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 الرياشي وآراؤه النحوية والصرفية
 جمعًا ودراسةً 

 م . نجاح حشيش بادع العتابيو                                    د. رافد حميد يوسف
 قسم اللغة العربّية ــكلية التربية  ـ ـ جامعة ذي قار

 
 الملخص

ب عن تاريخ النحو العربي ، وما مرّر فقد أسيمت الدراسات الحديثة في مجال المدارس النحوّية في كشف النقا      
بو مرن مراحرل ، والتعرّرف عمرب ادبعراد التري أدت الرب تنرّوره ونمرّوه وتكاممرو ، ومرد حاولنرا مرن  رنل ىر ا البحرث أن 
نظير أحد أولئك النحاة ال ين عاشوا تمك المرحمة التي تكشف عن نصاعة اآلراء النحوّية والصرفّية و موصيا  دمرة 

المنسوب الب عمماء العربّية ادف ا  ؛ ومد ومع ا تيارنا عمب الرياشي البصري وىو مرن العممراء الر ين لمتراث النحوي 
عاشوا في القرنين الثاني والثالث اليجرريين ، مرحمرة اهدىرار الردرس النحروي ، وتارّمن البحرث ثنثرة أمسرام ادّول   

راءه النحوّيرررة ، أّمرررا الثالرررث   فقرررد ارررّم اراءه حيررراة الرياشررري ابترررداء مرررن وتدترررو حترررب وفاترررو ، والثررراني   ارررّم ا
الصرررفّية،وكان مررنيب البحررث يعتمررد عمررب التلصرريل لممسررللة الترري يتعّمرر  بيررا الرررأي النحرروي ، أو الصرررفي ويعررّد  لررك 
بمنهلة التمييد لمرأي ؛ كي تكون فكرتو وااحة ، ثّم عراو ومنامشتو ، وصوت الب النتائب التري أسر ر عنيرا البحرث 

ا   تبّين لنا أّن الرياشي من النحويين المبررهين فري المدرسرة البصررية ، وكانرت لرو عقمّيرة متحرررة فري إبرداء ، ومني
اآلراء الدميقرة ؛ دّنرو ظيرر فرري بعره آرائرو م ال را لمرر ىب شريو و البصرريين ، وأّنرو ات رر  مرع الكروفيين فري بعرره 

عتمادا عمب النادر من الملثور العربي ، وى ا يدل عمرب اآلراء ، ودّلت بعه آرائو عمب أّنو كان يقرر بعه ادحكام ا
أّنو كان يمتمك نظرة  اّصرة الرب الوامرع الم روي مرد تتعّمر  برالمتكمم دون المتمقري فري بعره الظرواىر الم وّيرة ،  نفرا 

 لألحكام النحوّية العامة . 
 

Abstract 
 

    It is important to study the opinions of the grammarians who lived in the 
era preceding the deviation of the grammatical lesson from its original course 
before the complication of its issues and the distortion of its concepts by 
logic. Thus, this era is considered one of the important eras in the 
grammatical lesson. And it is worth collecting the heritage of those 
grammarians who witnessed that ear which reveals the clarity of the 
grammatical opinion and its purity to serve the grammatical heritage 
attributed to the great scholars of Arabic and to show loyalty to our great 
ancestors. Accordingly, the researchers choose Al-Rayashi Al-Basri .He is 
one of the scholars who lived in the second and third centuries for Hijra, the 
era of flourishing, growing and developing of the grammatical lesson. The 
reason behind the researchers’ choice of this scholar is that they did not find a 
study discussing his grammatical opinions by lesson. Besides, he is one of the 
outstanding pioneer grammarians in their environment. And the explorer of 
the grammatical resources might find pieces here and there pointing to his 
grammatical opinions. The researchers intend to trace or deduce the research 
material and collect those scattering pieces from their sources. The research 
is of three sections. The first section includes Al-Rayashi’s character starting 
from his birth to death. The second section includes talking and his 
grammatical opinions .The third section is about his morphological opinions. 
The approach of the research depends on presenting the basics of the issue 
relating to the grammatical and morphological opinion. This is considered as 
an introduction to these opinions in order to make its idea clear. Then, the 
opinion is presented and discussed reaching at the results of the research. 
Following that is the list of resources. We ask Allah his guidance. 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 تونئة
الحمد هلل رّب العالمين ، والصالةة والالالةم ىمالش ف الرن ااء يالام والمرالالمين الألالادي اامالين ف ال          

 القاالم محمد  ن ى د اهلل، وآله اا رار المءتج ين ، وصح ه الميامين و عد :
ك الالن الءقالالاب ىالالن تالالاري  الءحالالو فقالالد فالالالألمت الدراالالالات الحديمالالل فالال  مجالالال المالالدارس الءحويالالل فالال       

العر   ،وما مّر  ه من مراحل ،والتعرن ىمش اا عاد الت  فدت الش تطالور  وءمالو  وتكامماله، فعالة ىالن 
الدراالالالالات التالالال  تدصصالالالت  دراالالالالل ال دصالالاليات الءحويالالالل ،التالالال  ك الالالهت ىالالالن حيالالالاتألم وآر ألالالالم ومالالال ا  ألم 

 دصيات لم يك ن ىءألا غ ار الزمن الءحويل والعصور الت  ىا وا فيألا... وءحو ا ، إال إّن  عض ال
ىمش الرغم من ف ميتألا ،فأردءا فْن ءظألر فحد فول ك الءحاة الال ين ىا الوا تمالك المرحمالل التال  تك الن ىالن 
ءصالاىل اررام الءحوّيالالل ودموصالالألا ددمالالل لمتالالراث الءحالالوي المءالالوب إلالالش ىممالالام العر ّيالالل ااجالالةم ، ووفالالام 

الريا   ال صري، و و من العممام الال ين ىا الوا فال  القالرءين مّءا االةفءا العظمام ؛ وقع ادتيارءا ىمش 
المالالاء  والمالالالث الألجالالريين ،مرحمالالل ازد الالار الالالدرس الءحالالوي وءمالالّو  وتطالالّور  ، واءءالالا لالالم ءجالالد دراالالالل تءاولالالت 
آرام  الءحوّيالل  الالدرس ، كمالا فّءاله مالن فىالةم الءحالالويين الم الّرزين فال   ي تاله ، والمتصالّهح لممظالان الءحوّيالالل 

ل الال رات المتءالالامر ة التالال  ت الالير إلالالش آرا الاله الءحوّيالالل ،والصالالرفيل، فعمالالدءا إلالالش االتقصالالام مالالاّدة يجالالد  عالالض ا
، ااّول: حيالالالاة فقالالالالامال حالالالث وجمالالالع  الالال ا ال الالالتات المتءالالالامر مالالالن مصالالالادر  ، وقالالالد وقالالالع ال حالالالث فالالال  مةمالالالل 

ام  الّصرفيل، الريا   ا تدام من والدته حّتش وفاته ،والماء : عم آرام  الءحوّيل ،فّما المالث: فقد عم آر 
وكان مءألج ال حث يعتمد ىمش التأصيل لممالألل الت  يتعمق  ألا الرفي الءحوّي ،فو الّصالرف ، ويعالّد  لالك 
 مءزلل التمأليد لمرفي ؛ ك  تكون فكرته واعحل ، مّم ىرعه ومءاق ته ، وصوال إلش الءتا ج التال  فالالهر 

القدير فن ءكون قد وفقءالا فال  إىطالام صالورة  ىءألا ال حث ت عتألا قا مل  موارد ال حث ، وءالأل اهلل العم 
 واعحل ىن   ا العالم الجميل ، ومن اهلل ءالتمد العون والتوفيق.
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 القسم ادّول 
 الرياشي 

 اسمو وموننو ووتدتو وص تو  
، وكان مولش محمد  ن الميمان  ن ىم   (ٕ)، من ف ل ال صرة (ٔ) و ف و الهعل الع اس  ن الهرج     

، وريالاش رجالل مالن ُجال ام ، كالان الع الاس ى الدا لاله ف قال  ىمالش  (ٖ)  ن ى اس  ن ى د المطمب ن ى د اهلل
. ويمكن فن ءالتءتج الءل مولد  مالن روايالل  كر الا القهطال  ىالن الريا ال  فءاله الال ل فال   (ٗ)ءال ه الش رياش

، فالذ ا كالان ظءاله  (٘)ىقيب  ي الحجل الءل فر ع ودمالين وما تين ىن ىمر  فقال : فظن الال عا والال عين
 حيحا تكون والدته ف  الءل ما ل وال ع وال عين .ص

))رفيالت الريا ال   :وفّما ما يتعمق  صهته فقد  كالر القهطال  د الرا ىالن محمالد  الن موالالش الجالادي قالال     
 (.ٙ)َمءالوة((ت رجة طّواال آدم المون ىميه قَ ف  مالجد  ... فرفي

 

    أسات تو وتنم تو 
دالالال  ىالالالءألم، فممالالالال ااصالالالمع  ، وقالالالد كالالالان كميالالالر الروايالالالل تتممالالال  الريا الالال   لك الالالار ىممالالالام ىصالالالر  ، وف     
، والالمع ف الا  (ٜ)، وروى ىالن محمالد  الن الالّةم (ٛ)، فقد فد  ىءاله المةالل ، وفدال  الءحالو ىالن المالازء  (ٚ)ىءه

 . (ٓٔ)معمر المقعد ، وىمرو  ن مرزوق
، (ٕٔ)ه الألالروي، وف الو ىمالر  الِمر  الن حمدويال (ٔٔ)فّما تةم ته فقد فد  ىءه الم ّرد وف و  كر  ن دريد     

،  كر محمد  ن ف   ااز ر الءحوي وروى ىءه فيعا ف و إالحاق الحر   وف و  كر  ن ف   الدءيا ، وف و
 .(ٗٔ)، مم صار من ك ار الءحاة والمةويين (ٖٔ)وف و َرزق الألزاء  ، وغير م

 مكانتو العممّية  
لعممّيالالل ، و الالو مالالن العممالالام الالال ين يعالالد الريا الال  مالالن العممالالام الالال ين  اع صالاليتألم وارتهعالالت مكالالاءتألم ا      

 رزوا الش الالاحل العممّيل ف  ىصر ظألر فيه فحول العر ّيل ، فكان واحالدا مالن العممالام الم الّرزين الال ين 
 دصت إليألم اا صار ، وصار محط فءظار الدمهام، إ  )) حمل الريا ال  الالش اُلالّر مالن رفى فال  فيالام 

 العرا مالدح  اله المتوّكالل ، و كالر فياله دمالّو مالالجد  مءاله ، المتوّكل لتوّل  قعام ال صالرة فاالالتعهش ، وقالال 
فأىها  وفىطا  ووالع له وفىاد  . وقرف ىميه الهتح  ن داقالان الالوزير ، وفىطالا  مالاال جالاليما ، وىالاد الالش 

،  (ٙٔ)، وتحالالّدمءا كتالالب التالالراجم ىءالاله  أّءالاله كالالان مالالن ك الالار ف الالل المةالالل ، كميالالر الروايالالل لم الالعر (٘ٔ)ال صالرة ((
 .      (ٚٔ)وىمم الءحو  محّل ىال وكان من ف ل اادب

قالالالرف ىمالالالش المالالالازء  الءحالالالو وقالالالرف ىميالالاله المالالالازء  المةالالالل )) قالالالال الم الالالّرد : الالالالمعت المالالالازء  يقالالالول : قالالالرف      
الريا الال  ىمالالّ  كتالالاب الالالي ويه ، فاالالالتهدت مءالاله فكمالالر ممالالا االالالتهاد مّءالال  ، يعءالال  فّءالاله ففالالادء  لةتالاله و الالعر  ، 

 ال( فّءه كان يحهظ كتالب ااصالمع  وكتالب  ٚٚ٘ااء اري)ت  ، و كر ف و ال ركات(ٛٔ)وففاد  و الءحو ((
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)) حهظالالالالت كتالالالالب ف الالالال  زيالالالالد ودرالالالالالتألا إاّل فّءالالالال  لالالالالم فجالالالالالاله مجالالالالالالت  :، وكالالالالان يقالالالالول (ٜٔ)ف الالالال  زيالالالالد كمألالالالالا
لألصمع  ، وفّما كتب ااصمع  فذّء  حهظتألالا لكمالرة مالا كاءالت تتالرّدد ىمالش الالمع  لطالول مجالالالت  لاله 

حهظال  قريالب مالن حهظاله .. وقالال لال  يومالا :ىّمالن تأدال    قمالت لاله .. وكءت فقرف ىمش ف ال  زيالد ، ولعالّل 
:ىن فةن ، فاجتمعءا ىءد  يوما فءالا و لالك ، فتءاظرءالا ، فقالال لال  : تقالول لال  إّءالك تأدال  ىالن  ال ا وفءالت 

 .(ٕٓ)فىمم مءه !((
وروى القهط  فيعا ىن الدَ ءّ  )) كان المازء  فال  اعىالراب ، وف الو حالاتم فال  ال العر والروايالل ،      

وكالالان الريا الالال  فالال  الجميالالالع . وكالالان ف الالالل ال صالالرة إ ا ادتمهالالالوا فالال   الالال م قالالالوا مالالالا قالالال فيالالاله ف الالو الهعالالالل 
 . (ٕٔ)الريا   ، اءقيادا لهعمه وروايته . وكان من ف ل الهعل ، ال تدرج ال صرة ممل الريا   ((

يا   الكتاب و و وكان يتمّتع  مءزلل رفيعل ىءد ىممام ىصر  ، فكان المازء  يقول : قرف ىمّ  الر      
، وقال تممي   ف و  كر  ن ف   ااز ر وكالان ىءالد  فد الار الريا ال  :)) كّءالا ءالرا  يجال م  (ٕٕ)فىمم  ه مّء 

الع الالالالاس معمالالالالب وكالالالالان يهّعالالالالمه الالالالالش ف الالالال  الع الالالالاس الم الالالالّرد فالالالال  قدمالالالالل قالالالالدمألا مالالالالن ال صالالالالرة وقالالالالد لقيالالالاله ف الالالالو 
. و ال    (ٕٗ) يرا ، وف و حالاتم فالالّن مءاله.وكان ف و حاتم الالجالتاء  يعظم الريا   تعظيما كم(ٖٕ)((ويقّدمه

الروايالالات تالالدّل ىمالالش ىمالالّو  الالأءه ، وىظالاليم مءزلتالاله ىءالالد العممالالام ؛ اّءالاله كالالان يتمتالالع ال حقالالا ال  مالالروة ىممّيالالل 
 ال( فّءه قال :)) جاريته ال يعء  الريا   ال ااد ار واا عار وفيالام ٕٜٕعدمل ، فقد روي ىن معمب )ت
.وكالالان معتالالّدا  ءهالالاله وامقالالا  عممالاله ، فقالالد تعالالّمءت الروايالالل الالالالالهل فّن (ٕ٘)الءالالاس ، فهّجالالرت  الاله مالال ج  حالالر((

 .(ٕٙ)معم ا الأل الريا    فجالالت اادهش   فقال : ءعم ، وفءا فرى فّء  فىمم مءه 
وُ كرت له مءاظرات تدّل ىمش العل ىممه وفطءته ، ومءألا المءاظرة الت  جرت  يءه و الين اادهالش      

مءال  ( إ ا رفعالَت  ألالا كالان االالما م تالدف ومالا  عالد  د الر  ، واب ا جالررت  ألالا كالان  إ  )) قال اادهش : إّن )
ع ويجالالالر جميعالالالا االالالالما ، كمالالالا حرفالالالا  جالالالام لمعءالالالش . فقالالالال لالالاله الريا الالال  : فمالالالَم ال تكالالالون فالالال  حالالالال مالالالا يرفالالال

عالالالالارٌب زيالالالالدا ، وعالالالالارُب زيالالالالٍد ، فقالالالالد رفيءالالالالا االالالالالالَم يءصالالالالُب االالالالالالَم ويجالالالالّر  . فمالالالالم يالالالالأِت اادهالالالالش تقول:)
 .(ٕٚ) مقءع((
وكالالان اءتقا يالالا لممصالالدر الالال ي يالالالتق  مءالاله مادتالاله العممّيالالل  الالأءه  الالأن ىممالالام  ي تالاله ال صالالرة ، إ  كالالان      

يقالالول : إّءمالالا فدالال ءا ءحالالن المةالالل مالالن حر الالل العالال اب وفكمالالل اليرا يالالع ، و الال الم) يعءالال : الكالالوفيين( ، فدالال وا 
 . (ٕٛ)المةل ىن ف ل الالواد فصحاب الكوامي  وفكمل ال واريز

 نبقتو  
ىالالّد  ف الالالو الطيالالالب فالالال  ط قاتالاله مالالالن الط قالالالل ال صالالالريل الدامالالالالل ، ومالالن ف الالالألر ىممالالالام  الالال   الط قالالالل        

، وف الالالالالالالو حالالالالالالالاتم الالجالالالالالالالالتاء    الالالالالالالال(ٕٚٗ الالالالالالالال( ، والمالالالالالالالازء  )تٖٕٛ الالالالالالالال( ، والتالالالالالالالّوزي)تٕٕ٘الجرمالالالالالالال  )ت
، وىالالّد  عالالض المحالالدمين  الال   الط قالالل  الال  الالادالالالل مالالن ط قالالات (ٜٕ) الالال(ٕٚ٘، والريا الال  )ت الالال(ٕٓ٘)ت

 .(ٖٓ)ال صريين 
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و كالالرت كتالالب التالالراجم  عالالض الم ّلهالالات التالال  ءالالال ت إليالاله ، و الال  مالالن مصالالّءهات المةالالل ، ولالاليس مءألالالا      
. و كالالالر لالالاله مالالالن الكتالالالب: كتالالالاب الديالالالل ، وكتالالالاب اع الالالل، ومالالالا ادتمهالالالت فالالالالما   مالالالن كالالالةم (ٖٔ)كتالالالاب ءحالالالو

 .(ٕٖ)العرب
 وفاتو       

، وقد مات (ٖٗ)ف  دةفل المعتمد،  (ٖٖ)كاءت وفاة الريا   ف   وال الءل ال ع ودمالين وما تين       
قتة ، قتمه الزءج  ال صرة  اااليان ، وكان قا ما يصم  العحش ف  مالجد  ، ولم يدفن إاّل  عالد موتاله 

، وىمش وفق الروايالل التال   كر الا القهطال  ، والتال  االالتءتج ال احالث مءألالا تالاري  مولالد  يمكالن فن (ٖ٘) زمان
 يالتءتج فيعا فءه ىاش مماءين ىاما تقري ا .

