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اإلعالل وأثشه يف االنسجاو انصوتي يف خطة انعشب ووصاياهى يف 
 انعصش اجلاههي

 
 

 االستار انذكتوس                                          انثاحث   
 عهي عواد ييزس                    عذنان عثذ انكشيى مجعح انسامل

 دابآلا كهيح –جايعح انثصشج                               
 

 
 

  -ادلهخص:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يدىاو٥ هزا البحث ؤلاِال٥ وأزشه في الاوسجام الفىحي في خىب  

ذ ِشلىا ٘يه أهىاِه  الّشب ووـاياهم في الّفش الجاهلي، ٜو

الشالزت، وما جخّشك له أـىاث الّلت) ألالٚ، والىاو، والياء( مً 

 حٕيحراث ـىجيت بحلى٥ بّمها محل بّن ملحٞ بها الهمضة، ووحذها

أن الهذٗ مً هزه الٍاهشة في خىب الّشب ووـاياهم هى: جيعيٞ 

 
ً
أـىاث ال٣لماث ودْ٘ زٝلها حتى جخٚ ِلى الىىٞ، وجفبح أـىاجا

 مخىأمت ميسجمت مْ بّمها وججمل لذي العامْ .
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     Abstract:                                                                                                                            

 

This research deals with the use of vowels  and 

its effect on phonetic harmony in the speeches of 

the Arabs and their precepts in the pre-lslamic 

era. We studied the three vowels (Aleph, Alawah 

and Ya), and concluded that the use of these 

vowels enabled the Arabs to create phonetic 

harmony and to lesson the heravy sounds and 

make them well received by the ear.   
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 ادلقذيح

له   أ : 
ّ
ل للَّ الشحلل ملً اإلالشك، ِو ، ِو ِلَّ

ُ
ال٥ في اللٕت: مفذس للّٙل اإلاضيذ أ أـلابه ؤلِا

ه، والّلت اإلاشك
َّ
      .  (1)بّل

يت جخّللللللٞ ب ـلللللىاث الّللللللت والهملللللضة، وظلللللمي  لللللىالي ٘هلللللى ٌلللللاهشة ـلللللىجيت ـللللل٘ش أملللللا فلللللي الـا

 وعلللبت الالللى أـلللىاث الّللللتق  عهللللا جخٕحلللر وة جبٝللل  ِللللى حلللا٥ ١الّليلللل اإلاىحللللٗش 
ً
لللال٥ الِلللالة ؤلِا

 بحا٥
ً
 .  (2)اإلاضاج، اإلاخٕحر حاة

ال٥ بّىايت ِلماء ال  ذ حٍي ؤلِا هل( أو٥ 175ّشبيت الٝذماء واإلاحذزحن، ٘الخليل) ثٜو

خال٥، 181مً أؼاس الليه، الر هٝل ظيبىيه)ث هل( ًِ أظخاره الخليل اظخّماله مفىلح الِا

ُل، بمجزلت َحِعَب َيْحِعُب،  ِّ
ْ
َل َيٙ ِّ

َ
م الخليل أّعهما ٘ : )) وأما واَي َيىيُح وجاَه َيِديُه، ِ٘ض

ً
ٜائال

ُل مً الىاو ٠ما وهي مً الىاو، ويذل٤ ِلى رل٤:  ِّ َل َيٙ ِّ
َ
ما هي ٘

َّ
... ٘إه

ُ
همذ ىَّ

َ
 وج

ُ
حذ ىَّ

َ
و

خا ...((
ّ
ل اِخل ِّ َل َيٙ ِّ

َ
ُل، ومً ٘ َّ َل َيٙ ِّ

َ
 ِّذة، (3)١اهذ مىه ٘

ً
ٝذ ظيبىيه لإلِال٥ أبىابا ، ِو

 
َ
ذ َِ  و١اهذ ٘اء، ورل٤ هحى: َو

ً
، وباب ما ١اهذ ٘يه أوة مجها: باب هٍائش ما مط ى مً اإلاّخّلِ

ذ، وباب م ِّ  . (4)ا اِخّل مً أظماَء ألاّ٘ا٥ اإلاّخلت ِلى اِخاللهاي

ال٥ الخٕيحر، وي٢ىن في )) حشوٗ الّلت التي هي 643ور٠ش ابً يّيؾ)ث  هل( أن مّنى ؤلِا

 إلاٝشبتها الياها و٠ثرة حٕيحرها ((
ً
 . (5)الىاو والياء وألالٚ وفي الهمضة أيما

لىلب الخٙت ليغ لٕايت  هل( أن ظبب )) حٕيحر هزه الحشو688ٗوبحن ؤلاظترابار )ث

 ل٢ثرتها في ال٢المق  هه الن خلذ 
ً
زٝلها بل لٕايت خٙتها، بحيث ة جحخمل أدو  زٝل، وأيما

محا٥، و١لُّ ٠شحر معدشٌٝل والن  -أِني الحش١اث -ال٣لمت مً أحذها ٘خلىها مً أبّالها

 . (6)خٚ ((

مفىلح ؤلابذا٥، وما ججذس ؤلاؼاسة الليه أن مفىلح ؤلاِال٥ ِىذ الٝذماء ٜذ جذاخل ب

 . (7)٣٘اهىا يز٠شون ؤلاِال٥ ويٝفذون به ؤلابذا٥

وما ر٠ش ٔحر بّيذ ًِ الفىاب، الر بحن اإلافىلححن ِمىم وخفىؿ مً وحه، ٘اإلبذا٥  

ىاث، الصحيحت واإلاّخلت، ٘إرا  ال٥ق  هه يؽمل حميْ حاةث الخباد٥ بحن ألـا أِّم مً ؤلِا



           4102                                       48مجلت آداب البصرة/ العدد
 

 
4 

 

 

 

ال ت بمفىلح ؤلِا
ّ
٥، ١ان مذلى٥ ؤلابذا٥ ٘يما ِذا رل٤، خق الخٕيحر في أـىاث الّل

 
ً
 . (8)ول٢ً الٝذماء اظخّملىا ٠ال اإلافىلححن لىٙغ اإلاّنى جىظّا

ق إلاىْ اللبغ والخلي بيجهما، ّ٘ذ   
ً
 جاما

ً
أما اإلاحذزىن ٘ٝذ ٘فلىا بحن اإلافىلححن ٘فال

ال٥ ِىذ بّمهم: هى رل٤ الخٕيحر  ذ الز  يّتر  أح -بالٝلب، أو الحزٗ، أو الىٝل  –ؤلِا

أحٗش الّلت الشالزت ) ألالٚ والىاو والياء ( ، ومّها الهمضة، أما ؤلابذا٥ ٘هى حٕيحر يحذر 

 .(9)في حٗش آخش ٔحر أحٗش الّلت والهمضة

وة بذ مً ؤلاؼاسة الاى أن الدخا٥ الهمضة مْ أـىاث الّلت، ة يّني أن ـىث الهمضة يّذ  

ىاث الصحيحت، بيذ أهه في باب  ـىث ِلتق  هه مً الىاحيت الفىجيت يذخل لمً ألـا

ال٥ يّامل مّاملت أـىاث الّلت، ٘هى يدىاوب مْ ـىث ألالٚ، والىاو والياء ، (11)ؤلِا

 ِما أزبدخه الذساظاث الفىجيت الحذيشت مً واْٜ الخجاسب اإلاخخبريت أن ـىث 
ً
٘مال

 .  (11)الهمضة ـىث ٔحر معخٝش، وهى ؼبيه ب ـىاث الّلت في بّن العياٜاث

، والخخٙيٚ في (12)مً ؤلاِال٥ ٘هى الععي لخحٝيٞ الاوسجام الفىحي أما الهذٗ  

يت لمً مىٍىمت مّيىت  ت ومّها الهمضة الرا وحذث في ـيٕت ـ٘ش
ّ
الىىٞ، ٘ ـىاث الّل

٘إعها ِشلت  ن ج٢ىن معدشٝلت جحخاج ِىذ الىىٞ بها الاى اإلاضيذ مً الجهذ الّملي، 

 مخىأمت ميسجمت مْ بّمهالزل٤ يىشأ ِلحها حّذيالث لحزو٥ الشٝل، وجفبح أ
ً
 .(13)ـىاجا

وفي لىء ما جٝذم ظىدىاو٥ هزا اإلاىلُى مٝخفشيً ِلى الحاةث التي وسدث في خىب  

 الّشب ووـاياهم التي جحٝٞ بها الاوسجام الفىحي والخٙت في الىىٞ، و٠ما ي حي:

 أوالً: اإلعالل تانقهة: 
يت   ال٥ بالٝلب ٠ٕحره مً الٍىاهش الفىجيت الف٘ش في اللٕت الّشبيت له هٍامه ؤلِا

يت احخمْ ٘حها  ىاهيىه التي جح٢مه، ٘هى ة ي٢ىن في ١ل اإلاىالْ أو في أ  ـيٕت ـ٘ش ٜو

أـىاث الّلت والهمضة، بل هىاٟ مىالْ مّيىت يْٝ ٘حها أؼاس اللحها ِلماء اللٕت مً 

ذ وسدث بّن مً هزه اإلاىالْ في خىب الّشب ووـاياهم، الر(14)الٝذماء واإلاحذزحن  ، ٜو

هجذ الىاوٞ الّشبي يميل الاى هزا الىُى مً ؤلاِال٥ ِىذ ِذم الخجاوغ بحن أـىاث الّلت 
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ِىذ احخماِها في ١لمت واحذة، أو ِذم اوسجامها مْ ـىائذ ٜفحرة ليعذ مجاوعت لها، 

 ِىذ الىىٞ بها، ومً رل٤:
ً
 وزٝال

ً
 مما يعبب له جىا٘شا

 ٜلب الىاو أو الياء همضة: - 1

بلهما ألٚ صائذة، هحى: ومً أمشلت هزا الىى   خحن ٜو ّذ الىاو أو الياء مخى٘ش ُ الرا ٜو

 ةظم ٘اِل مؽخٞ مً ّ٘ل أحىٗ، 
ً
ّخا ِيىا َظماء، وِبىاء، أـلهما: َظماو وِبىا ، والرا ٜو

بؽشه أن ج٢ىن هزه الّحن ٜذ أِلذ في الّٙل هحى: ٜائل ووائش، أـلهما: ٜاِو٥ ووايش، 

ّخا زاوي ـىحي الّلت بيجهما ألٚ )مٙاِل( أو ما ُيؽبهه دون مٙاِيل وما ُيؽبهه  والرا ٜو

َواِو٥، أو ياءيً هحى: هيائٚ حمْ هيٚ 
َ
ل: أ َواِئل حمْ أّو٥ وألـا

َ
ظىاء أ١ان واويً هحى: أ

ل: ظياود ل: هيايٚ، أو مخخلٙحن هحى: ظيائذ حمْ ظّيذ وألـا  . ومً رل٤ :(15)وألـا

جَضي ٘يِه الىةة، يذعى  ٜا٥ ِؼٞ بً مفّب بً يؽ٢ش يفٚ يىم الٙفل: )) يىم –أ    
ُ
ج

َىاث...(( َِ َ
 .  (16)٘يِه مً العماء ِبذ

 ٜىمه ِىذما جىا٘ش ِىذه ِلٝمت بً   -ب   
ً
ضاس  مىـيا

َ
بت بً ظىان الٙ

ْ
ى

ُ
ٜا٥ َهِشم بً ٜ

امش بً الىٙيل  بحن هزيً الشحلحن مٝالت...((ِالزت ِو
ً
 . (17): ))اِلوي ٜائل ٔذا

ٙش هاؼم -ج  
َ
ضاعي ُيى

ُ
بً ِبذ مىاٗ ِلى أميت بً ِبذ ؼمغ: )) والٝمِش  ٜا٥ ال٣اهً الخ

م 
َ
ائش، وما اهخذي بّل

َ
مام اإلااِوش، وما بالجّىِ مً و

َ
هِش، والٕ

َّ
ِب الضا

َ
ى٠

َ
الباِهِش، وال٢

ش(( ِ٘  . (18)ُمعا

 مً  -د
ُ

، ٜذ حٍٙذ  بييه:)) يا َبِنيَّ
ً
حن مىـيا ٜا٥ َيشيم بً صيذ بً ظهل اإلاّشوٗ بز  ِس

َوائل مً أظالف
َ
ايا ألا  معل٤ آبائي وأحذاد  ...((ـو

ُ
 .  (19)ي، وظل٢ذ

ل  ماء( ألـا ماء، ٜائل، وائش، ألاوائل (، ٘ٙي اإلاشا٥ ألاو٥: ) العَّ         الؽاهذ في : ) العَّ

ت بّذ ألٚ صائذة ماو(، ٘ٝلبذ الىاو همضةق  عها حاءث مخى٘ش  (21)) العَّ
ً
يل: ٜلبذ ألٙا ، ٜو

ماو( جحش٠ذ الىاو بّذ ٘خحت وة حاحض بيىه وبيجها زم ٜلبذ ألالٚ همضة ق  هه إلاا ٜيل: ) ظ

 ًِ أهه في محل الخٕيحر 
ً
الة ألالٚ الضائذة وليعذ بحاحض حفحن لع٢ىعها وصيادتها، ٘مال

 ٘فاسث: ظماا، ٘الخٝ  ظا٠ىان
ً
، ٘ٝلبذ الىاو ألٙا ، -ِلى حذ جفىس الٝذماء -وهى الىٗش
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ٚ الشاهيت همضة ل٢ىعهما حلٝيحن، ولم وإلاا ١اهذ ألالٚ ٜشيبت اإلاخشج مً الهمضة، ٜلبذ ألال

 
ً
 .(21)يحزٗ أحذهما لئال يّىد اإلامذود مٝفىسا

أما جٙعحر ما حذر في لىء مّىياث الذسط الفىحي الحذيث، ٘هى: أن هفٚ الفائذ  

ْ بّذ ٘خحت وىيلت صائذة، وهزا يؽ٣ل مؽ٣لت مٝىّيت هديجت احخماُ الفىائذ،  الىاو ٜو

م مً أن الىاو جٝىم م يٙيت بذوس ـامذ،الة أعها ّ٘لى الٔش ً الىاحيت الٙىهىلىحيت والٌى

مً الىاحيت الٙىهاجي٢يت جىٝفها بّن الخفائق التي جدعم بها الفىامذ ألاخشي مشل 

ىب ٘يه ِىذ   ٔحر مٔش
ً
 ـىجيا

ً
الاحخ٣اٟ والاوٕالٛ، لزا ؼ٣ل اإلاٝىْ ألاخحر لل٣لمت جخابّا

همضة، للخخلق مً جخابْ الفىائذ،  الىاوٞ الّشبي، ّ٘مذ الاى ٜلب الىاو الاهضةٜيت الاى

