ:
 (1)طَلتَلََٝٔ ؾَلَلهللٗ َ ِٔلللفٖأٖنَ َسَنٗ   ٢ًلَٚا بََٓ ٌٓظَ  شَل يَِٖ َٜهَٗٔ فٝهِٗٔ

بالبة  فر يمؽ وةراتي، ف ن أ مها  (3)، وآخرون (2)استيهد ا،ؽ خالؾي 
 .(4)  اليال مؽ الحيؼ، فمذلػ لؼ وع  هذه اليال ألبها ،دلوحرات فأ،دل

، فث  ُقستيثهد بث  (5)يَفأْبَعَجُكؽه هللُا ِمؽ َ اَجخاتِ عم) أن البة  اثد رو : ي
 فر هذا ال ؾفع.

 مج   "سعًيا" وهؾ اسؼ مؾضع عمي األص : -ب
االثثث  جنثثثؾ  أخثثث  ع ثثثرو ذ  ال مثثثك، واةثثث : إبثثث  لسثثثريع ،ثثثؽ ع ثثثران 

 :(6)االطاهمر يرثر ع ر  
 (7)ٛ انٗطَََق ًَٚٝ َِٗ غََْٚزا ََٔ ٚليكّٛا   ١ٙللًٖغًَ٘غَٞ َالٍَٓعَ ٌٝقَٖٞ نَٖٓنَ غًََنَأٖ

                                                 

 مؽ هذا البح . 71ينغر: ص (1)
 .259ليس فر ك م  العر  ص (2)
، وو هةثثثثثثثد القؾاعثثثثثثثد 1/285، والثثثثثثثدر ال طثثثثثثثؾن 6/54 ثثثثثثثد ينغثثثثثثثر: وؾفثثثثثثثي  ال قا (3)

 .4/317، ومنه  السالػ بحاوية الطبان 11/5145
 .3/1612ينغر: ال قا د النحؾية  (4)
 .2/834ينغر: س ط اآلل   (5)
 .579 -2/578ينغر: ورح اوعار الهذلةةؽ  (6)
ليث ، ويسث ي اي البة  مؽ البسيط، وي،نؾ كاه ي مؽ هذي ، ويمغمغمةي أ  يتغمغ  ،هثا إ (7)

ثنّيثثثة، ويمركثثثؾ ي ،مثثثد، وورد البةثثث  منسثثثؾب ا لحنثثثؾ  فثثثر ال حكثثثؼ وال حثثثيط األعغثثثؼ 
، وورد غةثر منسثؾ  فثر 9/187، ولسان العر  )ركثك(، وال قا ثد اليثافية 7/17

 .1/326ج هرة المغة 
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ا عمثثث) محثثثرل يسثثث ي اي وهثثثؾ مؾفثثثع عمثثث)  أبيثثثد اليثثثاطبر البةثثث  وثثثاهد 
 اليثال فةه ثثا األ ث ، ولثؼ وبثثدل اليثال واو ا ك ثثا فثر وقثؾى ووثثروى، حةث  ُأ،ثثدل 

 .(1)مؽ وري  مؽ وا) ققر واليروى   اواو ا، ف به

واد وأول ال ارسر ذلػ عمث) أن قكثؾن ال ؾفثع يسث ي اي سث ر ،ؾ ثف، 
فبقر عم) ما استقر ل  اب  النق ، ثؼ اختار اليثذوذ  ألن األعث م وغةثر كرةثر ا 

 .(2)عؽ أحؾال بغا رها

 

                                                 

 .187 -9/186ينغر: ال قا د اليافية  (1)
 .9/187، وال قا د اليافية 111ينغر: الت  مة ص (2)
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 جـالهتائ

مثثا ويسثثر مثثؽ اليثثؾاهد اليثثعرية  ابتهثث) ابحثث  بعثثد ج ثثع ووؾثةثث  ودراسثثة
، إلث) ج مثة مثؽ اوالتر ،مغ  ث ابيثة وث ثابةؽ وثاهد  حؾ ، لمنسال فر التراث الن

 النتا  ، أه ها:

ا منسثثثؾبة إلثثث) امثثثرأة معةنثثثة،  -1 أن النحثثثاة استيثثثهدوا بأربعثثثة وث ثثثثةؽ وثثثاهد 
وا ن  اثنتةؽ وث ثةؽ مسألة بحؾية، ووسع مسا    رفية، واستيهدوا 
ب  سثثة وثثؾاهد منسثثؾبة إلثث) ابةمثثة معةنثثة أو إلثث) عامثثة العثثر ، وثث م  

 مسا   بحؾية، ومسألة واحدة  رفية. سبع

وعثددت اليثؾاهد التثر اختمثف العم ثال فثر بسثبتها، فبمغث  وسثعة وأربعثثةؽ  -2
ا وأربعةؽ مسألة بحؾية، وث ث عيرة مسألة  رفية. ا، حؾت أربع   واهد 

أن وثثؾاهد النسثثال اليثثعرية وعثثد أ ثث   متثثداوال  عثثؽ النحثثاة منثثذ العطثثؾر  -3
ا لنسثال، األول)، م رمة فر كتا  سةبؾي  ال ذ  حؾى خ سثة عيثر وثاهد 

، وسثثثثتة وثثثثؾاهد غةثثثثر (1)منهثثثثا سثثثثبعة وثثثثؾاهد منسثثثثؾبة إلثثثث) امثثثثرأة بعةنهثثثثا

                                                 

 64، 58 -2/57، 1/212(، 91 -91)وهثذا البحث  ص 1/181ينغر: ال تثا   (1)
 337 -1/336(، و73 -72)والبحثث  ص 1/261( و51، 41)وهثثذا البحثث  ص

)والبحثثثثثثثث   3/512(، و44-43)والبحثثثثثثثث   182 -3/181(، و21)والبحثثثثثثثث  ص
 (.49)والبح  ص 4/281( و23ص
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، واآلخثثثر (2)، ووثثثاهدان بسثثثك أحثثثده ا لعثثثامر ،ثثثؽ األحثثثؾص(1)منسثثثؾبة
 .(3)لبعض السعديةؽ

أن مثؽ اليثؾاهد مثثا جثال دلثثي   عمث) أكرثثر مثؽ مسثثألة بحؾيثة ووطثثريفية،  -4
 ةؽ أو ث ث مسا  .فقد بحد فر الياهد الؾاحد مسألت

ثا قعت ثد عميث  النحثؾ  فثر ،نثال  -5 ثا مه   وكم  وؾاهد النسال اليثعرية أساس 
 اؾاعده.

أن بعثثض اليثثؾاهد و ثثردت بيثثاهد مثثؽ وثثعر النسثثال، ولثثؼ وثثرد فثثر غةثثره،  -6
 مر  محرل ،ّبة عم  ا منقؾال  مؽ الطؾت، والتؾكةد ال عنؾ  ،ثيج يعي.

تيهاد، ما وروثك عميث  وبةؽ وعدد رواقات بعض اليؾاهد فر مؾفع االس -7
 فؾات االستيهاد ب ، وعدم جؾاز القاعدة التر ،نة  عمي .

أن مؽ اليؾاهد مثا وسثبك فثر اخثت ا البطثريةؽ وال ثؾفةةؽ، مرث  إقث ل  -8
 يإني ال كسؾرة ال في ة فع   غةر باسخ، ووقدقؼ ال اع  عم) ال ع .

وعثثثددت األ،ثثثؾا  النحؾيثثثة والطثثثرفية ال ستيثثثهد عميثثث  بيثثثاهد مثثثؽ وثثثعر  -9
 النسال.

محرل بعض اليؾاهد وقرير ا وإثباو ا لم سثا   النحؾيثة، أو لمغثة مثؽ لغثات  -11
 العر .

                                                 

(، 64)والبحثث  ص 2/357(، و32)والبحثث  ص 344 – 1/343ينغثثر: ال تثثا   (1)
 3/515(، و114)والبحثثثثثثثثثثثثثثث  ص 3/248(،  و117 -116)والبحثثثثثثثثثثثثثثث   3/45و

 (.118)والبح  ص 3/516(، و17)والبح  ص
 .62ويقا،م  فر هذا البح  ص 1/316ينغر: ال تا   (2)
 .88ويقا،م  فر هذا البح  ص 3/624ينغر: ال تا   (3)
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حؾت بعض اليؾاهد م ال ة ل ا ارره النحثاة مثؽ اؾاعثد، م ثا دفعهثؼ إلث)  -11
 وأويمها، أو و ريحها م رج الارورة.

 وبعااج،،
فأرجؾ مؽ هللا عدوج  أن تكؾن هحر الجراسة  ققت الهجف مشهاا فا  

ية  اعخ الشداا ، وماجى اعتسااد الشحاؾانؽ عمياه عماي الاخغؼ ماؽ إعهار أهس
قمته، مسا يجل عمي قيسة هاحا الذاعخ، وا اتخاكه ماع  اعخ الخجاال فا   ثناخ 

 مؽ الغؾاهخ.
 وآخخ دعؾا ا أن الحسج ا رب العالسنؽ

 وصمي هللا عمي سنج ا ع وعمي آله وصحبه أجسعنؽ.
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 فورس اآليات القرآنية

سااؼ ا رقسها اآلياااااة
 الدؾرة

َوال َتْعَثْؾا ِف  األْرِض ُمْاِدِجيؽ  

 ٍَيَؾدُّ َأَ ُجُهْؼ َلْؾ ُيَعسهُخ َأْلَف َسَشة 

 ِْكَتاَب َّللاهِ َعَمْيُكؼ  

 ًَوَأْرَسْمَشاَك ِلمشهاِس َرُسؾال 

 ْؤَاا َتْعُبُخون   ِإْن ُ ْشُتْؼ ِلمخُّ

 ُسفَ َتاهللهِ َتْاَتُأ َتْحُكُخ ُيؾ 

َفَمسها َأْن َجاَ  اْلَبِذنخ  

   َفُهْؼ ِفيِه َسَؾا  

 ااا َيااْبُمَغؽه ِعْشااَجَك اْلِكَبااَخ َأَ ااُجُهَسا َأْو ِ الُهَسااا َفااال ِإمه
 َتُقْ  َلُهَسا ُأفٍّ 

 ًُقْ  َهْ  ُ َشبُِّئُكْؼ ِباألْخَدِخاَؽ َأْعَساال 

 ََيِخُثِش  َوَاِخُث ِمْؽ َآِل َيْعُقؾب 

 َبشهُكْؼ ِف  ُجُحوِع الشهخْ َصمِّ ألو   

 َِسَؾاً  اْلَعاِكُف ِفيِه َواْلَباد 

 َْأال ُتِحبُّؾَن َأْن َيْغِاَخ َّللاهُ َلُكؼ 
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 البقرة

 البقرة

 النسال

 النسال

 يؾسف

 يؾسف

 يؾسف

 النح 

 

 ايسرال

  هفال

 مريؼ

 ط 

 الح 
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سااؼ ا رقسها اآلياااااة
 الدؾرة

 َِوَاْؾَم َيَعضُّ الغهاِلُؼ َعَمي َيَجْيه 

َوَدَخَ  اْلَسِجيَشَة َعَمي ِ نِؽ َغْاَمٍة ِمْؽ َأْهِمَها 

 َفِخُ ؾنَ ُك ُّ ِ ْدٍب ِبَسا َلَجْيِهْؼ 

 َوَرُساااؾِلِه َوَتْعَساااْ  َصااااِلًحا ِ َوَماااْؽ َيْقُشاااْت ِماااْشُكؽه هللِه
َتْنؽِ    ُ ْمِتَها َأْجَخَها َمخه

  َِفَقْج َصَغْت ُقُمؾُبُكَساِإْن َتُتؾَبا ِإَلي َّللاه  

 ٍيَذٍة َراِضَية َِ   َفُهَؾ ِف  

ُثؼه َأْوَلي َلَػ َفَأْوَلي .َأْوَلي َلَػ َفَأْوَلي  

 َُفعهال  ِلَسا ُيِخاج 

ِإنه َمَع اْلُعْدِخ ُيْدًخا .َفِإنه َمَع اْلُعْدِخ ُيْدًخا 

  ُقْ  ُهَؾ َّللاهُ َأَ ج 
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 النؾر

 ال راان

 القطص

 الروم

 

 األحزا 

 التحريؼ

 الحااة

 القيامة

 البروج

 اليرح

 ايخ ص
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 فورس احلديح واألثر

 الحجيااث أو األثااخ

 غؾه فر اليعر، ف ب  ديؾان العر (.)إذا خ ر عميكؼ ورل مؽ القرآن فا،ت

 )إن اعر جهنؼ لسبعةؽ خري  ا(.