 
 

 القسم الثاني 
 آراؤه النحوّية 

 حّد اتسم  
لم يكن الدرس الءحوي قد ىرن الحدود مء  ء أته ااولش ، لكن  ال ا الموعالوع فدال  طريقاله الالش        

، فمو ءظرءا الش الحّد ىءد الي ويه ال ءجد له فمرا  (ٖٙ)الدرس الءحوي ف  ما  عد حّتش ُفّلهت فيه الم ّلهات
ما التزم  ه الي ويه  و التمميل ف  فمءام ىرعه ا واب الكتاب ،  عيدا ىن الحّد واعحا ،  ل إّن فكمر 

، فقالالد اكتهالالش  التمميالالل ، ولالالم يصالالّرح لالاله (ٖٛ)) االالالالم : رجالالل ، وفالالرس ، وحالالا ط(() كقولالاله : (ٖٚ)المءطقالال 
 . (ٜٖ) حدّ 

مءألالالا ))وكالالان لممءطالالق دور مألالالم فالال  تحديالالد المعالالاء  فعالالة ىالالن ظألالالور كتالالب فالال  الحالالدود، الةايالالل      
حصر االتعمال المصطمحات العممّيل ف  معان ىممّيل محددة . وقد الاىدت     الطريقل ىمش االتقرار 

، ويتالالأّلن الحالالّد مالالن الجالالءس والهصالالل ، ولألالال ا يكالالون جامعالالا  الال كر (ٓٗ)المصالالطمح فالال  العر ّيالالل ءوىالالا مالالا ((
؛ ءاطق ، فالحيوان جءسءالان حيوان الجءس ، ماءعا   كر الهصل ، فذ ا ُفريد فن يحّد اعءالان قيل :اع

اّءه ي تمل ىمش اعءالان وغيالر  ، والءالاطق فصالل ؛ اّءاله يع الر ىالن صالهته ال اتّيالل التال  يتمّيالز  ألالا ىالن 
. والريا الال  مالالن  الالال الم  (ٕٗ)، وقالالد اجتألالالد الءحويالالون فالالال  وعالالع حالالدود كميالالرة لةالالالم(ٔٗ)غيالالر  مالالن ااءالالواع

 ال(  لك  قوله : )) وفّما الريا   فقال : ٕٔ٘الءحويين ال ين وععوا حّدا لةالم . إ  ءقل ال طميوال )ت
 ، ولم يَر ال طميوال    ا الحّد جامعا ماءعالا ، في: إّءاله ال (ٖٗ)االالم ما يعمر فيه في: ما يكون د را((

، ممالالا حالالدا  الاله الالالش (ٗٗ)يتالالوافر ىمالالش الصالالهات الممالّيالالل لمحالالدود ))اّن  الالرط الحالالّد فن يالالالتةرق المحالالدود((
فيه :)) قالول الريا ال  : إّن االالالم مالا يعالمر فياله . فالالرو   أّءاله فراد مايحتمالل مءاق ته واءتقاد  ، إ  قال 

عالالميرا ويكالالون د الالرا . فالالذن كالالان فراد  الال ا فألالالو دطالالأ ، اّن ااالالالمام ااىالالةم ءحالالو :) زيالالد( ، )وىمالالرو( 
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تكالالالون فد الالالارا وال يعالالالمر . ويء ةالالال  ىمالالالش  الالال ا التهالالالالير فن تكالالالون اافعالالالال فالالالالمام ، اّءألالالالا تكالالالون فد الالالارا 
ن كالان فراد فّن االالالم مالا يجالوز فن يوعالع مكاءاله عالمير ومالا يعالود ىمياله عالمير فألالو ويعمر ف يألا . واب

،و ألالالال    (٘ٗ)دطالالالأ فيعالالالا ، اّن مالالالن االالالالالمام مالالالا اليعالالالمر)ممل :صالالاله ،ومالالاله( وال يعالالالود ىميالالاله عالالالمير ((
الالم لالم اادّلل يهّءد ال طميوال  ما   ب إليه الريا   ف  حّد االالم ، و   فدلالل مق ولالل تم الت فّن حالّد  لة

يكن حّدا جامعا ماءعا ، إ  يء ة  فن ءدرج فممال )صه ، ومه(من حّيز ااالمام ، وفن ءدرجألا ف  قالم 
ّءمالا يالالّمش رالالما ، اّن الحالّد إّءمالا  الو قالول وجيالز (ٙٗ)آدرليصّح رفيه . لال لك فممالل  ال ا اليالالمش حالّدا ، واب

   .(ٚٗ)ءعيالتةرق المحدود ويحيط  ه ، ول لك الّما  المتكّممون : الجامع الما
 الحال  

 الجممة الوامعة حات 
ال تدمالالالو جممالالالل الحالالالال مالالالن فْن تكالالالون االالالالميل فوفعميالالالل ،فاالالالالالميل الجالالالا ز فيألالالالا مةمالالالل فوجالالاله قرر الالالا      
َنَة َوَأنرُتْم ُسرَكاَر   تَ }  و   : الر ط  الواو والعمير معا ،ءحو قوله تعالالش :( ٛٗ)الءحاة  ،(4ٗ)َتْقَرُبوْا الصَّ

ُن } َلررِئْن َأَكَمررُو الرر وْئُب َوَنْحرر ، ءحالالو :) جالالام زيالالد وال الالمس طالعالالل(، ومءالاله قولالاله تعالالالش :مالالم الالالواو وحالالد ا
مم  عد  لك العمير وحد  ، ءحو: )فق ل محمد ىمش رفاله قمءالوة(، دةفا لمزمد ري فذءه  ،(ٓ٘) ُعْصَبةٌ 

القياس اليكون صحيحا ، و كر ا ن يعيش فءه إْن فراد فّءه  ا  من حيث  (ٔ٘)ىّد     الحالل  ا ة ءادرة
ن فراد القمالالالالل مالالالالن حيالالالث االالالالالالتعمال فقريالالالالب ، اّن االالالالالتعمال الالالالواو فالالالال   الالالال ا الكالالالالةم  لوجالالالود العالالالالمير ،واب

}َوما َأْرَسْمَنا َمْبَمرَك ِمرَن اْلُمْرَسرِميَن ورد  ا ن   ام لورود  ف  القران الكريم ،ءحو: قوله تعالش :  (ٕ٘)فكمر
، وقالالد تدمالو جممالالل الحالالال ممالا تقالالدم فيقالالدر العالمير ،ءحالالو: ) مالالررت  الالال ر (ٖ٘)َعرراَم ِإتَّ ِإنَُّيررْم َلَيررْلُكُموَن النَّ 

 (٘٘)مءه قول الماليب  ن ىمس( ٗ٘)قهيز  در م(، فو الواو، وجعل الريا  

 َنصَف الّنياُر الماُء غامرُه     ورفيقُو بال يب تيدري          
  مالن ال صالريين الالش فنن مالن روى ) ءصالن وادتمن الءحاة ف  تدريج   ا ال ا د ، فال  ب الريا ال     

الّءألار(  الرفع، فذّءه يريد معءش الواو،في: اءتصن الّءألار، والمام غامر ، و و تحت المام يريد الةواص 
و ريكه غا ب ىءه ال يدري ما حاله، فتكون الجممل حاال مءه وليس فيألا را ط ، فتقدر الواو، و كر فّن 

 .(ٙ٘)ش ااول فألو ق يح ف  العر يلالحال إ ا لم يرجع مءه   م إل
وفّما ىمش روايل ءصب )الءألار( ف  ب المازء  والريا ال  إلالش فّن ءصالب الءألالار ىمالش الظالرن جيالد      

فالال  العر يالالل ، وقيالالل إنن الصالالواب ىمالالش المهعوليالالل ، فهالال   الال   الحالالال يكالالون العالالمير را طالالا جممالالل الحالالال 
، فالءصالالالب  كالالالر  ا الالالن يعالالاليش (ٚ٘)ش الةالالالا ص صالالالاح ألا فالالال  آدر الالالا والجممالالالل حالالالال مالالالن ءصالالالن العا الالالد إلالالال

 .(ٛ٘)والمالق ، إ  جعة الألام ف  )غامر ( را طل لمجممل  ما ق مألا حّتش جرت حاال
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وفمالالا مالالن رفالالع )الءألالالار( فقالالد جعمالاله ىمالالش حالال ن الالالواو كمالالا   الالب إليالاله الريا الال  ، و الالم ا الالن مالالالك وا الالن     
ممالل ال ت التمل ىمالالش عالمير يرجالع إلالالش   الام واال الموء  ، لكالن ا الالن مالالك قالدر الالواو مح وفالالل لكالون الج

 ومءه ال ا د ال ي ءحن  صدد . ،(ٜ٘)صاحب الحال، و و) الءألار(، وىّد   ا الوجه ءادرا
و ءاك من الءحويين من ىّد     الجممل مءقطعل مما ق مألا ،ولم يكالن  ءالاك مالا يالر ط اادالر  الااول     

رفع را طا الجممل  مالا ق مألالا، قالال: )) واب ا و و ا ن جّء  ، لكءه ءقض كةمه  جعمه العمير ف  حالل ال
فقدت جممل الحال  اتين الحالتين) يعء  الواو فو العالمير( اءقطعالت ممالا ق مألالا ولالم يكالن  ءالاك مالاير ط 

 اردر  ااول وىمش   ا قول ال اىر:
 ...نصف النيار               

جممالل  مالا ق مألالا حتالش جالرت حالاال فيقول: اءتصن الءألار و    حالاله، فالألالام مالن )غالامر ( ر طالت ال     
ىمش ما ق مألا، فكأءك قمت : اءتصن الءألار ىمش الةا ص غامرا له المالام، كمالا فّءالك ا ا قمالت) جالام زيالد 

 .(ٓٙ)وجأله حالن( فكأءك قمت : جام زيد حالءا وجأله((
، (ٔٙ)و  ب ا ن ال جري ف  فماليه إلش جعل الجممل حاال من الءألار المرفوع وىالّد الالرا ط العالمير     

 .(ٖٙ)يصح اّن العمير ليس لمءألار ، وقيل إنن   ا ال(ٕٙ)وىّد  الرع  ععيها وقمية
وجوز الصال ان الالوجألين : في: الالواو والعالمير،إ  يصالح ىءالد  فْن يقالال : والمالام غالامر ، فو غالامر       

و الالو  فيالاله، ىمالالش حالال ن العالالمير، لكءالاله رّجالالح تقالالدير الالالواو حمالالة ىمالالش الكميالالر فالال  ر الالط الجممالالل االالالالميل،
 .(ٗٙ)ر طألا  الواو

وفك الالر الظالالن فّن حالال ن الالالواو فيالالالر مالالن ىالالّد الألالالام را طالالل لجممالالل الحالالال، اّءالاله ي عالالدءا ىالالن العالالعن      
 والقمل، وك لك فذّن ح ن ال  م و و مءوي له ءظير ف  العر يل.

 
 د ول ادلف والنم عمب ال عل 

يين ، وا ن مالك، من جواز ددولألالا ىمالش     المالألل فيألا رفيان ،ااول: ما  ب إليه  عض الكوف     
ومءالالالاله قالالالالول  (ٙٙ)، والمالالالالاء  : َىالالالالّد  جمألالالالالور الءحالالالالويين، اعالالالالطرارا و الالالال و ا(٘ٙ)الهعالالالالل فالالالال  حالالالالال االدتيالالالالار

 (ٚٙ(الهرزدق

 ما أنت بالحكم الّترَاب حكومُتو     وت ادصيِل وت  ي الرأي والَجَدلِ      
 (ٛٙ)يّ وك لك ما روا  ف و زيد ل ي الَدِرق الّطألوِ      

 يقول الَ َنا وأبَ ُه الُعْجِم ناِنقًا     إلب رّبنا َصوُت الِحَماِر الُيَجَدعُ      
 فيستِرَج الَيْربوَع ِمْن نافَقائِو         وِمْن ُحْجرِِه بالّشيَحِة الُمَتَقّصُع 

لءحويالالالالون ، و الالالالو مالالالالا  كالالالالر  ا(ٜٙ)فقالالالالد ورد فالالالال  ءالالالالوادر  اليجدع،والمتقصالالالالع، وروا  الريا  )اليتقّصالالالالع(     
، (ٔٚ)و ععالالألم ىالالزا إلالالش ف الال  زيالالد )اليقّصالالع( ،(ٓٚ)واالت الالألدوا  الاله ىمالالش ددالالول االالالن والالالةم ىمالالش الهعالالل
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: )) ف الالالو الحالالالالن وروا  لءالالالا ف الالالو الع الالالاس ... الَيَقّصالالالع ،قالالالال  كالالال ا روا  ف الالالو زيالالالد .قالالالال وكالالال لك روى وقالالالال
ال يجالالالوز إددالالالال االالالالن )صالالالوت الحمالالالار الُيجالالالّدع( ،والروايالالالل الجيالالالدة ىءالالالد  )المتقصالالالع و المجالالالدع(،وقال 

 ، فروايالالالل الهعالالالل ىالالالّد ا الءحالالالاة  الالالا ة فالالال  القيالالالاس واالالالالالتعمال  و الالالجعه ىمالالالش(ٕٚ)والالالالةم ىمالالالش اافعالالالال((
فّمالا روايالل  (ٖٚ)في : ال اىر( إّءه رفى االن والةم  معءش ال ي ف  الصالهات فاالالتعممألا فال  الهعالل لك،)

 )المقّصع( فة   و  فيألا .
قوله) الَيَقّصع( روا  الريا    ال ءام لممهعول ، يقال: )َتَقّصع الير وع وددالل  و كر ال ةدادي فنن ))     

ومالا ءقماله  ،(ٗٚ)ف  قاصعا ه( ، فيكون صهل لمجحر، وصمته مح وفل،في: من جحر  ال ي يتقصالع فياله((
لالالالاليس دقيقالالالالا ، فالروايالالالالل وردت فالالالال  الءالالالالوادر ولالالالاليس فيألالالالالا  ال ءالالالالام لممهعالالالالول ، و الالالال : )) قالالالالال ف الالالالو محمالالالالد 

، وروي  ال ءالالام (٘ٚ)زم  ىالالن الريا الال  )الَيَتقّصالالع( قالالال ف الالو الالالعيد وقالالرفت فءالالا ىميه)الُمَتقّصالالُع(  ((الدالالوار 
لمهاىالالل فيكالالون صالالهل الير الالوع ، وروايالالل ف الال  زيالالد )المتقّصالالع (  االالالم المهعالالول تكالالون ىمالالش  الال ا مالالن صالالهل 

   .(ٙٚ)الير وع لكن الصمل فيه مح وفل
 الظرف    
 . )إ ا( ال جائّية ظرف همان  ٔ
 الال( ، فّن لالال )إ ا( فر عالل مواعالع : تكالون لممهاجالأة : كقولالك ) ءظالرُت فالذ ا ٘ٔٗ)ت (ٚٚ) كر الألروي     

زيٌد( تريد: فهاجأء  زيٌد ، فو: فَممن زيٌد . و   ف    ا المعءش ظرن  لممكان . كمالا تقالول: )ىءالدي زيالٌد( 
: كقولالالك :) إ ا جالالامء  زيالالٌد ، وتكالالون ظرفالالا لمزمالالان المالالالتق ل فالال  معءالالش الجالالزام : وال  الالّد لألالالا مالالن جالالواب 

 :(ٛٚ)فأكرمه( معءا  : إ ا َيِج ُم ، وتكون زا دة كقول ى د مءان الأل ل 
 حّتب إ ا أسمكوىم في ُمتاِئَدةٍ        شنِّ كما تنُرُد الجّمالةُ  الُشُردا           

د ا جممالالل م تالالالدفة . معءالالا : حتالالش فالالالمكو م . وتكالالون )إ ا( جوا الالا لمجالالزام  مءزلالالل )الهالالام( ، وتقالالع  عالال     
كقولك : ) إن تأتء  فالذ ا فءالا مكالرٌم لالك ( فالال )إ ا(  ءالا جالواب ال الرط  مءزلالل الهالام . و  الب الريا ال  الالش 

، وادتالالالالالالالار  (ٓٛ) الالالالالالالال(ٖٓٔو  الالالالالالالب الالالالالالالالش  لالالالالالالالك فيعالالالالالالالا الزجالالالالالالالاج)ت  (ٜٚ)فّن )إ ا( الهجا ّيالالالالالالالل ظالالالالالالالرن زمالالالالالالالان
وال الالالالالالمو ين)ت  ،(ٕٛ) الالالالالالال(ٜٓٙ( ا الالالالالالن دالالالالالالرون )ت ٓٛ٘، وا الالالالالالن الطالالالالالالا ر)ت(ٔٛ) الالالالالالال(ٖٛ٘الزمد الالالالالالري)ت

، و الين الالالاليوط  الال ب   الالا ألم الالش الحكالالم ىميألالا  الظرفّيالالل الزماءّيالالل (ٗٛ). وءالالالب الالش الم الالّرد(ٖٛ) الال(٘ٗٙ
، وقالال الالي ويه فال  (ٙٛ). وقيل : إّن   ا الم  ب  الو ظالا ر كالةم الالي ويه (٘ٛ)إ قاًم لألا ىمش ما م ت لألا

مجالازاة ، و ال  ظالرن ، وتكالون لم ال م توافقاله الكتاب : )) وفّما )إ ا( ، فمما يالالتق ل مالن الالد ر ؛ وفيألالا 
. والحقيقالل إّن الالي ويه لالم يقالرر   الكل (ٚٛ)ف  حالٍ  فءت فيألالا ، و لالك قولالك :) مالررُت فالذ ا زيالٌد قالا ٌم( ((

صالالريح فّءألالالا ظالالرن زمالالان ، ولكالالن مالالن الممكالالن فن يهاّلالالر قولالاله ىمالالش فّءالاله فراد إىمالالام الحكالالم ىميألالالا  أّءألالالا 
ىءدما ىمل   اب  عض الءحويين وىمش رفالألم الريا ال  الالش فّءألالا ظرن زمان مطمقا . ولعّل الاليوط  

ظالالرن زمالالان إ قالالاًم لألالالا ىمالالش مالالا م الالت لألالالا ، والما الالت لألالالا كوءألالالا ظالالرن زمالالان  الالو فالال  الواقالالع محاولالالل مالالن 
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فول ك الءحويين الّطراد حكم واحد لألا ف  الا ر االتعماالتألا  دال مالن كمالرة ااحكالام المت ايءالل . فقالد  كالر 
إ ا قمت: ) درجتُ  فذ ا زيٌد( صّح كوءألا د را ىمش المكالان ، في: ف الحعالرة زيالد ،ال الاليوط  فءك )) 