 .(22)ومً زم لدؽ٢يل مٝىْ ِشبي ميسجم وظليم مٕلٞ بفامذ ة بىفٚ ـائذ

 ًِ أن الىىٞ بفىث الهمضة الاهٙجاس  الؽذيذ ٜذ ي٢ىن أظهل ِلى الىاوٞ  
ً
٘مال

ىذام بالحى٤، والالخٝاء به  الّشبي مً الفىث الشخىق  ن)) اللعان ٜذ يعهل ِليه الـا

ُٙغ، ما ي٢ىن مْ ألاـىاث الؽذيذة، مً أن جٝٚ حش٠خه الخٝاًء 
َّ
 يىحبُغ مّه الى

ً
١امال

ِىذ معا٘ت ٜفحرة مً الحى٤ لي٢ىن بيجهما مجشي يدعشب مىه الهىاء، ٠ما يحذر في 

ىاث الشخىة((  .  (23) ألـا

 أما في اإلاشا٥ الشاوي والشالث: )ٜاِئل، واِئش(، أـلهما: ) ٜاِو٥، وايش(، ٘حمال ِلى الّٙل 

َحر ( .
َ
َى٥، و

َ
ل: )ٜ  في الّٙل اإلااض ي ) ٜا٥ ، وواس(، وألـا

ً
ال٥ ٘ٝلبخا همضة، ٠ما ٜلبخا ألٙا  في ؤلِا

 في ٠يٙيت ٜلب الىاو والياء ٘مجهم مً رهب الاى أن الىاو  
ً
ذ اخخلٚ الٝذماء أيما ٜو

بلهما ٘خحت، وليغ بيجها وبيجهما حاحض الة   لخحٟش الىاو، والياء، ٜو
ً
 ألٙا

ً
 ألالٚ والياء ٜلبخا

الضائذة، ٘الخٝ  ظا٠ىان ألٚ اإلاذ، وألالٚ اإلاىٝلبت ًِ الىاو، والياء، ٘ٝلبذ ألالٚ 

 مً الخٝاء العا٠ىحن، ولم 
ً
الشاهيت همضة، وحش٠ذ ب خٚ الحش١اث وهي ال٢عشة هشوبا

يحزٗ أحذهماق  هه يؤد  الاى الخباط ال٢الم، ورهاب البىاء، ويفحر الاظم ِلى لَٙ 

 .(24)الّٙل
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، وسد ِلى رل٤ الٝى٥: ب هه ججّىصق (25)ب بّمهم الاى أن الىاو والياء ٜلبخا همضة٘يما ره

 مجهما حاص أن 
ً
 ن ألالٚ التي اهٝلبذ ِجها الهمضة هي بذ٥ مً الىاو أو الياء، ٘لما ١اهذ بذة

 . (26)يٝا٥: الن الهمضة مىٝلبت ِجهما

م اخخال٘هم   في مبذأ الٝلب، ِلى أن ومهما ي٢ً مً أمش ٘ ن الٝذماء ٜذ اجٙٝىا ِلى ٔس

 الىاو أو الياء ٜلبخا همضة .

  -ويبذو أن ظبب الٝلب هىا هى: الن الىاوٞ الّشبي يعدشٝل 
ً
وحىد الفائذ ِلى  -٠شحرا

 ًِ 
ً
لبهما الاى ـىث آخش يخحمل الفائذ، ٘مال ـىحي الّلت، ٣٘ان ة بذ مً الِاللهما ٜو

لىاو جخجاوغ مْ لم ما أن ـىث الّلت يعهل ويخٙٚ حيىما يخجاوغ مْ ما ٜبله، ٘ا

، ولم يخحٝٞ رل٤ في )ٜاِو٥، ووايش(، لهزا ١ان (27)ٜبلها، والياء جخجاوغ مْ ٠عش ما ٜبلها

 ة بذ مً الخفٗش ٘حهما بالٝلب .

 آخش لهزا المشب ؤلاِالاي هى: الن الىاو أو الياء في )ٜاِو٥،  
ً
ويم٢ً أن هلخمغ حّليال

ْ بحن ـائذ وىيل ظابٞ وهى ) الٙ ائذ ٜفحر جا٥ٍ وهى وايش(، ٜو       خحت الىىيلت(، ـو

مه الىاوٞ الجاهليق  هه يخىلب  ) ال٢عشة الٝفحرة (، وفي هزا الخّاٜب الفىحي زٝل ي٘ش

 ًِ ِذم الاوسجام بحن الىاو أو الياء، 
ً
احعاُ اإلامش الهىاء ِلى هحى مخىاـل، ٘مال

ل محلها ـامذ اهٙجاس  وألالٚ، لزا ِمذ الىاوٞ الجاهلي الاى الظٝاه الىاو أو الياء، وح

 ، ٘خحٝٞ بزل٤ الاوسجام الفىحي والخٙت في الىىٞ .(28)) هبر ( ٜى  هى الهمضة

َواِو٥(، ٜلبذ الىاو الشاهيت همضة، هديجت الخٝاء   
َ
ل: ) ألا َواِئل(، ألـا

َ
أما اإلاشا٥ الشابْ: )ألا

لحن وهزا ٘يه الىاويً وليغ بيجهما الة ألالٚ وهى حاحض ٔحر حفحن ٢٘ هه احخماُ للمخماز

 ًِ أن الىاو الشاهيت ٜشبذ مً آخش الحٗش ٘حملذ ِلى ما 
ً
زٝل ِلى الىاوٞ الّشبي، ٘مال

يجش  للىاو في ) ظماو( التي أـبحذ بّذ الٝلب ) ظماء( ٘همضث، ٘الهمضة هي البذيل 

الفىحي للخخلق مً زٝل الىاو الرا الخٝذ بالىاو للخخلق مً احخماُ اإلاخمازلحن وهزا 

 .  (29)ب الليه ِلماء الّشبيت الٝذماءالخّليل ره
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الاي في لىء مّىياث الذسط الفىحي    آخش لهزا المشب ؤلِا
ً
ويم٢ً أن هلخمغ حّليال

الحذيث، هى: الن حٕيحر الحذي الىاويحن الاى همضة هى هُى مً اإلاخالٙت الفىجيت التي يٙش 

 ًِ أن  اللحها الىاوٞ الّشبي مً أحل جحٝيٞ الاوسجام الفىحي والخٙت في الىىٞ،
ً
٘مال

هزه ال٣لمت ٜذ احخمْ ٘حها ـىجان مً أـىاث الّلت اإلاخمازلت مْ ألالٚ، بمّنى أن 

الىاوٞ الجاهلي ة يعخىيْ أن يٝلب أحذهما مً آلاخش، ٘يٙش مً زٝل الاى زٝل، لزا لج  

الاى اظدبذا٥ ـىث الّلت الشاوي بفامذ ٜى  يّمل ِلى الحذار الخىاصن في ال٣لمت ويضيل 

 . (31)لهمضةالشٝل وهى ا

٢عه: -2   ٜلب الىاو ياًء ِو

ى(، هحى: 
َ
ل ّْ ُ

 لىـٚ اظمي ِلى وصن) ٘
ً
ْ ـىث الىاو ةما ومً رل٤ ٜلب الىاو ياًء الرا ٜو

 إلافذس ّ٘له أحىٗ معبٛى 
ً
ْ ـىث الىاو ِيىا ىا، و٠زل٤ الرا ٜو

ْ
ه ل: الذُّ يا، وألـا

ْ
ه الذُّ

َىام . ـِ  ب٢عشة وبّذها ألٚ، هحى: ـيام، وأـلها: 

لى(، هحى:  أما ٜلب   ّْ ُ
 ةظم ِلى وصن )٘

ً
ْ ـىث الياء ِيىا  ٘مً رل٤ الرا ٜو

ً
الياء واوا

لى ( ، هحى:  ّْ َ
 ةظم ِلى وصن ) ٘

ً
ْ ـىث الياء ةما ْيَبى، و٠زل٤ الرا ٜو

ُ
ل: و ىب ، وألـا

ُ
و

يا
ْ
ٝ

َ
ل: ج   . ومً مفاديٞ هزه ال٣لماث في خىب الّشب ووـاياهم : (31)جٝىي، وألـا

ي٤َ، ٘إرا ٜا٥ أوط بً حاسزت مى  -أ 
َ
ل َِ ٤َ، وَيىٌم 

َ
َيىٌم ل

َ
هُش َيىماِن، ٘  ابىه مال٤: )) ...والذَّ

ً
ـيا

ضُّٟ  ُّ َشي وَي
َ
ًْ ج ضُّ َم ُّ َ

ما ح
َّ
َحِعُش، ِ٘إه

ْ
٢ِالهما َظَيى

َ
بر، ٘ ـِ ش، والرا ١ان ِلي٤ ٘ا

َ
بى

َ
١ان ل٤ ٘ال ج

هيا..(( َعِلم ِمىه أهُل الذُّ
َ
ري، ل

َ
ت
ْ

 ُيؽ
ُ

شي، ولى ١ان اإلاىث
َ
ًْ ة ج  .  (32) َم

ٜالذ ِٙحراء ال٣اهىت جخ٢هً بٍهىس الىبي ) ـلى   ِليه وآله وظلم( وما يذِى الليه:  -ب

صةم، واحخىاب آزام ...((
َ
ت أسحام، و٠عش أـىام، وحّىيل أ

َ
ل ـِ يام، َو   (33)))... الاى ـالة ـو

ِت  -ج 
َ
ل ـِ ٝىي  ، َو

َ
م ِبخ

ُ
ي٢

َ
ل َِ  ٜىمه: )) 

ً
 ٜا٥ ـالءة بً ِمشو بً مال٤ ألاود  مىـيا

ٍس((
َ
ِن ِلى َحز

َ
ت ِٙ  ال

ًَ  .     (34) الشَِّحم... ٠ىهىا ِم
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ِحُذه  -د
َ
فّي يخ٢هً بٍهىس الىبي ) ـلى   ِليه وآله وظلم(: )) أ

َ
ذ ْيب الفَّ

َ
ل
ُ
ُْ بً ١ ٜا٥ ؼا٘

لم 
ُّ
شِج الٍ

ْ
ىس، َيٙ

ُ
مخه في الّعٙ

ُ
ملذ أ

ُ
بىس، ٘ ٍٚ في الضَّ ُهىس، َوَوـ

ُ
لباٍس مبروس، وساِئٍذ بالٝ

 .   (35) الىبي، وىب   مخه... ((بالىىس، أحمذ 

٢عه في: ) الذهيا، ـيام، وىب ،   يلحَ مً ألامشلت العابٝت وسود ٜلب الىاو ياًء ِو

 جٝىي( .

هىا ( ، ٘ٝلبذ الىاو ياء، ويبذو أن العبب في   هيا (، أـلها: ) الذُّ ٘ٙي اإلاشا٥ ألاو٥: ) الذُّ

و( في ١لمت واحذة وة يٙفل رل٤ هى: احخماُ الممت الٝفحرة مْ ؼبه الفائذ) الىا

 ِىذ الىاوٞ الّشبي، 
َ
 معخ٢شها

ً
بيجهما ظىي ـامذ ظا٠ً وهى الىىن، ٘احذر رل٤ زٝال

ولهزا ِمذ الاى الحشاء حّذيل ـىحي مً ؼ هه أن يخٙٚ مً ـّىبت الىىٞ ويحٝٞ 

 الاوسجام الفىحي، ورل٤ ًِ وشيٞ ٜلب الىاو ياء .

 ًِ أن الاهخٝا٥ مً وهىاٟ جىحيه آخش هى: أن الياء أخٚ في ا   
ً
لىىٞ مً الىاو، ٘مال

       الياء) هفٚ الحش٠ت( الاى ألالٚ) الٙخحت الىىيلت( يّذ أظهل مً الاهخٝا٥ مً الىاو

 . (36)) هفٚ الحش٠ت( الاى الٙخحت الىىيلت

َىام( ٜلبذ ٘يه الىاو ياًء ل٢عش ما ٜبلها ، الر ة   ـِ ل: )  أما اإلاشا٥ الشاوي: ) ـيام (، ٘اـ 

ىا٘ٞ واوسجام بيجهما، ٘ال٢عشة الٝفحرة مً الفىائذ ألاماميت التي جحذر هديجت يىحذ ج

لى، في ححن أن الىاو  اسجٙاُ الجضء ألامامي مً اللعان هحى الجضء ألامامي مً الحى٤ ألِا

 ًِ أن الىاو يشجْٙ مّها 
ً
يخىلب الىىٞ به بشوص الؽٙخحن الاى ألامام واظخذاستها، ٘مال

، وللخخلق مؤخش اللعان، وهزا يؽ٣
ً
ل ـّىبت ِلى اإلاخ٣لم الجاهلي ِىذ الىىٞ بهما مّا

       مً رل٤ ِمذ الاى ٜلب ـىث الىاو الاى هفٚ ـائذ مً حيغ ال٢عشة العابٝت أ : 

ىاث اإلاخجاوسة والخٙت في الىىٞ  .(37)) الياء (  ، ٘خحٝٞ بزل٤ الاوسجام بحن ألـا

يا(، ٘ 
ْ
ٝ

َ
ل: )ج ىي(،ألـا

ْ
ٝ

َ
عش بّن الٝذماء رل٤ أما اإلاشا٥ االشالث: )ج ، ٘و

ً
ٝلبذ الياء واوا

 .(38)باةِخذا٥ أ  اِخذا٥ أو٥ ال٣لمت بالخٙت والشٝل، ٘ٙي أولها ٘خحت وفي آخشها واو
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ويبذو أن اإلاعٓى الفىحي لهزا الٝلب هى: احخماُ الياء وألالٚ، ٘الياء ـىث ٔاس    

، وألالٚ مً الفىائذ اإلاش٠ضيت التي 
ً
يشجْٙ مّها وظي يخشج مً مؤخشة الٙم جٝشيبا

 ِىذ الىاوٞ الّشبي، 
ً
 معخ٢شها

ً
اللعان في أزىاء الىىٞ بها، ٘ حذر الخٝاسب بيجهما زٝال

 
ً
 . (39)ّ٘مذ الاى ٜلب الياء واوا

، وحّليل رل٤ ِىذ الٝذماء  
ً
ْيَبى(، ٜلبذ الياء واوا

ُ
ل: )و ىب  (،ألـا

ُ
أما اإلاشا٥ الشابْ: ) و

ّذ في أو٥ حٗش وبّذها   هى، أن الممت الرا ٜو
ً
 . (41)ياء ظا٠ىت ٜلبذ الياء واوا

ويبذو أن هزا الخّليل في لىء مّىياث الذسط الفىحي الحذيث ة يخلفىا مً   

لل و(،  (41)اإلاضدوج
ُ
ل  (، ٣٘ل ما حفل هى جحىيل هزا اإلاضدوج الاى مضدوج هابي ) ل

ُ
الهابي ) ل

ليه ٘إن واإلاضدوج الهابي بىىِيه م٢شوه ِىذ الىاوٞ الّشبي إلاا ٘يه مً جخابْ ح ش١ي، ِو

     آلاليت التي ح٢مذ ِمليت الخحىيل الفىحي في هزه الحالت، جمشلذ في الظٝاه الاهضةٛ 

) الياء( والخّىين ِىه بإوالت ـىث اإلاّذ الٝفحر) المم( ليخحى٥ الاى ـىث مّذ وىيل 

 )الىاو(. 