)أيها الناس عميكؼ ،ديؾاب ؼ ال قاث ، اثالؾا: ومثا ديؾابنثا؟ اثال: وثعر الحاهميثة 
 ف ن في  و سةر كتابكؼ(

 فورس أقوال العرب واألمجال

 القاااؾل أو السثااا 

 إن انع  كاوبػ لسؾطا

 سػ وإن قيةنػ لهي وإن يزينػ لن 

ة د َّ ال أن و راه  ُع بالُ ع   و س   

 فر ذمتر ألفعمؽّ 

 اعةدك لت عمّؽ كذا

 لع رك ألفعمؽّ 

زيَّ  ر  الناُس م ح  ، وإن ور ا في   ؾن بأع الهؼ إن خةر ا ف ةر 
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 الصعرفورس 

 القائ  البحخ البنااااات

 )الباااا (

 َٞٓناطٜطََٜٞ َٚلنََٛثَأٖ ماع٢ٍََُ ٜاخَضَأٖ

 َٓسَٟ َٜبَتَغَٞ لألٖزَنَق عَأٖنَ َسَ غَتٍَنيَ

 َٝتا٘ا َََٖٚٛ ََجٌَا ليفٖطَرٜ أٖعظُا٘اضَنِ

 ٣ يف ضٜؿََ٘ ظَحلٖبَق قّٜ تَطَليٕٞ أّّٗ

   لتَطَِٚحَٓق َََٔ ليًٞ َبق٤َ قٖصًَط

 ق١ٖ أَٖٕ تَؤاٚنَٚأٖعَجًَ٘ٓق  ٜاَٖ 

 

 

 

 َ٘نَبِ ألَْٗهَخَِٔ

 َ٘بقض١ٜٜٙ خَسَنِ

 َ٘اه٘ط١ََٙ َاخَبِ

 ٗقٚؽٜ نأِْٖؤاليطّ حاصٍَٜ تَ ع٢ًيٛتَسَ

 َاؤَضََْملَ ق٤ُػَنَ فَّٞٝ نٗطَلتا حلاٗل 

   قٖ َٝسَىَ عََُطَ لهلل َٜق نََٓتَ ََقيَُو

 ملَأٖيَِٖ تَ ًَََُٖٝٓق َْ ََِ ََأ٣َٚ٘ لرٗ َصٍََ 

 البسيط

 

 البسيط

 

 الؾافر

 

 

 
 

 الرجز

 

 
 الظؾي 

 
 

 الظؾي 

 

 أم ثؾا  الهزابية

 

 أم ثؾا  الهزابية

 

أم البنثثثثثثةؽ، أو  ،نثثثثثث  عتةبثثثثثثة
ل يثثثة ،نثثث  أم عتبثثثة أو ،نثثث  
عبثثثثثثثثثد الحثثثثثثثثثارث أو با حثثثثثثثثثة 

 عتةبة ،ؽ الحارث

 

 .هند ،ن  أ،ر سفيان
 

 

 

 لةم) األخةمية
 

 

 

 

ة األعرا،يثثثثثثة، أو يثثثثثثيس ب ثثثثثي  ر  اُ 
 العامر  
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 القائ  البحخ البنااااات
   ٣ا لهللٗ ٚلرَٗٗطا لرٗفٖسًَِٖٛفٖ

  َطَنقٍا لإلٜٖقحلَا تَحَتَ ٚأَْٖيٖطا 

  لنملاضَ َْٜٞطَصَنَق أٖتََِأق َٜ

 ملَط احَفَخََٓػََيف َا رياػََٜ  

  فَٖٛليًَٞ٘ يَٖٛا ليًٞ٘ا ا ؾ٤َََٞ حلَٖٝطاٙا 

 َََٔ َٖصَل ليػِطٜٜطٜ بََٛلَْبا٘ا يٖعاعَعٜعَ 

  قًبػَحَ َِٖاطََٝل خًَطَُعا ملًَ٘ل ليهٖشَ إِٔنَ

 ٜملا٘ ليصٍََي٣َٖٛ حَٜٛ ََٜ قََٕٜطَؾَ ٕٜٔبَنَ 

 

 

   ١ًٖٙغًَ٘غَٞ َآٍَعَ ٌٝقَٖٞ نَٖٓنَ غًََنَأٖ

ٛ انٗطَََق ًَٚٝ َِٗ غََْٚزا َٔ ٚليكّٛا   

 الؾافر
 

 السريع

 

 الظؾي 

 

 البسيط

 

 

 

 لبسيطا

ع ةرة ،نث  طرامثة أو منثذ  
 ،ؽ حسان أو عنترة ال مبر.

جاريثثثثثثثثثثثة مثثثثثثثثثثثثؽ العثثثثثثثثثثثثر  أو 
 البحتر  

 

امثثثثثثثثثرأة مثثثثثثثثثؽ ال دينثثثثثثثثثة أو أم 
 الححاج
ع ثثثثثثثثرو ذ  ال مثثثثثثثثك أخثثثثثثثث  

)جنثثثثثثثثثثثثثؾ  أو ريظثثثثثثثثثثثثثثة(، أو 
ريظثثثثثة ،نثثثثث  عا ثثثثثؼ، أو أم 
جميحثثثثثة القيسثثثثثية، أو سثثثثثريع 

 ا،ؽ ع ران

نثثؾ  أو سثثريع ،ثثؽ ع ثثران ج
 الطاهمر

 )ليتللق٤(

  قََٓقحاضٜ ضٜلي٘جَعاٚ ضَعَبَ ٝهِٗافََ سَ َتا

 طلتَػَهََٖٓا قزَبَنقألن٘ طَب َََٜٔٚ  

  َٚا ب٢ًََٓ ٌٓظَ  شَل يَِٖ َٜهَٗٔ فٝهِٗٔ

 طَلتَٝلهللٗ َََٔ ؾَ فٖأٖنَ َسَنِٗٔ 

 

 الظؾي 

 

 الظؾي 

 

امرأة مثؽ ،نثر عثامر أو مثؽ 
 يةر،نر ا

أم الهةثثثثثثثثثثثثثثثثثرؼ، أو جعةرنثثثثثثثثثثثثثثثثثة 
 البكا ر
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 القائ  البحخ البنااااات

 )لجلٝلِ(

 ١ٚكَلَٖظَٞ أٖػَفَْ٘ طَٟ عََٔ َؾَت قيََٖٜٝ

قجَٜخَلي٘ َٔق َََٝٗق فَََ ضَٜقَ٘ٚيِٖ أٖ َْف٘ػَٞ  

  ا غَبٌَٝ  ىل خََُٝط فأؾَطَنََٗقأٖ

ٌٖ أّ قجَٜنٔ حَجِطٜ َْصَ غَبٌََٝ  ىل   

 البسيط

 

 البسيط

 ريعة ،ن  ه امف

 

 ريعة ،ن  ه امف

 )ل لق٤(

 حَققبَخٛل ليصِٕٚ صبِصايًٞل َْخَٔا

  قللَقحخًَ٘حلقض٠ٙ ََ ٌَٜٝدَليّٓ َََّٜٛ

 َْسَعَ يػَقضٝح َاطَلحَلللق َٚيَِٖ

لةمثثثث) األخةميثثثثة أو رؤبثثثثثة أو  الرجز
 أ،ؾ حر  األعمؼ

 )ليلسلٍ(

 لًٝسق ٥َََّٚٗٝؿَََ ُقًٍٜجَق يَََ

 لًٜسسَحَ َّأٖ ًََُٔ٘خََٜ اسََٓأبَ          

 لٛزًَََٗ٘ أٗنَ تَق٤َبَ  َٕ تََٜضَأٖ

  ليباطاَٚزل ؼابًََٜ٘ٚ اٙلَاطَبِ 

  لزَٛٗاٚل ليؿّطاطَحَأٖ ِٔق٥ًٗقٖأٖ

ّ   ًعلََٓتَ ََا  شل َق حٌَِ ٚا َٜخٌا

ٟٚليبقزَ ٔ لرق١ََٝ٤ٖ نَظ٢ِٜ ليطِؿَدََٜ   

 الرجز

 

 الرجز

 

 

 البسيط

 

الزبال أو ال نسال أو اطةر 
  احك جذق ة

امثثثثرأة مثثثثؽ العثثثثر  أو رجثثثث  
 مؽ هذي  أو رؤبة

 
 ثثرو أو ع فارعثثة ،نثث  وثثداد

،ثثثؽ مالثثثػ أو أ،ثثثؾ الظ حثثثان 
 رالقيس
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ًُقؾًَٞ   تَ ََُٜٝٓاوٖ  َٜٕ قٖتًَ٘تَ يُٖاػًََ

 سَتَ عًََٖٝوٖ عاكٗٛن١َٗ ليُ٘اتَ ٍََُحًَٞ 

 

  لًسنَسٚل أٖ َبَٞ ا تَتََٛخَ ٜ

 ٚلسا َنَ س٢َ َٚلهلل قًٖٖنََٚ 

ًٍٞ َٚ َٕ أََٖطاٚل نٌّٗ   ََق حَ

 َٚلضٜزاٚل لي٘خََٛضَ ليصَٟ َٚضَزاٚل 

 

 ال ام 

 
 

 ال ديد

 

عاو ثثثة أو أسثثث ال ،نثثث  أ،ثثثر 
بكثثثثثر أو  ثثثثثفية ،نثثثثث  عبثثثثثد 

 ال ظمك

 ،ن  األححؼ فاط ة

 )ليللطل٤(

   طََٙعٌٍََٝ لألَٖٜتَقَّ طٖ ١ََٓٗ ْقؾَ سَكٖيٖ

 تَ ََُٜٝٓاوٖ آؾَطََٙليٖأَْٖقؾَطَ ا ظَ  

 

 نَٖٝ َ ضَأَٖٜتَ ظَنًَطل

ٍٕٙق حَػَبَتَ٘ا أٖ  تًََُطل ٚأٖأٖقَ

 صَكً٘طل قٗطٜؾَْٝقأَّٖ 

  ذََٜٓا َِيٖ ١ٖنََٛتَ قَٕٜٝت٢َ ليفَتَفٖ ِٕأٖنٖ

 ضٍَٜٛغَتََع لرٗ ََٜٗبَط٘ ملَٚ ُسجََٓنَ 

  صاطاٚفٖٗق عٌَِ قَّق لألٍٜنَٗ صَطنِت

 الظؾي 

 

 

 الرجز

 

 

 الظؾي 

 

 الظؾي 

و بثاكر و لنا حثة أأم باورة أ
ه ثثام مثثؽ ،ثثؽ مثثرة أو المثثرأة 

 دون وحديد

  فية ،ن  عبدال ظمك

 

 

 لةم) األخةمية

 

 أم النحي 
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 طَٜاتَػَ ٍََ ِٝابَقحَ ٞنٗق فَ ََٞغَتَطَ 

 َِهِْٗإٜل٤ً ف٢َٖٛ نًَٖتَكٖلي٘ ٜٔهإَٕ تَفٖ

 طٜقَََعَ ٜٔق قتًَ٘تاَِ آٍَ عََٛفَ نَت٢ً ََفٖ     

  ٣ضَا أٖ ؽٜٛلضٜليفٖ ٞفَ ٞفَطَطٖ ملاًٍٖقٖأٗ

 طٜٕ٘ٔ ليكََٖ ق٠َجَٞ نق ََٖٓٝعَق َٚلٙقعَحَ

 