، و و يريد فن يوّعح   لك فّن)إ ا( الهجا ّيل ف   عض (ٛٛ)ىمش الزمان ، اّءه ال يد ر  ه ىن الجّمل ((
مالالش فّءالاله االالالتعماالتألا ال يمكالالن الحكالالم ىميألالالا  أّءألالالا ظالالرن زمالالان . ولكالالن مالالن الممكالالن فن يالال ول الممالالال ى

} ُثمَّ ِإَ ا َدَعراُكْم  )درجُت فذ ا زيٌد فاجأء  الحعور ف   لك الوقت( ، كما فّول الزمد ري قوله تعالش :
 . (ٜٓ) الِ)) إ ا دىاكم فاجأتم الدروج ف   لك الوقت(( (ٜٛ)َدْعَوًة  

 . بين ٕ  
ن لمزمان، و لك  حالب تكون ) ين( ف  االصل ظرفا لممكان تتدمل  ين  ي ين فو ف يام، وقد تكو      

، ولمزمالالالالان (4ٕ)  َوَبْيررررَنُيْم َرْدمرررراً  َأْجَعررررْل َبْيررررَنُكمْ } فممالالالالا جالالالالام لممكالالالالان قولالالالاله تعالالالالالش : ،(ٜٔ)ماتعالالالالان اليالالالاله
 الاليدءا ف الالو ىمالال  يالال  ب إلالالش فّن ، قالالال ا الالن جّءالال  : )) وكالالان (ٖٜ))فعمالالت  الالين دروجالالك وددولالالك (ولألم:ق

مت ظرفالا اتالالاىا وتجالوزا كالال )مقالدم الحالاج(و )دةفالل  ين ( فّءألا مصدر) َ الاَن ي الين  يءالا( مالم االالتعمفصل)
ن كاءالالت فالالال  ااصالالل فاصالالالمل ،و لالالك اّن جألتيألالالالا  فالالةن(، قالالال : مالالالم االالالتعممت واصالالالمل  الالين ال الالالي ين. واب

، واب ا لحقتألالالا االالالن (ٜ٘)، وقيالل غيالالر  لالالك فيألالا(ٜٗ)وصالمتا مالالا يجاور مالا فصالالارت واصالالمل  الين ال الالي ين ((
عالالافتألا إلالالش الجمالالل الالالوام كاءالالت االالالميل فو فعميالاللفو) مالالا( ، لزمالالت الظرفيالالل الزماءيالالل ،  ، وال يجالالوز (ٜٙ)واب

ومءالاله قالالول ف الال    (ٜٚ)إعالالافل )  يءمالالا( إلالالش المهالالرد ، وجالالاز فالال  )  يءالالا( لكءالاله ال يكالالون ااّل مصالالدرا مجالالرورا
 (ٜٛ(  يب الأل ل 

 بينا تعنُّقِو الكماَة وروِغو     يومًا ُأتيح لو َجِرّي َسْمَ عُ           
وقالالال الريا الال  : )) إ ا ولالال   ،(ٜٜ)ااصالالمع  ، في إعالالافل )  يءالالا( الالالش المصالالدر المهالالردإ  فجالالاز        

ْن وليألالا المصالدر فالااجود الجالر،  لهظل ) يءا( االالم العمم رفعت، فقمت : ) يءا زيٌد قا م جالام ىمالرو(، واب
وقالالوم مالالن الءحالالالويين ال يجيالالزون إعالالالافته إلالالش المصالالالدر المهالالرد، وال إلالالالش غيالالر مصالالالدر، ويمعالالون ىمالالالش 

 .(ٓٓٔ)صل ((اا
ورفع االالم  عد ا ف  جممل ) يءا زيد قا م جام ىمرو(، اءألا ظرن زمان ،وال تعالان ) يءالا( إلالش      

،فّمالا جالواز إعالافتألا إلالش المصالدر يقصالد  اله فّءاله اليقالع  عالد ا إال مالا (ٔٓٔ)الجمالل كمالا ال تكالون د الرا ىءألالا
حالين، كقولالك :  يءالا قيالام زيالد فق الل  ، )) حمالة ىمالش معءالش(ٕٓٔ)يعط  معءالش الهعالل مالن ااالالمام المهالردة
 .(ٖٓٔ)ىمرو ،في: حين قيام   ا اق ل  لك ((

وقيل: إءنه ىمش تقدير زمان، ال فّءه معالان إلالش المصالدر، في:  الين فوقالات تعءقاله فو تعاءقاله ىمالش      
 . (ٗٓٔ)روايل ف  ال يت ،وروي  رفع )تعءقه( ىمش فّءه م تدف مح ون الد ر،في: تعءقه حاصل معألود
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 الم ات في أِن المصدرية 
قالالالال الريا الالال  : )) فصالالالحام العالالالرب يءصالالال ون  الالالال )فْن وفدواتألالالالا( الهعالالالل، ودوءألالالالم قالالالوم يرفعالالالون  ألالالالا،      

. فّما الءصب  ال فْن المصدريل فأل ا ما ىميه القالرآن الكالريم، ولةالل العالرب، (٘ٓٔ)ودوءألم قوم يجزمون  ألا((
 الا د،  الل  الو المطالرد فال  الكالةم ، فّمالا الرفالع  ألالا و و فكمالر مالن فْن يال كر فو يوعالح ، فو يالدلل ىمياله  

فقالالالد ف الالالار  عالالالض الّءحالالالاة إلالالالش فنن مالالالن العالالالرب مالالالن يمةالالال  ىممألالالالا ، ولالالالم يعالالالز  إلالالالش لةالالالل معيءالالالل، قالالالال ا الالالن 
، فالال  حالالين وصالالن ا الالن مالالالك فنن رفالالع (ٙٓٔ)يعالاليش:))من العالالرب مالالن يمةالال  ىمالالل )فْن( ت الال يألا  الالال )مالالا ((

،وقال ا ن ىقيل : )) من العرب مالن لالم (ٚٓٔ)من دون فْن يعزو الهعل  عد ا لةل حمة ىمش )ما( فدتألا 
 .(ٛٓٔ)يعمل فِن الءاص ل لمهعل المعارع ((

 (ٜٓٔ(ومن ال وا د الت  تدل ىمش     المةل قول ال اىر     

 إ ا كاَن أمر الّناس عند عجوهىم     فنبد أْن يمقون كّل يبررررراب          
 .(ٓٔٔ)وءحو ا     

ومءاله  ،(ٕٔٔ)إ  حكالش المحيالاء  فّءألالا لةالل  ءال  صال اح مالن  ءال  عال ل( ٔٔٔ) ألالا فقالد روي فّءاله لةاللفّما الجالزم 
 :(ٖٔٔ)قول امرئ القيس

 إ ا ما غدونا مال ولداُن أىمنا     تعالوا إلب أْن يلتنا الّصيد َنْحنبِ           
 :(ٗٔٔ)وقول جميل  ميءل       

 تركيا ثقن عمّي كما ىياأحا ر أْن تعمْم بيا فتردىا     فت          
 

 ما أُلح  ببابِي المدح والتعجب 
 )َبُعد( يحتمل معنيين 

 كالالر الءحويالالون فنن كالالل مالالا  الالو ىمالالش  ءالالام )َفُعل( عالالم العالالين فصالالالل، ءحالالو: )َقُعالالو الرجالالل زيالالد( إْن      
وز ،وقيالالل إّءالاله يجالال(٘ٔٔ)االالالتعمل لمالالدح فو  م ، فاّءالاله يمحالالق)   الالاب ءعالالم و الال س( فقالالط فتم الالت لالاله فحكامألمالالا

 .(ٙٔٔ)إلحاقه  ال ) اب التعجب( و و م  ب اادهش والم رد
وما جام ىمش  ءام )َفُعل( صحيح العين والةم وفجالري مجالرى) ءعالم( فاّءاله يجالوز فياله اقالرار عالمل العالين 
ْن فجالري مجالرى ِفْعالل التعجالب جالاز فياله العالم والتالالكين ، واليجالوز  وتالكيءألا وءقمألا الش فام الكممل ، واب

 .(ٚٔٔ)الءقل
 ال وا د ىمش  لك قول امرئ القيس:ومن 

 ْعَد ما ُمتلّمميبين اارٍج     وبين الُعَ يب بَ  َمَعدُت لو وُصحبتي          
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وادتمن ف  تدريجه، إ  ف  ال يت روايتان، العم والهتح، فّما العم فقد روى ف الو إالالحاق الزيالادي      
ىمالش التعجالب ، وفّمالا الهالتح فقالد روى الريا ال   ىن ااصمع  )ُ ْعَد(  عم ال ام ومعءا  يا ُ ْعَد مالا تأممالت

 )َ ْعد(  ءا  هتح ال ام، و   تحتمل معءيين:
ااول : فْن يكون المعءش ) َ ُعَد( مم ح فت العمل، ومممه ما روا  ا و حالاتم إ  جعماله مدههالا في: )َ ْعالَد( 

 فأالكن العين و قيت ال ام مهتوحل، ممل َكُرم وَكْرم.
 .(ٛٔٔ)يكون المعءش: )َ ْعَد( ماتأممتوالماء  : يجوز فيه فْن 

ورجح الرع  فْن يكون داال ىمش التعجب محوال إلش  اب )َفُعل (، فعمش   ا إّما تكون )ما( زا دة      
و)متالالأمم ( فاىالالل  عالالد، و الالو معالالان واليالالام معالالان إليالاله، والرفالالع فيالاله مقالالدر، فّمالالا المدصالالوص  المالالدح 

مالالا فْن تكالالون االالالما ءكالالرة مءصالالو ل ىمالال ش التمييالالز لمعالالمير المالالالتتر فالال  )َ ْعالالَد( ومتالالأمم   الالو فمحالال ون، واب
 .(4ٔٔ)  } َفِنِعمَّا ِىيَ  المدصوص  المدح والتعجب ،فتكون )ما( فيه كقوله تعالش :

وفّمالالا إْن كالالان المعءالالش  الالو) َ ْعالالَد( مالالا تأممالالت، فالالال) مالالا ( ءالالا زا الالدة ال غيالالر، و)متالالأمم ( معالالان إليالاله      
 .(ٕٓٔ) عد

  الممح  بجمع الم كر السالم
ا الالتألر ىءالالد الّءحالالاة إىالالراب الممحالالق  جمالالع المالال كر الالالالالم  الالالواو رفعالالا، و اليالالام ءصالال ا وجالالرا إال إّن      

، وىالالزا الهالالرام  الال   المةالالل إلالالش (ٕٔٔ) عالالض العالالرب يمزموءالاله اليالالام، ويعالالرب  الحركالالات ىمالالش الءالالون فالال  آدالالر 
)) الِععالون  (ٕٕٔ)قُرْرآَن ِعِاريَن  }الَّرِ يَن َجَعمُروا الْ تميم وفالد وىامر من قيس ،قال :  عد قوله تعالالش : 

فالالالالال  كالالالالالةم العالالالالالرب : الالالالالالالحر  عيءالالالالاله ... وواحالالالالالد )الععالالالالالين( : )ِىَعالالالالالل( رفعألالالالالالا )ىعالالالالالون(، وءصالالالالال ألا 
ودهعألا)ِىعالالالين(، ومالالالن العالالالرب مالالالن يجعمألالالالا  اليالالالام ىمالالالش كالالالل حالالالال ويعالالالرب ءوءألالالالا فيقالالالول : ىعالالاليُءك، 

 ء  ىامر:ومررت  ععيءك والءيِءك، و   كميرة ف  فالد وتميم وىامر فء دء   عض  
 .(ٖٕٔ)((   رني من نجٍد فانَّ ِسنيَنُو     لعبن بنا شيبًا وشيبننا ُمردا           

 (ٕٗٔ)ومءه قول قطيب  ن الءان الأُلجيم  من تميم 
 ِسِنيني ُكمَّيا فلَشْبُت حربًا     أَعدُّ َمَع الّصنِدَمِة الّ كورِ           

 ،في : إّءألا جامت ىمش     المةل.(ٕ٘ٔ)ن الجمع كر الريا   فّءه فعان الالءين، ولم يح ن ءو 
 
 الم عول دجمو  
     وجوب تنكيره   

المهعالالول اجمالالاله:  الالالو المصالالدر الُمِهألالالالُم ىمالالالل الم الالاِرُك لعاممالالاله فالالال  الوقالالت والهاىالالالل ، ءحالالالو : )قمالالالت      
اّن فاىالالل احترامالالا ا الال ( فالالال )احترامالالا( مصالالدر ففألالالم ىمالالل القيالالام ، و الالارك ىاممالاله فالال  الوقالالت  والهاىالالل ؛ 

 .(ٕٙٔ)القيام  و  االحترام ءهاله
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وا ترط الءحويون له دمالل فمور ، كوءه مصدرا قم يا كالرغ الل ، وكوءاله ىمالل ىرعالا كالان كالرغ الل ، فو 
غير ىرض كال )قعد ىن الحرب ج ءالا( ، واّتحالاد   المعمالل  اله وقتالا ، واّتحالاد   المعمالل  اله فالاىة . ومتالش 

 .(ٕٚٔ)ىءد من اىت ر  لك ال رط ال فن يجّر  حرن التعميلفقد المعّمل  رطا مءألا وجب ال 
، ّن المراد  كر  ات الال ب الحاصلوا ترط الريا   : كوءه ءكرة ، وفّءه إن وجدت فيه )ال( فزا دة ؛ ا

 الالال( ؛ ٓٛٔ، و الال ا مدالالالن لمالال  ب الالالي ويه)ت (ٕٛٔ)فيكهالال  فيالاله الءكالالرة ، فالالالتعرين زيالالادة ال يحتالالاج إليألالالا
ددالول االالن والالةم ىمالش المهعالول اجماله ويقالول : ))حالالن فياله االالن والالةم اّءاله اّءه كان يرى جواز 

لالاليس  حالالال ، فيكالالون فالال  موعالالع فاىالالل حالالاال ... اّءالاله لالاليس فالال  موعالالع ا تالالدام وال موعالالعا ي ءالالش ىمالالش 
، و  لك  يرى الي ويه إمكان تعرين المهعول اجمه ؛ اّءه ليس من (ٜٕٔ)م تدف في ءش معه ىمش الم تدف((

در التالالش يمكالالن فن تقالالع حالالاال فتمتالالزم الالالمل التءكيالالر،)) اّن الالالال ب الحاصالالل قالالد يكالالون معمومالالا ىءالالد المصالالا
،وفّءالاله ال ي تالالدف  الاله وال ي ءالالش ىمالالش م تالالدف، اّءالاله ىءالالد  (ٖٓٔ)المداطالالب فيحممالاله ىميالاله ، فيعرفالاله  ات الالالال ب((

 . (ٖٔٔ)تهالير لما ق مه وليس مءه
 ا العجاج ف  قوله : وقال الزمد ري: ))ويكون معرفل وءكرة ، وقد جمعألم

 يركُب كلَّ عاِمٍر جميوِر               م افةً  وهعَل المحبورِ          
لِ  الُيبور                             (ٕٖٔ)ِِ (( واليوَل من تيوُّ

 ال (  ارحا : ))إّءمالا قالال  لالك رّدا ىمالش مالن زىالم فّن  ال   المصالادر التال  ٖٗٙوقال ا ن يعيش )ت     
له ، ءحو)قتمته ص را( و ) فتيته ركعا( ، في : صالا را ، وراكعالا ، ... و الو مال  ب ف ال      المهعول

ىمالالر الجرمالال  والريا الال  ، فألالالو ىءالالد م ءكالالرة و )مدافالالل ال الالّر( ، وءحو مالالا ممالالا  الالو معالالان مالالن ق يالالل 
، و )) فّءالاله فالال  حالالال تءكيالالر  ي الال ه  (ٖٖٔ))مممالالك( و)غيالالرك( و) عالالارب زيالالدٍ  غالالدا( فالال  ءّيالالل االءهصالالال ((

 الالالال( : ٙٛٙ، وقالالالال الرعالالال )ت (ٖٗٔ)ل والتمييالالالز فالالال  كالالالون ال يالالالان  ءكالالالرة فوجالالالب اءتصالالالا ه مممألالالالا ((الحالالالا
، لتمييز . و يت العجاج قاضٍ  ىميالهويعزى إلش الريا   وجوب تءكير المهعول له لم ا ألته الحال وا))

 وك ا قول حاتم :
 تكّرما وأغ ُر عوراء الكريم اّد اَرُه     وُأعرُه عن شتمِ  المئيم ِ          

 .(ٖ٘ٔ)(( َحَ َر اْلَمْوِت  } وك ا قوله تعالش :
 ال( : )) فدطأ الريا   ف  قوله : )مدافل ال ر(وءحو  )حالال(  فقال ح الدطالأ ، ٕ٘ٛوقال الم ّرد)ت     

 . (ٖٙٔ)اّن  اب لال)ك ا( يكون معرفل وءكرة ((
ه رآ  م الالا ألا لمحالالال فحكالالم يظألالالر مالالن  لالالك فّن الالال ي دىالالا الريا الال  إلالالش وجالالوب تءكيالالر المهعالالول اجمالاله فّءالال

ىمش )فل( التعرين الدادمالل ىمياله  الزيالادة، مالن حيالث فّءاله رفى فّءاله ي ال ه المصالادر التالش تالرد حالاال ءحالو: 
 )قتمته ص را ( .
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والحقيقالالل فّن المجالالوم إلالالش إجالالازة مجالال م المهعالالول اجمالاله معرفالالل يعالالّد ففعالالل مالالن الحكالالم ىمالالش ااداة      
ة دةفا لواقع المةل الممموس ، كما فّن ااصل ال ي قاس ىميه الريا ال   الزيادة ، وتأويل المعرفل  الءكر 

وجوب تءكير المهعول اجمه  و )الحالال(، والمعالرون فال  الالدرس الءحالوي ال لالدى ال صالريين داّصالل ال فّن 
، وىمش   ا فالذن جالامت فال  كالةم العالرب  (ٖٚٔ)الحال ءكرة، فذن جامت  مهظ المعرفل وجب تأويمألا  ءكرة

 ةيالالر تالالردد فالال  تأويالالل ءكالالرة، والالالالر فالال   لالالك فّن صالالاحب الحالالال معرفالالل فالال  فغمالالب حاالتالاله، معرفالالل فألالال  
والحال تمت س  الءعت فمو جامت الحال معرفل وق مألا االالم معرفالل يصالّح فن يكالون موصالوفا  ألال   الحالال 

 .ومع  لك فقد ورد الالماع  تعرين الحال ، وفجاز  لالك(ٖٛٔ)فيظن الالامع فّءألا ءعت فيمت س ىميه اامر
،والحالالالال  الالالو ااصالالالل الالالال ي قالالالاس ىميالالاله الريا الالال  وجالالالوب تءكيالالالر المهعالالالول اجمالالاله ، (ٜٖٔ) عالالالض الءحالالالويين

 (ٓٗٔ)والالماع ي ّيد مج م المهعول اجمه معّرفا ىمش دةن ما مءعه الريا   وفجاز  الي ويه ومالن ت عاله
الَّرِ يَن ُينِ قُروَن  }َوَمثَرلُ  ،كما ورد ف  ال الوا د المتقّدمالل ،و ءالاك ءصالوص فدالرى ت ّيالد  لالك كقولاله تعالالش:

}َوِمرَن النَّراِس َمرن َيْشرِري َنْ َسرُو اْبِتَ راء َمْرَاراِت  وقولاله تعالالش : ،(ٔٗٔ)  َأْمَواَلُيُم اْبِتَ راء َمْرارررَاِت المّروِ 
}فلّمرا الر ين ش:وقولاله تعالال( ٖٗٔ)َما َكَتْبَناَىا َعَمْيِيْم ِإتَّ اْبِتَ راء ِرْارررَواِن المَّرِو  }  وقوله تعالش: ،(ٕٗٔ)الّمِو 

                                            :                                                               (٘ٗٔ)وممماله قالول ال الاىر( ٗٗٔ)في مموبيم َهيٌغ فيّتبعون ما تشابَو منُو ابت راَء ال تنرررةِ وابت راَء تلويمرو 
  ِِ    ولو توالت همُر ادعداء   ت أمعُد الجبَن من الييجاء      

وغير ا من الءصوص الت  ورد فيألا المهعول اجماله معرفالل ؛ لال ا فالالحكم ىمياله  اعجالازة يعالّد ففعالل مالن 
 الحكم ىميه  وجوب التءكير . 