العابٞ  أو بخّبحر آخش العها جمشلذ في ٜلب الياء الاى ـائذ ٜفحر ممازل للفائذ الٝفحر  

، مما أدي الاى الحذار الاوسجام والخىاصن بحن الفىائذ (42)ِليه، وهى الممت الٝفحرة

 اإلاخجاوسة .

 ثانيًا: اإلعالل تاننقم ) تانتسكني(: 
وهى ِمليت جحىيل الحش١اث الٝفحرة مً م٣اعها الاى م٣ان آخش في ال٣لمتق لخحٝيٞ   

 الاوسجام الفىحي والعهىلت في الىىٞ .

حش٠ت حٗش الّلت الىاو أو الياء الاى الحٗش العا٠ً الصحيح ٜبلهما مْ بٝاء  أو هى هٝل  

 ١اهذ حٕايشه . 
ْ
 يجاوعها الن

ً
ا لبه ح٘ش  ١اهذ الحش٠ت ججاوعه، ٜو

ْ
 الحٗش اإلاّخل، الن

ال٥ خاؿ بالىاو والياء مً دون ألالٚق  عهما يخحش١ان، وألالٚ ة  ٘هزا الىُى مً ؤلِا

ق  عها ـىث خٙي ظ
ً
 ؤلاِال٥ بالدع٢حنق جخحٟش مىلٝا

ً
ا٠ً ة يٝبل الحش٠ت، ويعم  أيما

 
ً
  (43) ن الحش٠ت إلاا هٝلذ مً حٗش الّلت الاى العا٠ً الصحيح ٜبله ـاس حٗش الّلت ظا٠ىا
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ىاِذه التي جمبىه، ٘ليغ ١ل مىلْ    ال٥ بالىٝل له ٜىاهيىه التي جح٢مه ٜو وؤلِا

الفائذ الٝفحر الز  يلحهما  وحذث ٘يه أهفاٗ الفىامذ ) الىاو والياء ( يخم ٘يه هٝل

يىن هزا الىُى في أسبّت مىالْ ذ حذد الف٘ش  : ( 44)الاى الفامذ الصحيح ٜبلهما، ٜو

ِخحر، وُيٝا٥، وُيباُ(،  - 1
َ
، وَيْعخ

َ
اٗ، وأخاٗ

َ
، هحى: ) َيُذوم، وَيِبيْ، وَيخ

ً
الّٙل اإلاّخل ِيىا

حِ 
ْ
خ

َ
، وَيْعخ

َ
َىٗ

ْ
خ

َ
َىٗ، وأ

ْ
ل: َيْذُوم، وَيْبِيْ، وَيخ َى٥، وُيْبَيْ (، ٘حفل في ) َيُذوم، وألـا

ْ
ر، وُيٝ

ِخحر( الٝلب ٘ٝي، وفي ال٣لماث ألاخشي الىٝل والٝلب .
َ
 وَيِبيْ، وَيْعخ

ل( ٠ل)َمٝام  - 2 َّ ْ
الاظم اإلاؽبه للّٙل اإلاماُس في الىصن مً مّخل الّحن، هحى: ) َمٙ

َيؾ، ٘حفل الىٝل والٝلب، ومشل رل٤: )مَ  ّْ َىم َوَم
ْ
ل( ٠ل)َمِفحر وَمّاػ( أـلهما: َمٝ ِّ

ْ
ٙ

ُىهت،  ّْ ىسة( أـلهما: ) َم
ُ

ىهت، وَمؽ ُّ لت( ٠ل) َم ُّ ْ
وَمِعيل( أـلهما: َمْفِحر وَمْعِيل، و)َمٙ

ل( ٠ل)ُمٝام وُمذاس(  َّ ْ
ِىم وُمْذِوس، و)ُمٙ

ْ
ل( ٠ل)ُمٝيم، وُمذيش( أـلهما: ُمٝ ِّ

ْ
ُىسة(، و)ُمٙ

ْ
وَمؽ

 ِٝ
َ
ل( ٠ل)ُمْعخ ِّ

ْ
ٙ

َ
َىم وُمْذَوس، و) ُمْعخ

ْ
ِىم أـلهما: ُمٝ

ْ
يؾ( أـلهما: معخٝ ِّ

َ
يم وُمْعخ

ِيؾ. ّْ  ومعخ

ى٥ و َمِهيب( بحزٗ أحذ  - 3
ُ
اظم اإلاّٙى٥ مً الّٙل الشالسي اإلاّل الّحن، هحى: ) َمٝ

يً ٘حهما مْ ٜلب الممت ٠عشة في )َمِهيب( .  اإلاذَّ

ا٥ ( مً مّخل الّحن، هحى: ) الٜامت، واظخٝام - 4 َّ ْ
ا٥ ( و) اْظِخٙ َّ ْ

ت( اإلافذس اإلاىاصن لل) ال٘

َىام ( .
ْ
َىام، واْظِخٝ

ْ
 أـلهما: ) الٜ

 ل٣ل مع لت ، و٠ما ي حي:
ً
 واحذا

ً
 وظىدىاو٥ مشاة

م ،  -أ   
ُ
٢ ِ٘  لذاَم  ظال

َ
ىمه: )) لى ١ان اإلال٤ُ َيذوُم  حذ  بييه ٜو

ً
ٜا٥ يضيذ بً يّٙش مىـيا

 في أهِلها ...((
َ
حَرة  . (45) ٘ حعىىا العَّ

مامت بً الحاسر ةبىتها أم  -ب  
ُ
 لِٙمل أدٍب، ٜالذ أ

ْ
ِش٠ذ

ُ
: الن الىـيت لى ج

ُ
الياط: ))أ  بييت

ىهت للّاٜل...(( ُّ  لزل٤ مى٤، ول٢جها جز٠َِشة للٕا٘ل، وَم
ْ

ذ
َ
 .  (46)جش٠

م  -ج
ُ
م ِبىاِِت أخي٢

ُ
ي٢ ، أـو  بييه: )) يا َبِنيَّ

ً
ٜا٥ ِبذ ؼمغ بً وائل بً الٕىر مىـيا

ىذ ، وأهذ يا أبا ِِ م 
ُ
سحا٠

َ
م وأ

ُ
ُه أ٠بُر٠

َّ
ىاس،٘إه ُ الفُّ

َ
َميذ ... اِلم أنَّ -ويّني الفىاس -العَّ
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خشجي 
َ
ِت، وُمعخ

َ
٢

َ
ذبش  اإلامل

ُ
 إلِا

َ
ذبحُر،... وة اظِخٝاَمت

َّ
ُذُه الخ ِِ ىا

َ
ذ٥ُ، ٜو َّ ٤َ َبيٌذ أظاُظُه ال

ْ
ل
ُ
اإلا

بِت ٜادة الُجيىػ...((
َ
 ِبُمفاٜ

َّ
 . (47)ؤلاجاوِة، الة

ها ٜا٥ ِامش بً حىيً الىائي للمىزس بً الىّمان ألا٠بر: )).. -د َشاَبىا َوِبيل، َوَحذَّ
َ

.الن ؼ

ليب، ولٝاَءها َمِهيب...(( ـَ ليل، َوَمْعَجَمىا 
َ
 . (48)أ

ىهت، اظخٝامت، َمِهيب(، ٘ٙي اإلاشا٥ ألاو٥ والشاوي:   ُّ الؽاهذ في ألامشلت العابٝت: )َيُذوم، َم

ُىهت ،(، هٝلذ الحش٠ت الٝفحرة )الممت ّْ ىهت (، أـلهما: ) َيْذُوُم، َم ُّ ( مً حٗش  ) َيُذوم، َم

ق 
ً
الّلت) الىاو( الاى الحٗش الصحيح العا٠ً ٜبله وهى ) الذا٥ ( و) الّحن(، وبٝي الىاو ظا٠ىا

  ن الحش٠ت اإلاىٝىلت مجاوعت له ٘حفل بيجهما اوسجام وجٝاسب أدي الاى العهىلت في الىىٞ .

بيذ أن ٜشاءة أخشي في لىء مّىياث الذسط الفىحي الحذيث ج٢ؽٚ ًِ أن الز    

ُىهت( مضدوج حذر هى ّْ  للحش٠ت، بل هى حزٗ للىاو، الر حؽ٣ل في )َيْذُوُم( و)َم
ً
ا لم ي٢ً هٝال

ـاِذ، وفي رل٤ زٝل يم٢ً الخخلق مىه ًِ وشيٞ الظٝاه الجضء ألاو٥ مً اإلاضدوج وهى 

الىاو، زم حّىين الجضء العاٜي مً اإلاضدوج بإوالت صمً الىىٞ بٝمت اإلاٝىْ الشاوي، 

ىهت(. وظىاء (49) ْ العابٞ الشاهيت الليهورل٤ بّذ هٝل ٜاِذة اإلاٝى ُّ ، ٘يٝا٥: ) َيُذوم، َم

ال٥ هىا بالىٝل أم بالحزٗ ٘الٕايت مىه هى الخخلق مً  -وهى الز  هشجحه -أ١ان ؤلِا

 الشٝل وجحٝيٞ الاوسجام الفىحي .

َىام(، هٝلذ حش٠ت الىاو الاى الحٗش  
ْ
ل: )اظِخٝ أما في اإلاشا٥ الشالث: )اظِخٝامت(، ألـا

 إلاجاوعت الٙخحت، ٘فاسث:  الصحيح
ً
ْىام (، زم ٜلبذ الىاو ٘حها ألٙا

َ
ٜبله، ٘فاسث: ) اظِخٝ

ٝاام(، ٘الخٝ  ألٙان
َ
  -) اظخ

ً
، ألالٚ اإلابذلت مً ِحن الّٙل، وألٚ اإلافذس -جٝذيشا

ىلذ ِجها جاء في آخش ال٣لمت، ٘ٝيل: اظخٝامت. (51))اظخّٙا٥(، ٘حز٘ذ الحذاهما  ، ِو

ال٥: الِال٥ بالىٝل، ٘يلحَ مً حّليل الٝذماء    وحىد أسبْ ِملياث في هزا ؤلِا

 ًِ أعهم يجّلىن ٘خحت ٜبل ألالٚ
ً
في ححن أن  -وبالٝلب،وبالحزٗ، وبالخّىين، ٘مال

 وهزا يّني وحىد حش٠خحن مخخاليخحن . -ألالٚ هي الحش٠ت

 ٜذ حفل، بيذ   
ً
الن ٜشاءة حذيشت إلاا حذر مً جحىةث في هزه ال٣لمت، ة جى٢ش أن حز٘ا

ة يم٢ً أن جٝبل بالىـٚ الز  ٜذمه الٝذماء لهزا الخحى٥، ٘الخٙعحر الحذيث  أعها
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 للحش٠ت لم يحذر، والخٝاء للعا٠ىحن لم يحفل، بل الز  حذر هى 
ً
يٝىم ِلى أن هٝال

الظٝاه هفٚ الحش٠ت الىاوق  عها لّيٙت ووّٜذ في بذايت مٝىْ، ومخلىة بحش٠ت وىيلت 

 ّ٘مذ الىاوٞ الجاهلي الا
ً
ى حز٘ها، وجم صيادة الخاء في آخشها جميحزا للّٙل ًِ ٘ضادث زٝال

 .(51)الاظم

ل: ) َمْهُيىب(، هٝلذ لمت الياء الاى الصحيح العا٠ً    أما في اإلاشا٥ الشابْ: )َمِهيب(، ألـا

ٜبلها، ٘فاسث: ) َمُهيىب( ٘الخٝ  ظا٠ىانق حزٗ ِلى سأ  ظيبىيه واو اإلاّٙى٥ للخخلق 

ٜبل الياء ٠عشة لخىاظب الياء ، أما ِلى سأ  ألاخٙؾ  مً هزا الالخٝاء، زم ٜلبذ الممت

بّذ الىٝل أبذلذ الممت ٠عشة، زم حز٘ذ الياء، ٘ٝلبذ الىاو ياًء، ٘ٝيل:)َمِهيب(. ٘ال 

خالٗ بيجهما في الفىسة، الة أهه ِلى سأ  ظيبىيه حذزذ ٘يه زالزت أِما٥: هٝل الحش٠ت، 

لب الممت ٠عشة ،أ :   وحزٗ الىاو الضائذة، ٜو

 [َمِهيب                  َمُهيب                  َمْهُيىب            َمُهْيْىب     ]

لب الممت ٠عشة، وحزٗ   لى سأ  ألاخٙؾ حذر ٘حها أسبّت أِما٥: هٝل الحش٠ت، ٜو ِو

لب واو مّٙى٥ ياءً   ، أ :(52)الّحن، ٜو

  [َمِهيب             َمِهْىب                َمِهْيْىب                َمُهْيْىب    َمْهُيىب           ]

 في الذسط   
ً
الن هزا الز  رهب الليه الٝذماء ِلى أهه الِال٥ بالىٝل ة يجذ له م٣اها

 ( يمشل ٠شاهيت ِىذ الىاوٞ 
ُ
للل
ُ
الفىحي الحذيث، ٣٘ل ما حفل هى الن اإلاضدوج )   ل

ٝلذ الٝاِذة الشاهيت الجاهلي، ٣٘ان أن خٙٚ مىه بإظٝاه الجضء ألاو٥ مً اإلاضدوج، ٘ى

مً اإلاٝىْ ألاو٥ الاى اإلاٝىْ الخااي ليخّٝىم بها، زم ٜلبذ الممت الىىيلت في )َمهْىب( الاى 

ل وياءيه  للمٕايشة بحن واو  ألـا
ً
. ومهما ي٢ً مً حّليل ٘إن  (53)٠عشة وىيلت جحٝيٝا

 الز  حذر أصا٥ الشٝل وحٝٞ الاوسجام الفىحي .