 ظاقٖ٘اَٝطَيََ قالًَْٚ ٜعَ لٛٙا غَْطعاَٜسَ

 حلٗسَض٠ُٜ خقزًََََََٖ َٟؾَٗقز٠َٙ نََٝسَ 

 ٗقتََٝعَضَ تافًٍَٖ٘ٚق نٗ َّٛجا٢ ليّٓعَضَأٖ

 ُٟقضط٘أٖ ٌَط٢َ فٖغؿِت٠َٙ أٖقضَٚتَ 

ًٍٟعَ ٝتاؿَق خَََ ىٖطاَُ َيٖ    ٢ً عس

  ضٜقَُل َ ٠َسنََٓٞ َاكِٝ ٝٛفَغا 

٢ًًٍٟ عَعَ ؿٝتاٞ خَٚيهٍَٓ  س

 ضٜققى حَأٚ  ٍٜ َّٜٛكٖلي ٝٛفَغا 

 ََٖٞ لنٓتاهَِٗ ٚأٗخَتاهِٗا ظَعََُتاِ

ٌٝ لنَٜٔ بَػَطٜ    يَجَ ًَٖب١َٖ نَٜٔ ََْٛفٖ

  قَٖٛٞ ليٍٖصَٜٔ ٖاِا  َسََٕا َٜبَ

 ضَٜٚآف١ٖٗ لجلٗعَ ل٠َلي اسَ غاِّ  

 تَطَُىَا َ َٔ نَهٌٍََٗٝقظٜيليِٓ

 

 الظؾي 

 

 الظؾي 

 

 

 البسيط

 

 البسيط

 

 الؾافر

 

 

 

 الؾافر

 

 ال ام 

 

 

 

 لةم) األخةمية

 

ال ربثث  أو امثثرأة ورثثثر ا،نهثثا 
أو زوجهثثثا أو الحنفيثثثة ورثثثثر 

 أخاها

 ع رة أم ع ران

 

 ال نسال

 

 ةأو با حث فاختة ،ن  عثد ،
 أسد   رعد ، أو واع

 

 يةال ارعة ،ن  معاو 

 

 ال رب 

 

 

 

سثثم ة ،نثث  يزيثثد الحع ثثر أو 
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 ضٜسَ لألٗظَبَٕٛ ََ ققََٚليٍَٕٖٝ 

  ٜٔ غَقع١َُنََٝ َََٔ ٚنٓتا أٖض٣َ نقرَٖٛتَ

ٔٝهٖفٖ   سَٙا ل ٖؿَطاٛعََ نقٕ َٝ َ نَبََٝ

 نطَتَضَتَ َتَ حت٢ٍ  شل لزِ تَعا َقتَطَ

ٌٍ َٚ زَبَق٘ ُق َٖٞ ِْإف   قضانَق

  َٝ٘ ع٢ًَ قٖبَطَٜٙهٍٖتابَققََتَ 

 َََٔ يََٞ َََٔ نَ َسَىٖ ٜق عقََطا 

  تَطن٘تََٓٞ يف ليسِلضٜ شَل حلٗطَن١َُ

 قٖسَ شٍَِ َََٔ يَٖٝؼَ يٖ٘ا ْقصطا 

 

 الظؾي 

 

 البسيط

 

 السريع

 

 

 

 لةم) ،ن  ،ن  سم )

 ال نسال

 

 امرأة مؽ العر  أو األعي)

 

 )ليلعلٟ(

  ِٜٕ لي َجاٛظَ خَب١ِٙ بَطاٚظَل

 لٞ ََك٘ َسَٖق قٖفَٝعٌَا فَتأ٘نٗ

٢ًُ ٜاتِنإَٔ  ل حَ  ك٢ٖمل َٜهْٛٛا

 لنعِ شَ شلىٖ ََٔ ععِ قؽا شَ ليَِٓ  

   قً ٚل ََقزابَقيٞ فٖب٢َ ضَٜٓف٘أَٖٚ

 لعِفٖتَػََا َِٜٗٞ نَبًَ٘قٖصَبَح أٖفٖ 

 الرجز

 

 ال تقار 

 

 ال تقار 

 أم الهةرؼ

 

 ال نسال

 

 ال نسال

 )ليصلقز(

 أم سعد ،ؽ ارط الرجز َٖبَصاَ٘ لَق ظلٍَ ؾََٝبقٕا ؾَسًَٜس
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 َ٘للحت٢ أٖتقٙ قَطَْا٘ فٛقٖصا

 )لي ٝلٔ(

ًَق عَطِ  ١َٙٓٞ لي٘جاٛعا عَطِيٖ ََُطٜٟ يٖكَسَ

  َٖطَ بَق٥ًَ قفٖآيَٖٝتا أٖا أَََٖٓعَ ليسِ  

ل لي َبَسٍَٟ ٖاِا  عٜ َْد١ًَُٖصَبََ فَٞ صًَٖبٛا

  ا نأبَسَعق فاٖل عَٕٖػَتَ ؾََٝبقٕا 

 

 لعََ٘ٚ نَطَشا ََٖٛٚ سٌَُٔ زاضََٜأَٜ

 قعَََ٘ٓقََ قٙفٙا نقؾََتَطََٚت٢ِ حَ

 لعََ٘غًََٗب١َٚ غاطَ ٚل نَََ٘ساتَ َ

 

 أخاٛ ليص٥ٍََملَ َٜ َٜٟٛ ٚليغاطل َ ََََٚٔ َٜهَٗٔ

 ؾَطٜٜهَٖٝ٘ تََُٕ٘عَ َْف٘ػا٘ا نٌِٗ َََُٕ٘عٜ 

  لطٜظَقليِٓ ؿٜٞاغَ قظٖن اهٖ

ل ل ٖاِا شَ لَٔ              َ٘قعا َؾا رٖخٛا

 الظؾي 

 

 الظؾي 

 

 

 الرجز

 

 

 

 الظؾي 

 

محزول 
 ال ام 

 أم حاوؼ

 

 امثثثثرأة مثثثثؽ العثثثثر  أو سثثثثؾيد
كاهثثث  أو اثثثراد ،ثثثؽ  ،ثثثؽ أ،ثثثر

 خنش الطارد 
 

امثثثثثرأة يثثثثثيس ،ثثثثثؽ رواحثثثثثة أو 
امثثرأة ا،ثثثؽ باعطثثة أو ع ثثثر 
،ثثؽ معثثد  كثثر  أو ال بثثاس 

 ،ؽ مرداس.
 

 غاثؾ 

 

عاو ثثة ،نثث  عبثثدال ظمك أو 
  فية

 ليفلق٤()

  قفََٖٕٝيٖ لٙاِٛؾَ وَقنَق فٖا َٜأٖ

 قٝفٖنَق َٚقنْهٖػَع ت٣َََ ليسِضٜأشََٚ   

 الؾافر

 

لن  ية جدابة أو ،ن  خالد ا
 داقة أو حذامج
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   َٞٓعَٝ ٚتَكٖطِ ؼا عَبق٠َ٤ًَُٗبَيٖ

 ٛفََفٗليؿّ ؼٜبَيٗ ََََٔ  يِٞ أٖحَملّ 

 

  ٜاجَكٖفَٖٔ َََٓٗاَِ فًٖٖٝؼَ نَآَٜمل َََٔ

 ٞقفَب١َٖ ؾٌَا نَين قٗتَََٝٚقٖتَ لأٖنًَس 

  قؽَ َٚلألََٖطا أََٖطاَْقق َْػاٛؽا ليِٓفٖبَََٝٓ

   ا ٜشَل َْخَٔا فََِٜٝٗ غاٛق١ٖٚ َْتََٓصِ 

   ٙاسًَ٘بَ طَهَْٖأَٖٚ ٝحَٚضا َٔعَ عّق لخلٖبََْ

فاقضٜٕٖلرٖ لَّصَٔ باق ًََجَٝجَعَ تَجِعََٚ  

 الؾافر

 

 

 ال ام 

 

 الظؾي 

 

 الظؾي 

ميسثثثؾن ،نثثث  بحثثثدل ال مبيثثثة 
أو زوج يزيثثثثثثثثثثد ،ثثثثثثثثثثؽ هبةثثثثثثثثثثرة 

 ال حاربر

،نثث  أ،ثثر الحطثثةؽ أو ،نثث  
 مرة ،ؽ كاهان

حراثثثة ا،نثثثة النع ثثثان أو هنثثثد 
 أختها

،نثثثثثثث  النع ثثثثثثثان ،ثثثثثثثؽ بيثثثثثثثةر 
 ح ةدة أو هند أو ال رزدق

 )ليكلقف(

  قضمَلطٖ قتََٓنَ ٔاخََْ

 ُقضمَلي٢ًِٓ ٞ عَؿَََُْ

 

 

 حَظ١ٖٚ أٖٚ تًََٕ٘ٝلَ  ٌَ ََٖٞ  ٜاَٖ

 َََٔ نََٜٝٔ شَلىٖ تَ ًََٝلَ صًٌَٖ  أٖٚ

 قٖسَ ٚبَملَ لرَٖٗطا  ٜشَل حلق َ ل ٗٛمَ

 طلٝماَاَٗ رق٤ال ٗقَََٓ وَََٓقٍا عََٝق نَََ

 ٗق َٚا ضلمٜقظٌٜ  عََٓفاٖل عَ قغَخْ 

 الرجز

 

 

 

 الرجز

 

 البسيط

 

هنثثثثثثد هنثثثثثثد ،نثثثثثث   عتبثثثثثثة أو 
،نثثثث  ،يافثثثثة أو ،نثثثث  ال نثثثثد 

 ابر أو كرمة ،ن  فمعالزم

 ،ن  الُح ارتس
 

ع ثثرو أخثث  ال نسثثال أو أم 
 مربيعة ،ؽ مكدَّ 

ثثاتةمثثة ،نثث  النَّ  ر أو أخثث  ا 
 ار أو لةم) ،ن  النارالنَّ 
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 أَٖاخٌَُِس ٚليط٤َََِٔا ض٤ََٔا َْجَٝب١َ 

ٌٌ َا َطَََٜٗق َٚلفَٞ قَٖٛ   ماي٘فٖخٌَا فٖخَ

 

  َُقَٚضانِ ى يَٖٛ ََََٓٓتَََق نٖقَٕ ضَطِ

 ٝظٗ ليُ٘اخآَلالي٘فٖت٢َ َٖٚاَٛ ليَُ٘غَ ََِٔ 

 

 

 ال ام 

 

 

 ال ام 

 

 

اتةمثثة ،نثث  الناثثر أو أخثث  
 النار أو لةم) ،ن  النار

 أو اتةمة أخ  فرار

 )ليهلقف(

 ٤ُٞ قٖتًَو٘ؾَ ّٟأٖ    ١ًٙٞ طٟ ضَيٖٝت ؾَ

 

 

 

 

 

 

 

 زاَْٚهٖق يٜٟ٘ٛزَ َٗق ليَُ٘ق٥َحاَٜق أّٖٜ

 قؽَ َٜخََُساَْٚهٖقٞ ضَأَٖٜتا ليِٓ ٍََْٜ

 

مذااااااااااااااظؾر 
، السجياااااااااااااااااج

 اااااااحوًذا، أو 
مجااااااااااااااااادو  
الخمااااااااااااا  أو 
وافاا  السجيااج 
ودخماااااااااااااااااااه 

 الترخاع

 

 

 

 الرجز

 

سثثم ة أم السثثميػ أو أم وثثأبط 
أو  ا أو أعرا،ثثثثر أو امثثثثرأة وثثثثر  

 أخ  وأبط ورا

 

 

 

 

 

جاريثثثثثة مثثثثثؽ ،نثثثثثر مثثثثثازن أو 
اهمر مثثثؽ رؤبثثثة أو راجثثثز جثثث
 ،نر أسةد ،ؽ ع رو
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 ً٘ظ١ٖٙحلًَِٜ٘ أعََٝقًضل بَفٖق٤ً َٚأٖفَٞ ليػٍََ

 لي َٛلضىَََق٤َ لإل أٖؾَبَقَٙ طَ َٚيف ل ٖ

 

 الظؾي 

 