 النرّداء  
 إعراب المناد  العمم الم رد والنكرة المقصودة   .ٔ

تء يألالالالاله لءصالالالالةام والالالالالماع مالالالالا يريالالالالد  المالالالالتكمم )الءالالالالدام (:  الالالالو توجيالالالاله الالالالالدىوة إلالالالالش المداطالالالالب ، و       
إق الالالاله  أحالالالالد فحالالالرن الءالالالالدام ،  ، والمءالالالالادى :  الالالو االالالالالم الظالالالالا ر المطمالالالوب(ٙٗٔ) االالالالتعمال فدوات الءالالالدام

. (ٛٗٔ). وحكم المءادى فّءه مءصوب دا ما لهظا فو محة ؛ اّءه ف  موقع المهعول  اله (ٚٗٔ)ياالعدُ (ءحو)
ّءمالالا يظألالالر ءصالالب  الالال( فحالالوال المٜٔٔوقالالد  كالالر الالالاليوط )ت ءالالادى مالالن حيالالث اعىالالراب وال ءالالام قالالا ة :) واب

تقالالالالديرا ىمالالالالم مهالالالالرد ، وءكالالالالرة  معالالالالان و الالالال أله ، وءكالالالالرة لالالالالم تُقصالالالالد . وي ءالالالالش ىمالالالالش مالالالالا يرفالالالالع  الالالاله لهظالالالالا فو
 . (ٜٗٔ)(مقصودة
، و الالالو  الالال لك يدالالالالن رفي فصالالالحا ه (ٓ٘ٔ)وزىالالالم الريا الالال  إىالالالراب المءالالالادى العمالالالم والءكالالالرة المقصالالالودة      

ن كالان  ال صريين ؛ اّءألالم حكمالوا ىميألمالا  ال ءالام ، وىمالل  ءا ألمالا لالدى ال صالريين ؛ فّءألالم رفوا  المءالادى واب
االالالالما معر الالالا قالالالد دالالالرج ىالالالن  ا الالاله  حمولالالاله محالالالّل الم ءالالال  و الالالو العالالالمير . )) فعالالالارع المكءالالال  ، اّءالالالك إ ا 
ّيالالالاك فردت( ، و مالالالا االالالالمان م ءيالالالان ، فمّمالالالا دوطالالالب المءالالالادى  داط الالالت فذّءمالالالا تقالالالول : )فءالالالت فعمالالالت( ، )واب

الالالمه الالال ي يقالالع فيالاله الحالالديث ىءالاله ىءالالد مالالن يداطالالب ، صالالار غيالالر مالالتمّكن فالال  الموعالالع ، فعالالدل ىالالن  ا
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. ورد فالال  المقتعالالب ىءالالدما تقالالول : ))  )قالالال  (ٔ٘ٔ)اعىالالراب إلالالش ال ءالالام ، اّءالاله وقالالع موقالالع االالالم م ءالالّ  ((
 . فىءالالال : المداطالالالب ، فمّمالالالا زيالالالد( ، فزيالالالد غيالالالرك وغيالالالر المداطالالالب ، وال تقالالالول : قالالالال زيالالالد وفءالالالت تعءيالالاله

ّيالاك( ، قمت:) يا زيد( ال داط ته  أل ا االالم . فأددمتاله فال   الاب مالا ال يكالون إاّل م ءّيالا ءحالو : )فءالت( ، )واب
و)التام( ف  )قمت( ، و)الكان( فال  عالر تك ، و)مالررت  الك( . فمّمالا فدالرج مالن  الاب المعرفالل . وفددالل 

 . (ٕ٘ٔ)ان ىميه معر ا ((ف   اب الم ءّيل ال لزمه ممل حكمألا و ءيته ىمش العّم ، لتدالن  ه جألل ما ك
وىمش   ا ااالاس فذّن حقيقل الءدام إّءمالا يهتالرض فن تكالون  العالمير دون المهالرد ؛ اّءاله لّمالا كالان      

الءالدام حالالال دطالالاب ، وكالالان المءالالادى مداط الالا ، فالالذّن حقالاله فن يكالالون عالالميرا ال االالالما ظالالا را ، غيالالر فّءألالالم 
حقالاله ، وفّن العالالمير موعالالعه ، وفحمالالوا الظالالا ر  ىالالدلوا فالال  الءالالدام ىالالن االالالتعمال العالالمير مالالع فّن الءالالدام

مكاءه مع فّن مكان الظا ر  و الةي ل ، اّن المءادى قد ال يءت ه إ  ءودي  عالمير  ال  االالمه الظالا ر ، 
. ومن فجالل  ال ا فحمالوا االالمه الظالا ر فال  الءالدام محالّل عالمير  تحا اليا لعالدم  (ٖ٘ٔ)لةهمل فو   ول فو  عد

لظالالالالا ر المعالالالالرب المالالالالتمكن محالالالالّل العالالالالمير الم ءالالالال  فالالالالأىط  حكمالالالاله و الالالالو تءّ ألالالالاله . و ألالالالال ا حالالالالّل االالالالالالم ا
 .(ٗ٘ٔ)ال ءام
والريا الال  لالالم يوافالالق ال صالالريين فالال   الال ا الالالرفي ،  الالل مالالال إلالالش مالال  ب الكالالوفيين الالال ين    الالوا الالالش فّن      

 الال( الال ي   الب إلالش ٕٚٓاالالم المءادى المعّرن المهرد معرب مرفالوع  ةيالر تءالوين ،  االالتمءام الهالّرام )ت
، وقالد احالتّج الكوفّيالون لالرفيألم ))  الأن  (٘٘ٔ)  ا المءالادى م ءال  ىمالش العالّم ، ولاليس  هاىالل وال مهعالولفّن 

قالوا : إّءما قمءا  لك اّءا وجدءا  ال ُمعرَب له يصح ه من رافع وال ءاصب وال دافض ، ووجدءا  مهعول 
ن ؛ فرفعءالا   ةيالر تءالوين المعءش ، فمم ءدهعه ل ة ي  ه المعان ، ولم ءءص ه ل ة ي  ه ما ال يءصر 

، ويّتعالح مالن دالةل  ال   الحّجالل فّءألالم يروءاله  (ٙ٘ٔ)ليكون  يءه و ين مالا  الو مرفالوع  رافالع صالحيح فالرق((
معر ا  رافع معءوي و و التجالرد مالن العوامالل المهظّيالل والءحالو الكالوفّ  ال كمالا  الو معالرون لالدى الدارالالين ال 

، ف  اب الريا   إلش  ال ا الالرفي دليالل (ٚ٘ٔ)ميرة غءّ   أل   العوامل ، ولألا آمار ف  موعوىات ءحوّيل ك
ىمالالش فّءالاله يتمتالالع  عقمّيالالل متحالالّررة غيالالر مءقالالادة إلالالش التماّلالالك  الالرفي فصالالحا ه اءطةقالالا مالالن الألالالوى والتعّصالالب 
.ىمش الرغم من فّن الدكتور المدزوم  _رحمه اهلل _ كان يرا  متعّص ا لم  ب ال صريين ىمالش مال  ب 

 .  (ٛ٘ٔ)الكوفيين
 
 ة النكرة   . جواه ندبٕ

، والقصالالالد مالالالن الءد الالالل اعىالالالةم  عظمالالالل  (ٜ٘ٔ)الءد الالالل :  الالال  ءالالالدام المتهّجالالالع ىميالالاله فو المتوّجالالالع مءالالاله       
 . (ٔٙٔ)، وال يءدب إاّل المعرفل ، فة تءدب الءكرة(ٓٙٔ)المصاب

م ، و الو  الال لك يدالالن الءحالالويين ؛اّءألالال (ٕٙٔ)(( واجرربنه)) وفجالاز الريا الال  ءد الل الءكالالرة ، وفال  الحالالديث ) 
:  ال( ىمل  لك  قوله٘ٚٔح الدميل )تمءعوا ءد ل الءكرة ورمو ا  الق ح ، وجعمو ا مما ال يقال، وقد وع
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)) إّءما ق ح اّءك ف ألمت . فال ترى فّءك لو قمالت يا ال اْ  ، كالان ق يحالا ، اّءالك ءالد ت فذّءمالا يء ةال  لالك فن 
الالَع  الالأىرِن ااالالالمام، وفن تُدالالصن وال تالال ألم ؛ اّن الءد الالل ىمالالش ال يالالان ،ولالالو جالالاز  الال ا لجالالاز يالالا رجالالة  تهجن

ّءمالالالا كر الالوا  لالالك فّءالاله تهالالاحش ىءالالالد م فْن يحتمطالالوا واْن يتهجعالالوا ىمالالش غيالالالر  ظريهالالا ، فكءالالت ءاد الالا ءكالالرة. واب
معرون .فك لك تهاحش ىءد م ف  الم ألم ع ألاماله ، اّءالك إ ا ءالد ت تد الر فّءالك قالد وقعالت فال  ىظاليم ، 

. ويظألالر مالن دالةل الالءص فّن الدميالل يالرى (ٖٙٔ) ألم ((وفصا ك جاليم مالن اامالر ، فالة يء ةال  لالك فْن تال
ىالالدم إمكالالان ءالالدب الءكالالرة غيالالر المقصالالودة والمالال ألم  الالالءظر إلالالش الةالالرض المقصالالود مالالن الءد الالل و الالو التهّجالالع 

، فال يالالان فالال  الءد الالل  الالو المرتكالالز الالال ي يتحقالالق (ٗٙٔ)وااالالالش ىمالالش المءالالدوب فو إ الالدام التالالألم والتوّجالالع مءالاله
ت يين ف  الءد ل ُى ر لمتهّجع . فعمش   ا جرت الءد ل فال  كالةم العالرب... ىءد  قصد الءادب )) وكأن ال

. ولكالالّن الريا الال  فجالالاز ءالالدام الءكالالرة تماّلالالكا  (٘ٙٔ)فألالالو ال ُيعالال ر ىمالالش فن يتهّجالالع ىمالالش مالالن ال يعءيالاله فمالالر ((
م  اامر ال رين ال ي ال ق  كر  ، لال لك قالال الالاليوط  : إّن الريا ال  فجالاز ءد الل الءكرة))مالّدىيا فّءاله جالا

، فرمالالالا   اعّدىالالالام ووصالالالن الالالالءص  الءالالالدرة ، ولعالالالّل (ٙٙٔ)فالالال  الحالالالديث )واجالالال ة ( ،فالالالذن صالالالّح فألالالالو ءالالالادر((
؛ اّءالالاله يالالالرى فّن القعالالالّيل ال تدالالالّص المتمقالالال  كمالالالا يرا الالالا الدميالالالل (ٚٙٔ)الريا الالال  كالالالان يجيالالالز ءد الالالل كالالالل ءكالالالرة

فّن القعالالّيل تدالالّص  والالالي ويه فالال  فّن تعريالالن المءالالدوب ُيعالالّد ىالال را لمءالالادب فالال  التهّجالالع ىميالاله  الالل إّءالاله يالالرى
الءادب فألو ال يتهّجع إال امر يعءيه ويألّمه ؛ ل لك فالقعّيل ال تتعمالق  الالمهظ المءّكالر لالدى الالالامع  قالدر 

 تعّمقألا  ما ف  ءهس الءادب من المعرفل  ألا والتهّجع ىميألا .
  

 ويمّمو 
، و)ىالالن ف الال  (ٛٙٔ)ُمّمالاله(تطمالالق  الال   المهظالالل ىمالالش الدا يالالل فقالالد ورد ىالالن ااصالالمع  فّءالاله يقالالال: )رجالالٌل ويْ     

، (ٜٙٔ)زيالالد رجالالل ويمّمالاله دا يالالل في دا يالالل(،و كر ا الالن اعىرا الال  فّءالاله يقالالال : )إّءالاله لويمّمالاله مالالن الرجالالال مممالاله(
، و)) قالالالالوا:  )ويمّمالالاله و ويمالالالّم( (ٓٚٔ)وقالالالال الهالالالرام : ))  )اّءالالاله لويمّمالالاله مالالالن الرجالالالال( و الالالو القالالالا ر لقرءالالاله ((

له من د ا ه : )ويممه( ، مالم فلحقالت الألالام لمم الةالل ،كدا يالل لمدا يل و  ا دارج ىن الحكايل ،في :يقال 
 .(ٔٚٔ)وءكرة ((
،فّمالا مالا يألمءالا فيألالا مالا (ٕٚٔ)ولمةويين فال  تركيالب  ال   المهظالل مال ا ب فىرعالءا ىءألالا د اليل االطالالل     

ٌل( جام ف  كتاب مالا يل الممحق  ءوادر ف   زيد و و قولألم : )) قال ف و زيالد :ويقالال :  الو )رجالٌل وْيِمّمال
و)الويِممل( من الرجال الّدا يل الّ ديد ال ي ال يطاق . قال الريا   : )رجل ويُل اّمِه( و)الويِل اّمِه مالن 
الرجالال(. قالالال ف الالو الحالالن مالالن كالالةم العالرب الاّلالالا ر فْن يقولالالوا لمرجالل الّدا يالالل )إّءالاله لويالُل اّمالالِه صالالمحمحا( 

غيالر ممتءالع، جعماله االالما واحالدا فأىر اله ،فأّمالا و)الّصمحمح( الّ ديد،   ا المعرون وال ي حكا  ف و زيد 
 .(ٖٚٔ)حكايل الريا   ف  إددال االن والةم ىمش االم معان فة فىمم له وجألا  ((

ال ي روا  ا و الحالن ىن العرب و الو قالولألم : )إّءاله لويُمّماله صمحمصالا( مةالاير لقالول ف ال  زيالد ،إ       
التعريالالالن، ولألالالال ا يقالالالع وصالالالها لمءكالالالرة، والألالالالام جعالالالل الكممتالالالين فالالال  حكالالالم كممالالالل واحالالالدة، فالالالة اعالالالافل فيالالاله و 
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، فقالالول الريا الال  الالال ي اددالالل االالالن الالالةم ىميالاله يصالالح مالالن  الال ا ال الالاب، فاّءالاله ركالالب وجعالالل (ٗٚٔ)لمم الةالالل
ويمّمرو )،وي يد  ماورد ف  الحديث: (٘ٚٔ)كال  م الواحد، و ءيا االما واحدا مم لحقته الألام م الةل كدا يل

 (ٚٚٔ)() ويُمّمو كين ب ير ثمن لو أّن لو وعاً الالةم(: وقول ىم  )ىميه  (ٙٚٔ)(مسعر حربٍ 
فّمالالا إ ا كالالان معالالافا إلالالش العالالمير ويمّمالاله فاّءالاله اليجالالوز إددالالال االالالن والالالةم ىميالاله لتعارعالالألا مالالع      

 : (ٛٚٔ)اععافل وي يد  قول الحطي ل
 ويِل اِمِو ِمْسَعر َحرٍب إ ا     ُغوِدَر فييا وعميو الّشِميلْ           

ّءما قال : )ويل اماله( مالن غيالر االالن والالةم، ااّل إّن في :إ ّءه لم يقل )الويل امه( كما  كر  الريا   ، واب
فكمر المةويين يعدوءه االالما واحالدا ،فو فال  حكالم كممالل واحالدة، والألالام لمم الةالل، ال عالمير إعالافل، فعمالش 

   ا يكون جا زا.
 : (ٜٚٔ)ت ريب مول الشاعر 

 ك يعتمل            إن لم يجد يوما عمب من يّتكلإّن الكريَم وأبي            
  ب الدميل والي ويه ف  تدالريج  ال ا التركيالب الالش حال ن العا الد ىمالش )مالن( وحالرن الجالر، قالال        

ووّعالالح  لالالك ا الالن   الالام )ت  (ٓٛٔ)الالالي ويه : )) يريالالد : يّتكالالل ىميالاله ، ولكّءالاله حالال ن .و الال ا قالالول الدميالالل((
 الالالالال(  قولالالالاله : )) في : مالالالالن يّتكالالالالل ىميالالالاله ، فحالالالال ن ) ىميالالالاله( وزاد )ىمش(ق الالالالل الموصالالالالول تعويعالالالالا  ٔٙٚ
 الالالال( ، إ  قالالالال : )) وقالالالد فوقالالالع  الالال ا ٕٜٖ، والقالالالول  ألالالال ا التعالالالويض قالالالد الالالال قه  الالاله ا الالالن جّءالالال )ت (ٔٛٔ)لالالاله((

، مالم (ٕٛٔ) الأءهس صاليةألا((التعاوض ف  الحرون المءهصمل ىن الكمم ، غيالر المصالوغل فيألالا الممزوجالل 
 االت ألد  ال يت ىمش م  ب الدميل .