 ثانثًا: اإلعالل تاحلزف :
 بها الهمضة، هديجت اإلا 

ً
ٝفىد به هى الظٝاه أـىاث الّلت ) ألالٚ والىاو والياء( ملحٝا

وحىدها لمً مىٍىمت مّيىت حعبب الشٝل، والجهذ الّملي في أزىاء الىىٞ بها، لزا 
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حعٝي ل٣ي يخم جيعحر اللَٙ وجى٘حر الجهذ الّملي، وجحٝيٞ الاوسجام الفىحي بحن 

ىائتها . يت ـو  ـىامذ الفيٕت الف٘ش

ول٢ً ة يّني أن ١ل مىلْ ج٢ىن ٘يه أـىاث الّلت والهمضة يخم الظٝاوها أو حز٘ها،  

بل هىاٟ مىالْ مّيىت مح٢ىمت بٝىاِذ وؼشوه أؼاس اللحها ِلماء الّشبيت مً الٝذماء 

 واإلاحذزحن، مجها: 

: حزٗ الهمضة :
ً
 أوة

 : (54)مً اإلاىالْ التي جحزٗ ٘حها  

١ان اإلااض ي ِلى ـيٕت ) أّ٘ل (، و٠زل٤ اظم  جحزٗ الهمضة مً الّٙل اإلاماُس الرا -1

شم، 
ْ
٢

ُ
شم، ه

ْ
شُم، ُي٢

ْ
٠

ُ
الٙاِل واظم اإلاّٙى٥ و١ل ما اؼخٞ مىه ٘يما ِذا ـيٕت ألامش، هحى: أ

٠َشم.
َ
٠ِشم، ُمؤ

َ
ؤ٠شم، ُمؤ

ُ
٠شم، ُيؤ٠شم، ج

َ
ؤ

ُ
شم، ه

ْ
٠

َ
ؤ

ُ
شم، ُم٢ِشم، ُم٢َشم، وألاـل ٘حها: أ

ْ
٢

ُ
 ج

الٙاء، ورل٤ في: أخز، وأ١ل، وأمش، ٘ا مش مجها  جحزٗ الهمضة مً ّ٘ل ألامش اإلاهمىص  - 2

ؤُمش، ٘حز٘ذ الهمضة الشاهيت، زم 
ُ
ْل، وا

ُ
ؤ١

ُ
، وا

ْ
ز

ُ
ؤخ

ُ
ل ٘حها: ا هى: خز، و١ل، مش، وألـا

 اظخٕني ًِ همضة الىـل .

جحزٗ الهمضة مً الّٙل اإلاهمىص الّحن، ورل٤ في ) سأي ( ، اإلاماُس مىه: أسي، ويشي،  - 3

ل: أس   أي، ويشأي، وجشأي، وهشأي .وجشي، وهشي، وألـا

جحزٗ الهمضة مً اظم الخٙميل ) خحر ( و) ؼش ( و) حب (، هحى: خحٌر مىه، وؼشٌّ مىه،  - 4

ل: أخحر، وأؼّش، وأحّب .  وحبٌّ مىه، وألـا

 ِلى رل٤ :
ً
 ل٣ل مىلْ مفذاٜا

ً
 واحذا

ً
 وظىدىاو٥ مشاة

ًْ حاِهب٤َ  -أ    ابىه: )) أِل
ً
بْ الّذواوي مىـيا ٕاَسُهم ٜا٥ رو ؤلـا ـِ ... وأ٠ِشم  َٟ ىم٤َ ُيِحبى

َ
ِلٝ

ٕاُسُهم ... (( ـِ ِج٤َ  َبر ِلى َمَىدَّ
ْ
ِشم٤َ ٠باُسُهم، وَي٢

ْ
٢ِشم ٠باسُهم، ُي٢

ُ
 . (55)٠ما ج

 صوحخه بخىحيه ٠المه الاى ابىتها ِىذما أساد جضويجها: ))  -ب 
ً
ٜا٥ ِامش بً الٍشب مىـيا

ِز٥َ مٙاصة الة ومّها ماء، ٘إه
ْ
ج
َ
 .(56) ه لألِلى حالء، ولألظٙل هٝاء...((ُمش  ابيخ٤ أة ج
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مت بيذ مىشود الَبجلّيت جىصح اختها ) خىد( ِىذما حاء في خىبتها ٜىم  -ج
ْ
ش َِ ٜالذ 

شَّ الٕشيبت 
َ

خُل؟ اظمعي مني ١لمت، الن ؼ ِل، وما ُيذِسي٤ ما الذَّ
ْ
خ

َّ
يان ١الى

ْ
خ ِٙ َشي ال

َ
ٔشباء: ))... ج

))... ًْ َ
لً، وخحرها ُيْذ٘ ّْ  . (57)ُي

ِبِه  ٜا٥ -د
ْ
ل
َ
ِمشو بً مّذ ي٢شب الضبيذ  في خىبخه أمام ٠عشي: )) الهما اإلاشء ب ـٕشيه: ٜ

ى الشأ  خحٌر مً اظخ٢شاه 
ْ
ٙ جّت الاسجياد، ٔو

ُّ
ىاب، وِمالٟ الى َوِلعاِهه، ٘بآل اإلاىىٞ الفَّ

ٚ الِخبرِة خحٌر مً اِدعاٗ الَححَرِة...((
ّ
 .  (58)ال٢ٙشة، وجىٜ

َشي، خحر(، ٘ٙي يلحَ مً ألامشلت العابٝت وسو   
َ
٢شم، ُمش ، ج

ُ
د حزٗ الهمضة ورل٤ في: )ج

 ِلى اإلاماُس اإلابذوء 
ً
٠ِشم (، ٘حز٘ذ الهمضة ٜياظا

َ
ؤ

ُ
ل: )ج ٢شم (، ألـا

ُ
اإلاشا٥ ألاو٥: )ج

ِشم(، ٘حز٘ذ الهمضة الشاهيت للخخلق مً ٠شاهيت 
ْ
٠

َ
ؤ

ُ
ل: ) أ ِشُم ( وألـا

ْ
٠

ُ
بالهمضة ٠ما في: ) أ

 . (59)ب الليه الٝذماءجىااي ألامشا٥، وهزا الخّليل ره

، وليغ  
ً
 أيما

ً
٠ِشم (، ٘إن رل٤ يحذر زٝال

َ
ؤ

ُ
ويبذو أن الهمضة لى بٝيذ مْ الخاء في )ج

حز٘ها مجشد الٝياط ِلى اإلاماُس اإلابذوء بالهمضةق الر هلحَ هزا الشٝل مً مجيء الهمضة 

اإلاٙخىحت حعبٝها لمت، ٘الممت ـائذ خلٙي جشجْٙ مؤخشة اللعان ِىذ الىىٞ به 

ذيش الؽٙخان مّه، بيىما الهمضة ـىث حىجش ، جلحها الٙخحت وهي مً الفىائذ وحعخ

ألاماميت التي جشجْٙ مّها مٝذمت اللعان في أزىاء الىىٞ بها، ٘مً الفّب ِلى لعان 

 .(61)الىاوٞ الجاهلي أن ييخٝل مً أٜص ى الخلٚ الاى أٜص ى ألامام، لزا حزٗ الهمضة

 ًِ أن حزٗ الهمضة مْ ـائتها ظ 
ً
يٝلل ِذد مٝاوْ ال٣لمت مً أسبّت مٝاوْ الاى ٘مال

ق لخٝليل الجهذ الّملي، والععي وساء 
ً
زالزت، وهزا ما يععى الليه الىاوٞ الجاهلي دوما

يت .  الخٙت والاوسجام ما لم يحذر لبغ في الفيٕت الف٘ش

ؤُمش (، احخمّذ همضجان: همضة الىـل وهمضة   
ُ
ل: ) ا أما اإلاشا٥ الشاوي: )ُمش (، ألـا

ل، ٘حز٘ذ الهمضة الشاهيت للخخٙيٚ، و٠ثرة الاظخّما٥، زم اظخٕني ًِ همضة الّٙ

  (61)الىـلق لضوا٥ الهمضة العا٠ىت، وهزا الخّليل هى ما رهب الليه ِلماء الّشبيت الٝذماء
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ويم٢ً جٙعحر هزا الحزٗ في لىء مّىياث الذسط الفىحي الحذيث ب ن الّٙل   

ؤُمش( يخ٢ىن مً زالزت مٝاوْ ) ؿ ي 
ُ
+ ي ي ؿ+ ؿ ي  ؿ (، ٘اإلاٝىّحن ألاو٥ )ا

 وبفيٕت ٔحر مٝبىلت في 
ً
والشالث م لى٘ان في الّشبيت، بيذ أن اإلاٝىْ الشاوي حاء مّترلا

الّشبيت ووعيجها الفىحيق  هه في أزىاء هىٞ الفيٕت ١املت، يخىلب زالر ِملياث 

 الحشائيت: 

 ألاواى: هىٞ الهمضة ألاواى مْ ـائتها الٝفحر .

 لالهخٝا٥ الاى الشاهيت: ه
ً
ٙيا  ٜو

ً
 بفىث الهمضة العا٠ىت، جمهيذا

ً
ىٞ الفائذ الىىيل مخبىِا

 اإلاٝىْ  الشالث.

 الشالشت: هىٞ اإلاٝىْ) ُمش ( لالهتهاء مً جحٝيٞ الفيٕت .

ذ اإلاٝىْ) ي 
ّ
٘اإلاؽ٣لت ج٢مً في اإلاشحلت الشاهيت وحّلٝها باإلاشحلت ألاواى، ٘ىىٞ الهمضة ول

هخٝا٥ الاى الفائذ الىىيل، ومً بّذه الهمضة العا٠ىت، وهزا ؿ (، ومً زمَّ ة بّذ مً الا 

 مىه، وإلاا 
ً
 وحش٠ت جحىليت ـّبت الخحٝيٞ، لزا حزٗ اإلاٝىْ الشاوي جخلفا

ً
ذ الىشابا

ّ
يىل

ل باإلاٝىْ الشالث ٘إهه يؤد  الاى هٙغ الىديجت  بٝي اإلاٝىْ ) ي ؿ( ألاو٥، الز  الن ـو

  مما جىلب الخخلق مىه هى آلاخش، وؤلابٝاء ِلى
ً
 وجيعحرا

ً
 . (62)اإلاٝىْ الشالث حعهيال

عش الٝذماء رل٤ ب ن    شأي(، ٘حز٘ذ الهمضة ، ٘و
َ
ل: ) ج َشي (، ألـا

َ
أما اإلاشا٥ الشالث: ) ج

 للخٙت ول٢ثرة الاظخّما٥
ً
 . (63)الهمضة ٜذ حز٘ذ ولبا

ويم٢ً جٙعحر الحزٗ هىا في لىء مّىياث الذسط الفىحي الحذيث ب ن التر٠يب  

ٜذ حٕحر، الر جحى٥ اإلاٝىْ ألاو٥ مً مٝىْ مخىظي مٕلٞ) ؿ ي ؿ(،  اإلاٝىعي لل٣لمت

 الاى مٝىْ ٜفحر مٙخىي ) ؿ ي (، وهزا ما يميل الليه الىاوٞ الجاهلي .

 
ً
ل: ) أخحُر(، الر حز٘ذ الهمضة مً أظم الخٙميل ولبا أما اإلاشا٥ الشابْ :)خحر(، ألـا

 . (64)للخٙت، ول٢ثرة الاظخّما٥

 ًِ جٝليق ِذد مٝاوْ
ً
ال٣لمت مً زالزت مٝاوْ الاى مٝىّحن، وهزا ما يععى الليه  ٘مال

 الىاوٞ الّشبي، ما دام رل٤ ة يؤزش في اإلاّنى .
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: حزٗ أـىاث الّلت ) ألالٚ ، الىاو، الياء ( .
ً
 زاهيا

ٜذ ي٢ىن حزٗ أـىاث الّلت مً أحل الخخٙيٚ ومً رل٤ الّٙل الشالسي اإلاشا٥،   

ىحت في اإلااض ي، م٢عىسة في اإلاماُس ٘خحزٗ الىاو  الٙاء، ؼشه أن ج٢ىن الّحن مٙخ

 في 
ً
ّذ ةما : َيِجُذ. و٠زل٤ حزٗ الياء الرا ٜو

َ
، َوَحذ

ُ
 َيِضن

َ
ن

َ
، هحى:  َوص هزه الىاو في اإلاماُس

) 
َ
ل ) َدَمي، َيذ  . (65) ال٣لمت، هحى: ) َدٌم ، َيٌذ(، وألـا

ظا٠ىت ِىذ أو ٜذ ي٢ىن الحزٗ بعبب الخٝاء العا٠ىحن ِلى اِخباس أن أـىاث اإلاذ   

الٝذماء لزا جحزٗ في مىالْ، هحى حزٗ ةم اإلاىٝىؿ واإلاٝفىس ِىذ حمّهما حمْ 

ل: )الٝاليىن(، وفي حالت  ْ مشل: )الٝالىن( وألـا ، ٘اإلاىٝىؿ في حالت ال٘ش
ً
مز٠ش ظاإلاا

ل: ) الٝاليحن (.  الىفب والجش: الٝالحن، وألـا

ل: ْ: )مفىٙىن ( وألـا ( ) مفىٙاون (، و)مفىٙحن أما اإلاٝفىس ٘مشاله في حالت ال٘ش

ل: )مفىٙايً ( في حالتي الىفب والجش  . (66)وألـا

 ومما وسد مً هزه اإلاىالْ في خىب الّشب ووـاياهم، ما ي حي : 

٥ مً  -أ  ىد الّشب الزيً بّثهم الاى ٠عشي: ))... ولي٢ً أوَّ  ٘و
ً
ٜا٥ الىّمان بً اإلاىزس مىـيا

مش مً مىاصل٢م التي ولّخ٢م بها، ِٜإهما يبذأ بال٢الم أ٠شم بً ـيٙي، زمَّ جخابّىا ِ
َ
لى ألا

 ًَّ دِاوي الاى الخٝذمت اِللي٢م، ِلمي بميل ١ّل سحل مى٢م الاى الخٝذم ٜبل ـاحبه، ٘ال ي٢ىه

ي ((
ّ
ادس ُمَعل ، ٜو ، ٘إهه مل٤ متٗر

ً
ّىا

ْ
َيِجذ في آداب٢م َمى

َ
 (67)رل٤ مى٢م، ٘

 ابييه: )) . -ب 
ً
 ِمىه ٜا٥ بخْ بً صيذ بً ِمشو بً همذان مىـيا

ُ
ٛ

َ
.. وما٥ُ يديٍم ُيشص

 ً
ُ
لَي٢

َ
ذ، ٘

َ
٢

َ
ُم الاى َيذ ما َمل

َّ
مَّ ُيَعل

ُ
ُه، ز

ُ
ٝل َِ ضُّ  ُّ غ ُسؼُذُه، ويدبحن َحضُمه، وَي

َ
ِٗ الاى أن يؤو باإلاّشو

ما...((
ُ
٢

ُ
َمل َِ  . (68) ِبزل٤ 

ب س  -ج ِٜ  َيعخٕني ِبشا
ً
، لى أنَّ َمِل٣ا يَّ

َ
د: ))يا ُبن

َ
ذ

َ
 ابىه ؼ

ً
أيِه دون ٜا٥ اإلالىاه بً ِمشو مىـيا

جاسِب  ظالِ٘ه، مْ ما 
َّ
َم ِمً الخ لِمِه بما جٝذَّ ِِ خه ...و ٝله، و٠ما٥ َمّ٘ش َِ مل 

َ
آساِء الىاِط ِلٙ

 مً 
َ

ىذ
ُ
٢

َ
 مً أحذاِده، ل

َ
ِن ألاوائِل مً آبائِه َوِظَحِر اإلاالحن

َ
 به ِمً ُظج

َ
ُه وَسواُه وأحاه

َ
ٍ ِٙ َح
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ه ة ب
َّ
ِٟ ًِ ُمؽاس٠ِت أهل آلاساِء...الة أه ْمِش أٔنى اإلالى