 هند ،ن  عتبة

 )ليلالّ(

 ٚتاكٗػَِ ي٢ًَٖٖٝ َٜقنََٔ قٗخَفٖقَٕ نقيٞصََٟ

 تَهٖفٌَٞ نقألٖضَظَلمٜ فَٞ ليػٌَِٜٗ ٚلجلبٌََ

ٌٍبَحَلٍا عَتَ  قَٖقٌت أٗعَسَّابَطَََ ق

ًَق ع٢ً خافٍَٖ٘ بٌَََُ  يَٖٗق ََق ََؿ٢َ َٜٛ

ًُ   قفٖقضٜغٙق َق حلٖقزَضاٚٙا َاً٘خَ

  ِ  ٌَٜٝ ٚا َْه٘ٝؼ َٚنٌََحلَٖٝطَ ظَا

   ١ُ ََٝٚ ََشا َ٘نَ قضَطٖ أٜ٘ؿَ َٛيٖ

 ٌَصَخا ٚاشا ٌسََْٗ ٍٜلآلطق لااحَ 

 اللي اٚ  سَج٢َ لرٖل  يٖلًضِٛغَ ضاقٜٚػَتا

  الفَ٘ٝيٖ تًَ٘ َفٖ ٦ََٔٞ يٖتََِٞ شَفََٚ  

   لكًَٖٖٜٝٔ بًَٝس١ٍََََٝٚٗ أٖحَػَٔا ليجِ

 َٚغَقَيٖف١ٖٙ َٚأٖحَػَٓا٘ا قٖصَلا 

  ّٜٛلهلُٗا َٞ نٌِٗتا نََٓفػََََُُٖ

 قىل يَٖٗأَٖٚ َٞػَيََٓف٘ ٢يٖفٖأَٖٚ  

 ٓٛٞ لرٖٚلَٖزَ ََٔ ١ُٚزلٖٝ

 الظؾي 

 

 الظؾي 

 

 الرم 

 

 الرم 

 

 الظؾي 

 

 الؾافر

 

 ال تقار 

 

 الؼ ،ؽ ُاح انامرأة س

 

 ح انامرأة سالؼ ،ؽ اُ 

 

امثثثرأة مثثثؽ ،نثثثر الحثثثارث ،ثثثؽ 
 أو عمق ة ،كعك

امثثثرأة مثثثؽ ،نثثثر الحثثثارث ،ثثثؽ 
 كعك أو عمق ة

 

 لةم) األخةمية

 

 ذو الرمة

 

ال نسال أو عامر ،ؽ جؾيؽ 
 الظا ر

ال نسثثثثثثثثثثال أو عثثثثثثثثثثامر ،ثثثثثثثثثثؽ 
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 ققؽا ا فٖقيَٖٕٗ تَطََٖباٗق ليِٓ

 

   ََطٌٜٜع ضَنٌَٝع َٚحلٌَٖٝح نَأَْٖوٖ

 َُقاَٚأَْٖوٖ ٖآَقىٖ تَهٕٗٛا ليجٍَ 

 

 ليصٟ ٌَٗقَٕ مل َٜجَََٛتا ٜق َْ شل قًٗ٘

حَج٣ًََٞ َٛغَ نؿ٤ُٞ صَخاٜأ٘ َِٜسا ٚيٖضٜأٗ  

   اٙلبَقٗ ٌََٝدَلي٘ تَأَٜضَ َٕق أٖٚرٞ

 ليَٞٛ َلي٘ قبَؾَٚزَ سٟ نقخلٗضٜبقتا 

 ساٍٜسَي٘ليتِ َََٔ نأٍَٖٕ خاصََََٝٝ٘

 ق حََٓظٌَٖٜٓتَثَ َ٘ٛٝظ فٝجاظٖطَفا عَ 

 

 

 

 ققٙرظٖ ٝوٖضَطَٜاَٚ قًًَٛاظََ٘ ىٖطِػاَٜ

 َ٘حقًَٗ َٛٗافٖ ٘اتًَُِ٘ليصٟ حَ ٌّهٗفٖ 

 

 

 

 ال تقار 
 

 

 ال تقار 
 

 
 الظؾي 

 

 الؾافر

 

 الرجز

 

 

 

 

 الظؾي 

 

 

 

األحثثثثثثثثؾص أو عثثثثثثثثامر ،ثثثثثثثثؽ 
 جؾيؽ الظا ر

جنثثثثثثثؾ  أخثثثثثثث  ع ثثثثثثثرو ذ  
ال مثثثثثثك أو ع ثثثثثثرة أو كعثثثثثثك 

 زهةر ،ؽا

،ثثثثثثثثثثؽ مبيثثثثثثثثثثع  ،نثثثثثثثثثث  سثثثثثثثثثثريع
 الؾابير

 

 لةم) األخةمية أو ال نسال

 

سثثثثثثثثم ) الهذليثثثثثثثثة أو وثثثثثثثث ال 
الهذلية أو جنثدل ،ثؽ ال رنث) 
أو خظثثثثثثثثثثام ال حاوثثثثثثثثثثعر أو 

 .دكةؽ أو بعض السعديةؽ

 
 

،نثثثثث  الظرريثثثثثة أو أم  زينثثثثثك
يزيد أو وحيية الحرميثة، أو 
عحةثثر السثثمؾلر أو ثثثؾر ،ثثؽ 
الظرريثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة أو األ،ةثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثرد 

 الةربؾعر.
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 قض١َُ َافٖ زَاصَ ََط٢َ َٚٚضٜثَٓقٙا

  ق٥ًََٗ٘طٜٛاٙل حََُ ْٜقٚأٖنََٝضَ ََٖٓسَ 

 

  نًَ٘كٖٝع ٚيَِٖ ْاً٘لٜ ضَحًََٖٝٓق نَبََٝسَل٤َ

 ٌَٜٝ حَٝحا ٜاٌَُٝاَْطَّٜ بََٛظَ ليًٞ َٚملَ 

 أَْٖتَ تَهٕٗٛا ََقبٌَس َْبٌَٝا

ٌٍ نًََٝ  ٌال ٜشَل تَٗاملاٍ ؾََُأٖ

 

 

 الظؾي 

 

 

 الظؾي 

 

 الرجز

 

 

الظرريثثثثثة أو أم زينثثثثثك ،نثثثثث  
يزيثثد أو وحيثثية الحرميثثة أو 

 الق خ.
 

 ،نثثثث  مالثثثثػ أو عتثثثثرعتبثثثث) 
 ،ؽ مالػ.

 

 أم عقة  ،ؽ أ،ر طالك

 )لرٝلِ(

ِٝ ناَلٖاُقنَ٘ فٖطَعَ أٗصَٝملَ  ق غاً٘ٝ

 َٚعَعََِق قعًََٖٝٓق إَٔ ٜاصقنَ عِعََٚ  

   قَُِْأٖنٖ ريَغَق َاٞ ًَََٜٖأٖ طَتَ َِيٖأٖ

 قَُق٥ََٓغَٝو لي٘فَ ق٤ََََٕٛٛ نقيًٛف٦ٝاٜا 

   ا أخق يٖ٘ا َََٔ ل ط  ٞفَ ُق أٖخََٛلٖا

 قَُقٖاعَس٠َٙٛ فٖبًََق ََْٛقف َٜل خَشَ َ  

 

 

 الظؾي 

 

 الظؾي 

 

 الظؾي 

 

 

 

 ال نسال

 

 زينك ،ن  فروة ال رية

 

،نثثث   ب بثثثة أو ع ثثثثرة  ربثثثادُ 
ثثالحُ  ة أو يثثيس ،ثثؽ ثعمبثثة  يَّ ي 

أو  ب بثثثثة  سأو امثثثثرا القثثثثي
 ،ؽ ييس
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 القائ  البحخ البنااااات
ل أ٢ْٖ بَكٖيٖ  عًَََُٖٜٝٗق تاعَعٜس ظَعَُٛا

 بَعٌَع إَٔ قًٗتا: َٚلنَأنَقٖاَُقٌَََٖٚ  

  ق ا َْكٍٗٛا غ٣ََٛجٜ  ِْقٜق َٖٛشَ شَل ليتِ

 قََُٖزَ ٌحقزَق فٖ َِ شََٛق ََٖٜ شَََٖٛق َٜ  

ٖطٍليسِ ا تك٘طَنَِٔ    ُفٖطَ آٍ َٕا

ًَظً٘ٗٚ َٕ ََ أٖنًَسل ققٙرظٖ َٕ ٜ    قٛ

   َٛل٤ا ضَأَٖٜتَ٘ا شَل نَطَظَ ليًٍٖ ٢حَتِ

َٛل٤َليًٍٖ تَخَتَ  ع٢ًَٖ لخلَُٖٝؼٜ ظَعََُٝق 

ًُق ًُق قَِٗ قٖق٥َ  قَِٗ قق٥َ

ًُق  صَقزَف٘تَ عَبًَسل َْق٥َ

ًُق  ٚعاؿَطَل٤َ ضَل٥َ

 ٘اًَْٛٗتا ََٜ  شَ قَٕٜٝتَفَلي٘ ١ٖ ََٝق ضََٝفٖ

ّٜسِػَلرٗ ٝلَٜٓليفٖ ٌَجَط٣ ََٔ ليؿِٕ٘بَنَ  

 الظؾي 

 

 البسيط

 

 ال ام 

 

 ال ام 

 

 زالرج

 

 

 الظؾي 

 الحهنية

 

،ثثؽ الةمثث) األخةميثثة أو ح ةثثد 
 اله لر ثؾر

،ثثؽ الةمثث) األخةميثثة أو ح ةثثد 
 ثؾر اله لر

 

 امرأة مؽ العر 
 

 ،ن  ،هدل الظا ر

 )ليٓلٕٛ(

 ليٜٛعق٤َََٜٔ فَٞ نَُٖق زَحَػَتَ ليجٛ َ

 بَُٝ ِٗ ََُٖٚسَلَٕ   خََٛاَٖٕ فَسَلىٖ حَّٞ

 َٕٛ عَسََْقََٕاطَن٘ٚلألٖ آٍٜ قٖخَٕٖقَٕ   ٚنٌّٗ

ٍٝ يٖوٖ َََٔ عاطََََُٜٓ٘  َٜق ضا ِ خَق

 حَجِ ع٢ًَٖ قًٍَٖٗٝٝص باََََٜٛٓ٘

 الرجز

منهؾك 
 ال نسرح

 الرجز

 

- 

 امرأة مؽ العر 

 

 امرأة مؽ فقعس
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 القائ  البحخ البنااااات
 ا تََٓكٖطَٞ ؾََٗطَََٜٓ٘ فٖػََٛتا٘ا

 قزََََََُٜٝٓ٘ؾََٗطَٜٟ ضَنٝع َٚبا

  ٣صَليؿِ ََٔ قِٓعَ لهللَ صنطٜنَ ٚزاصاَْ

 جفقٕٜق ََٜٓق نَقَْبًَ٘قٖ  شل نقَٕ  

 َُط َََ ٌََٔٝ نََُق بَق ًَََٜٖٓٝعَ ٛل٤ٌغَ

 قٝٓاَٗٚي٠ََ خٝقق٤ا لي٘غَأ٘نَ تِل َاشَ ٜ 

 

 

  الظؾي

 

 الظؾي 

 

 
 

غؼ خةثثثثثثثثرة ،نثثثثثثثث  أ،ثثثثثثثثر فثثثثثثثثي
 البمؾية أو أم فيغؼ

 

 ،رةنة

 )لهللق٤(

 لي٘ اصَق٠ٖ َآَقٖاِا تا َطَ قجا اأٖحَجِ

  يًَ٘ اصَق٠َ َآَقَٖق ليًٍٖ٘ا ٜا ََٕٞ َٚا 

 الظؾي 

 

 لةم) األخةمية

 

 )ليٝلق٤(

 ٢للًَٚعَ كٝٚطٚيٖ قىلخَ س٠ََٗٝحَ

 لر٦ََٞ ق اَِٖٚ ّٞق٥َليٕٞ ِاقتَٚحَ

 َٞٓٚليػَٔ ٍَٜلعَقَٕ لهلٌََا أٖظَنٜٗأ٘

 

  َّ صقزَٙققَٛثَتا٘ا ليَٝي٦َٔ نٖقَٕ َق حاسٍََ

َ فَٞ ْٗقض لي٘كَٖٝظَ يًؿِ   ُؼٜ نقزََٜقأٖصِا

    ٠ََٚغَطَٝج ٚفٖطَ ََُٔٝقضٙل نَٚأٖضنٖملَ حَ

 يَٝققَُصاغَط٣ ؾََ قّٜقتََٔ لخلََٖٚأٗعَطٜ 

 الرجز

 

 

 

 الظؾي 

 

 

 