ف  حين قال  (ٖٛٔ) ال( فّن )ىمش( ف  ال يت زا دة لمتعويض ىن فدرى مح وفلٜٔٔو كر اا موء )ت 
، ) و  الب الم الّرد الالش فّن (ٗٛٔ)ا ن ال جري : )) فراد من يّتكل ىميه و  ا تقديم ق يح الّوغته العالرورة((

قولالالاله : )إن لالالالم يجالالالد يومالالالا (، وقولالالاله :) ىمالالالش مالالالن يّتكالالالل( كالالالةم مالالالالتأءن ىمالالالش جألالالالل  الكالالالةم قالالالد تالالالّم ىءالالالد
 الالال( ىمالش رفي الم الالّرد  ٙٚٗ، وىمالالق ال الءتمري)ت (٘ٛٔ)االالالتهألام ، ولاليس فالال   ال ا القالالول محال ون يقالّدر(

 .(ٙٛٔ) قوله : )) وقول الي ويه فولش ، اّن الظا ر كةم واحد فة يهرد  ععه ىن  عض إاّل  داللل((
فّما الريا   فقد   ب ف  تدريج   ا ال يت م  ب ال ةداديين  أن يكون )إن لالم يجالد(  معءالش )إن      

لالالم يعمالالم( ، فتكالالون )ىمالالش مالالن يّتكالالل( جممالالل االالالتهألامّيل فالال  محالالّل ءصالالب  الهعالالل )يعمالالم( ، و الال ا مالالا فورد  
فال  ال يالت)إن لالالم   الال( فال  )العالالالكريات( معالززا  ال الوا د القرآءّيالل : )) وقالالول ال ةالداديين ٖٚٚالهارالال )ت

يجالالد يومالالا(  مءزلالالل : يعمالالم ، كأّءالاله :) إن لالالم يعمالالم ىمالالش مالالن يّتكالالل( فالالالكةم  الال ا االالالتهألام وموعالالع الجممالالل 
ءصب . كقوله :) إّن اهلل يعمم..( كأّءه : قال : إن لم )... يعمم ما تدىون من دوءاله...( ) إّن رّ الك  الو 

صل  ال )يّتكل( و و المجرور ف  موعع ءصب  ال فىممُ   من يعلُّ ىن ال يمه ...( فالجار ف  قولألم متّ 
وحك    ا الرفي ىن الم ّرد فيعا ، ولعّمه كان قد ( ٚٛٔ))يجد( وقول الريا   ف    ا كقول ال ةداديين((

ءقمه ىن الريا  ؛اّءه ال قه إليه،ويظألر الريا   ف    ا الرفي فيعا مدالها لم  ب  اليوده ال صالريين 
 فىء :الدميل و الي ويه .
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 م الثالثالقس
 آراؤه الّصرفية

 جمع التكسير  . أ
 أْفُعل  .ٔ

(ٛٛٔ)جام ف  ءوادر ف   زيد قول قيس  ن جروة
 

 ُثّم رآني ت أُكوَنْن َ ِبيررررحًة     ومد َكُثرت بين ادعّم المااِئُه          
فالالالال )ااىالالالّم(  الالالو الجماىالالالل ، و كالالالر الريا الالال  فّءألالالالا  كالالال ا رويالالالت، ولالالالو قالالالال فيألالالالا: ااُىالالالّم لكالالالان      
قال: ))ف و الحالن قال ف و الع اس ،روايل ف   زيد )االَىّم( يري ااكمر كما يقول: )فَىالّم ( ٜٛٔ)حفص

ّءما فراد: جمألور الع يرة ، وقالد روى غيالر  )االُىالّم(، و الو جمالع )َىالّم(، وقالد  ال  م( يريد: فكمر  ، واب
وحكالالش ا الالالن ( ٜٓٔ)((جالالام مممالاله فيمالالالا  كالالر )َحالالّط( و)فُحالالالّط(، و )وَصالالّك( و)فُصالالّك(، و)َ الالالد( و)فُ الالد( 

( ٕٜٔ)وقال الالي ويه: ))وفُجالّد ىر يالل و ال  ااصالل((( ٜٔٔ)االىرا   فّءه يقال: ف  فدءش العدد : )فُىّم( 

اّن   ا الجمع يطرد جمعا ل ءام )َفْعل( صالحيح العالين،فو  ؛(ٖٜٔ)ويعّد   ا العرب من الجمع قمية
 لالالك فالالاّن الصالالرفيين يروءالاله  الالا ا فو االالالالم الر الالاى  الم ءالالث  الالة ىةمالالل، وق الالل آدالالر  مالالّد، وماىالالدا 

 (.ٜٗٔ)ءادرا
وقالالالد ورد جمالالالع )َىالالالّم( و الالالو فدالالالو ااب ىمالالالش )فىمالالالام( ، )وُىُمالالالوم( و)ُىُمومالالالل(، ومممالالاله: )َجالالالد(      

 ءحو ا. (ٜ٘ٔ)و)فجداد(،و)رّب( و)فر اب(، و)َمّن( و) فمءان(
 أْفِعمة  .ٕ

فو واوا فو يالالالام، ءحالالالو: يالالالأت   الالال ا ال ءالالالام جمعالالالا لكالالالل االالالالم مالالال كر مالمالالاله مالالالدة، الالالالوام فكاءالالالت فلهالالالا 
 (ٜٙٔ))َجريب( و)فجر ه( و)فدان( و)ففدءل(، و)جواب( و)فجو ل(

 : (ٜٚٔ)ومءه قول ج ار  ن المم 
 وكلّن َحّيًا َمْبمُكم لم َيْشربوا     منيا بلْمِمَبٍة أَجّن ُهَعا ِ 

مالالب،  كالالر الريا الال  فّءالاله جمالالع) قميالالب(، ويالالدل ىمالالش تالال كير القميالالب لقولالاله) فقم الالل( ، والجمالالع قُ      
وتا عالاله ا الالو ىمالال  الهارالالال  وزاد  (ٜٛٔ)لكءالاله جالالام  الاله ىمالالش ممالالال رغيالالن وفرغهالالل داال ىمالالش القميالالل

 (ٜٜٔ)ىمياله  الاّن ) الَقميالب( : ال  الالر ق الل فن تطالوى، فالالاْن طويالت فألالو الطالالوي، واءألالا تال كر وت ءالالث
و وقيالل فالال  القميالالب إّءالاله ال  الر العاديالالل القديمالالل، تكالالون فالال  ال الراري تالال كر وت ءالالث، مطويالالل كاءالالت ف

وقالالال ا الالن اعىرا الال  : )) القميالالب مالالا كالالان فيالاله ( ٕٓٓ)غيالالر مطويالالل، الالالميت قمي الالا، اّءالاله ُقِمالالب ترا ألالالا
ىين و إاّل فة، والجمع فقم ل ... وقيل الجمع ُقمالب فال  لةالل مالن فءالث، وفقم الل وُقمالب جميعالا فال  

 .(ٕٕٓ)وزاد ف و ىم  فّن القميب قد يكون المراد  ه الق ر( ٕٔٓ)لةل من  كر ((
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 ل ِفعَ  .ٖ
 : (ٖٕٓ)جام ف  لالان العرب قول ال اىر

 بلْعُيٍن منيا مميحاِت الّنَقبْ          
 َشْكِل التجاِر وحنِل الُمكتسبْ          

إ  يالالالالروى فيالالالاله )الّءقالالالالب(، و)الّءقالالالالب(، فالالالالااولش روا الالالالا الالالالالي ويه، والماءيالالالالل الريا الالالال ، فمالالالالن قالالالالال:      
ومممالاله: ( ٕٗٓ)راد جمالالع ِءْق الالل و الالو مالالن االءتقالالاب)الّءقالالب(،ىء   الاله دوا الالر الوجالاله، ومالالن قالالال: )الّءقالالب(، ف

)ِفرقالالل( و)ِفالالَرق(، و)ِفالالْرة( و)ِفالالَرى(، و)ِقالالّدة(و) ِقالالَدد(، وءحو الالا ، إ  ف الالار الّءحالالاة إلالالش فّءالاله يكالالون جمعالالا 
 .        (ٕ٘ٓ)لةالم ىمش وزن )ِفْعمل( الوام فكان صحيحا فم معتة فم معاىها

 .ِفْعنن ٗ
ااالمام ، ءحو: َفَعالل، وُفَعالل، وُفْعالل، وُفَعالال، وي الترط فال  َفَعالل فْن يّطرد   ا ال ءام جمعا ف       

والالءقن ىءالد  (ٕٚٓ)ومءه َوَر ان ووِرَ ان، وَكروان وِكالروان (ٕٙٓ)يكون معتة ، وما ىدا ا قميل و ا 
  اتين المهظتين م يءين رفي الريا   وغير  فيألما .

وتا عاله الم الرد ، وف الو ىمال  فال  فّن  (ٕٛٓ)دالوانم  ب الي ويه فّن ِكروان مهرد  كالرى كمالا قالالوا إ     
ّءما التقدير : كرا وِكروان كما تقول : َوَرل وورالن، وَ َرق وِ رقان ، وزاد ف و  الَكَروان ليس  كماله، واب

 . (ٜٕٓ)ىم  فّن الكرى ااءمش ، وقيل : كرواءل
ءاله و قال  ) َكالَرو( مالم قم الت فّما ا ن جّء  فقد  كر فّن الَكَروان طا ٌر معرون ، حال فت فلهاله وءو      

واو  فلهالالا لتحركألالالا ،واءهتالالاح مالالا ق مألالالا فصالالار َكالالَرا ، مالالم كاّلالالر ىمالالش ِكالالْروان كَ الال ث وِ الال مان ، وَدالالَرب 
 و و متهق مع ما   ب اليه الي ويه ومن تا عه ولكءه إّءه ادتمن معألم ف  التهصيل . (ٕٓٔ)وِدْر ان
مدالهالالالا مالالال  ب  (ٕٔٔ)ومممالالاله : َوَر الالالان ووِر الالالان وزىالالالم الريا الالال  فّن الَكالالالَروان والِكالالالروان لمواحالالالد،     

يالال كر فّءألمالالا لمواحالالد ااّل  –فيمالالا اطمعءالالا ىميالاله مالالن مظالالان  –الالالي ويه ومالالن تا عالاله ،  الالل لالالم ءجالالد فحالالدا 
ءما ادتمن الّءحاة والمةويون ف  مهرد  ف و كرا فو َكروان فو كة ما يدل ىمش المهرد.  الريا   ، واب

 : (ٕٕٔ)لّرملويرد قول الريا   ما قاله  و ا     
 من آل أبي ُموسب َتر  الّناس حوَلُو     كلّنيم الِكْروان أْبصرَن باهيا        

 : (ٖٕٔ)وك لك قول طرفل    
 لنا يوم ولمِكروان يوٌم     َتنيُر البائساُت وت َننيرُ          

ىمال  وا الن جّءالال   وزاد ا الو (ٕٗٔ)ووجالدت فّن فكمالر الّءحالاة والمةالويين يجعمالون جمعاله ىمالش ِكالْروان     
 : (ٕٚٔ)قول ال اىر (ٕٙٔ)واء د ا ن جّء  (ٕ٘ٔ)فّءه يجمع ىمش كراوين

 داىيًة ِصّل َصَ ًا ُدَر ِميْن     عمب  الُحباريات والَكراوين         
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فّمالالا ور الالان فذءءالالا لالالم ءجالالد مالالن يالال كر فّءألمالالا لمواحالالد ىالالدا الريا الال  ،  الالل ءالالص المةويالالون ىمالالش فّن      
جالالالام فالالال  العالالالين : )) الور الالالان طالالالا ر وااءمالالالش  (ٕٛٔ)مالالالش وْر الالالان  كالالالالر الالالالواوَوَر الالالان مهالالالرد جمعالالاله ى

 (ٕٕٓ)وورد فيعا جمعه ىمش الورا ين (ٜٕٔ)ور اءل والجميع ور ان ((

 جمع الجمع   . ب
إ   (ٕٕٔ) كر ف وىم  الهارال  فّن ف ا ىممان حكش فّن الريا   المع من يقول : ىءدءا ُمُعَءات      

، وقيل الُمْعالن والمعالين  الو المالام الالالا ل، فو الجالاري  (ٕٕٕ)جرى و و معينيقال : َمُعن المام : إ ا 
ىمش وجه اارض، وقيل المام الظا ر، والجمع فياله : ُمُعالن وُمُعءالات ، وقيالل فياله جمالع آدالر، يقالال 

 . (ٖٕٕ)فيه : ميا  ُمْعءان
ة فالال  قالالولألم: وىالّد ف الالو ىمالال  فّن مالالا حكالال  ىالن الريا الال   الالو جمالالع ل ءالالام ُفُعالالل ، كمالا فّءألالالم جمعالالوا ُفُعالال

فطرقات جمع لُطُرق ، فّما جزرات فألو جمع لُجُزر ، و الو جمالع لجالزور ،  (ٕٕٗ)ُطُرقات ، وُجُزرات 
 وقد جمع الجزور ىمش جزا ر فيعا ، ومممألا : ُ ُيوتات وُحُمرات وءحو ا.

اّلر لكن جمع الجمع ال يعّد  قياالا مّطردا ، كما   ب إلش  لك الي ويه ومن تا عه ، الوام كُ       
وقيالل : إّن جمالالع القمالل مدتمالن فالال  جمعاله ، فمال  ب ااكمريالالل اّءاله ال يقالاس ىميالاله ،  (ٕٕ٘)فو صالّحح 

 . (ٕٕٙ)فّما جمع الكمرة فة دةن ف  فّءه ال يجمع قياالا
 َشْيحان        

  : (ٕٕٚ)جام ف  الّءوادر فّن ف ا زيد ءقل ىن  ععألم قوله     
 ْبَتِجٌح     بالبين عنك بما َيرأَك َشنئانالّما استّمَر ِبيا َشْي اِن مُ          

و)) قالالال ف الالو الحالالالالن ال  (ٕٕٛ) كالالر الريا الال  فّن الالال ي ءعالالرن ) ِ الاليَحاُن(  الكالالالالر و الالو الةيالالور     
ادالتةن  الين الالرواة فّءاله يقالالال:  رجالٌل َ الْيَحاُن واالءمالش َ الْيحا فالالالرو  تهالاليرين فحالد ما فّءاله الجالاّد فالال  

دمالالق واّن فءمالالا  َفْعمالش لالالم يصالالرفو  ولالو كالالان كمالالا حكال  ىالالن الريا الال  فمالر  واردالالر: الةيالالور الاّلال م ال
لكان قالد تالرك صالرن مالا يءصالرن و ال ا ال يجالوز ىءالد القياالاليين المهالالرين و ال ا الالألو مالن الريا ال  

 فأّما قول ف   ك ير الأل ل  :
 ُمِشيٌح َفْوَ  َشْيَحاٍن     َيدوُر كلّنو َكْمبُ 

 ك ا ااّل فّن ف ا الع اس محمد  ن يزيد روى لءا ىن ف ال  زيالد  فة ءعمم فحدا من الرواة روا  االّ      
فّءه روا  فوَق ِ يَحاَن و كر فّءه االم فراله فاّما الءعت فة يكون ااّل َ ْيَحاَن وقد فالالر  الريا ال   اّءاله 

 . (ٜٕٕ)الةيور وقد م ت فّن اءما   يحا فصار كعط ان وىط ش والكران والكرى و  ا  ين((
ءطالع المعجم المةوي وما  كر  المةويون ءجد فّن ) يحان ( ف  ال يت ال ي ءقمه  ولكءءا ىءدما     

ف الالو زيالالد  هالالتح فولالاله ، وعالالم آدالالر  )َ الالْيَحاُن(، فّمالالا مالالا  كالالر  الريا الال   الكالالالر لالالم يالالرد  معءالالش الةيالالور ، 
ءما  معءش الطويل الحالن  : (ٖٕٔ)وفء د مءه َ ِمرٌ  (ٖٕٓ)واب



 جمعاً ودراسةً  الرياشي وآراؤه النحوية والصرفية ...   ميالدية 2032 –هجرية   3311( لسنة   202العدد )   -االستاذ
 
 

 

444 

 و كمبُ ُمِشيٌح فوَ  َشْيحاٍن     َيدرو كلنّ 
وك ا ورد  الكالر جمعا لم يح  الكالر، و و ء ت الألم  يتد   (ٕٖٕ)لكءه روي  هتح فوله وكالر      

 . (ٖٖٕ)من  ععه المكاءس ، وله را حل طي ل لكن طعمه مّر، و و مرىش الديل والّءعم
ألال ا المعءالش وقول ف   الحالن إنن )ال يحان( الجاد ف  فمر  لم يرد ىءد المةويين ، واّءما جام       

ّءما جالالالام ىءالالالد ( ٖٕٗ))الّ الالاليح( فالالال  لةالالالل  الالال يل وجمعالالاله ) الالالياح( وقولالالاله إّن مهالالالرد  ) الالاليحا( لالالالم فجالالالد ،واب
اّل فْن يكالون ىمالش جألالل  (ٖٕ٘)المةويين )ال يحان( الهرس ال ديد الالءهس و)ءاقالل  اليحاءل(،في: الالريعل

 القياس.
  مصر الممدود 

 :(ٖٕٙ) كر ف و الع اس الم رد فّن الريا   فء د      
 أْعَيا َعَياىا عمب روِح بِن ِهنباعِ 

وقال الم رد : )) وفءكر  كما فءكرءا ،اّءه قصر الممدود، و لك فال  ال العر جالا ز وال يجالوز مالّد      
في : إّن الم رد فءكالر إءكالار الريا ال  الال ي فءكالر قصالر ىيا الا و الو ممالدود، إال إّن ( ٖٕٚ)المقصور((

 . (ٖٕٛ)قصر الممدود ف  ال عر جا ز
 
 
 
 

 نتائب البحث
يمكالالن لءالالا مالالن دالالةل االالالتعراض آرام الريا الال   فن ءالالدّون  عالالض الءتالالا ج التالال  فالالالهر ىءألالالا ال حالالث  ،     

وقد ت ّين لءا فن الريا ال  مالن الءحالويين الم الّرزين فال  المدرالالل ال صالرّيل ، وكاءالت لاله ىقمّيالل متحالررة فال  
وده ال صالالالريين ،وفّءالالاله اتّهالالالق مالالالع إ الالالدام اررام الدقيقالالالل؛ اّءالالاله ظألالالالر فالالال   عالالالض آرا الالاله مدالهالالالا لمالالال  ب  الالالي

الكالالوفيين فالال   عالالض اررام ، ىمالالش الالالرغم مالالن فّن  عالالض ال الالاحمين المحالالدمين قالالد قالالرر فّءالاله كالالان متعّصالال ا 
لمالال  ب ال صالالريين ، ولكءالاله فالال  الحقيقالالل كالالان متعّصالال ا لمالالءألج ءحالالوي   ي تالاله ال صالالرة فالال  فدالال  المةالالل ىالالن 