َ
ه في الشأ  وألا

ُ
ًْ ُيّيى ذَّ للَمِل٤ِ ِممَّ

هِْي... ((
َّ
 . (69)والى

ِىاه٤  -د
َ
دهىن، وأ

َ
ٜا٥ الحاسر بً ِباد في خىبخه أمام ٠عشي: )) ... وهحً ححراه٤ ألا

ت، وحيىؼىا ٘خمت، الن اظدىجذجىا ٕ٘حر ُسُبن ((  . (71)اإلاّيىىن، خيىلىا َحمَّ

دهىن(، ٘ٙي اإلاشا٥ ألاو٥: ) َيِجذ(، الؽاهذ في ألامشلت العابٝت: ) َيِج  
َ
ذ، َيذ، اإلااِلحن، ألا

ّذ في مىْٜ  عش الٝذماء رل٤ ب ن الىاو العا٠ىت ٜو ـل: ) َيىِحذ (، ٘حز٘ذ الىاو، ٘و
ً
ألا

يفّب وحىدها ٘يه وهى الياء اإلاٙخىحت ٜبلها والحٗش اإلا٢عىس بّذها، ٘حز٘ذ مً أحل 

المت اإلاماُس وحز٘ها يؤد  الاى الخال٥ مْ الخخٙيٚ مً الشٝل، ولم جحزٗ الياءق  عها ِ

َٞ الة   ٠شاهيت الابخذاء بالىاو، ولم يجض حزٗ ال٢عشةق  هه يّٗش بها وصن ال٣لمت ٘لم يب

 . (71)الىاو ٘حز٘ذ

، الر يشي الذ٠خىس الىيب الب٢ىػ أن ل٢عشة وللمحذزحن في جٙعحر حزٗ الىاو آساء ِذة 

 مً أظباب حزٗ الىاو، ِلى اِخباس أن للىاو خفائق الممت 
ً
ِحن اإلاماُس ظببا

 .(72)الحلٝيت وهزا ما يجّلها مىا٘شة لل٢عشة لزا حعٝي الىاو ٘خخٚ الفيٕت

ل ٘ي٢ىن الترجيب  ِّ يحن، ول٢ىه ٜا٥: )) أما في يٙ وهزا الخٙعحر يٝشب مً جٙعحر الف٘ش

الحش١ي: ٘خحت+ واو)حعٝي(+ ٠عشة+ لمت أو ٘خحت في حالت الىفب، ٘ال٢عشة ألاماميت 

))
ً
 بعٝىه الىاو. (73)حّٕحر مً سجابت الحش١اث الخلٙيت وججّل الفيٕت أ٠ثر اوسجاما

وهزا الخّليل يٝشب مىه حّليل الذ٠خىس ِبذ الٝادس ِبذ الجليل الز  ٘عش ظٝىه  

جيت أدث الاى ِذم الاوسجام الفىحي)) لزا جذخل الىاو بعبب جىااي أسبّت مٝاوْ ـى 

اإلاخالٙت الفىجيت لٙن هزا الجزاُ ًِ وشيٞ جٝليق ِذد اإلاٝاوْ واإلاٝىْ اإلاششح لهزه 

 . (74)الحالت هى اإلاٝىْ ألاو٥ لّذم الخالله في البىاء الذةاي لل٣لمت ((

٥ ة ي٢ىن الة ويبذو أن هزا الخٙعحر ٘يه هٍشق  ن جىااي أسبّت مٝاوْ مً الىُى ألاو  

 بإبٝاء الفائذ الٝفحر ) الٙخحت( بّذ الىاو ) ٘اء الّٙل ( .
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ويشي الذ٠خىس ِاد٥ هزيش أن الىاو ٜذ حز٘ذ )) لىٜىِها بحن ياء و٠عشة، ٘حز٘ذ   

 . (75)الٝاِذة الشاهيت للمٝىْ ألاو٥ ((

ومهما ي٢ً مً جٙعحر ٘إن الحزٗ ٜذ حفل مً أحل جيعحر الىىٞ وجحٝيٞ الاوسجام  

 لفىحي . ا

 ( يخ٢ىن مً زالزت مٝاوْ:  /  
َ
ويم٢ً أن هخخفش ما حذر ب ن الّٙل اإلاماُس ) َيىِحذ

لل و(، ظٝي مىه الاهضةٛق  هه هى ظبب الاصدواج، 
َ
َيى/ ِج / َد (، ألاو٥ ٘يه مضدوج هابي ) لل

: / َ  / ِج (76)ولم يّىك ِىه بعبب حعاو  اإلاٝاوْ في ال٣لمت ٜبل الحزٗ وبّذه
َ
 / َد / . ، َيِجذ

ل: ) َيذ  (، بذليل ِىذ الخفٕحر    أما اإلاشا٥ الشاوي: ) َيذ (، ٘ٝذ ر٠ش الٝذماء أن ألـا

ت ى٥ اإلاحز٘و ت(، والخفٕحر ٠ما هى مّلىم يشد ألـا يَّ
َ
ا٥ ابً يّيؾ: ))أن (77)يٝا٥: ) ُيذ ، ٜو

 ي
ُ

شدث حش٠ت ِيجها، مً هحى: هزه َيٌذ، وسأيذ
ّ
 ( إلاا اظخمش حزٗ ةمها، واو

ً
 ) يذا

ُ
، ومشسث

ً
ذا

 .  (78)بيٍذ، لم يلضم سّدها ((

 ٘يبذو أن ظبب الحزٗ هى اظدشٝا٥ الياء في عهايت ال٣لمت، و٠ثرة الاظخّما٥.

عش الٝذماء   ل: ) اإلااليحن(، ٘حز٘ذ الياء ألاواى، ٘و أما اإلاشا٥ الشالث: ) اإلااِلحن (، ألـا

 جحزٗ ياؤه 
ً
ق (79)ةلخٝاء العا٠ىحنرل٤ ب ن الاظم اإلاىٝىؿ ِىذ حمّه حمْ مز٠ش ظاإلاا

، والٝاِذة جٝخط ي الخخلق 
ً
المت الجمْ الياء ظا٠ىت أيما  ن الياء في آخشه ظا٠ىت، ِو

 مً الخٝاء العا٠ىحن بالحزٗ ٘خحزٗ الياء ألاواىق  عها في آخش الاظم وة جحزٗ الّالمت . 

 في الذسط الفىحي الحذيثق الر ة وحىد  
ً
ةلخٝاء  ول٢ً هزا الخٙعحر ة يجذ له م٣اها

العا٠ىحن، ٣٘ل ما حفل هى: أن الاظم اإلاىٝىؿ )اإلااض ي( مىخٍه ب٢عشة وىيلت، ّ٘ىذ 

اللحاٛ ِالمت الجمْ اإلاىفىب، وهي ال٢عشة الىىيلت والىىن، جلخٝي ٠عشجان وىيلخان، 

وهىٝه ِلى هزه الفىسة  ٘يه مؽٝت، لزا ِمذ الىاوٞ الجاهلي الاى الظٝاه ال٢عشة ألاواى 

 . (81)ىٝىؿ وا٠خٙ  ب٢عشة الجمْالتي هي عهايت اإلا

 
ً
ل: ) ألادهاون(، ٘حز٘ذ ألالٚ وبٝيذ الٙخحت دليال (، ألـا

َ
ىن

َ
أما اإلاشا٥ الشابْ: ) ألاده

 
ً
عش الٝذماء رل٤ ب ن الاظم اإلاٝفىس ِىذ حمّه حمْ مز٠ٍش ظاإلاا في حالت  -ِلحها، ٘و

ْ  .(81)جلخٝي ألالٚ العا٠ىت بالىاو  ٘خحزٗ ألالٚ ةلخٝاء العا٠ىحن -ال٘ش
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وة يخٙ  ما في هزا الخّليل مً وهم الخٝاء العا٠ىحن، ٣٘ل ما حفل هى: أن جىااي  

 ًِ 
ً
ـائخحن وىيلحن يّني وحىد ٜمخحن للمٝىْ الىاحذ وهزا معخحيل في الّشبيت، ٘مال

أن جىااي ـائخحن وىيلحن يّني جىااي أسبّت أـىاث مّذ ٜفحرة وهزا مما ة جميل الليه 

ر الفائذ الىىيل )ألالٚ( الاى هفٙه ) الٙخحت(، ٘الخٝذ الٙخحت الّشبيت، لزا جم جٝفح

 مً هىٞ 
ً
خا  وأٜل ٜو

ً
مْ الىاو، ٘يؽ  ًِ هزا الالخٝاء اهضةٛ في ـىسة واو، وهى أيعش هىٝا

 . (82)ـائخحن وىيلحن مجخمّحن
 

 

 

 اخلامتح واننتائج : 
للللللللال٥ فللللللللي خىللللللللب الّلللللللل   شب يخضللللللللح ممللللللللا ٜذمخلللللللله الفللللللللٙحاث اإلااللللللللليت أن الهللللللللذٗ مللللللللً ؤلِا

ووـلللللاياهم هلللللى: جيعللللليٞ أـلللللىاث ال٣لملللللاث ود٘لللللْ زٝلهلللللا حتلللللى جخلللللٚ ِللللللى الىىلللللٞ، وجفلللللبح 

 مخىأملللت ميسلللجمت ملللْ بّملللها وججملللل للللذي العلللامْ، ٘لللإرا ملللا زٝللللذ ١لملللت لىحلللىد 
ً
أـلللىاجا

ـلللىث فلللي حىهشهلللا ملللً أـلللىاث الّللللت أو ملللا يٝاسبهلللا وهلللى الهملللضة د٘لللْ الىلللاوٞ الّشبلللي رلللل٤ 

أوعللب مىلله فللي مىلللّه، ٘دعللتريح بلله ال٣لمللت فللي بخحىيللل هللزا الفللىث الاللى ـللىث آخللش ي٢للىن 

 هي تها ومادتها.
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 -اذلوايش:
ُيىٍش: لعان الّشب: حما٥ الذيً محمذ بً م٢شم بً مىٍىس، جحٝيٞ: ِبذ   ِلي ال٢بحر،  -1

،)د.ه(، الٝاهشة  مفش، )د.ث( ) مادة ِلل (:  -ومحمذ أحمذ ، وهاؼم محمذ، داس اإلاّاٗس

2/3178. 
ؼشي ؼا٘يت ابً الحاحب: سض ي الذيً محمذ بً الحعً ألاظترابار ، جحٝيٞ: محمذ  ُيىٍش: - 2

 -هل1412لبىان، –محيي الذيً ِبذ الحميذ وآخشيً، داس ال٢خب الّلميت، )د.ه(، بحروث 

ال٥ ِىذ ألاؼمىوي) ث3/68م:1982 هل(: د. ِبذ الحعً حذُو ِبذ الّبىد ، مجلت 911، وؤلِا

 .  2م : 2113، 1د: الترار الّلمي الّشبي، الّذ
٠خاب ظيبىيه:  بي بؽش ِمشو بً ِشمان بً ٜىبر، جحٝيٞ: ِبذ العالم محمذ هاسون،  - 3

 . 4/344م :1988 -هل 1418مفش،  -، الٝاهشة 1م٢خبت الخاهجي، ه/
 . 348، 4/331ُيىٍش: اإلافذس هٙعه: - 4
لٞ ِليه: هل(643ؼشي اإلاٙفل:  بي البٝاء يّيؾ بً ِلي بً يّيؾ الىحى  )ث - 5 ، صححه ِو

 . 11/7مؽيخت ألاصهش، ِىيذ بىبّه ووؽشه: الداسة الىباِت اإلاىحريت، )د.ه(، مفش، )د.ث( :
 . 4/68ؼشي الؽا٘يت: -6
، 1ُيىٍش: اإلافىلح الفىحي في الذساظاث الّشبيت: د. ِبذ الّضيض الفيٖ، داس ال٢ٙش، ه/ - 7

لٕىيحن: ِشمان محمذ آدم، أوشوحت ، وؤلاِال٥ وؤلابذا٥ ِىذ ال 251م.:2111ظىسيا، -دمؽٞ 

العىدان،  -حامّت أم دسمان –د٠خىساه، الؼشاٗ: د. ب٢ش  محمذ الحاج، ١ليت الذساظاث الّليا 

 .  9م :2115 -هل 1426
ُيىٍش: اإلاىهج الفىحي للبييت الّشبيت ) سؤيت حذيذة في الفٗش الّشبي(: د. ِبذ الفبىس  - 8

ال٥ 167م: 1981 -هل 1411لبىان، - ؼاهحن، مؤظعت الشظالت، )د.ه( ، بحروث اهشة ؤلِا ، ٌو

وؤلابذا٥ في الّشبيت بحن الٝذماء واإلاحذزحن: د. محمذ حماظت ِبذ اللىيٚ، مجلت مجمْ اللٕت 

 . 171-171م:1981،  46الّشبيت، الجضء: 
ىاث: د. ديضيشه ظٝا٥، داس الفذاٜت الّشبيت، ه/ - 9 لم ألـا  –، بحروث 1ُيىٍش: الفٗش ِو

 –، وؤلاِال٥ وؤلابذا٥ في ال٣لمت الّشبيت: د. ؼّبان ـالي، ١ليت الّلىم 139م: 1996لبىان،
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ال٥ وؤلابذا٥: ِبذ الّليم البشاهيم، 5حامّت الٝاهشة، ) د. ه(، مفش، ) د. ث (: ، وجيعحر ؤلِا

 . 5مفش،)د. ث (:  –م٢خبت ٔشيب، ) د. ه (، الٝاهشة 
ت: د. ٌا٘ش ِبيغ الجياش ي، الذاس اإلاىهجيت ُيىٍش: الاوسجام الفىحي في خىب ههج البالٔ - 11

 . 278م:2116 -هل 1437ألاسدن،  –، ِمان 1لليؽش، ه/
مفش،  -ُيىٍش: دساظت الفىث اللٕى : د. أحمذ مخخاس ِمش، ِالم ال٢خب، )د.ه(، الٝاهشة - 11

 . 346م: 1997 -هل 1418
٣لمت الىاحذة أو ال٣لمخحن الاوسجام الفىحي هى: ٌاهشة ـىجيت حّني الاجٙاٛ بحن أـىاث ال - 12

، والاجٙاٛ بحن الحش١اث واإلاٝاوْ 
ً
اإلاخجاوسجحن في الفٙاث أو اإلاخشج أو في الفٙاث واإلاخشج مّا

ىاث اإلاخىا٘شة   لّمليت هىٞ ألـا
ً
 للخىاظٞ الفىحي في ألالٙاً وال٢الم وجيعحرا

ً
الفىجيتق جحٝيٝا

، 75ذ الّشب، د. خليل البشاهيم: ُيىٍش : في البحث الفىحي ِى ًِ وشيٞ اوسجامها مْ بّمها.