امثثرأة مثثؽ ،نثثر عقةثث  أو مثثؽ 
،نثثثثر عثثثثامر أو العامريثثثثة أو 

و رجثثثث  اطثثثثر ،ثثثثؽ كثثثث   أ
 مؽ طة 

 

 امرأة مؽ عقة 
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 القائ  البحخ البنااااات
  ٘اأِْٖ ليُ٘اَل حلَٖٝطَ صَل أٌَٖٖاأٖا حَبِ

 َٝقَٖ صَلحَبِ فاٖل طَت ََّٞشَل شانََ ٜ 

 َٜقيَٖٗ َ أٍَّٗ َا َقَٜٚ٘         َٜقضا ِ قٖق١ًُ٥ حلًٖسل

 الظؾي 

 

محزول 
 ال ام 

ة ،نثثث  وثث مة أو كنثثثزة أم نثثز ك
 أو ذو الرمة ةو م

 هند ،ن  عتبة
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 ثبت املصادر واملراجع

 القرآن ال ريؼ. -

أد  ال اوثثثك ال،ثثثؽ اتةبثثثة، وحقةثثث  ب محثثثر الثثثديؽ عبثثثد الح ةثثثد، مطثثثر، ط.  -
 م.1963رابعة

ارويثثثاا الاثثثر  مثثثؽ لسثثثان العثثثر  أل،ثثثر حيثثثان األبثثثدلس، وحقةثثث  د/رجثثثك  -
 م.1998-هث1418عر ان ب، مظبعة ال دبر، ط. أول) 

إلثث) وثثرح  ثثحي  الب ثثار  ليثثها  الثثديؽ القسثثظ بر، مطثثر،  إروثثاد السثثار   -
 هث.1323ط، سابعة 

األزهيثثثة فثثثر عمثثثؼ الحثثثروا لمهثثثرو ، وحقةثثث  عبثثثد ال عثثثةؽ ال مثثثؾحر، دميثثث   -
 م.1993 -هث1413

أسثثالةك البيثثان فثثر اليثثعر النسثثؾ  القثثدقؼ مثثؽ الحثثاهمر إلثث) العطثثر ال باسثثر،  -
 م.2113 -هث1434رسالة دكتؾراه، إعداد: فاط ة  غةر، الحزا ر، 

االسثثتيعا  فثثر معرفثثة األ ثثحا  ال،ثثؽ عبثثد البثثر، وحقةثث  عمثث) ب البحثثاو ،  -
 م.1992ه1413دار الحة ، ،ةروت، ط. أول) 

وراا فر الحاهمية وايس م لممام أ،ر جع ر ب ،ثؽ أس ال ال غتالةؽ مؽ األ -
حبةثثثثثثك، وحقةثثثثثث  سثثثثثثةد كسثثثثثثرو  حسثثثثثثؽ، دار ال تثثثثثثك العم يثثثثثثة، ،ةثثثثثثروت، ط 

 م.2111 -هث1422أو

أوثثثثعار النسثثثثال أل،ثثثثر عبةثثثثد   ال رزبثثثثابر، وحقةثثثث  د/ سثثثثامر مكثثثثر العثثثثابر،  -
 م.1976 -هث1369وه ل باجر، عالؼ ال تك، بغداد 

راج، وحقةثثث  د/ عبثثثد الحسثثثةؽ ال تمثثثر، مىسسثثثة األ ثثثؾل فثثثر النحثثثؾ ال،ثثثؽ السثثث -
 م.1978 -هث1417الرسالة، ط. ثابية 
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ة ، وحقة  أح د ب واكر، وعبد السث م هثارون،  - كَّ إ  ح ال نظ  ال،ؽ السَّ
 م.1949دار ال عارا، القاهرة، ط. رابعة 

 -هثثث1417األفثثداد ال،ثثؽ األببثثار ، وحقةثث  ب أ،ثثؾ ال اثث  إ،ثثراهيؼ، ،ةثثروت  -
 م.1987

العت ثثثثاد فثثثثر بغثثثثا ر الغثثثثال والاثثثثاد ال،ثثثثؽ مالثثثثػ، وحقةثثثث  د/ حثثثثاوؼ  ثثثثال  ا -
 م.2113 -هث1424الاامؽ، دار البيا ر، ط. أول)

إعرا  القرآن أل،ر جع ر النحاس، وحقة  د/ زهةثر غثاز  زاهثد، عثالؼ ال تثك،  -
 م.1988-هث1419،ةروت 

رة، األعثث م ل ةثثر الثثديؽ الزركمثثر، دار العمثثؼ لم  يثثةؽ، الظبعثثة ال امسثثة عيثث -
 م.2112

العثثثثر  وايسثثثث م، لع ثثثثر رفثثثثا كحالثثثثة، مىسسثثثثة  رأعثثثث م النسثثثثال فثثثثر عثثثثال  -
 م.1959 -هث1379الرسالة، ،ةروت،

األغثثثثثابر أل،ثثثثثر ال ثثثثثرج األ ثثثثث هابر، وحقةثثثثث  د/ إحسثثثثثان  بثثثثثاس، ود/إ،ثثثثثراهيؼ  -
 -هثثث 1429السعافةثثثؽ، واألستثثثاذ بكثثر  بثثاس، دار  ثثادر، ،ةثثروت، ط. ثالرثثة 

 م.2118

ارسثثثر، وحقةثثث  د/ عبثثثد   ،ثثثؽ ع ثثثر الحثثثاج، مركثثثز ايغ ثثثال أل،ثثثر عمثثثر ال  -
 م.2113ج عة ال اجد، د،ر، 

االاتراح فر عالؼ أ ؾل النحثؾ لمسثةؾطر، وحقةث  د/ مح ثؾد سثمي ان قثااؾت،  -
 م.2116 -هث1426دار ال عرفة، 

االاتاثثثا  فثثثر وثثثرح أد  ال تثثثا  لمبظمةؾسثثثر، وحقةثثث  مطثثثظ ) السثثثقا، ود/  -
 م.1996ة حامد عبد ال حةد، دار ال تك ال طري
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ايمثثثثثال اليثثثثثؾاعر أل،ثثثثثر ال ثثثثثرج األ ثثثثث هابر، وحقةثثثثث  د/ جمةثثثثث  العظيثثثثثة، دار  -
 الناال.

أمثثثثثالر ا،ثثثثثؽ اليثثثثثحر ، وحقةثثثثث  د/ مح ثثثثثؾد ب الظنثثثثثاحر، مكتبثثثثثة ال ثثثثثابحر  -
 م.1992 -هث1412

 عمر القالر، ط. دار ال تك العم ية ،ةروت، لبنان. األمالر أل،ر -

لميثثري  ال رواثثر، وحقةثث  ب  أمثثالر ال رواثث) )غثثرر ال ؾا ثثد ودرر الق  ثثد( -
 م.1954هث1371، دار إحيال ال تك العربية، ط. أول) يؼأ،ؾ ال ا  إ،راه

  -هثثثثث1421هيؼ  ثثثثال ، دميثثثث ، ط. أولثثثث) أمثثثثالر ا،ثثثثؽ ال ثثثثزرع، وحقةثثثث  إ،ثثثثرا  -
 م.2111

ايبطثثاا فثثر مسثثا   ال ثث ا ،ثثةؽ النحثثؾيةؽ البطثثريةؽ وال ثثؾفةةؽ للببثثار ،  -
، ل ح ثثد محةثثر الثثديؽ عبدالح ةثثد، ط. ومعثث  كتثثا  االبتطثثاا مثثؽ ايبطثثاا

 م.1928

أبيس الحمسال فر وثرح ديثؾان ال نسثال، بعناقثة األ  لثؾيس وثي ؾ اليسثؾعر،  -
 م.1896،ةروت، ال ظبعة ال اثؾليكية 

أوفثث  ال سثثالػ ال،ثثؽ هيثثام، ومعثث  كتثثا  هداقثثة السثثالػ إلثث) وحقةثث  أوفثث   -
 ال سالػ ل حة) الديؽ عبد الح ةد، دار الندو، ،ةروت.

ح وثثؾاهد ايقاثثاح لمقيسثثر، وحقةثث  ب ،ثثؽ ح ثثؾد الثثدعحابر، ،ةثثروت، قاثثاإ -
 م.1978 -هث1418ط. أول)

البثثدقع فثثر عمثثؼ العربيثثة ال،ثثؽ األثةثثر، وحقةثث  د/ فتحثثر أح ثثد مطثثظ ) عمثثر  -
 هث.1419الديؽ، جامعة أم القرى 

 -هثثثث1414، مىسسثثثة ال تثثثك الرقافيثثثة، ط. ثالرثثثة بسثثثتان العثثثارفةؽ، لمسثثث راند  -
 م.1993
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والثثذخا ر أل،ثثر حيثثان التؾحةثثد ، وحقةثث  د/ وداد القافثثر، ،ةثثروت، البطثثا ر  -
 م.1988 -هث1418ط. أول) 

أ،ثثر ال اثث  أح ثثد ،ثثؽ أ،ثثر طثثاهر،  ثثحح  ووثثرح   ب غثثات النسثثال لممثثام -
 م.1918 -هث1326أح د األل ر، القاهرة، 

البيان والتبةةؽ لمحثاحا، وحقةث  اليثيخ عبثد السث م هثارون، القثاهرة، ط.سثابقة  -
 م.1988 -هث1418

 واج العروس مؽ جؾاهر القامؾس لمزبةد ، مح ؾعة مؽ ال حققةؽ، ال ؾي . -

وثثاريخ آدا  العثثر  ل طثثظ )  ثثادق الرافعثثر، دار ال تثثك العم يثثة، ،ةثثروت،  -
 م.2111 -هث1421ط. أول)، 

 م.1984التحرير والتنؾير ال،ؽ عاوؾر، الدار التؾبسية لمنير، وؾبس،  -

، وحقة  د.زهةر عبثد ال حسثؽ سثمظان، وحطة  عةؽ الذهك للعمؼ الينت ر   -
 م.1994 -هث1415، ط. ثابية مىسسة الرسالة

دكتثثثؾراه، وحقةثث  إمثثثام حسثثثؽ  التح ثثة اليثثثافية فثثر وثثثرح ال افيثثة لمنةمثثثر، رسثثالة -
 م.1983 -هث1413، جامعة األزهر، القاهرة، الحبؾر  

و مثثثيص اليثثثؾاهد ووم ثثثيص ال ؾا ثثثد ال،ثثثؽ هيثثثام، وحقةثثث  د/  بثثثاس مطثثثظ )  -
 م.1986 -هث1416دار ال تا  العربر، ط. أول)  الطالحةؽ،

وثثذكرة النحثثاة أل،ثثر حيثثان األبدلسثثر، وحقةثث  د/ عفيثث  عبثثد الثثرح ؽ، مىسسثثة  -
 م.1986 -هث1416الرسالة، ط. أول)

التثثثذية  والت  ةثثث  فثثثر وثثثرح التسثثثهة  أل،ثثثر حيثثثان األبدلسثثثر، وحقةثثث  د/حسثثثؽ  -
س، عثثثثثثام هنثثثثثثداو ، طبعثثثثثثة دار القمثثثثثثؼ مثثثثثثؽ الحثثثثثثزل األول إلثثثثثث) الحثثثثثثزل ال ثثثثثثام

م، وطبعة دار كنثؾز إوثبةميا مثؽ الحثزل السثادس إلث) الحثزل 2115 -هث1426
 م.2118 -هث1439الرابع عير عام 
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وطثثثثحي  ال طثثثثي  ووثثثثرح  ال،ثثثثؽ درسثثثثتؾي ، وحقةثثثث  د/ ب ،ثثثثدو  ال  تثثثثؾن،  -
 م.1998 -هث1419القاهرة

التطثثثري  ب اثثث ؾن التؾفثثثي  لميثثثيخ خالثثثد األزهثثثر ، وبهاميثثث  حاوثثثية قثثثس،  -
 يال ال تك العربية.طبعة دار إح

، وحقةثثثث  د/ عثثثؾض ،ثثثثؽ ح ثثثد القثثثثؾز، لم ارسثثثر التعميقثثثة عمثثثث) كتثثثا  سثثثثةبؾي  -
 م.1991 -هث1411القاهرة، ط. أول) 

وعمةثث  ال را ثثد عمثث) وسثثهة  ال ؾا ثثثد لمثثدمامةنر، وحقةثث  د/ ب ،ثثؽ عبثثثدالرح ؽ  -
 م.1983 -هث1413ال  دى، ط. أول) 