احكالام الجز ّيالل ، إ  دالالن ىممالام ال صالرة فال  ااىراب ، دون االءقيالاد لألالم فال  إ الدام اررام الداصالل  ا
 عض ااحكام الءحوّيل اجتألادا  مءه ،  اّن  عض تمك ااحكام ال ي ّيد ا الالماع ، ودّلت  عض آرا ه 
ىمش فّءه كان يقرر  عض ااحكام اىتمالادا ىمالش الءالادر مالن المالأمور العر ال  ، و ال ا يالدّل ىمالش فّءاله كالان 

المةالالوي قالالد تتعمالالق  الالالمتكّمم دون المتمقالال  فالال   عالالض المظالالا ر المةوّيالالل ، يمتمالالك ءظالالرة داّصالالل إلالالش الواقالالع 
 دةفا لألحكام الءحوّيل العاّمل .
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 ىوامش البحث
 .66, َٔؽاج انُؽٕ ٔذازٌخ اؼٓس انُؽاج : 88ٌُظس: انفٓسظد :  (1)

 .2/363ٌُظس, إَثاِ انسٔاج:   (2)

 ٌُظس: انًصدز َفعّ ٔانعصء ٔانصفؽح.   (3)

 .136, َٔصْح االنثاء : 37/ 2, ٔتغٍح انٕػاج : 66نثصسٌٍٍ : ٌُظس: اخثاز انُؽٌٍٍٕ ا   (4)

 .337/ 2ٌُظس : اَثاِ انسٔاج :    (5)

 .366/ 2ٌُظس: انًصدز َفعّ :    (6)

 .88, ٔانفٓسظد : 66ٌُظس: اخثاز انُؽٌٍٍٕ انثصسٌٍٍ :    (3)

 .136, َٔصْح االنثاء : 37/ 2, ٔتغٍح انٕػاج : 63ٌُظس: َؽاج انُؽٕ ٔذازٌخ اؼٓس انُؽاج :    (8)

 .374/ 2ٌُظس: انًصْس:    (6)

 .363/ 2ٌُظس: اَثاِ انسٔاج :    (17)

 .136, َٔصْح األنثّاء :  66ٌُظس , أخثاز انُؽٌٍٍٕ انثصسٌٍٍ :    (11)

 .133ٌُظس,  َصْح األنثّاء :  (12)

 .2/363ٌُظس , إَثاِ انسٔاج:    (13)

 .63ٌُظس , َؽأج انُؽٕ ٔذازٌخ أؼٓس انُؽاج :    (14)

 .2/337إَثاِ انسٔاج:   (15)

 .88, ٔانفٓسظد :  136ح األنثّاء : ٌُظس , َصْ  (16)

 .2/368ٌُظس , إَثاِ انسٔاج:   (13)

 .2/37تغٍح انٕػاج :  (18)

 .136ٌُظس , َصْح األنثّاء :   (16)

 .2:337إَثاِ انسٔاج:   (27)

 ٌُظس , انًصدز َفعّ ٔانعصء ٔانصفؽح .  (21)

 .2/368, ٔإَثاِ انسٔاج :  136ٌُظس , َصْح األنثّاء :   (22)

 .2/366ٌُٔظس , إَثاِ انسٔاج : ,  66أخثاز انُؽٌٍٍٕ انثصسٌٍٍ :   (23)

 .2/337ٌُظس , إَثاِ انسٔاج : :   (24)

 .2/332ٌُظس , انًصدز َفعّ :   (25)

 ٌُظس , انًصدز َفعّ ٔانعصء ٔانصفؽح .  (26)

 ٌُظس , انًصدز َفعّ ٔانعصء ٔانصفؽح.  (23)

 .86, ٔانفٓسظد : 2/331ٌُظس  , انًصدز َفعّ :   (28)

 .174ٌُظس , طثقاخ انُؽٌٍٍٕ ٔانهغٌٍٍٕ :  (26)

 . 63ـ65, َٔؽأج انُؽٕ ٔذازٌخ أؼٓس انُؽاج :  82ـ32انًفٍد فً انًدازض انُؽٌٕح :  ٌُظس ,   (37)

 .63ٌُظس , َؽأج انُؽٕ ٔذازٌخ أؼٓس انُؽاج :   (31)

 .2/37, ٔتغٍح انٕػاج :  2/331, ٔإَثاِ انسٔاج:  86ٌُظس انفٓسظد :    (32)

 .2/31, ٔتغٍح انٕػاج : 86, ٔانفٓسظد :  138, َٔصْح األنثّاء :  2/337ٌُظس , إَثاِ انسٔاج :    (33)

 .138ٌُظس , َصْح األنثّاء :   (34)

 .2/31ٌُظس , تغٍح انٕػاج :   (35)

 .83ٌُظس , فٓسظد انكرة انُؽٌٕح انًطثٕػح :  (36)

 .12ٌُظس , انفسضٍّاخ ٔآشازْا فً أؼكاو انُؽٕ انؼستً )زظانح ياظعرٍس( :  (33)

 .1/12كراب ظٍثٌّٕ :   (38)

 .48ٌُظس , يعائم خالفٍّح فً انُؽٕ :  (36)

 .36انؼقهٍّح فً اندزاظاخ انهغٌّٕح ػُد انفساء :انُصػح   (47)

 .116ٌُظس ,  قضاٌا َؽٌّٕح :   (41)

, ٔانؽه م ف ً إح الغ ان ه م ي ٍ  46, ٔؼ سغ ػٍ ٌٕ اإلػ ساب : 51ـ 48ٌُظس , يصالــ اإلٌضاغ فً ػهم انُؽٕ :  (42)

 .48, ٔيعائم خالفٍّح فً انُؽٕ :62ـ67كراب انعًم : 

 .62انؽهم فً إحالغ ان هم يٍ كراب انعًم :  (43)

 انًصدز َفعّ ٔانصفؽح َفعٓا.  (44)

 .64ـ63انًصدز َفعّ :   (45)
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 .48ٌُظس , أقعاو انكالو انؼستً يٍ ؼٍس انؽكم ٔانٕظٍفح :  (46)

 .67ٌُظس , انؽهم فً إحالغ ان هم يٍ كراب انعًم :  (43)

 .2/238ٌُظس ؼاؼٍح انصثاٌ ػهى ؼسغ االؼًًَٕ :   (48)

 .43انثقسج:   (46)

 .14ٌٕظف :  (57)

 .364/ 1ٌُظس: ؼسغ انًفصم :   (51)

 .366/ 1ُظس: ؼسغ انًفصم : ٌ   (52)

 .27انفسقاٌ :  (53)

 .3/234ٌُظس: خصاَح االدب :   (54)

 .617ٌُظس: دٌٕاَّ) ضًٍ دٌٕاٌ تًُ تكس( :    (55)

 .3/234ٌُظس: خصاَح االدب :   (56)

 ٌُظس: َفعّ ٔانصفؽح.   (53)

 .416, ٔزحف انًثاًَ : 365/ 1ٌُظس: ؼسغ انًفصم :   (58)

 .267/ 1, ٔؼسغ االؼًًَٕ : 2/656هثٍة : ,ٔيغُى ان361 -1/367ٌُظس: ؼسغ انكافٍح انؽافٍح :   (56)

 .642/ 2ٌُظس : ظس حُاػح االػساب :   (67)

 .3/112ٌُظس: االيانً انؽعسٌح :   (61)

 .2/38ٌُظس: ؼسغ انسضً ػهى انكافٍح :   (62)

 .3/234ٌُظس: خصاَح االدب :   (63)

 .2/238ٌُظس: ؼاؼٍح انصثاٌ :   (64)

 .1/3ٌُظس: ؼسغ انرصسٌػ :    (65)

 .1/32غ انرصسٌػ : , ٔؼس1/32ٌُظس: يغُى انهثٍة:    (66)

 .1/32ٌُظس: خصاَح االدب :    (63)

 .5/482, ٔخصاَح االدب : 63ٌُظس: انُٕادز:    (68)

 .63ٌُظس: انُٕادز:    (66)

, ٔؼسغ انسضً ػه ى انكافٍ ح : 53:/1(, ٔؼسغ انًفصم : 3,و )1/316ٌُظس: االَصاف فً يعائم ان الف:    (37)

3/66. 

 .1/53ٌُظس: ؼسغ انًفصم :    (31)

 .63انُٕادزفً انهغح :    (32)

, ٔؼ سغ ؼ ٕاْد انؽ افٍح 1/53(, ٔؼسغ انًفص م : 43,و زقى )1/316ٌُظس: االَصاف فً يعائم ان الف :    (33)

 :346. 

 .1/47, ٔخصاَح االدب : 346ؼسغ ؼٕاْد انؽافٍح :    (34)

 .63انُٕادز فً انهغح :    (35)

 .2/238,ٔ ٌُظس ؼاؼٍح انصثاٌ ػهى ؼسغ االؼًًَٕ : 346ٌُظس: ؼسغ ؼٕاْد انؽافٍح :    (36)

 .213ـ211س , األشٍْح فً ػهى انؽسٔف :ٌُظ  (33)

 .3/137,ٔخصاَح األدب:  2/42ٌُظس ,  دٌٕاٌ انٓرنٍٍٍ :  (38)

 .2/134, ًْٔغ انٕٓايغ :  334ٌُظس , انعُى انداًَ :   (36)

 166, ٔأظساز انُؽٕ: 1/127, ٔيغًُ انهثٍة:334ٌُظس , انعُى انداًَ :  (87)

 . 1/127ٌُظس , يغًُ انهثٍة :  (81)

 . 334ٌُظس , انعُى انداًَ :  (82)

 . 2/134ٌُظس , ًْغ انٕٓايغ :  (83)

 . 1/334ٌُظس , انعُى انداًَ :  (84)

 .2/134ٌُظس , ًْغ انٕٓايغ:  (85)

 . 334ٌُظس , انعُى انداًَ :  (86)

 . 4/232كراب ظٍثٌّٕ :  (83)

 .2/134ًْغ انٕٓايغ :  (88)

 . 37/25انسٔو :  (86)

 .121ـ  1/127يغًُ انهثٍة :  (67)
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 .1/1476ٌُظس: ازذؽاف انضسب :    (61)

 .65انكٓف :    (62)

 .3/238: ؼسغ انسضً ػهى انكافٍح :ٌُظس   (63)

 .2/167انًؽرعة :   (64)

 .238/ 3ٌُظس: ؼسغ انسضً ػهى انكافٍح :    (65)

 .148/ 1ٌُظس: ًْغ انٕٓايغ :    (66)

 .1476/ 1ٌُظس: ازذؽاف انضسب :    (63)

 .18ٌُظس: دٌٕاٌ انٓرنٍٍٍ :    (68)

 .5/258ٌُظس : خصاَح االدب :    (66)

 .258: 5خصاَح االدب :    (177)

 .3/32 ٌُظس: خصاَح االدب :   (171)

 .  1/157ٌُظس: انًٓغ :    (172)

 .3/32خصاَح االدب:    (173)

 .281/ 3, ٔؼسغ انسضً ػهى انكافٍح : 2/232, ٔؼسغ انًفصم : 3/124ٌُظس: ان صائص :    (174)

, ٔانًعاػد ػه ى ذع ٍٓم انفٕائ د 226, ٔزد ْرا انُص َفعّ فً انعُى انداًَ : 1642/ 1ازذؽاف انضسب :    (175)

كث  س انظ  ٍ أَّ  ّ نهسٌاؼ  ً ٔق  د ؼ  دز ذص  ؽٍف أٔ ذؽسٌ  ف ف  ً االظ  ى  , يؼ  صٔا ان  ى انس اظ  ً , ٔا65/ 3: 

ٌّ انسٌاؼً ػصي نّ كصٍس يٍ انًسٌٔاخ انهغٌٕح, ٌٔدنم ػهى ذن   ي ا ظ اء ف ً انكاي م نهًث سد,  نرؽاتًٓٓا , ٔا

 ٔنعاٌ انؼسب َٔؽًْٕا , أّيا انس اظً فهى ٌكٍ نّ ذن .

 .3/242ؼسغ انًفصم :   (176)

 .235ًؽكالخ انعايغ انصؽٍػ : ٌُظس: ؼٕاْد انرٕضٍػ ٔانرصؽٍػ ن   (173)

 .343: 2ؼسغ اتٍ ػقٍم :    (178)

 .4/567ٌُظس: ان صاَح :    (176)

 .3/242, ٔؼسغ انًفصم :1/367ٌُظس: يعانط شؼهة :    (117)

 .3/65ٌُظس: انًعاػد:    (111)

 .226, ٔانعُى انداًَ : 1642/ 1ٌُظس: ازذؽاف انضسب :    (112)

 .386ٌُظس: يهؽق دٌٕاَّ :    (113)

 .45/ 1َعثح فً يغُى انهثٍة : , ٔتال 224ٌُظس: دٌٕاَّ :    (114)

 .2753/ 1, ٔازذؽاف انضسب: 4/248ٌُظس: ؼسغ انسضً ػهى انكافٍح :    (115)

 .2/146,ٔانًقرضة :2753/ 1ٌُظس: ازذؽاف انضسب :    (116)

 .2753: 1ٌُظس: ازذؽاف انضسب :    (113)

 .6/424, ٔخصاَح االدب : 36, ٔؼسغ ؼٕاْد انؽافٍح : 1/33ٌُظس: ؼسغ انسضً ػهى انؽافٍح :    (118)

, 424/ 6, ٔخصاَ ح االدب : 36, ٔؼ سغ ؼ ٕاْد انؽ افٍح :246 -4/248ٌُظس: ؼسغ انسضً ػهى انكافٍ ح :    (116)

 ( يٍ ظٕزج ٌٕظف .231.ٔاٌَح)423

 .36ٌُظس: ؼسغ ؼٕاْد انؽافٍح :    (127)

 .1/156ٌُظس: ًْغ انٕٓايغ :    (121)

 .61انؽعس/    (122)

 .2/62يؼاًَ انقساٌ :    (123)

 .338/ 2, ٔؼسغ انًفصم : 568َعثح فً ؼسغ ؼٕاْد االٌضاغ :  , ٔتال162ٌُظس: انُٕادز فً انهغح :    (124)

 .162ٌُظس: انُٕادز فً انهغح :    (125)

 .253ٌُظس , انُؽٕ انؼستً يُٓط فً انرؼهى انراذً :  (126)

 .44ـ 2/43ٌُظس , أٔضػ انًعان  :   (123)

 .2/66ٌُظس , ًْغ انٕٓايغ :   (128)

 .1/337كراب ظٍثٌّٕ :  (126)

 .2/66ًْغ انٕٓايغ :  (137)

 .1/276ٌُظس , األحٕل :   (131)

 .83انًفصم فً حُؼح االػساب :    (132)

 .1/337ؼسغ انًفصم :  (133)
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 .2/34ٌُظس , ؼسغ انسضً ػهى انكافٍح  :  (134)

 .2/16انًصدز َفعّ ٔانعصء ٔانصفؽح , ٔاٌَح يٍ ظٕزج انثقسج :  (135)

 . 1/276األحٕل :  (136)

 .2/81,أٔضػ انًعان  : 168ٌُظس , انًقّسب:  (133)

 .13ٔقٕع انؽال يؼسفح )تؽس( :  (138)

ٌٕ انى ظٕاش يعًء انؽال يؼسفح َؽٕ : ظاء شٌد انساكَة . قٍاظ ا ػه ى ان ث س , أّي ا انكٕفٍّ ٌٕ فق د ذْة انثغدادٌ   (136)

أظاشٔا أٌ ذأذً انؽال ػهى حٕزج انًؼسفح , ًْٔ يغ ذن  َك سج إذا ك اٌ فٍٓ ا يؼُ ى انؽ سط َؽ ٕ :) ػث د   

 .165ستً :انًؽعٍ أفضم يُّ انًعًَء( . ٌُظس , انًدزظح انثغدادٌح فً ذازٌخ انُؽٕ انؼ

 .36, ٔانُص انهغٕي تٍٍ انعثة ٔانًعثة دزاظح ذطثٍقٍّح :  1/368ٌُظس , كراب ظٍثٌّٕ :   (147)

 .2/265انثقسج :  (141)

 .2/273انثقسج :  (142)

 .35/23انؽدٌد :  (143)

 .3/3ال ػًساٌ :  (144)

 ..1/513, ٔؼسغ انرصسٌػ :2/632انسظص تال َعثح ٌُظس: ؼسغ انكافٍح انؽافٍح:   (145)

 .357انرؼهى انراذً : ٌُظس , انُؽٕ انؼستً يُٓط فً  (146)

 .246ٌُظس , انقٕاػد األظاظٍّح نهغح انؼستٍّح :  (143)

 .85ٌُظس , انُداء فً انهغح ٔانقسآٌ :  (148)

 .2/28ًْغ انٕٓايغ :  (146)

 ٌُظس , انًصدز َفعّ ٔانعصء ٔانصفؽح.    (157)

 .462ٌُظس , ػهم انُؽٕ :   (151)

 .275ـ4/274انًقرضة :  (152)

 .288ٌُظس , ؼسغ ػًدج انؽافع ٔػدج انالفع:  (153)

 .61, ٔانُداء فً انهغح ٔانقسآٌ :2/641, ٔؼاؼٍح اندظٕقً:133انًقّسب : ٌُظس ,  (154)

 .1/323( ـ45ٌُظس , اإلَصاف : انًعأنح )  (155)

 124(ـ13انًصدز َفعّ ٔانًعأنح ٔانعصء ٔانصفؽح , ٌُٔظس , يعائم خالفٍّح فً انُؽٕ : )انًعأنح  (156)

 .262ٌُظس , يدزظح انكٕفح :  (153)

 .272ٌُظس , اندزض انُؽٕي فً تغداد :  (158)

 .116, ٔانُداء فً انهغح ٔانقسآٌ : 2/167ٌُظس , ؼاؼٍح ان ضسي :  (156)

 .427ٌُظس , ؼسغ اتٍ انُاظى :  (167)

 .3/246, ٔؼاؼٍح انصثاٌ : 2/266ٌُظس , ؼسغ اتٍ ػقٍم :  (161)

 .2/243, ٌُٔظس , ؼسغ انرصسٌػ : 2/46ًْغ انٕٓايغ :  (162)

 .2/223كراب ظٍثٌّٕ :  (163)

 .121ـ127ٌُظس , انُداء فً انهغح ٔانقسآٌ :  (164)

 .2/228راب ظٍثٌّٕ :ك (165)

 .2/243ٌُظس , ؼسغ انرصسٌػ :  (166)

 .3/246ٌُظس , ؼاؼٍح انصثاٌ :  (163)

 .2/345ٌُظس: ظسحُاػح االػساب :    (168)

 ,)ٔنى(.643/ 12ٌُظس: انهعاٌ :    (166)

 , )ٌٔا(.418/ 15انهعاٌ :  (137)

 .3/213ان صائص :   (131)

ٔخصاَ  ح االدب : , 3/276, ٔؼ  سغ انسض  ً ػه  ى انكافٍ  ح : 3/152ٌُظ  س: ذفص  ٍم ذن    ف  ً : ان ص  ائص :    (132)

3/235. 