 .  1/275واللهجاث الّشبيت في الترار، د.أحمذ ِلم الذيً :
ُيىٍش: أزش الاوسجام الفىحي في البييت اللٕىيت في الٝشآن ال٢شيم: ٘ذوي محمذ حعان،  - 13

 -حامّت أم دسمان –أوشوحت د٠خىساه، الؼشاٗ: د. ب٢ش  محمذ الحاج، ١ليت اللٕت الّشبيت 

 . 282م: 2111، العىدان
  -ُيىٍش-14

ً
واإلاٝخمب،ـىّت:محمذ بً يضيذ اإلابّرد، جحٝيٞ: ، 335،411، 4/237:ال٢خاب: -مشال

 ،1/168،199،211:م1994 -هل 1415مفش،  -محمذ ِبذ الخالٞ ِميمت،)د.ه(، الٝاهشة 

بذ    واإلاىفٚ ؼشي جفشيٚ اإلااصوي، ج ليٚ: ِشمان بً حني، جحٝيٞ: البشاهيم مفىٙ ، ِو

، 1/155،211:م1954 -هل 1373، مفش، 1ن، مىبّت مفىٙ  البابي الحلبي وأوةده، ه/أمح

أظغ الذسط الفشفي في الّشبيت، ج ليٚ: د. ٠شيم ، و 127،131، 3/95، وؼشي الؽا٘يت: 288

بٕيت آلاما٥ في ، و 215-211: م2117 -هل 1428، ّٔضة، 4محمذ صسهذي، داس اإلاٝذاد للىباِت، ه/

ال٥،  ج ليٚ: د. محمىد محمىد الذسيني، ود. الحعيني محمذ الحعيني، حامّت ؤلابذا٥ وؤلِا

ٙيت جىبيٝيت في ، 111-27:م2115 -هل 1425، مفش، 1ألاصهش، ه/ والفٗش الىافي ) دساظت ـو

، السبذ 2الفٗش وبّن اإلاعائل الفىجيت(، ج ليٚ: د. هاد  عهش، داس ألامل لليؽش والخىصيْ، ه/

 . 244-241:م2112ألاسدن ،  –
 . 212-211ُيىٍش: أظغ الذسط الفشفي:  - 15
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بذ الحٙيَ  - 16 العحرة الىبىيت ةبً هؽام، جحٝيٞ: مفىٙ  العٝا، والبشاهيم ألابياس ، ِو

حمهشة ، وُيىٍش:  1/18:لبىان، ) د. ث ( –ؼلبي، داس الحياء الترار الّشبي، ) د. ه(، بحروث 

 –اإلا٢خبت الّلميت، )د. ه(، بحروث خىب الّشب في ِفىس الّشبيت الضاهشة: أحمذ ص١ي ـٙىث، 

 . 1/94:لبىان ) د. ث (
بهاوي)ث - 17 اوي، ج ليٚ: أبي ٘شج ألـا هل(، جحٝيٞ: مفىٙ  العٝا، مىبّت داس ال٢خب 356ألٔا

 . 1/44: حمهشة خىب الّشب، وُيىٍش:  292/ 16م: 1961، 1اإلافشيت بالٝاهشة، ، ه/
بً ِبذ ال٢شيم بً ِبذ الىاحذ الؽيباوي اإلاّشوٗ ال٣امل في الخاسيخ، ج ليٚ: ِلي بً محمذ  - 18

-هل1417لبىان، –، بحروث 1بابً ألازحر، جحٝيٞ: ِبذ   الٝاض ي، داس ال٢خب الّلميت، ه/

، وُيىٍش: مجلت لٝمان مٝخىٙاث مً الىثر الجاهلي: ؼىقي ِبذ ألامحر، ٠خاب في  1/554م:1987

 . 12م:2117، 111بحروث، الّذد:  –حشيذة 
لٟى وأبىاء اإلالٟى مً ولذ ٜحىان بً هىد اإلايعىب الاى دِبل بً ِلي الخضاعي) ـو - 19

ُ
ايا اإلا

هل(، بشوايت: ِلي بً محمذ بً دِبل الخضاعي، جحٝيٞ: د. هضاس أباله ، داس البؽائش، 681ث

 م .1997 -هل 1417ظىسيا،  –، دمؽٞ 1ه/

:57 . 
شي ألٙيت ابً مال٤، ج ليٚ : اإلاشاد  جىليح اإلاٝاـذ واإلاعال٤ بؽ، و 4/237ُيىٍش: ال٢خاب:  - 21

هل(، ؼشي وجحٝيٞ: د. ِبذ الشحمً ِلي ظليمان، داس ال٢ٙش 749اإلاّشوٗ بابً أم ٜاظم)ث

 . 6/1565: م2111 -هل 1422، الٝاهشة، 1الّشبي، ه/
شاب، ج ليٚ: أبي الٙخح ِشمان بً حني)ثُيىٍش:  - 21 هل(، دساظت وجحٝيٞ: د. 392ظش ـىاِت ؤلِا

وؼشي)اإلالى١ي في الخفشيٚ ، 1/93:م1993 -هل 1413، دمؽٞ، 2، داس الٝلم، ه/حعً هىذاو  

لبىان،  –، بحروث 2ةبً حني(، ـىّت: ابً يّيؾ، جحٝيٞ: ٘خش الذيً ٜباوة، داس ألاوصاعي، ه/

 .3/173،وؼشي الؽا٘يت:278:م1988 -هل 1418
ىاث: -22 لم ألـا م، واإلافاديٞ، الخحىةث (، واإلاضدوج في الّشبيت ) اإلاٙهى ، 157ُيىٍش: الفٗش ِو

 . 87:م2111ظىسيا،  –، دمؽٞ 1ج ليٚ: د. حىاد ١اٌم ِىاد، داس جمىص، ه/
ىاث اللٕىيت، ج ليٚ: د.البشاهيم أهيغ، م٢خبت عهمت مفش، )د.ه(، مفش، )د.ث( - 23   168: ألـا
 .  3/127، وؼشي الؽا٘يت: 281-1/281ُيىٍش: اإلاىفٚ:  - 24
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بً أحمذ ِبذ الٕٙاس الىحى ، جحٝيٞ: د. ١اٌم بحش، ِالم ال٢خب،  ُيىٍش: الخ٢ملت، الحعً -25

 .  594م: 1999لبىان،  –، بحروث 2ه/
شاب:  -26  . 3/127، وؼشي الؽا٘يت:94-1/93ُيىٍش: ظش ـىاِت ؤلِا
ٌاهشة الخخٙيٚ في الىحى الّشبي، ج ليٚ: د. أحمذ ِٙيٙي، الذس اإلافشيت اللبىاهيت، ُيىٍش:  - 27

 . 189: م1996مفش، –، الٝاهشة 1ه/
ىاث:  -28 لم ألـا  . 157ُيىٍش: الفٗش ِو
 . 3/131، وؼشي الؽا٘يت:2/45، واإلاىفٚ:  4/371ُيىٍش: ال٢خاب: - 29
ىاث الّشبيت، ج ليٚ: د. محمذ حىاد الىىس ، حامّت الٝذط اإلاٙخىحت، ُيىٍش:  - 31 ِلم ألـا

 . 281هج البالٔت:، والاوسجام الفىحي في خىب ه327:م1996ألاسدن،  -، ِمان1ه/
 . 213-219ُيىٍش:أظغ الذسط الفشفي: - 31
ألامااي ويليه الزيل والىىادس، ج ليٚ : الظماِيل بً الٝاظم الٝااي، داس ال٢خب اإلافشيت،  - 32

ايا ، وُيىٍش: 112/ 1: م1926 -هل 1344مفش،  –، الٝاهشة 2ه/ ايا الّشب ) ـو حمهشة ـو

 -هل 1411لبىان،  –، بحروث 1ذليمي، داس الىما٥، ه/الّفش الجاهلي(، ج ليٚ: محمذ هايٚ ال

 . 139-1/138:م1991
ت أحىا٥ الّشب، ج ليٚ: محمىد ؼ٢ش  بً ِبذ   آلالىس ي، ِني  -33 بلٓى ألاسب في مّ٘ش

لبىان، )  –، بحروث 2بؽشحه وجصحيحه ولبىه: محمذ بهجذ ألازش ، داس ال٢خب الّلميت، ه/

 . 1/117ىب الّشب:، وُيىٍش: حمهشة خ3/296: د. ث (
اث الحلبي،  - 34 ايا،  بي حاجم السجعخاوي، جحٝيٞ: ِبذ اإلاىّم ِامش، مىبِى اإلاّمشون والـى

ايا الّشب:131م: 1961مفش،  –، الٝاهشة 1ه/  . 1/115، وُيىٍش: حمهشة ـو
 . 91-1/91،  وُيىٍش: حمهشة خىب الّشب:1/322ال٣امل في الخاسيخ: -35
الفىجيت في بىاء ال٣لمت، ج ليٚ: د. ٘ىص  الؽايب، ِالم ال٢خب الحذيث، أزش الٝىاهحن ُيىٍش:  -36

ىاِذ الفٗش الفىجيت بحن الٝذماء ، 445: م2114 -هل 1425ألاسدن،  –، السبذ 1ه/ ٜو

ألاسدن ،  –، ِمان 1واإلاحذزحن، ج ليٚ: د. ظّيذ محمذ الؽىاهىت، مؤظعت الىساٛ لليؽش، ه/

 . 85:م2117
ىاث - 37  . 91، وأزش الاوسجام الفىحي في البييت اللٕىيت: 335الّشبيت:  ُيىٍش: ِلم ألـا
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 . 3/177ُيىٍش: ؼشي الؽا٘يت:  -38
 97ُيىٍش: أزش الاوسجام الفىحي في البييت اللٕىيت: -39
 . 4/364ُيىٍش: ال٢خاب:  -41
اإلاضدوج: هى جخابْ ـائذ وهفٚ ـائذ في مٝىْ واحذ، ٘إرا جٝذم الفائذ ظمي اإلاضدوج  -41

 
ً
 . ُيىٍش: أبحار في أـىاث الّشبيت: د. حعام هابىا

ً
، والرا ج خش الفائذ ظمي اإلاضدوج ـاِذا

 . 8م: 19981الّشاٛ،  –، بٕذاد 1ظّيذ الىّيمي، داس الؽؤون الشٝا٘يت الّامت،ه/
ىاث الّشبيت: -42  . 97، واإلاضدوج في الّشبيت:341ُيىٍش: ِلم ألـا
الخىبيٞ، ج ليٚ: د. ـباي ِبذ  ، داس العّىديت ؤلاِال٥ وؤلابذا٥ بحن الىٍشيت و ُيىٍش:  -43

ال٥ في ، و 83: م1997 -هل 1418العّىديت،  –، حذة 1لليؽش،ه/ الخّليل الفىحي إلاٍاهش ؤلِا

٠خاب اإلاٝخمب للمبرد ٜشاءة في لىء ِلم اللٕت الحذيث: د. ِاد٥ هزيش بحر  الحعاوي، مجلت 

ال٥:، وب4ٕ:م2112، 6دساظاث الظالميت مّاـشة، الّذد:   . 168يت آلاما٥ في ؤلابذا٥ وؤلِا
ال٥ وؤلابذا٥ في ال٣لمت الّشبيت:151-3/143ُيىٍش: ؼشي الؽا٘يت: -44 محالشاث ، و 61-48، وؤلِا

، ج ليٚ: د. محمذ سبيْ الٕامذ ، خىاسصم الّلميت لليؽش والخىصيْ، ه/ ، حذة 2في ِلم الفٗش

ال٥ في ٠خاب  ، والخّليل الفىحي142-141:م2119 -هل 1431العّىديت،  – إلاٍاهش ؤلِا

 .  4اإلاٝخمب:
معي)ث -45 هل(، جحٝيٞ: محمذ 217جاسيخ الّشب ٜبل ؤلاظالم، ج ليٚ: ِبذ اإلال٤ بً ٜشيب ألـا

، ه/ ، وُيىٍش: 49: م1959 -هل 1379الّشاٛ،  –، بٕذاد 1حعحن آ٥ ياظحن، مىبّت اإلاّاٗس

ايا آلاباء الاى أوةدهم:  . 26ـو
أحمذ بً محمذ بً أحمذ بً البشاهيم اإلايذاوي، جحٝيٞ: محمذ مجمْ ألامشا٥، ج ليٚ:    -46

 -هل 1374محيي الذيً ِبذ الحميذ، ملخٝ  أهل ألازش، مىبّت العىت اإلاحمذيت، )د.ه(، 

 . 1/145، وُيىٍش: حمهشة خىب الّشب:  2/263م: 1955
اإلاعم : هل( وؼشحها 573ُملٟى ِحمحر واٜيا٥ اليمً، ٜفيذة وؽىان بً ظّيذ الحمحر  ) ث - 47

لٟى الخبابّت، جحٝيٞ: ِلي بً الظماِيل اإلاؤيذ، 
ُ
خالـت العحرة الجامّت لعجائب أخباس اإلا

، وُيىٍش: حمهشة 44:م1978لبىان،  –، بحروث 2والظماِيل بً أحمذ الجشافي، داس الّىدة، ه/

ايا الّشب:   . 216-1/215ـو
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 . 31-1/29، وُيىٍش: حمهشة خىب الّشب:177ريل ألامااي: -48
 .  115-114ُيىٍش: اإلاضدوج في الّشبيت:  -49
ت هي  -51 ت، ٘زهب ظيبىيه وحمهىس البفشيحن الاى أن اإلاحز٘و اخخلٚ الٝذماء في ألالٚ اإلاحز٘و

ت هي ألالٚ  ألٚ اظخّٙا٥، ٘ي٢ىن وصعها) اظخّٙلت(، ورهب ألاخٙؾ، والٙشاء الاى أن اإلاحز٘و

الٗ في الىصن،أما حّىين الخاء مً اإلاىٝلبت ًِ ِحن ال٣لمت، ٘ي٢ىن وصعها: )اظخٙالت(، ٘الخ

أمااي ابً الصجش : هبت   بً ِلي بً محمذ بً حمضة اإلاحزٗو ٘ىاحب . لالظتزادة ُيىٍش: 

 -هل 1413، الٝاهشة، 1الحعني الّلى ، جحٝيٞ: د. محمىد محمذ الىىاحى، م٢خبت الخاهجي، ه

ال٥ وؤلابذا٥ بحن الى3/151، وؼشي الؽا٘يت:2/186: م1992  . 95ٍشيت والخىبيٞ:، وؤلِا
ىاث في جٙعحر ٜمايا ؤلاِال٥ في الّشبيت، ج ليٚ: د. ِبذ اإلاٝفىد ُيىٍش:  -51 دوس ِلم ألـا

، 111:م2117 -هل 1427مفش، –، الٝاهشة 1محمىد ِبذ اإلاٝفىد، م٢خبت الشٝا٘ت الذيييت، ه/

ىاِذ الفٗش الفىجيت:  ال٥ بحن الخّليلحن الفشفي والفىحي: د. ـيىا، و97ٜو ن خمحر ؤلِا