ر ، وحقةث  أح ثد ب بثآن( لمظو سةر الظبر ، أو )جامع البيان فر وأويث  القثر  -
 م.2111 -هث1421واكر، مىسسة الرسالة، ط. أول) 

و سةر القرطبر، أو )الحامع ألحكثام القثرآن(، وحقةث  أح ثد البردوبثر، وإ،ثراهيؼ  -
 م.1964 -هث1384أطفيش، دار ال تك ال طرية، القاهرة، ط. ثابية 

لريثثثاض، ط. ، وحقةثثث  د/ حسثثثؽ وثثثاذلر فرهثثثؾد، ارالت  مثثثة أل،ثثثر عمثثثر ال ارسثثث -
 م.1981 -هث1411أول) 

الت  مثثة والثثذي  والطثثمة ل تثثا  وثثاج المغثثة و ثثحاح العربيثثة لمطثثغابر، الحثثزل  -
م، والحثثزل ال ثثامس وحقةثث  إ،ثثراهيؼ 1974الرابثثع وحقةثث  عبثثد العمثثيؼ الظحثثاو  

 م.1977إس اعة  اي،يار  

ر و هةد القؾاعثد بيثرح وسثهة  ال ؾا ثد لنثاعر الحثيش، وحقةث  أد/ عمث) ب فثاخ -
 م.2117 -هث1428وآخريؽ، دار الس م، ط. أول)

التنبيثثث  عمثثث) وثثثرح ميثثثك ت الح اسثثثة ال،ثثثؽ جنثثثر، وحقةثثث  د/ حسثثثؽ مح ثثثؾد  -
 م.2119 -هث1431هنداو ، ال ؾي ، ط. أول)
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الحثزل  ا،ؽ منغؾر، التنبي  وايقااح ع ا واع فر الطحاح ال،ؽ ،ر ، ،رواقة -
 م.2111 -هث1431 السادس، وحقة  أ/ عبد الؾها  عؾض  ، ط. أول)

، وحقةثثث  د/ ف ثثثر الثثثديؽ يبثثثاوة، دار اآلفثثثاق   وهثثثذيك إ ثثث ح ال نظثثث  لمتبريثثثز  -
 م.1983 -هث1413الحديدة، ،ةروت، ط أول) 

 -هثث1384وهذيك المغة للزهر ، وحقة  الييخ عبد السث م هثارون، القثاهرة،  -
 م.1964

ا ، الح ع ،ةؽ الطحيحةؽ الب ار  ومسمؼ لمح ةد ، وحقة  عمثر حسثةؽ البثؾ  -
 م.2112 -هث1422دار ا،ؽ حزم، ،ةروت، ط. ثابية 

الح ثثثثثثث  فثثثثثثثر النحثثثثثثثؾ لم مةثثثثثثث ، وحقةثثثثثثث  ف ثثثثثثثر الثثثثثثثديؽ يبثثثثثثثاوة، ،ةثثثثثثثروت، ط.  -
 هث.1415أول)

ج هثثثثرة األمرثثثثال أل،ثثثثر هثثثث ل العسثثثثكر ، وحقةثثثث  د/ أح ثثثثد عبثثثثد السثثثث م، دار  -
 م.1988 -هث1418ال تك العم ية، ،ةروت، ط. أول) 

راد ، وحقةثث  د/ ف ثثر الثثديؽ يبثثاوة، وأ/ الحنثث) الثثدابر فثثر حثثروا ال عثثابر لم ثث -
 م.1983 -هث1413ب بدقؼ فاف ، ،ةروت، ط. ثابية

حثثثروا ال عثثثابر والطثثث ات لمزجثثثاجر، وحقةثثث  عمثثث) وؾفةثثث  الح ثثثد، مىسسثثثة  -
 م.1984الرسالة، ،ةروت، ط. أول) 

 م.1911الح اسة لمبحتر ، وطحي  لؾيس وي ؾ اليسؾعر، طبعة لةدن  -

،ثثر ال ثثرج ،ثثؽ الحسثثؽ البطثثر ، وحقةثث  د/عثثادل الح اسثثة البطثثرية لعمثثر ،ثثؽ أ -
 م.1999 -هث1421سمي ان ج ال، القاهرة، ط. أول) 

الح اسثثة أل،ثثر و ثثام، وحقةثث  د/ عبثثد   ،ثثؽ عبثثد الثثرحيؼ عسثثي ن، السثثعؾدقة  -
 م.1981هث 1411
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الح اسثة اليثثحرية، وحقةثث  عبثثد ال عثةؽ ال مثثؾحر، وأسثث ال الح طثثر، دميثث ،  -
 م.1971

 ، وحقةثث  اليثثيخ عبثثد السثث م هثثارون، مظبعثثة ال ثثدبر، خزابثثة األد  لمبغثثداد -
 م.1997هث 1418ط. رابعة 

ال طثثثثا ص ال،ثثثثؽ جنثثثثر، وحقثثثثر ب عمثثثثر النحثثثثار، الهةئثثثثة ال طثثثثرية العامثثثثة  -
 م.1986 -هث1416لم تا ، ط. ثالرة 

الثثثثدر ال طثثثثثؾن لمسثثثث ةؽ الحمبثثثثثر، وحقةثثثث  د/ أح ثثثثثد ب ال ثثثثراط، دار القمثثثثثؼ،  -
 دمي .

الهؾامثع لميثثنقيظر، وفثع حؾاوثثي  ب باسث  عةثثؾن  الثدرر المؾامثثع عمث) ه ثثع -
 م.1999 -هث1419السؾد، دار ال تك العم ية، ،ةروت، ط. أول) 

 دال   ايعحاز، ارأه وعم  عمي  مح ؾد ب واكر، مكتبة ال ابحر بالقاهرة. -

ديثثثؾان البحتثثثر ، وحقةثثث  حسثثثؽ كامثثث  الطثثثةرفر، دار ال عثثثارا، مطثثثر، ط.  -
 ثالرة.

اله لثثثثر، وحقةثثثث  عبثثثثد العزيثثثثز ال ي نثثثثر، دار ال تثثثثك،  ديثثثثؾان ح ةثثثثد ،ثثثثؽ ثثثثثؾر -
 م.1951 -هث1371

طّ ثثثثثثاس، دار ال عرفثثثثثثة، ،ةثثثثثثروت، ط. و ديثثثثثثؾان ال نسثثثثثثال، اعتنثثثثثث) بثثثثثث  ح ثثثثثثد -
 م.2114 -هث1425ثابية

ديؾان ال نسثال بيثرح أح ثد ،ثؽ قحةث) ثعمثك، وحقةث  د/ أبثؾر أ،ثؾ سثؾيمؼ، دار  -
 م.1988 -هث1419ع ار، ط. أول) 

ايمثثام أ،ثثر بطثثر البثثاهمر، رواقثثة ايمثثام أ،ثثر ال بثثاس  ديثثؾان ذ  الرمثثة، وثثرح -
أ،ثثر  ثثال ، مىسسثثة ايق ثثان، ،ةثثروت، ط. ثابيثثة  سثعمثثك، وحقةثث  عبثثد القثثدو 

 م.1982 -هث1412
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أولث) ر ، ج ثع ووحقةث  وثاكر العاوثؾر، ط.ديثؾان سثؾيد ،ثؽ أ،ثر كاهث  الييثك -
 م.1972

عثثادل ديثثؾان وثثعر حثثاوؼ الظثثا ر،  ثثنع  قحةثث) ،ثثؽ مثثدرك الظثثا ر، وحقةثث  د/ -
 م.1991 -هث1411سمي ان ج ال، القاهرة، ط. ثابية 

ديؾان وعر ال رب ، وحقةث  د/ حسثةؽ بطثار، دار ال تثك ال طثرية، ط.ثابيثة  -
 م.1996 -هث1416

ديؾان  باس ،ؽ مرداس، ج ثع ووحقةث  د/ قحةث) الحبثؾر ، مىسسثة الرسثالة،  -
 م.1991 -هث1412ط. أول) 

ل عرفثثة، ،ةثثروت، لبنثثان، ط. أولثث) طّ ثثاس، دار ا وديثثؾان لبةثثد، اعتنثث) بثث  ح ثثد -
 م.2114 -هث1425

ة، وحقة  د/ وافث  الطث د، دار  ثادر، ،ةثروت، ط.ثابيثة يديؾان لةم) األخةم -
 م.2113-هث1424

ديثثثثثثؾان الهثثثثثثذلةةؽ، وروةثثثثثثك ووعمةثثثثثث  ب مح ثثثثثثؾد اليثثثثثثنقيظر، الثثثثثثدار القؾميثثثثثثة  -
 م.1965 -هث1385

خثثراط، دميثث   ر ثثف ال بثثابر فثثر حثثروا ال عثثابر لم ثثالقر، وحقةثث  ح ثثد ب -
 م.1975 -هث1395

زهثثثر اآلدا  وث ثثثر األلبثثثا  لمحطثثثر ، وحقةثثث  ب محةثثثر الثثثديؽ عبدالح ةثثثد،  -
 م.1999 -هث1419دار الحة ، ،ةروت، ط. خامسة 

سثثثثر  ثثثثناعة ايعثثثثرا  ال،ثثثثؽ جنثثثثر، وحقةثثثث  د/ حسثثثثؽ هنثثثثداو ، دار القمثثثثؼ،  -
 م.1993 -هث1413دمي ، ط. ثابية 

، وحقةث  د/ ب الثدالر، دار  ثادر، ط. س ر السعادة وس ةر ايفادة لمس او   -
 م.1995 -هث1415ثابية 
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سثثث ط الئلثثث  لمثثثؾزير أ،ثثثر عبةثثثد البكثثثر ، وحقةثثث  عبثثثد العزيثثثز ال ي نثثثر، لحنثثثة  -
 م.1936 -هث1354التألي  والترج ة والنير 

السةرة النبؾية ال،ؽ كرةر، وحقة  مطظ ) عبد الؾاحد، دار ال عرفثة، ،ةثروت   -
 م.1976 -هث1396

، ،ةثثثثروت، ط. أولثثثث) تلعثثثثر  فثثثثر الحاهميثثثثة وايسثثثث م لبيثثثثةر ق ثثثثؾ وثثثثاعرات ا -
 م.1934 -هث1353

وثثحر الثثدر فثثر وثثداخ  ال ثث م بال عثثابر أل،ثثر الظةثثك عبثثد الؾاحثثد، وحقةثث  ب  -
 عبد الحؾاد، دار ال عارا، ط. ثالرة.

وثثثثرح أ،يثثثثات سثثثثةبؾي  لمسثثثثةرافر، وحقةثثثث  د/ ب عمثثثث) الثثثثري  هاوثثثثؼ، القثثثثاهرة،  -
 م.1974 -هث1394

أ،يثات مغنثثر المبةثك لمبغثثداد ، وحقةث  عبثثد العزيثز ربثثاح، وأح ثد يؾسثثف وثرح  -
 م.1988 -هث1417دااق، دار ال أمؾن، دمي ، ط. ثابية 

وثثرح أد  ال اوثثك ال،ثثؽ اتةبثثة، وثثألي  مؾهثثؾ  ،ثثؽ أح ثثد الحثثؾاليقر، اثثدم لثث :  -
 مطظ )  ادق الرافعر، دار ال تا  العربر، ،ةروت.

عبثثثثد السثثثثتار أح ثثثثد فثثثثراج، مظبعثثثثة وثثثثرح أوثثثثعار الهثثثثذلةةؽ لمسثثثثكر ، وحقةثثثث   -
 ال دبر.