 .244انُٕادز :    (133)

 .236 -3/238ٌُظس: خصاَح االدب :    (134)

 ,)ٌٔم   (.4/63ٌُظس: انقايٕض انًؽٍظ :   (135)

 .5/236انُٓاٌح فً غسٌة انؽدٌس, اتٍ االشٍس:    (136)

 .177َٓط انثالغح :   (133)
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 .244انُٕادز فً انهغح :    (138)

,  125, ٔانًع   ائم انؼع   كسٌّاخ : 2/86ئص :, ٔان ص   ا 3/81انثٍ   د ت   ال َع   ثح , ٌُظ   س , كر   اب ظ   ٍثٌّٕ :    (971)

 . 2/323ٔؼاؼٍح انصثاٌ :

 . 3/82كراب ظٍثٌّٕ :  (187)

 . 1/364ؼاؼٍح اندظٕقً ػهى يغًُ انهثٍة :  (181)

 . 2/86ان صائص :  (182)

 . 2/323ٌُظس , ؼاؼٍح انصثاٌ :  (183)

 . 2/447األيانً انؽعسٌّح :  (184)

 . 2/341انُكد فً ذفعٍس كراب ظٍثٌّٕ :  (185)

 صفؽح .انًصدز َفعّ ٔانعصء ٔان  (186)

 . 126ـ  128انًعائم انؼعكسٌّاخ :  (183)

 .62ٌُظس: انُٕادز فً انهغح :    (188)

 ٌُظس:انًصدز َفعّ ٔانصفؽح.   (186)

 .62انُٕادز فً انهغح :    (167)

 ,  )ػًى( . 12/423ٌُظس: انهعاٌ :    (161)

 .3/568انكراب :    (162)

 .62انُٕادز فً انهغح :    (163)

, ٔازذؽ اف 2:67سغ انسضً ػه ى انؽ افٍح : ,ٔؼ548 -543, ٔؼسغ اتٍ انُاظى : 563: 3ٌُظس: انكراب :    (164)

 .417 -1/476انضسب : 

, ٔاندالن ح انص سفٍح ػُ د ات ٍ ظُّ ً, زاف د ؼًٍ د 352ٌُظس: انرُثٍ ّ ػه ى ؼ سغ يؽ كالخ انؽًاظ ح,اتٍ ظُّ ً :    (165)

 .186و: 2776ٌٕظف, اطسٔؼح دكرٕزاِ, ظايؼح تاتم,

 .1/416, ٔازذؽاف انضسب: 135, ٔانهًغ: 3/244ٌُظس: ان صائص :    (166)

 .4/336,ٔخصاَح االدب : 162ٌُظس: انُٕادز فً انهغح :    (163)

 .162ٌُظس: انُٕادز فً انهغح:    (168)

 .557 -546ٌُظس: ؼسغ ؼٕاْد االٌضاغ :    (166)

 , )قهة(.686/ 1ٌُظس: انهعاٌ :    (277)

 ,)قهة(.1/116, )قهة(, ٔانقايٕض انًؽٍظ : 1/686انهعاٌ :    (271)

 .   557ٌُظس: ؼسغ ؼٕاْد االٌضاغ :    (272)

 ,) َقة(, 368/ 1,ٔ نعاٌ انؼسب : 63/ 2عثح ٌُظس : انكراب : تال َ    (273)

 ,)َقة(.366 -368/ 1ٌُظس: انهعاٌ :    (274)

 .3/315, ًْٔغ انٕٓايغ : 428/ 1, ٔازذؽاف انضسب : 581/ 3ٌُظس: انكراب :    (275)

, ًْٔ  غ 65 -64: 2, ٔؼ  سغ انسض  ً ػه  ى انؽ  افٍح : 2/273,ٔانًقرض  ة : 534,563/ 3ٌُظ  س: انكر  اب :    (276)

 .321: 3يغ : انٕٓا

 .115: 14, ٔانً صص: 212: 3ٌُظس: ان صائص :    (273)

 .613: 3ٌُظس: انكراب :    (278)

 .554, ٔؼسغ ؼٕاْد االٌضاغ : 532 -531ٌُظس: انكايم :    (276)

 .127/ 3ٌُظس: ان صائص :    (217)

 .2/333ٌُظس: خصاَح االدب:    (211)

 .1313ٌُظس : دٌٕاَّ :    (212)

 .46ٌُظس: دٌٕاَّ :    (213)

,  127: 3, ٔان صائص : 554, ٔؼسغ ؼٕاْد االٌضاغ : 532 -531, ٔانكايم : 613/ 3ٌُظس: انكراب :    (214)

 ,)كسا(.227/ 15, ٔانهعاٌ : 115/ 14, ) كسا( , ٔانً صص : 2434/ 6ٔانصؽاغ : 

 .32: 3, ٔانًُصف : 564ٌُظس: ؼسغ ؼٕاْد االٌضاغ :    (215)

 .32/ 3ٌُظس: انًُصف :    (216)

/      15, ٔن  دنى انؼثؽ  ًً ف  ً نع  اٌ انؼ  سب : 564اغ : ٌُع  ة نسظ  م ي  ٍ ػث  د ؼ  ًط ف  ً ؼ  سغ ؼ  ٕاْد االٌض     (213)

 .165/ 8, ٔانً صص : 665/ 3,  )كسا(,ٔتال َعثح فً ذٓرٌة انهغح : 227

 (.) ٔزغ 13/446زغ(, ٔذاض انؼسٔض : , )332ٔ/ 6, ) ٔزغ( , ٔانهعاٌ : 1726/ 3ٌُظس: انصؽاغ :    (218)
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 , ) ٔزغ (.282/ 6انؼٍٍ :    (216)

, 13/446ك    سا( , ٔذ    اض انؼ    سٔض :  , ) 227/ 15) ٔزغ (, ٔانهع    اٌ : , 1726/ 3ٌُظ    س: انص    ؽاغ :    (227)

 ( .)ٔزغ

 . 446/ 2ٌُظس: انؽعح نهقساء  انعثؼح :    (221)

 . 834ٌُظس: يعًم انهغح , اتٍ فازض :    (222)

 , )يؼٍ (. 184/ 36)يؼٍ (, ٔذاض انؼسٔض :    411 -417/ 13ٌُظس: انهعاٌ :   (223)

 .2/446ٌُظس: انؽعح نهقساء انعثؼح :    (224)

 .278/ 2,ٔ ؼسغ انسضً ػهى انؽافٍح : 616: 3ٌُظس: انكراب :    (225)

 . 335 -334/ 3, ًْٔغ انٕٓايغ : 434 -1/433ٌُظس: ازذؽاف انضسب :    (226)

ٌِ ( نكُ ّ ظ اء ف ً انهع اٌ ػ ٍ 184ٌُظس: انُٕادز فً انهغح :    (223) , انري اشثرُاِ يا ظاء فً انُ ٕادز , ْٔ ٕ ) َؼ ٍ ا

 نهغٌٌٕٕ . اتً شٌد ) َؼٍؽاٌ ُ( ْٕٔ يا ػهٍّ ا

 .  185ٌُظس: َفعّ :    (228)

 .185انُٕادز فً انهغح :    (226)

 ,)ؼٍػ(.513/ 6, )ؼٍػ (, ٔذاض انؼسٔض: 2/571, )ؼاغ(, ٔانهعاٌ :148: 5ٌُظس: ذٓرٌة انغح :    (237)

 .  185ٌُظس: انُٕادز :    (231)

 (. ,) ؼٍػ513/ 6,)ؼٍػ (, ٔذاض انؼسٔض : 2/571, )ؼاغ(, ٔانهعاٌ : 148/ 5ٌُظس: ذٓرٌة انهغح :    (232)

 ,)ؼٍػ(.512 -6/511)ؼٍػ(, ٔذاض انؼسٔض :  2/572ٌُظس: انهعاٌ :   (233)

 ,)ؼٍػ(.6/512,)ؼٍػ(, ٔذاض انؼسٔض : 336/ 1ٌُظس: انصؽاغ :    (234)

 ,)ؼٍػ(.6/513,)ؼٍػ(, ٔذاض انؼسٔض : 336/ 1ٌُظس: انصؽاغ :    (235)

 .1783ٌُظس: انكايم :    (236)

 .1783انكايم :   (233)

 (.4, ْايػ زقى )1783ٌُظس: انكايم :    (238)

 

 قائمة المصادر والمراجع :

 . القرآن الكريم 
  الال ( ، تحقيالق: ءد الل  ٖٛٙفد ار الءحويين ال صريين : الاليراف  ، ف و الالعيد  الن ى الد اهلل )ت 

 د. ت . –مصر  –من العممام مكت ل المقافل الديءيل 
 (، تحقيالق و الرح ودراالالل ،د. ٘ٗٚارت ان العرب من لالان العرب: ا الو حيالان االءدلالال ،) الال 

 الال ٛٔٗٔ(، مط عل المدء  ، مصالر،ٔىممان محمد مراجعل د. رمعان ى د التواب، ط) رجب
 م .ٜٜٛٔ -

  الالال( ، تحقيالالق : ى الالد المعالالين ٘ٔٗااُ ز يالالل فالال  ىمالالم الحالالرون : الألالالروي ، ىمالال   الالن محمالالد )ت 
 م.ٜٔٚٔ ال = ٜٖٔٔ( ، ٔالمّموح  ، مط وىات مجمع المةل العر ّيل  دم ق )ط

 الالال( ، تحقيالالق: د . فحمالالد ٜٓٗل  ا الالا ،فحمالالد  الالن الالالميمان )تفالالالرار الءحو: الالمس الالالدين  الالن كمالالا 
 حالن حامد ال مء ورات دار الهكر ،ىمان ال د.ت . 

 الالالال(، تحقيالالالق: د. ى الالالد ٖٙٔااصالالالول فالالال  الءحالالالو: ا الالالن الالالالالراج، ف الالالو  كالالالر محمالالالد  الالالن الالالالألل )ت 
 م .ٜٚٛٔ ال = ٚٓٗٔ( ٕالحالين الهتم  ، م الالل الرالالل ال  يروت )ط

 الالالكل والوظيهالالالل : د. فاعالالالل مصالالالطهش الالالالالاق  ، المط عالالالل فقالالالالام الكالالالةم العر الالال  مالالالن حيالالالث ال 
 م .ٜٚٚٔ ال = ٜٖٚٔالعالمّيل  ، القا رة ال 
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 الال( ، تحقيالق ودراالالل: ٕٗ٘اامال  ال جرّيل : ا ن ال جري ، ف والالعادات   ل اهلل  ن ىمال )ت 
 م.ٕٜٜٔ - ال ٖٔٗٔ،مط عل المدء  ،مصر،ٔد. محمود احمد الطءاح  ،ط

 ٕٗٙحالاة : جمالالال الالالدين القهطالال  ، ا الو الحالالالن ىمالال   الالن يوالالالن )ت إء الا  الالالرواة ىمالالش فء الالا  الء 
 م .ٕٗٓٓ ال=ٕٗٗٔ( ، ٔ يروت )ط –ه( ، تحقيق : محمد ف و الهعل إ را يم ، صيدا 

  االءصان ف  مالا ل الدةن  ين الءحويين ال صريين والكوفيين: كمال الدين ا و ال ركات ى د
(، تالين محمالد محيال  الالين ى الد الحميالد   الٚٚ٘الرحمن  ن محمد  ن ا   العيد االء اري،)ت 

 ،دار احيام التراث العر   ،الط والت.
 الال( ٔٙٚفوعح المالالك إلش فلهيل ا ن مالك : جمال الدين  ن   ام ، ى د اهلل  ن يوالالن )ت 

 م .ٜٓٛٔ( ٙ، تحقيق : محمد محي  الدين ى د الحميد ال  يروت )ط
 الالال (، ٖٖٚالالالحاق الزجالالاج  الءحالالوي ،)تااليعالالاح فالال  ىمالالل الءحالالو: ا الالو القاالالالم ى الالد الالالرحمن ا 

 م.ٜٜٚٔ -ٜٜٖٔ، دار الءها س،  يروت ، ٖتحقيق: د. مازن م ارك ،ط
  ةيالالل الوىالالاة فالال  ط قالالات الءحالالويين : جالالةل الالالدين الالالاليوط  ، ى الالد الالالرحمن  الالن ف الال   كالالر )ت 

ل ءالالالان  – يالالالروت  – الالالال( ، تحقيالالالق : مصالالالطهش ى الالالد القالالالادر ىطالالالا ، دار الكتالالالب ، العمميالالالل ٜٔٔ
 م . ٕ٘ٗٔم = ٕٗٓٓ( ٔ)ط

 تحقيالق: د.  ٙتاج العالروس مالن جالوا ر القالاموس: لمالاليد محمالد مرتعالش الحالاليء  الز يالدي: ج،
 -ٜٖٙٔحالين ءصار،مراجعل،د،جميل العيد وى د الالتار احمد فراج،مط عالل حكومالل الكويالت،

،تحقيالالالالق: ى الالالالد ٖٙم، وج ٜٚٚٔ - الالالالال ٜٖٚٔ،تحقيالالالالق: مصالالالالطهش  حجالالالالازي ، ٚٔم ،وجٜٜٙٔ
 - الالالال ٕٕٗٔد. عالالالاح  ى الالالد ال الالالاق ، د. دالالالالد ى الالالد الكالالالريم جمعالالالل ،الكالالالريم العز الالالاوي مراجعالالالل، 

 م.ٕٔٓٓ
  الال (، تحقيالق: فحمالد ى الد ٖٖٚتاج المةل وصحاح العر يل : االماىيل  الن حمالاد الجالو ري ،)ت 

 م.ٜٜٓٔل ءان،  –، دار العمم لممةيين ، يروت ٗالةهور ىطار،ط
  ققاله وقالدم لاله ى الد الالالةم  الال (، حٖٓٚتأل يب المةل : ف و مءصورمحمد  ن فحمد االز ري ،)ت

 م.ٜٗٙٔ - ال ٖٗٛٔمحمد  ارون ،راجعه محمد ىم  الءجار،دار القوميل لمط اىل، مصر،
  الالال( ، تحقيالالق :  ٜٗٚالجءالالش الالالداء  فالال  حالالرون المعالالاء  : المالالرادّي ، الحالالالن  الالن قاالالالم ) ت 

 ٖٔٗٔ( ، ٔل ءان )ط –فدر الدين ق اوة ،و محمد ءديم فاعل ، دار الكتب العمميل ،  يروت 
 م .  ٕٜٜٔ ال = 

  حا الاليل الدعالالري ىمالالش  الالرح ا الالن ىقيالالل ىمالالش فلهيالالل ا الالن مالالالك :  الالرح وتعميالالق : تركالال  فرحالالان
  ال . ٕٙٗٔم=  ٕ٘ٓٓ( ٕ يروت )ط –المصطهش ، دار الكتب العمميل 

  ال( ٖٕٓٔحا يل الدالوقّ  ىمش مةء  الم يب ىن كتب ااىاريب : مصطهش محمد ىرفل )ت 
( ٔل ءالالالان )ط –فمالالالين ، دار الكتالالالب العمميالالالل ،  يالالالروت عالالال ط وتصالالالحيح : ى الالالد الالالالالةم محمالالالد 

 م .ٕٓٓٓ ال = ٕٔٗٔ
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  حا الاليل الصالال ان ىمالالش   الالرح اا الالموء  ىمالالش فلهيالالل ا الالن مالالالك :  محمالالد  الالن ىمالال  الّصالال ان ،)ت
 م.ٜٕٓٓ - ال ٖٓٗٔل ءان،  –(، دار احيام التراث العر   ، يروت ٔ ال (، ط)ٕٙٓٔ

  الال(، حققاله ٖٚٚى الد الةهالار الهارالال  و)ت الحجل لمقرام الال عل: تصءين ا   ىم  الحالن  ن 
 الالالالدر الالالالالدين قو ج ،و  الالالاليرجويجاء  راجعالالالاله ودققالالالاله ى الالالالد العزيالالالالز ر الالالالاح ، احمالالالالد يوالالالالالن الالالالالدقاق 

 م.ٜٗٛٔ - ال ٗٓٗٔ(،دار الم من لمتراث،ٔ،ط)
  الحمالالل فالال  إصالالةح الدمالالل مالالن كتالالاب الجمالالل : ا الالن الالالاليد ال طميوالالال  ، ف الالو محمالالد ى الالد اهلل  الالن

( ٔالالالالعيد ى الالالد الكالالالريم الالالالعودي ، دار الر الالاليد لمء الالالر  ةالالالداد )ط  الالالال( ، تحقيالالالق : ٕٔ٘محمالالالد)ت 
 م. ٜٓٛٔ

 الالالال( ، ٖٜٓٔدزاءالالالل اادب ولالالالب ل الالالاب لالالالالان العالالالرب : ، ى الالالد القالالالادر  الالالن ىمالالالر ال ةالالالدادي )ت 
  ال .ٕٖٚٔالط عل ااميرّيل ،  والق ال 

 دار الكتالب  ٖالدصا ص: ف و الهتح ىممان  الن جّءال  ، تحقيالق : د. ى الد الحميالد  ءالداوي ، ط،
 م.ٕٛٓٓميل  يروت ل ءان ، العم

  ٜ٘ٚٔالالالالدرس الءحالالالوّي فالالال   ةالالالداد : د . مألالالالدي المدزومالالال  ،دار الحريالالالل لمط اىالالالل ال  ةدادالالالال 
 . ٜٗٛٔ ال =  ٗٓٗٔ( ٔااردن ، )ط –توفيق الحمد ، دار اامل ، فر د  ٜٖ٘ٔ=

 (دارالز الالالالالرام، ٔديالالالالوان  ءالالالال   كالالالالر فالالالال  الجا ميالالالالل،جمع و الالالالرح ودراالالالالالل ى الالالالد العزيالالالالز ء الالالالوي ،ط،)
 م.ٜٜٛٔالقا رة،

 ( القالالالالا رة ، ٕديالالالالوان جميالالالالل  ميءالالالالل :  الالالالعر الحالالالالب العالالالال ري ، تحقيالالالالق: د. حالالالالالين ءصالالالالار، ط ،)
 م.ٜٛٙٔ