 .  11:م2113، 4، الّذد: 38خلٚ، مجلت أبحار البفشة ) الّلىم ؤلاوعاهيت(، اإلاجلذ: 
يل. ُيىٍش: ال٢خاب: - 52 ِٙ ىذ ألاخٙؾ: َم ل،ِو ّْ

ِٙ ،  4/348٘ي٢ىن وصن ) َمِهيب ( ِىذ ظيبىيه: َم

 . 3/147، وؼشي الؽا٘يت: 1/315وأمااي ابً الصجش :
خشي (، ج ليٚ: د. حىاد ١اٌم ِىاد، مىبّت  ججاوس الفىامذ في الّشبيتُيىٍش:  -53

ُ
) ٜشاءة أ

 .    39-38:م2111ظىسيا،  –، دمؽٞ 1جمىص، ه/
، ج ليٚ: أحمذ بً ، 192، واإلاىفٚ: 1/266ُيىٍش: ال٢خاب:  - 54 وؼزا الّٗش في ً٘ الفٗش

محمذ بً أحمذ الحمالو ، جحٝيٞ: د. محمذ بً ِبذ اإلاّىي، داس ال٢يان للىباِت واليؽش،) 

ٌاهشة الحزٗ في الذسط اللٕى ، ج ليٚ: واهش ظليمان ، و 127: (، الشياك ، )د. ث( د.ه

ال٥ بالحزٗ: ، و187-185: م1998مفش،  –، ؤلاظ٢ىذسيت 1حمىدة، الذاس الجامّيت، ه/ ؤلِا

 .  113-111،  م2113، 4، الّذد: 21أظشاء ـالي خليل، مجلت حامّت ج٢شيذ للّلىم، اإلاجلذ: 
اوي: -55 ايا آلاباء الاى أوةدهم: ،  3/99ألٔا  . 36وُيىٍش: ـو
هل(، جحٝيٞ: د. مىزس 276ِيىن ألاخباس، ج ليٚ: ِبذ   بً معلم بً ٜخيبت الذيىىس )ث  -56

، وُيىٍش: 4/76م: 2118 -هل 1429لبىان ،  –، بحروث 1محمذ ظّيذ، اإلا٢خب ؤلاظالمي، ه/

ايا الّشب:  . 1/214حمهشة ـو
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 . 1/114وُيىٍش: حمهشة خىب الّشب: ،  1/137مجمْ ألامشا٥:  - 57
الّٝذ الٙشيذ، ج ليٚ: أحمذ بً محمذ بً ِبذ سبه ألاهذلس ي، جحٝيٞ: د. مٙيذ محمذ، داس  -58

ت ألاٜىا٥ 1/286م:1983 -هل 1414لبىان،  –، بحروث 1ال٢خب الّلميت، ه/ ، وُيىٍش: مىظِى

اث، ه/وألامشا٥ واإلاىاَِ والح٢م، ج ليٚ: ص١ي محمذ الّضاو ، مؤظعت ال ، 1فٙاء للمىبِى

 . 2/383م:2112 -هل 1433لبىان،  –بحروث 
ال٥: ، و 1/192ُيىٍش: اإلاىفٚ:  -59  . 186بٕيت آلاما٥ في ؤلابذا٥ وؤلِا
ال٥ وؤلابذا٥ بحن الىٍشيت والخىبيٞ:  -61 ، وأزشالاوسجام الفىحي في البييت  97ُيىٍش: ؤلِا

 . 117اللٕىيت:
اهشة الحزٗ في الذسط اللٕى : 364: يٚؼشي اإلالى١ي في الخفش ُيىٍش:  - 61  . 186، ٌو
 . 181 – 181ُيىٍش:  ِلم الفٗش الفىحي :  -62
 . 111، وأزش الاوسجام الفىحي في البييت اللٕىيت:399:ؼشي اإلالى١ي في الخفشيُٚيىٍش:  - 63
64 -  : اهشة الحزٗ في الذسط اللٕى :127ُيىٍش: ؼزا الّٗش في ً٘ الفٗش  . 187، ٌو
ال٥ وؤلابذا٥ في ال٣لمت الّشبيت:62والخفشيٚ اإلالى١ي: ، 53-4/52ش: ال٢خاب:ُيىٍ -65 -64، وؤلِا

65. 
، ج ليٚ: أحمذ بً محمذ اإلايذاوي، )ـاحب مجمْ  - 66 ُيىٍش: هضهت الىٗش في ِلم الفٗش

ال٥ وؤلابذا29:٥، ٜعىىىيييت، )د.ث(:1ألامشا٥(، مىبّت الجىائب، ه/  . 76-75، وجيعحر ؤلِا
ت ألاٜىا٥ وألامشا٥ واإلاىاَِ:  1/281لٙشيذ : الّٝذ ا -67  . 2/375، وُيىٍش: مىظِى
ايا الّشب :  58-57خالـت العحرة الجامّت : -68  . 1/141، وُيىٍش: حمهشة ـو
ايا الّشب:55خالـت العحرة الجامّت: -69  . 1/262، وُيىٍش: حمهشة ـو
ت ألاٜىا٥ وألامشا٥ 1/283الّٝذ الٙشيذ:  -71  . 2/378واإلاىاَِ : ، وُيىٍش: مىظِى
ُيىٍش: ؼشي الخفشيٚ: ِمش بً زابذ الشماهيني، جحٝيٞ: البشاهيم ظليمان، م٢خبت  - 71

 89-3/88، وؼشي الؽا٘يت: 5/424، وؼشي اإلاٙفل:374م: 1999، الشياك،1الشؼذ،ه/
ىاث الحذيث: د. الىيب الب٢ىػ، جٝذيم: ـالح ُيىٍش:  -72 الخفشيٚ الّشبي مً خال٥ ِلم ألـا

 . 128:م1987، جىوغ، 2د ، اإلاىبّت الّشبيت، ه/الٝشما
 . 131اإلافذس هٙعه: - 73
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 . 414ِلم الفٗش الفىحي:  - 74
ال٥: - 75  . 88الخّليل الفىحي إلاٍاهش ؤلِا
ىاث: -76 لم ألـا ال٥ بحن الخّليلحن الفشفي والفىحي: 171ُيىٍش: الفٗش ِو  . 71، وؤلِا
ال٥ بالحزٗ:1/65ُيىٍش: اإلاىفٚ: -77  . 114، وؤلِا
 . 283-282ُيىٍش: ؼشي اإلالى١ي في الخفشيٚ:  -78
79- :  .29ُيىٍش: هضهت الىٗش في ِلم الفٗش
 . 131ُيىٍش: اإلاىهج الفىحي للبييت الّشبيت:  -81
 . 2/88ُيىٍش: الخفائق: -81
  اه٢ماػ أـىاث اإلاذ الىىيلت في الّشبيت ، و 131-129ُيىٍش: اإلاىهج الفىحي للبييت الّشبيت:  -82

، 2، الّذد: 1اْٜ ، وألاظباب(: د. ـيىان خمحر خلٚ، مجلت آداب ر  ٜاس، اإلاجلذ: ) اإلاى 

 . 141:م2111
 

 ادلصادس وادلشاجع
 /1أبحلللللار فلللللي أـلللللىاث الّشبيلللللت: د. حعلللللام ظلللللّيذ الىّيملللللي، داس الؽلللللؤون الشٝا٘يلللللت الّاملللللت،ه ،

 م .19981الّشاٛ،  –بٕذاد 

 1ىص  الؽللايب، ِللالم ال٢خللب الحللذيث، ه/أزللش الٝللىاهحن الفللىجيت فللي بىللاء ال٣لمللت، جلل ليٚ: د. ٘لل ،

 م .2114 -هل 1425ألاسدن،  –السبذ 

 /4أظللغ الللذسط الفللشفي فللي الّشبيللت، جلل ليٚ: د. ٠للشيم محمللذ صسهللذي، داس اإلاٝللذاد للىباِللت، ه ،

 م .2117 -هل 1428ّٔضة، 

 . )ىاث اللٕىيت، ج ليٚ: د.البشاهيم أهيغ، م٢خبت عهمت مفش، )د.ه(، مفش، )د.ث  ألـا

 لللللللللللال٥ وؤلابلللللللللللذا٥ بلللللللللللحن الىٍشيلللللللللللت والخىبيلللللللللللٞ، جللللللللللل ليٚ: د. ـلللللللللللباي ِبلللللللللللذ  ، داس العلللللللللللّىديت  ؤلِا

 م .1997 -هل 1418العّىديت،  –، حذة 1لليؽش،ه/

  ال٥ وؤلابلذا٥ فلي ال٣لملت الّشبيلت، جل ليٚ: د. ؼلّبان ـلالي، ١ليلت الّللىم حامّلت الٝلاهشة،  –ؤلِا

 ) د. ه(، مفش، ) د. ث ( .
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 لللللبه لللللاوي، جللللل ليٚ: أبلللللي ٘لللللشج ألـا ، 3هلللللل(، مىبّلللللت داس ال٢خلللللب اإلافلللللشيت بالٝلللللاهشة، ج/356اوي)ثألٔا

 م .1961، 1، جحٝيٞ: مفىٙ  العٝا، ه/16م، ج/1929، 1ه/

 هلل(، جحٝيلٞ: د. 542أمااي ابً الصجش : هبت   بً ِلي بً محمذ بً حمضة الحعني الّلى )ث

 م .1992 -هل 1413، الٝاهشة، 1محمىد محمذ الىىاحى، م٢خبت الخاهجي، ه

 هلللللل(، داس ال٢خلللللب 356اي ويليللللله اللللللزيل والىلللللىادس، جللللل ليٚ : الظلللللماِيل بلللللً الٝاظلللللم الٝلللللااي)ثألاملللللا

 م . 1926 -هل 1344مفش،  –، الٝاهشة 2اإلافشيت، ه/

  الاوسلللجام الفلللىحي فللللي خىلللب ههلللج البالٔللللت، جللل ليٚ: د. ٌلللا٘ش ِبلللليغ الجياشللل ي، اللللذاس اإلاىهجيللللت

 م .2116 -هل 1437ألاسدن،  –، ِمان 1لليؽش، ه/

  لللللال٥، جللللل ليٚ: د. محملللللىد محملللللىد اللللللذسيني، ود. الحعللللليني محملللللذ بٕيلللللت آلا ملللللا٥ فلللللي ؤلابلللللذا٥ وؤلِا

 م .2115 -هل 1425، مفش، 1الحعيني، حامّت ألاصهش، ه/

  لت أحلىا٥ الّلشب، جل ليٚ: محملىد ؼل٢ش  بلً ِبلذ   آلالىسل ي، ِنلي بؽلشحه بلٓى ألاسب فلي مّ٘ش

 لبىان، ) د. ث ( . –، بحروث 2ه/ وجصحيحه ولبىه: محمذ بهجذ ألازش ، داس ال٢خب الّلميت،

 لللمعي)ث هلللل(، جحٝيلللٞ: محملللذ 217جلللاسيخ الّلللشب ٜبلللل ؤلاظلللالم، جللل ليٚ: ِبلللذ اإلالللل٤ بلللً ٜشيلللب ألـا

، ه/  م.1959 -هل 1379الّشاٛ،  –، بٕذاد 1حعحن آ٥ ياظحن، مىبّت اإلاّاٗس

  خشي (، ج ليٚ: د. حىاد ١اٌم ِىلاد، مىبّلت جملىص
ُ
، 1، ه/ججاوس الفىامذ في الّشبيت ) ٜشاءة أ

 م .2111ظىسيا،  –دمؽٞ 

  للللللىاث الحللللللذيث: د. الىيللللللب الب٢للللللىػ، جٝللللللذيم: ـللللللالح الخفللللللشيٚ الّشبللللللي مللللللً خللللللال٥ ِلللللللم ألـا

 م .1987، جىوغ، 2الٝشماد ، اإلاىبّت الّشبيت، ه/

  /2الخ٢ملللت، الحعللً بللً أحمللذ ِبللذ الٕٙللاس الىحللى ، جحٝيللٞ: د. ١للاٌم بحللش، ِللالم ال٢خللب، ه ،

 . م1999لبىان،  –بحروث 

  اإلاٝاـللللللللذ واإلاعللللللللال٤ بؽللللللللشي ألٙيللللللللت ابللللللللً ماللللللللل٤، جلللللللل ليٚ : اإلاللللللللشاد  اإلاّللللللللشوٗ بللللللللابً أم جىللللللللليح

، 1هلللللللل(، ؼلللللللشي وجحٝيلللللللٞ: د. ِبلللللللذ اللللللللشحمً ِللللللللي ظلللللللليمان، داس ال٢ٙلللللللش الّشبلللللللي، ه/749ٜاظلللللللم)ث

 م .2111 -هل 1422الٝاهشة، 
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  لللللال٥ وؤلابلللللذا٥، جللللل ليٚ: ِبلللللذ الّلللللليم البلللللشاهيم، م٢خبلللللت ٔشيلللللب، ) د. ه (، الٝلللللاهشة  –جيعلللللحر ؤلِا

 ش، ) د. ث ( .مف

  ،حمهللشة خىللب الّللشب فللي ِفللىس الّشبيللت الضاهللشة، جلل ليٚ: أحمللذ ص١للي ـللٙىث، اإلا٢خبللت الّلميللت

 لبىان ) د. ث ( . –)د. ه(، بحروث 

  ،لللايا الّفلللش الجلللاهلي(، جللل ليٚ: محملللذ هلللايٚ اللللذليمي، داس الىملللا٥ لللايا الّلللشب ) ـو حمهلللشة ـو

 م .1991 -هل 1411لبىان،  –، بحروث 1ه/

 ّهلللل(، جحٝيلللٞ: محملللذ ِللللي الىجللللاس، داس 392ت: أبلللي الٙلللخح ِشملللان بللللً حنلللي)ث الخفلللائق، ـلللى

 م.1952ال٢خب اإلافشيت: الٝعم ألادبي، اإلا٢خبت الّلميت،) د. ه(،  

 مفللش،  -دساظللت الفللىث اللٕللى ، جلل ليٚ: د. أحمللذ مخخللاس ِمللش، ِللالم ال٢خللب، )د.ه(، الٝللاهشة

 م .1997 -هل 1418

  للىاث فللي جٙعللحر ٜمللايا ؤلا ِللال٥ فللي الّشبيللت، جلل ليٚ: د. ِبللذ اإلاٝفللىد محمللىد ِبللذ دوس ِلللم ألـا

 م .2117 -هل 1427مفش، –، الٝاهشة 1اإلاٝفىد، م٢خبت الشٝا٘ت الذيييت، ه/

 للشاب، جلل ليٚ: أبللي الٙللخح ِشمللان بللً حنللي)ث هللل(، دساظللت وجحٝيللٞ: د. حعللً 392ظللش ـللىاِت ؤلِا

 م .1993 -هل 1413، دمؽٞ، 2هىذاو ، داس الٝلم، ه/

 بلذ الحٙليَ ؼللبي،  العحرة الىبىيت ةبلً هؽلام، جحٝيلٞ: مفلىٙ  العلٝا، والبلشاهيم ألابيلاس ، ِو

 لبىان، ) د. ث ( . –داس الحياء الترار الّشبي، ) د. ه(، بحروث 

 ج ليٚ: أحملذ بلً محملذ بلً أحملذ الحملالو )ث ، هلل(، جحٝيلٞ: 1315ؼزا الّٗش في ً٘ الفٗش

 د.ه (، الشياك ، )د. ث( . د. محمذ بً ِبذ اإلاّىي، داس ال٢يان للىباِت واليؽش،)

 /1ؼلللللشي الخفلللللشيٚ: ِملللللش بلللللً زابلللللذ الشملللللاهيني، جحٝيلللللٞ: البلللللشاهيم ظلللللليمان، م٢خبلللللت الشؼلللللذ،ه ،

 . م1999الشياك،

 هللللل(، 688ؼللللشي ؼللللا٘يت ابللللً الحاحللللب، جلللل ليٚ: سضلللل ي الللللذيً محمللللذ بللللً الحعللللً ألاظللللترابار )ث

 –(، بحلللللللروث جحٝيلللللللٞ: محملللللللذ محيلللللللي اللللللللذيً ِبلللللللذ الحميلللللللذ وآخلللللللشيً، داس ال٢خلللللللب الّلميلللللللت، )د.ه

 م . 1982 -هل1412لبىان،
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 للٞ 643ؼلشي اإلاٙفلل، جل ليٚ: أبلي البٝلاء يّليؾ بلً ِللي بلً يّليؾ الىحلى  )ث هلل(، صلححه ِو

 ِليه: مؽيخت ألاصهش، ِىيذ بىبّه ووؽشه: الداسة الىباِت اإلاىحريت، )د.ه(، مفش، )د.ث( .