وثثثرح وح ثثثة ال مةثثث  فثثثر العثثثروض والقافيثثثة لعبثثثد الح ةثثثد رافثثثر، ط. بغثثثداد،  -
 م.1968 -هث1388

وثثثثرح التسثثثثهة  ال،ثثثثؽ مالثثثثػ، وحقةثثثث  د/ عبثثثثد الثثثثرح ؽ السثثثثةد، ود/ ب ،ثثثثدو   -
 م.1991 -هث1411ال  تؾن، القاهرة، ط. أول) 

بةثثر(، وحقةثث  د/ ثثاحك أ،ثثؾ وثثرح ج ثث  الزجثثاجر ال،ثثؽ عطثث ؾر )اليثثرح ال  -
 م.1982 -هث1412جناح، العراق 
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وثرح ح اسثثة أ،ثثر و ثثام للعمثثؼ اليثنت ر ، وحقةثث  د/ عمثث) ال  اثث  ح ثثؾدان،  -
 م.1992 -هث1413د،ر، ط. أول) 

ورح الح اسة لمتبريز ، وحقة  غريد الييخ، دار ال تك العم يثة، ،ةثروت، ط.  -
 م.2111 -هث1421أول) 

قةثث  غريثثد اليثثيخ، دار ال تثثك العم يثثة، ،ةثثروت، وثثرح الح اسثثة لم رزواثثر، وح -
 م.2113 -هث1424ط. أول) 

ورح ديؾان عمق ة ،ؽ عبدة للعمؼ الينت ر، اثدم لث  د/ حنثا بطثر الحثّر، دار  -
 م.1993 -هث1414ال تا  العربر، ط. أول)

، وحقة  مطظ ) السثقا، وإ،ثراهيؼ اي،يثار ، وعبثد ورح ديؾان ال تنبر لمعكبر   -
 ر ال عرفة، ،ةروت.الحفيا ومبر، دا

ورح الرفر عم) كافية ا،ؽ الحاجثك، وحقةث  أد/ يؾسثف حسثؽ ع ثر، لةبيثا،  -
 م.1975 -هث1395

  ،ثؽ ،ثر ، وحقةث  د/  دورح وؾاهد ايقااح أل،ر عمر ال ارسر، وألي  عب -
 م.1985 -هث1415عةد مطظ ) درويش، مح ع المغة العربية، القاهرة، 

تثك النحؾيثة ل ح ثد حسثؽ ُوثرا ، مىسسثة ورح اليؾاهد اليعرية فر أمثات ال  -
 م.2117 -هث1427الرسالة، ط. أول) 

وثثثرح وثثثؾاهد ال غنثثثر لمسثثثةؾطر، وحقةثثث  أح ثثثد عثثثافر كؾجثثثان، لحنثثثة التثثثراث  -
 م.1966 -هث1386العربر، 

وثثرح ال طثثثي  ال،ثثثؽ هيثثام الم  ثثثر، وحقةثثث  د/ مهثثد  عبةثثثد جاسثثثؼ، ط.أولثثث)  -
 م.1988 -هث1419

يثثثثثام، وحقةثثثثث  ب محةثثثثث) الثثثثثديؽ ال،ثثثثثؽ ه ىوثثثثثرح اظثثثثثر النثثثثثدى وبثثثثث  الطثثثثثد -
 هث.1383عبدالح ةد، القاهرة، الظبعة الحادقة عيرة 
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ورح ال افية اليافية ال،ؽ مالػ، وحقثر د/ عبثد ال ثنعؼ هريثد ، دار ال ثأمؾن،  -
 م.1982 -هث1412ط. أول) 

وثثرح كتثثا  سثثةبؾي  لمسثثةرافر، وحقةثث  أح ثثد حسثثؽ مهثثدلر، وعمثثر سثثةد عمثثر،  -
 م.2118 -هث1429ط. أول) دار ال تك العم ية، لبنان، 

 ورح ال  ط  ال،ؽ ق يش، مكتبة ال تنبر، القاهرة. -

وثثرح ا،ثثؽ النثثاعؼ عمثث) ألفيثثة ا،ثثؽ مالثثػ، وحقةثث  ب باسثث  عةثثؾن السثثؾد، دار  -
 م.2111 -هث1421ال تك العم ية، ط. أول) 

وثعر ال ثثؾارج، ج ثع ووقثثدقؼ د/ إحسثان  بثثاس، دار الرقافثة، ،ةثثروت، ط.ثابيثثة  -
 م.1974

،ثثثؽ معثثثد  كثثثر ، ج ثثثع وونسثثثة  مظثثثاع الظرا،ييثثثر، ط. ثابيثثثة،  وثثثعر ع ثثثرو -
 م.1985 -هث1415

ال،ثثثثؽ اتةبثثثثة، وحقةثثثث  أح ثثثثد ب وثثثثاكر، دار ال عثثثثارا، ط.  اليثثثثعر واليثثثثعرال -
 ثابية.

  ر فر أد،نا القدقؼ، د/ مر يؾسف خمي ، مكتبة غريك.اليعر النسا -

ر، إعثداد:  ، رسثالة ماجسثتةاليعر النسؾ  األبدلسر فر القرن ال امس الهحر  -
 م.1986 -هث1416ف اة، جامعة عنابة، سعد ،ؾ 

وثثثث ال العمةثثثث  فثثثثر إقاثثثثاح التسثثثثهة  لمسمسثثثثةمر، وحقةثثثث  د/ اليثثثثري  عبثثثثد   -
 م.1986 -هث1416الحسةنر البركابر، مكة ال كرمة، ط. أول) 

الطثاحبر فثر فقث  المغثة ألح ثد ،ثؽ فثارس، عمث  عميث  أح ثد حسثؽ بسثث ، ط.  -
 م.1997 -هث1418أول) 

 م.1922 -هث1341دار ال تك ال طرية  عي)، لمقمقيند ،األ ب   -
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)وثثثاج المغثثثة و ثثثحاح العربيثثثة( لمحثثثؾهر ، وحقةثثث  أح ثثثد عبثثثدالغ ؾر الطثثثحاح  -
 م.1987 -هث1417عظار، دار العمؼ لم  يةؽ، ،ةروت، ط. رابعة 

  حي  مسمؼ، وحقة  ب فىاد عبد الباار، دار إحيال التراث، ،ةروت. -

، وحقةثثث  السثثثةد إ،ثثثراهيؼ ب، دار األبثثثدلس، ط. فثثثرا ر اليثثثعر ال،ثثثؽ عطثثث ؾر -
 م.1981أول) 

طبقثثات فحثثؾل اليثثعرال ال،ثثؽ سثث م الح حثثر، وحقةثث  مح ثثؾد ب وثثاكر، دار  -
 ال دبر، جدة.

عاهرة التقارض فر النحثؾ العربثر لمثدكتؾر أح ثد ب عبثد  ، محمثة الحامعثة  -
 .59، 58ايس مية، ال دينة ال نؾرة، العدد 

يؽ الظثثا ر ومثثا بقثثر مثثؽ وثثعره، لمثثدكتؾر مح ثثؾد ب الع ثثؾد ، عثثامر ،ثثؽ جثثؾ  -
 م.1996، 1ع1محمة جرش لمبحؾث والدراسات، م

العدد فر المغة ال،ؽ سةده، وحقةث  عبثد   ،ثؽ الحسثةؽ النا ثر، وعثدبان ا،ثؽ  -
 م.1993 -هث1413ب الغاهر، ط. أول) 

ال حةثد الترحةنثر،  العقد ال ريد ال،ؽ عبد رب ، وحقة  د. م ةد ا يحة، ود/ عبثد -
 م.1983هث 1414دار ال تك العم ية، ،ةروت، ط. أول)

،ثثر عبةثثدة مع ثثر ،ثثؽ ال رنثث) )بثثؾادر ال  ظؾطثثات(، ط.ثابيثثة ة والبثثررة ألقثثالعق -
 م.1973 -هث1393

عمثث  النحثثؾ ال،ثثؽ الثثؾراق، وحقةثث  مح ثثؾد جاسثثؼ ب الثثدرويش، الريثثاض، ط.  -
 م.1999 -هث1421أول) 

،ثثؽ روثثة ، وحقةثث  ب محةثث) الثثديؽ عبدالح ةثثد، الع ثثدة فثثر محاسثثؽ اليثثعر ال -
 م.1981 -هث1411دار الحة ، ط. خامسة
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غريثثثثك الحثثثثدي  لم ظثثثثا،ر، وحقةثثثث  عبثثثثد ال ثثثثريؼ إ،ثثثثراهيؼ الغربثثثثاو ، دميثثثث ،   -
 م.1982-هث1412

ال ثثاخر لم  اثث  ،ثثؽ سثثم ة ،ثثؽ عا ثثؼ، وحقةثث  عبثثد العمثثيؼ الظحثثاو ، القثثاهرة،  -
 هث.1381ط. أول)

 م.1995عبد العزيز ال ي نر، ط. ثابية ال اف  لم برد، وحقة   -

فط  ال قال فر ورح كتا  األمرثال لمبكثر ، وحقةث  إحسثان  بثاس، مىسسثة  -
 م.1971الرسالة، ،ةروت، ط. أول) 

اؾاعد اليعر ألح د ،ؽ قحة) ثعمك، وحقة  د/ رماان عبثد التثؾا ، القثاهرة،  -
 م.1995ط. ثابية 

أ،ثثؾ ال اث  إ،ثثراهيؼ، القثثاهرة، ط. ال امث  فثثر المغثثة واألد  لم بثرد، وحقةثث  ب  -
 م.1997 -هث1417ثالرة 

كتثثا  األفعثثال لمسراسثثظر ال عثثروا بثثا،ؽ الحثثداد، وحقةثث  حسثثؽ ب وثثرا،  -
 م.1975 -هث1395القاهرة، 

 م.1974 -هث1394كتا  الحيؼ لميةبابر، وحقة  إ،راهيؼ اي،يار ، القاهرة، -

ةثروت، ط.ثابيثة كتا  الحروا أل،ثر بطثر ال ثارا،ر، وحقةث  محسثؽ مهثد ، ، -
 م.1991

 كتا  سةبؾي ، وحقة  الييخ عبد الس م هارون، عالؼ ال تك، ،ةروت. -

كتثثثثا  اليثثثثعر، أو وثثثثرح األ،يثثثثات ال يثثثثكمة ايعثثثثرا ، وحقةثثثث  د/ مح ثثثثؾد ب  -
 م.1988-هث1418الظناحر، مظبعة ال دبر، ط. أول) 
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 كتثثا  الطثثناعتةؽ )ال تابثثة واليثثعر( أل،ثثر هثث ل العسثثكر ، وحقةثث  عمثث) ب -
البحثثثثاو ، وب أ،ثثثثؾ ال اثثثث  إ،ثثثثراهيؼ، دار إحيثثثثال ال تثثثثك العربيثثثثة، ط. أولثثثث) 

 م.1952 -هث1371

كتا  العةؽ لم مة  ،ؽ أح د ال راهةد ، وحقةث  مهثد  ال  زومثر، ود/إ،ثراهيؼ  -
 السامرا ر، مظبعة اله ل.

النحثثؾ والطثثرا أل،ثثر ال ثثدال، وحقةثث  د/ ريثثاض ،ثثؽ حسثثؽ  ال نثثاش فثثر فنثثر -
 م.2111ال ؾام، ،ةروت، 

 ةثابيثثثث لثثثك اآلدا  ألسثثثامة ،ثثثثؽ منقثثثذ، وحقةثثثث  أح ثثثد ب وثثثثاكر، القثثثاهرة، ط. -
 م.1987 -هث1417

 لسان العر  ال،ؽ منغؾر، ط. دار ال عارا. -

  ةثابيثثثثث حقةثثثثث  مثثثثثازن مبثثثثثارك، دار ال  ثثثثثر، دميثثثثث ، ط.وال مثثثثثات لمزجثثثثثاجر،  -
 م.1985-هث1415

قةثث  ب سثثعةد يثثز  وثثرح ديثثؾان ال تنبثثر أل،ثثر العثث ل ال عثثر ، وحال مثثع العز  -
 م.2118 -هث1429ال ؾلؾ ، السعؾدقة، ط. أول) 

لثثيس فثثر كثث م العثثر  ال،ثثؽ خالؾيثث ، وحقةثث  أح ثثد عبثثد الغ ثثؾر عظثثار، مكثثة،  -
 م.1979 -هث1399ط. ثابية 

مثثا قحثثؾز لميثثاعر فثثر الاثثرورة ل ح ثثد ،ثثؽ جع ثثر القثثزاز، وحقةثث  د/رماثثان  -
  ؾي .عبد التؾا ، ود/   ح الديؽ الهاد ، دار العروبة، ال

ال رثثثثث  السثثثثثا ر فثثثثثر أد  ال اوثثثثثك ال،ثثثثثؽ األثةثثثثثر، وحقةثثثثث  د/ أح ثثثثثد الحثثثثثؾفر،  -
 ود/،دو  طبابة، دار النهاة، القاهرة.