 ذيً ٜبلللللاوة، داس ؼللللشي)اإلالى١ي فلللللي الخفللللشيٚ ةبلللللً حنللللي(، ـلللللىّت: ابلللللً يّلللليؾ، جحٝيلللللٞ: ٘خللللش الللللل

 م .1988 -هل 1418لبىان،  –، بحروث 2ألاوصاعي، ه/

  .للللٙيت جىبيٝيللللت فللللي الفللللٗش وبّللللن اإلاعللللائل الفللللىجيت(، جلللل ليٚ: د الفللللٗش الللللىافي ) دساظللللت ـو

 م .2112ألاسدن ،  –، السبذ 2هاد  عهش، داس ألامل لليؽش والخىصيْ، ه/

 لللللىاث، جللللل ليٚ: د. ديضيللللللشه ظلللللٝا٥، داس الفلللللذا للللللم ألـا  –، بحللللللروث 1ٜت الّشبيلللللت، ه/الفلللللٗش ِو

 م .1996لبىان،

 /1ٌلللاهشة الخخٙيللللٚ فلللي الىحللللى الّشبللللي، جللل ليٚ: د. أحمللللذ ِٙيٙللللي، اللللذس اإلافللللشيت اللبىاهيللللت، ه ،

 م .1996مفش، –الٝاهشة 

 /1ٌللللاهشة الحلللللزٗ فللللي اللللللذسط اللٕلللللى ، جلللل ليٚ: ولللللاهش ظلللللليمان حمللللىدة، اللللللذاس الجامّيلللللت، ه ،

 م .1998مفش،  –ؤلاظ٢ىذسيت 

 هلللللل(، جحٝيللللٞ: د. مٙيللللذ 328ذ، جلللل ليٚ: أحمللللذ بللللً محمللللذ بللللً ِبللللذ سبلللله ألاهذلسلللل ي)ثالّٝللللذ الٙشيلللل

 م.1983 -هل 1414لبىان،  –، بحروث 1محمذ، داس ال٢خب الّلميت، ه/

 /لللللىاث الّشبيلللللت، جللللل ليٚ: د. محملللللذ حلللللىاد الىلللللىس ، حامّلللللت الٝلللللذط اإلاٙخىحلللللت، ه ، 1ِللللللم ألـا

 م .1996ألاسدن،  -ِمان

 لللللىاث اللٕىيلللللت وأـلللللىاث ال لٕلللللت الّشبيلللللت، جللللل ليٚ: د. سوِلللللت هلللللاجي، اإلاؤظعلللللت الحذيشلللللت ِللللللم ألـا

 م.2112بحروث ،  –، لبىان 1لل٢خاب، ه/

  هللللل(، جحٝيللللٞ: د. مىللللزس 276ِيللللىن ألاخبللللاس، جلللل ليٚ: ِبللللذ   بللللً معلللللم بللللً ٜخيبللللت الللللذيىىس )ث

 م .2118 -هل 1429لبىان ،  –، بحروث 1محمذ ظّيذ، اإلا٢خب ؤلاظالمي، ه/

 شب: د. خليللللل البللللشاهيم الّىيللللت، ميؽللللىساث داس الجللللاحَ، )د.ه(، فللللي البحللللث الفللللىحي ِىللللذ الّلللل

 م .1983الّشاٛ،  -بٕذاد 

  ٜىاِذ الفٗش الفلىجيت بلحن الٝلذماء واإلاحلذزحن، جل ليٚ: د. ظلّيذ محملذ الؽلىاهىت، مؤظعلت

 م .2117ألاسدن ،  –، ِمان 1الىساٛ لليؽش، ه/
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  ًِبللذ الىاحللذ الؽلليباوي اإلاّللشوٗ ال٣امللل فللي الخللاسيخ، جلل ليٚ: ِلللي بللً محمللذ بللً ِبللذ ال٢للشيم بلل

 –، بحلللللللللروث 1هلللللللللل(، جحٝيلللللللللٞ: ِبلللللللللذ   الٝاضللللللللل ي، داس ال٢خلللللللللب الّلميلللللللللت، ه/631بلللللللللابً ألازحلللللللللر)ث

 م .1987-هل1417لبىان،

 هللللل(، جحٝيللللٞ: ِبللللذ العللللالم محمللللذ ٠181خللللاب ظلللليبىيه:  بللللي بؽللللش ِمللللشو بللللً ِشمللللان بللللً ٜىبللللر)ث

 م .1988 -هل 1418مفش،  -، الٝاهشة 1هاسون، م٢خبت الخاهجي، ه/

 هلللل(، جحٝيلللٞ: ِبلللذ   711لعلللان الّلللشب، جللل ليٚ: حملللا٥ اللللذيً محملللذ بلللً م٢لللشم بلللً مىٍلللىس)ث

،)د.ه(، الٝاهشة   مفش، )د.ث( . -ِلي ال٢بحر، ومحمذ أحمذ ، وهاؼم محمذ، داس اإلاّاٗس

  ،اللهجاث الّشبيت في الترار: د. أحمذ ِلم الذيً الجىلذ ، اللذاس الّشبيلت لل٢خلاب، )د.ه(، ليبيلا

 م .1983جىوغ، 

 هلللل(، جحٝيللللٞ: 518مجملللْ ألامشلللا٥، جللل ليٚ:  أحملللذ بللللً محملللذ بلللً أحملللذ بللللً البلللشاهيم اإلايلللذاوي)ث

 -هللل 1374محملذ محيللي الللذيً ِبللذ الحميللذ، ملخٝلل  أهللل ألازللش، مىبّللت العللىت اإلاحمذيللت، )د.ه(، 

 م.1955

 ج ليٚ: د. محملذ سبيلْ الٕاملذ ، خلىاسصم الّلميلت لليؽلش والخىصيل ، ْ، محالشاث في ِلم الفٗش

 م .2119 -هل 1431العّىديت،  –، حذة 2ه/

  ،اإلاللضدوج فللي الّشبيللت ) اإلاٙهللىم، واإلافللاديٞ، الخحللىةث (، جلل ليٚ: د. حللىاد ١للاٌم ِىللاد، داس جمللىص

 م .2111ظىسيا،  –، دمؽٞ 1ه/

 /دمؽللللٞ 1اإلافللللىلح الفللللىحي فللللي الذساظللللاث الّشبيللللت: د. ِبللللذ الّضيللللض الفلللليٖ، داس ال٢ٙللللش، ه ،- 

 م.2111ظىسيا،

  لللايا:  بلللي حلللاجم ظلللهل بلللً محملللذ السجعلللخاوي) ثاإلاّملللش هلللل(، جحٝيلللٞ: ِبلللذ اإلالللىّم 255ون والـى

اث الحلبي، ه/  م .1961 -هل 1381مفش،  –، الٝاهشة 1ِامش، مىبِى

 هلللل(، جحٝيلللٞ: محملللذ ِبلللذ الخلللالٞ 285اإلاٝخملللب، ـلللىّت: أبلللي الّبلللاط محملللذ بلللً يضيلللذ اإلابلللّرد)ث

 م .1994 -هل 1415مفش،  -ِميمت،)د.ه(، الٝاهشة 
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 هلللل( وؼلللشحها اإلاعلللم : 573ُمللللٟى ِحمحلللر واٜيلللا٥ الللليمً، ٜفللليذة وؽلللىان بلللً ظلللّيذ الحمحلللر  ) ث

لللللٟى الخبابّللللت، جحٝيللللٞ: ِلللللي بللللً الظللللماِيل اإلاؤيللللذ، 
ُ
خالـللللت العللللحرة الجامّللللت لعجائللللب أخبللللاس اإلا

 م .1978لبىان،  –، بحروث 2والظماِيل بً أحمذ الجشافي، داس الّىدة، ه/

 بللذ   اإلاىفللٚ ؼللشي جفللشيٚ اإلاللاصوي، جلل ل يٚ: ِشمللان بللً حنللي، جحٝيللٞ: البللشاهيم مفللىٙ ، ِو

 م .1954 -هل 1373، مفش، 1أمحن، مىبّت مفىٙ  البابي الحلبي وأوةده، ه/

  اإلاللللىهج الفللللىحي للبييللللت الّشبيللللت ) سؤيللللت حذيللللذة فللللي الفللللٗش الّشبللللي(، جلللل ليٚ : د. ِبللللذ الفللللبىس

 م .1981 -هل 1411لبىان، -ؼاهحن، مؤظعت الشظالت، )د.ه( ، بحروث 

  ت ألاٜلللىا٥ وألامشلللا٥ واإلالللىاَِ والح٢لللم، جللل ليٚ: ص١لللي محملللذ الّلللضاو ، مؤظعلللت الفلللٙاء مىظلللِى

اث، ه/  م .2112 -هل 1433لبىان،  –، بحروث 1للمىبِى

 جللل ليٚ: أحملللذ بلللً محملللذ اإلايلللذاوي)ث ، هلللل(، )ـلللاحب مجملللْ 518هضهلللت الىلللٗش فلللي ِللللم الفلللٗش

ج فلللي الىحلللى، جللل ليٚ: محملللذ بللل
َ
لللشاب فلللي ألامشلللا٥(، ويليللله ألاهُملللىر ً ِملللش الضمخؽلللش ، وفلللي آخلللشه، ؤلِا

للشاب، جلل ليٚ: ِبللذ   بللً يىظللٚ بللً هؽللام، مىبّللت الجىائللب، ه/ ، ٜعللىىىيييت، 1ٜىاِللذ ؤلِا

 )د.ث(.

  الللللللذاس الّشبيلللللللت ، للللللايا آلابللللللاء الاللللللى أوةدهللللللم ِبللللللر ِؽللللللشة ٜللللللشون، جلللللل ليٚ: ظللللللىاء هللللللاجي اإلافللللللٗش ـو

اث، ه/  م .2111لبىان،  –، بحروث 1للمىظِى

  للللٟى و
ُ
لللايا اإلا أبىلللاء اإلاللللٟى ملللً وللللذ ٜحىلللان بلللً هلللىد اإلايعلللىب الالللى دِبلللل بلللً ِللللي الخضاعلللي) ـو

هللللل(، بشوايللللت: ِلللللي بللللً محمللللذ بللللً دِبللللل الخضاعللللي، جحٝيللللٞ: د. هللللضاس أباللللله ، داس البؽللللائش، 681ث

 م .1997 -هل 1417ظىسيا،  –، دمؽٞ 1ه/
 

 انشسائم واألطاسيح اجلايعيح :
 لٝللللشآن ال٢للللشيم: ٘للللذوي محمللللذ حعللللان، أوشوحللللت أزللللش الاوسللللجام الفللللىحي فللللي البييللللت اللٕىيللللت فللللي ا

العلللىدان،  -حامّلللت أم دسملللان –د٠خلللىساه، الؼلللشاٗ: د. ب٢لللش  محملللذ الحلللاج، ١ليلللت اللٕلللت الّشبيلللت 

 م .2111

  ال٥ وؤلابذا٥ ِىذ اللٕىيحن: ِشمان محملذ آدم، أوشوحلت د٠خلىساه، الؼلشاٗ: د. ب٢لش  محملذ ؤلِا

 م .2115 -هل 1426العىدان،  -حامّت أم دسمان –الحاج، ١ليت الذساظاث الّليا 
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 انذوسياخ واجملالخ:
  :للللال٥ بالحللللزٗ: أظللللشاء ـللللالي خليللللل، مجلللللت حامّللللت ج٢شيللللذ للّلللللىم، اإلاجلللللذ ، 4، الّللللذد: 21ؤلِا

 م.2113

  ( لللللال٥ بلللللحن الخّليللللللحن الفلللللشفي والفلللللىحي: د. ـللللليىان خملللللحر خللللللٚ، مجللللللت أبحلللللار البفلللللشة ؤلِا

 .م 2113، 4، الّذد: 38الّلىم ؤلاوعاهيت(، اإلاجلذ: 

 للال٥ ِىللذ ألاؼللمىوي) ث هللل(: د. ِبللذ الحعللً حللذُو ِبللذ الّبللىد ، مجلللت التللرار الّلمللي 911ؤلِا

 م .2113، 1الّشبي، الّذد: 

  اه٢ماػ أـىاث اإلاذ الىىيلت في الّشبيت ) اإلاىاْٜ ، وألاظباب(: د. ـيىان خملحر خللٚ، مجللت

 م .2111، 2، الّذد: 1آداب ر  ٜاس، اإلاجلذ: 

  لال٥ فلي ٠خلاب اإلاٝخملب للمبلرد)ث الخّليل الفىحي إلاٍلاهش هلل( ٜلشاءة فلي للىء ِللم اللٕلت 285ؤلِا

 م .2112، 6الحذيث: د. ِاد٥ هزيش بحر  الحعاوي، مجلت دساظاث الظالميت مّاـشة، الّذد: 

  ،ٚلللال٥ وؤلابلللذا٥ فلللي الّشبيلللت بلللحن الٝلللذماء واإلاحلللذزحن: د. محملللذ حماظلللت ِبلللذ اللىيللل ٌلللاهشة ؤلِا

 م .1981،  46ء: مجلت مجمْ اللٕت الّشبيت، الجض

  بحلروث، الّلذد:  –مجلت لٝمان مٝخىٙاث مً الىثر الجاهلي: ؼلىقي ِبلذ ألامحلر، ٠خلاب فلي حشيلذة

 م .2117، 111

 
 