محثثثثاز القثثثثرآن أل،ثثثثر عبةثثثثدة، وحقةثثثث  د/ ب فثثثثىاد سثثثثزكةؽ، مكتبثثثثة ال ثثثثابحر،  -
 القاهرة.
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مح ثثع األمرثثال لم ةثثدابر، وحقةثث  ب محةثث) الثثديؽ عبثثد الح ةثثد، دار ال عرفثثة،  -
 ،ةروت.

ح ثثثث  المغثثثثة ال،ثثثثؽ فثثثثارس، وحقةثثثث  زهةثثثثر عبثثثثد ال حسثثثثؽ سثثثثمظان، مىسسثثثثة م -
 م.1986 -هث1416الرسالة، ط. ثابية 

 م.1969ال حاسؽ واألفداد لمحاحا، وحقة  فؾز  خمة  عظؾ ، ،ةروت  -

محافرات األدبال ومحاورات اليعرال والبمغال لمراغك األ ث هابر، وحقةث  د/  -
 م.1999 -هث1421ل)ع ر الظباع، ط دار األراؼ، ،ةروت، ط. أو 

ال حتسثثك ال،ثثؽ جنثثر، وحقةثث  عمثث) النحثثد  با ثثف، ود/ عبثثد ال تثثاح وثثمبر،  -
 هث.1386ال حمس األعم) لميئؾن ايس مية 

ال حكثثؼ وال حثثيط األعغثثؼ ال،ثثؽ سثثةده، وحقةثث  عبثثد الح ةثثد هنثثداو ، ،ةثثروت،  -
 م.2111-هث1421ط. أول)

 ال  طص ال،ؽ سةده، دار ال تك العم ية، ،ةروت. -

ال ىبثث  أل،ثثر بكثثر ،ثثؽ األببثثار ، وحقةثث  ب عبثثد ال ثثال  عاثثي ة، ال ثثذكر و  -
 م.1981 -هث1411القاهرة،

ال سثثا   الحمبيثثات لم ارسثثر، وحقةثث  د/ حسثثؽ هنثثداو ، دار القمثثؼ دميثث ، ط.  -
 م.1987 -هث1417أول) 

ال سثثثثثثثثثثثا   العسثثثثثثثثثثثثكرية لم ارسثثثثثثثثثثثر، وحقةثثثثثثثثثثثث  د/ ب اليثثثثثثثثثثثاطر أح ثثثثثثثثثثثثد ب،  -
 م.1982 -هث1413ط.أول)

) وسهة  ال ؾا د ال،ؽ عقةث ، وحقةث  د/ ب كامث  ،ركثات، دميث  ال ساعد عم -
 م.1981 -هث1411
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، وحقةثث  مطثثظ ) عبثثد القثثادر عظثثا،   ال سثثتدرك عمثث) الطثثحيحةؽ لمنيسثثا،ؾر  -
 م.1991-هث1411دار ال تك العم ية، ،ةروت، ط. أول) 

ُيثثثثؾُا ال ُ  - ؼ فثثثثر وروةثثثثك اي ثثثث ح عمثثثث) حثثثثروا ال عحثثثثؼ أل،ثثثثر البقثثثثال م ثثثثع  ال  
 -هثثثثثثث1413وحقةثثثثثث  قاسثثثثثةؽ ب السؾاسثثثثثثر، دار ال  ثثثثثر، دميثثثثثث ،  العكبثثثثثر ،

 م.1983

ال ظالع السثعةدة فثر وثرح ال ريثدة لمسثةؾطر، وحقةث  د/ ببهثان قاسثةؽ حسثةؽ،  -
 م.1977الحامعة ال ستنطرية 

معثثثابر القثثثرآن لم ثثثرال، وحقةثثث  ب عمثثثر النحثثثار، وأح ثثثد يؾسثثثف بحثثثاور، ط.  -
 م.1983 -هث1413ثالرة، 

أ،يثثثات ال عثثثابر ال،ثثثؽ اتةبثثثة، وحقةثثث  د/ سثثثالؼ ال رب ثثثؾ ،  فثثثر ال عثثثابر ال بةثثثر -
،ثثثثؽ قحةثثثث) الي ثثثثابر، دار ال تثثثثك العم يثثثثة، ،ةثثثثروت، ط. أولثثثث)  وعبثثثثد الثثثثرح ؽ

 م.1984 -هث1415

 ال ؾسؾعة اليعرية. ؽمعحؼ اليعرال العر ، وؼ ج ع  م -

 -هثثث1414معحثثؼ وثثؾاهد النحثثؾ اليثثعرية لمثثدكتؾر حنثثا ج ةثث  حثثداد، الريثثاض  -
 م.1984

ل  طثثثث  فثثثثر وثثثثؾاهد العربيثثثثة، د/ إمةثثثث  ،ثثثثدقع قعقثثثثؾ ، دار ال تثثثثك ال عحثثثثؼ ا -
 م.1996 -هث1417العم ر، ط. أول) 

مغنثثر المبةثثك ال،ثثؽ هيثثام، وحقةثث  د/ مثثازن مبثثارك، وب عمثث) ح ثثد ، دار  -
 م.1985ال  ر، دمي ، ط. سادسة 

 م.1993ال  ط  لمزم ير ، وحقة  د/ عمر ،ؾ ممحؼ، ،ةروت، ط. أول)  -

األببثار ، وحقةث  كثارلؾس قعقثؾ  ال،ث ، طبعثة اليسثؾعةةؽ،  ال  اثميات بيثرح -
 م.1921،ةروت، 
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ا،ثثؽ ال قا ثثد اليثثافية فثثر وثثرح ال   ثثة ال افيثثة لميثثاطبر، وحقةثث  د/  يثثاد  -
 م.2117 -هث1428عةد الربةتر، مكة ال كرمة، ط. أول)

ال قا د النحؾيثة فثر وثرح وثؾاهد وثروح األلفيثة لمعةنثر، وحقةث  أد/ عمثر ب  -
أد/ أح ثثثثثد ب وؾفةثثثثث  السثثثثثؾدابر، ود/ عبثثثثثد العزيثثثثثز ب فثثثثثاخر، دار فثثثثثاخر، و 

 م.2111 -هث1431الس م، ط. أول)

مقثثثاييس المغثثثة ألح ثثثد ،ثثثؽ فثثثارس، وحقةثثث  عبثثثد السثثث م هثثثارون، دار ال  ثثثر،  -
 م.1979 -هث1399

ال قتطثثد فثثر وثثرح ايقاثثاح لعبثثد القثثاهر الحرجثثابر، وحقةثث  د/عبثثد   ا،ثثؽ  -
 م.2117 -هث1428معة ايمام ب ،ؽ سعؾد، إ،راهيؼ الدرويش، ط. جا

ال قتاك لم برد، وحقةث  ب عبثد ال ثال  عاثي ة، ال حمثس األعمث) لميثىون  -
 هث.1399ايس مية، 

ال قطثثؾر وال  ثثدود أل،ثثر عمثثر القثثالر، وحقةثث  د/ أح ثثد عبثثد ال حةثثد هريثثد ،  -
 م.1999 -هث1419مكتبة ال ابحر، ط. أول) 

قةثث  عبثثد ايلثث  ببهثثا، وب خةثثر البقثثاعر، دار ال قطثثؾر وال  ثثدود لم ثثرال، وح -
 م.1983 -هث1413اتةبة

، وحقثث  د/ف ثثر الثثديؽ رال  تثثع ال بةثثر فثثر التطثثري : ال،ثثؽ عطثث ؾر ايوثثبةم -
 م.1996يباوة، ،ةروت، ط. أول) 

ال نت ثثثك مثثثؽ كثثث م العثثثر  ل ثثثراع الن ثثث ، وحقةثثث  د/ ب ،ثثثؽ أح ثثثد الع ثثثر ،  -
 م.1989 -هث1419جامعة أم القرى، ط. أول)

/ فثاحر عبثد دال نحد فر المغة ل راع الن  ، وحقة  د/ أح د م تار ع ثر، و  -
 م.1988الباار، القاهرة، ط. ثابية 
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ال نطف ال،ؽ جنر، وحقة  األستاذيؽ إ،راهيؼ مطثظ )، وعبثد   أمثةؽ، ط.  -
 م.1954 -هث1373أول)

مثثثنه  السثثثالػ إلثثث) ألفيثثثة ا،ثثثؽ مالثثثػ للوثثث ؾبر بحاوثثثية الطثثثبان، طبعثثثة دار  -
 ال ال تك العربية.إحي

ال ؾو  فر مآخثذ العم ثال عمث) اليثعرال لم رزبثابر، وحقةث  ب حسثةؽ وث س  -
 م.1995 -هث1415الديؽ، ،ةروت، ط. أول)

بتثا   ال  ثثر لمسثهةمر، وحقةثث  اليثيخ عثثادل أح ثد عبثثد ال ؾجثؾد، واليثثيخ عمثثر  -
 م.1992 -هث1412ب معؾض، ،ةروت، ط. أول) 

ل ال،ثؽ األببثار ، وحقةث  د/ إ،ثراهيؼ السثامرا ر، بزهة األلبثال فثر طبقثات األدبثا -
 م.1985 -هث1415األردن، ط. ثالرة 

بزهثثثة الحمسثثثال فثثثر أوثثثعار النسثثثال لمسثثثةؾطر، وحقةثثث  عبثثثد المظيثثث  عاوثثثؾر،  -
 القاهرة، مكتبة القرآن.

الن ثث  فثثر و سثثةر كتثثا  سثثةبؾي  للعمثثؼ اليثثنت ر ، وحقةثث  أ/ روثثةد ،محبةثثك،  -
 م.1999 -هث1421

يثثك الحثثدي  واألثثثر ال،ثثؽ األثةثثر، وحقةثث  طثثاهر أح ثثد الثثزاو ، النهاقثثة فثثر غر  -
 م.1979 -هث1399مح ؾد ب الظناحر، ،ةروت، 

النثؾادر فثثر المغثثة أل،ثثر زيثثد األبطثثار ، وحقةثث  د/ ب عبثثد القثثادر أح ثثد، دار  -
 م.1981 -هث1411اليروق، ط. أول)

ؽ، ه ثثع الهؾامثثع فثثر وثثرح ج ثثع الحؾامثثع لمسثثةؾطر، وحقةثث  أح ثثد وثث س الثثدي -
 م.1998 -هث1418،ةروت، ط. أول) 

الؾحيثثثثيات )الح اسثثثثة الطثثثثغرى( أل،ثثثثر و ثثثثام، وحقةثثثث  عبثثثثد العزيثثثثز ال ي نثثثثر  -
 الراجكؾبر، دار ال عارا، ط. ثالرة.
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 البحح حمتويات

 السؾضااااؾع

 .السقجمااااة

 . التسهنااااج

 مكا ة الذعخ ف  االستذهاد

 دور السخأة ف  إثخا  الذعخ العخب .

 لسخأة ف  إثخا  الشحؾ العخب .دور ا

 :  ؾاهج الشدا  الذعخاة الستا  عمي  دبتها.  الارا  األول

 : وؾاهد النسال اليعرية ال ت   عم) بسبتها إل) امرأة معةنة.  السبحث األول

 وؾاهد ال سا   النحؾية. أواًل:

 وؾاهد ال سا   الطرفية. ثا ًيا:

 ت ث  عمث) بسثبتها إلث) ابةمثة معةنثة، : وؾاهد النسثال اليثعرية الالسبحث الثا  
 أو إل) عامة العر .

 وؾاهد ال سا   النحؾية. أواًل:

 وؾاهد ال سا   الطرفية. ثا ًيا:

  ؾاهج الشدا  الذعخاة الستعجدة الشدبة.  :  الار  الثا ا 

 وؾاهد ال سا   النحؾية. أواًل:
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 السؾضااااؾع

 وؾاهد ال سا   الطرفية. ثا ًيا:

 : الشتائج.الخاتساااة 

 اآليات القخآ ية. فهخس

 فهخس الحجيث واألثخ.

 فهخس أقؾال العخب واألمثال.

 فهااخس األ عااار.

 ثبت السرادر والسخاجع.

 ات.افهخس السؾضؾع

 