   ،ديالالوان  ي الرمالالل)غيةن  الالن ىق الالل(،  الالرح فحمالالد  الالن حالالاتم ال ا م ،روايالالل ف الال  الع الالاس معمالالب
 م.ٕٜٛٔ(، م الالل االيمان،  يروت، ٔتحقيق: ى د القدوس ف   صالح ،ط)

  م. ٜٓٛٔار صادر ،  يروت ، الط ، ديوان طرفل  ن الع د ، د 
   م .ٜٛٗٔديوان الأل ليين :  القا رة ، دار الكتب المصرّيل ال 
   الالالال (، تحقيالالالق: ٕٓٚرصالالالن الم الالالاء   الالالرح حالالالرون المعالالالاء : احمالالالد  الالالن ى الالالد ... المالالالالق  )ت 

  ال .ٜٖٗٔاحمد محمد الدراط،مط وىات مجمع المةل العر يل ، دم ق، 
  دار  ٔممالان  الن جّءال  ، تحقيالق: د. حالالن  ءالداوي ، ط الر صءاىل االىراب : ا و الهتح ى ،

 م.ٜ٘ٛٔالقمم ، دم ق ، 
   ال( ، تحقيق : الاليد ىم  ٜٙٚ رح ا ن ىقيل :  ألام الدين العقيم  ، ى د اهلل  ن ىقيل )ت 

  ال . ش .ٕٖٛٔ( ، ٕإيران )ط –الحاليء  ،مط عل ءألعت 
  لدين محمد  ن جمال الدين محمد  ن  رح ا ن الءاظم ىمش الهيل ا ن مالك : ا و ى داهلل  در ا

 -(،دار الكتالب العمميالل ، يالروتٔ ال (، تحقيالق: محمالد  االالل ىيالون الالالود ،ط)ٙٛٙمالك ،)ت 
 م.ٕٓٓٓ - ال ٕٓٗٔل ءان، 
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   الالرح اال الالموء  ىمالالش فلهيالالل ا الالن مالالالك المالالالمش مالالءألج الالالالالك الالالش فلهيالالل ا الالن مالالالك : ىمالال   الالن 
(، مكت ل الءألعل ٔالدين ى د الحميد،ط) ال (، تحقيق: محمد محي  ٜٔٔمحمد اال موء  )ت 

 م.ٜ٘٘ٔالقا رة،مصر،
   الالرح التصالالريح ىمالالش التوعالاليح فو التصالالريح  معالالمون التوعالاليح فالال  الءحالالو : ، دالالالد  الالن ى الالد 

(،دار الكتالالالب العمميالالالل ٕ الالالال ( ، تحقيالالالق: محمالالالد  االالالالل ىيالالالون الالالالالود،ط)ٜ٘ٓاهلل ااز الالالري ،) ت 
 م.ٕٙٓٓ - ال ٕٚٗٔل ءان،  -، يروت

   الال (، تحقيالق: ٙٛٙالحاجب: رع  الدين محمد  ن الحالالن االالالترا ا ي )ت  رح  افيل ا ن 
 ل ءان، الط والت. -محمد ءور الحالن ،وآدرين،دار الكتب العمميل ،  يروت

 (، تالالالالألين: ى الالالالد اهلل  الالالالن  الالالالري، تقالالالالديم ٖٚٚ الالالالرح  الالالالوا د االيعالالالالاح: ال الالالال  ىمالالالال  الهارالالالالال ،) الالالالال 
أة العامالالالل ل الالال ون المطالالالا ع وتحقيالالالق، د. ىيالالالد مصالالالطهش درويالالالش،د. محمالالالد مألالالالري ىالالالةم، الأليالالال

 م.ٜ٘ٛٔ - ال ٘ٓٗٔاالميريل، القا رة،
  رح  وا د ال افيل : ى د القادر  ن ىمر ال ةدادي ،تحقيق: محمد ءالور الحالالن وآدالرين، دار 

 ل ءان،الط والت . -الكتب العمميل ، يروت
    ، ةالداد ال  رح ىمدة الحافظ وىدة الةفظ : ا ن مالك ، تحقيق : ىالدءان ى الد الالرحمن الالدوري

 م .ٜٚٙٔ
   ال ( ، تحقيق : د.  ٜٚٗ رح ىيون اعىراب : المجا ع  ، ف و الحالن ىم   ن فعال )ت 

 م. ٜ٘ٛٔ= ٙٓٗٔ( ٔالزرقام )ط –حءا جميل حداد ، مكت ل دار المءال ، ااردن 
   رح الرع  ىمش الكافيل : رع  الدين محمد  ن الحالن ااالترا ا ي ، تحقيق: فحمد الالاليد 

 مصر،الط وال ت . –ت ل التوفيقيل، القا رة فحمد ، المك
  الالالرح الكافيالالالل ال الالالافيل : ا الالالو ى الالالد اهلل جمالالالال الالالالدين محمالالالد  الالالن ى الالالد اهلل  الالالن مالالالالك الطالالالا  ،)ت 

  ال (، حققه وقدم له، د. احمد ى د المءعم  ريري ،دار المامون لمتراث،الط والت .ٕٚٙ
  الال( ، تحقيالق:  ٖٗٙمال  )ت  رح المهصل : موفق الدين  الن يعاليش : ف الو ال قالام يعاليش  الن ى 

فحمد الاليد فحمد ، راجعه ووعع فألاراله: االماىيل ى الد الجالواد ى الد الةء ،المكت الل التوفيقيالل، 
 مصر، الط وال ت . -القا رة

   ، الالوا د التوعالاليح والتصالالحيح لم الالالكةت االجالالامع الصالالحيح: جمالالال الالالالين  الالن مالالالك االءدلالالالال 
 م.ٜ٘ٛٔ - ال ٘ٓٗٔيل العراقيل،تحقيق: د. طه محالن، وزارة االوقان وال  ون الديء

  الالالال( ، تحقيالالالق : محمالالالد ف الالالو ٜٖٚط قالالالات الءحالالالويين والمةالالالويين : الز يالالالدي ، ف الالالو  كالالالر محمالالالد)ت 
 م .ٖٜٚٔالهعل إ را يم ، القا رة ال دار المعارن ال 

  الالال( ، تحقيالالق : محمالالود محمالالد ٖٔٛىمالالل الءحالالو : الالالوراق ، ف الالو الحالالالن محمالالد  الالن ى الالد اهلل)ت 
 م .ٕٕٓٓ ال =ٕٕٗٔ( ٔالعممّيل ،  يروت ال ل ءان )طمحمود ءّصار ، دار الكتب 

  (، تحقيالق: د. مألالدي المدزومال  ،ود. ا الرا يم ٘ٚٔالعين : الدميالل  الن فحمالد الهرا يالدي ، ) الال 
 م.ٕٜٛٔ -ٜٓٛٔالالامرا  ، وزارة المقاف  واالىةم  ةداد، 
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  د.ت. الهألرالت : ا ن الءديم ، تحقيق : محمد فحمد فحمد ، المكت ل التوفيقّيل ال مصر، 
  فألرالالالالت الكتالالالب الءحوّيالالالل المط وىالالالل : د.ى الالالد الألالالالادي الهعالالالم  ، مكت الالالل المءالالالارة ، الزرقالالالام ال

 م .ٜٙٛٔ ال = ٚٓٗٔ( ٔااردن)ط
                         القاموس المحيط والقاموس الواليط ف  المةل : مجد الدين محمد  ن يعقوب 

  يروت ل ءان، ال ط وال ت . ال (، دار العمم لمجميع ، ٚٔٛالهيروز آ ادي ،)ت      
  قعايا ءحوّيل : د. مألدي المدزوم  ، المجمع المقاف  ، ف و ظ   ال اعمارات العر ّيل المّتحالدة ال

 م .ٖٕٓٓ
  ال ٖٗ٘ٔالقواىد ااالاالّيل لمةل العر ّيل : فحمد الألا م  ، دار الكتب العممّيل ،  يروت ال ل ءان 

 . 
  ال (، حققاله: د. محمالد ٕ٘ٛحمد  ن يزيد الم رد ،)ت الكامل ف  المةل واالدب:  ا و الع اس م 

 م.ٕٜٜٔ - ال ٕٔٗٔ، م الالل الرالالل ، ٕاحمد الدال  ، ط
   الالال( ، تحقيالالق و الالرح : ى الالد  ٓٛٔكتالالاب الالالي ويه : ف الالو   الالر ىمالالرو  الالن ىممالالان  الالن قء الالر )ت 

 م. ٜٛٛٔ ال =  ٛٓٗٔ( ، ٖالالةم محمد  ارون ، مكت ل الداءج  ، القا رة )ط
  و الهعالالل جمالالال الالالدين محمالالد  الالن مكالالرم  الالن مءظالالور اافريقالال  المصالالري ،)ت لالالالان العالالرب : ف الال

  ال .٘ٓٗٔايران،  - ال (، ء رادب الحوزة ، قمٔٔٚ
   ، الممع ف  العر يل: ا و الهتح ىممان  ن جّء ،تحقيق: فا ز فارس ، دارالكتب المقافيل الكويت

 م. ٕٜٚٔ - ال ٕٜٖٔ
   الالالرح وتحقيالالالق: ى الالالد الالالالالةم محمالالالد  الالالال (، ٜٕٔمجالالالالس معمالالالب: احمالالالد  الالالن يحيالالالش معمالالالب ،)ت 

 م.ٜٛٗٔ ارون ،دار المعارن  مصر،
   الالال (، دراالالالل وتحقيالالق: ز يالالر ى الالد المحالالالن ٜٖ٘مجمالالل المةالالل : احمالالد  الالن فالالارس  الالن زكريالالا)ت 

 م.ٜٙٛٔ - ال ٙٓٗٔ(، موالالل الرالالل ،العراق ، ٕالمطان ، ط)
  مالالان  الالن جّءالال  ، المحتالالالب  فالال  ت يالالين وجالالو   الالوا  القالالرامات وااليعالالاح ىءألالالا ، ف الالو الهالالتح ىم

تحقيالالق الجالالزم االول،ىمالال  الءجالالدي ءاصالالن ،ود.ى الالد الحمالاليم الءجالالار،ود. ى الالد الهتالالاح االالالماىيل 
 - الال ٕٗٗٔ م  ،والجزم الماء ،ىم  الءجدي ءاصن ،د. ى د الهتاح االالماىيل  الم  ،القا رة، 

 م.ٕٗٓٓ
   المدصالالالالالص: ا الالالالالو الحالالالالالالن ىمالالالالال   الالالالالن الالالالالالميمان الءحالالالالالوي المةالالالالالوي االءدلالالالالالال  المعالالالالالرون  الالالالالا ن

  ال .ٖٙٔٔ(، المط عل الك رى االميريل  والق ، مصر،ٔ ال (،ط)ٛ٘ٗتاليد ،)
   ، المدرالالالل ال ةداديالالل فالال  تالالاري  الءحالالو العر الال  : د. محمالالود حالالالء  محمالالود ، م الالالالل الرالالالالل

 م. ٜٙٛٔ ال = ٚٓٗٔ(، ٔ يروت ، )ط
  ،  ّمدرالالل الكوفالل ومءألجألالا فالال  دراالالل المةالل والءحالو : د.مألالالدي المدزومال  ، دار الرا الد العر الال 

 م.ٜٙٛٔ ال = ٙٓٗٔ( ٖ يروت ال ل ءان ، )ط
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   المز ر فال  ىمالوم المةالل وفءواىألالا : الالاليوط  ،  الرح وتعميالق : محمالد ف الو الهعالل إ الرا يم ، و
  - الال ٕٛٗٔل ءالان  – يالروت  –محمد جاد المولش ، وىم  محمد ال جاوي . المط عل العصريل 

 م .  ٕٚٓٓ
  الالال( ، تحقيالق : د. ى الالد الهتالاح الالالميم ، ٙٔٙمالالا ل دةفيالالل فال  الءحالالو : ف الو ال قالالام العك الري)ت 

 م .ٕٗٓٓ ال = ٕ٘ٗٔمكت ل ارداب ال القا رة 
   الال( ،  ٖٚٚالمالا ل العالكريات ف  الءحو العر ّ  : ف و ىم  الءحوّي ، حالالن  الن فحمالد ) ت 

 م. ٕٜٛٔ( ٔ)ط – ةداد  -تحقيق  : د. ىم  جا ر المءصوري ، مط عل الجامعل  
   ال  (، تحقيق وتعميق، د. محمد ٜٓٚد:  ألام الدين  ن ىقيل،) ت المالاىد ىمش تالأليل الهوا 

 م.   ٕٔٓٓ - ال ٕٕٗٔ(، مركز احيام التراث االالةم  ، مكل المكرمل، ٕكامل  ركات، ط)
  الالال (،تحقيالالق: احمالالد يوالالالن ءجالالات  ٕٚٓمعالالاء  القالالران : ا الالو زكريالالا يحيالالش  الالن زيالالاد الهالالرام ،) ت 

 م.ٜٓٛٔ(، ىالم الكتب ، يروت ، ٕ م  ، ط) ،ومحمد ىم  الءجار، وى د الهتاح االماىيل
   مةءالال  الم يالالب ىالالن كتالالب ااىاريالالب : جمالالال الالالدين  الالن   الالام ، ف الالو محمالالد ى الالد اهلل  الالن يوالالالن

  ال. ٖٛٚٔ( ٔطألران )ط – ال( ، تحقيق : د. مازن الم ارك ، م الالل الصادق  ٔٙٚ)ت 
   د. ىمالالال   الالالو  ه(، قالالالدم لالالاله و و الالالهٖٛ٘المهصالالالل فالالال  صالالالءعل االىالالالراب: جالالالاراهلل الزمد الالالري،)ت

 م. ٖٕٓٓممحم ، دار مكت ل الألةل ، 
   المهيالالالالد فالالالال  المالالالالدارس الءحوّيالالالالل : د.إ الالالالرا يم ى الالالالود الالالالالالامرا   ، ىاصالالالالم لمط اىالالالالل والء الالالالر ال

 م .ٖٕٓٓ( ٔالحديدة)ط
  الالال( ، تحقيالالق : محمالالد ى الالد الدالالالق ٕ٘ٛالمقتعالالب : الم الالرد ، ف الالو الع الالاس محمالالد  الالن يزيالالد )ت 

 . يروت ال د.ت  -ىعيمل ، ىالم الكتب 
  الال( ، تحقيالق : فحمالد ى الد الالالتار ٜٙٙالمقّرب : ا الن ىصالهور اا ال يم  ، ىمال   الن مال من)ت 

 م .ٜٙٛٔالجواري ، وى د اهلل الج وري ، مط عل العاء  ال  ةداد ال 
   الالال (، لكتالاب التصالرين ا ال  ىممالالان ٕٜٖالمءصالن :  الرح ا ال  الهالالتح ىممالان  الن جّءال  ،)ت 

االالالالتا ين إ الالالرا يم مصالالالطهش ، وى الالالد اهلل امالالالين المالالالازء  الءحالالالوي ،)ت   (، تحقيالالالق لجءالالالل مالالالن ا
 م.ٜٗ٘ٔ - ال ٖٖٚٔ(،ٔط)

  ( ٔالءحو العر   مءألج ف  التعمم ال ات  : د. ى د ىم  حالين صالح ، دار الهكر ال ىّمان )ط
 م .ٕٔٓٓ ال = ٕٔٗٔ

  ( ٔالءالدام فال  المةالل والقالرآن : د. فحمالد محمالد فالارس ، دار الهكالر الم ءالاء  ،  يالروت ال ل ءالان)ط
 م .ٜٜٛٔ  ال =ٜٓٗٔ

   الءزىالالالل المءطقّيالالالل فالالال  الدراالالالالات المةوّيالالالل ىءالالالد الهالالالّرام : د. والالالالام مجيالالالد جالالالا ر ال كالالالري ، مكت الالالل
 م .ٜٕٓٓ ال =ٖٓٗٔ( ٔمصر ، دار المرتعش ، العراق ال  ةداد)ط
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   ءز ل اال ام ف  ط قات ااد ام : كمال الدين ااء الاري ، ف الو ال ركالات ى الد الالرحمن  الن محمالد
- الالال  ٕٗٗٔ( ، ٔ يالالروت ، )ط –لهعالالل إ الالرا يم ، المط عالالل العصالالريل ، تحقيالالق : محمالالد ف الالو ا

 م. ٖٕٓٓ
   ء الالأة الءحالالو وتالالاري  ف الالألر الءحالالاة  : ال الالي  محمالالد الطءطالالاوي ، مراجعالالل وتعميالالق: الالالعيد محمالالد

 م.ٕ٘ٓٓ ال =ٕٙٗٔ يروت ل ءان  –المحام ، ىالم الكتب لمط اىل والء ر والتوزيع 
   تط يقّيالالالل : د.ءألالالالاد فمالالاليح العالالالاء  ، دار ال الالال ون الالالالءص المةالالالوي  الالالين الالالالال ب والمالالالال ب دراالالالالل

 م .ٕٚٓٓ( ٔالمقافّيل العاّمل ال  ةداد)ط
   الءكالالت فالال  تهالالالير كتالالاب الالالي ويه : ااىمالالم ال الالءتمري ، ف الالو الحجالالاج يوالالالن  الالن الالالميمان )ت

 – الالال( ، تحقيالالق : ز يالالر ى الالد المحالالالن الالالمطان ، مء الالورات معألالالد المدطوطالالات العر ّيالالل  ٙٚٗ
 م. ٜٚٛٔ ال =  ٚٓٗٔ( ، ٔالكويت )ط –يل والمقافل والعموم المءظمل العر ّيل لمتر 

   الءألايالالل فالال  غريالالب الحالالديث واالمالالر: لمجالالد الالالدين الم الالارك  الالن محمالالد  الالن االمير،دالالرج فحاديمالاله
(، دار الكتالالالالب العمميالالالل  يالالالالروت ،ل ءالالالالان، ٔوىمالالالق ىميالالالاله : صالالالةح  الالالالن محمالالالد  الالالالن ىويعالالالل ،ط)

 م.ٜٚٙٔ - ال ٖٚٛٔ
   م الالالالل فءصالالاريان ، قالالم ٕطالب)ىميالاله الالالالةم (،ط  ءألالالج ال ةغالالل : لءمالالام ىمالال   الالن ا الال ،– 

 م.ٖٕٓٓ - ال ٕٗٗٔايران، 
   (، دار ٕ الال (، ط)ٕ٘ٔالءوادر ف  المةل : ال ال  زيالد الالعيد  الن اوس  الن ما الت االءصالاري،)ت

 م.ٜٚٙٔ - ال ٖٚٛٔل ءان ،  –االكتب العمميل ،  يروت 
 الالالرحمن  الالن ف الال   كالالر   مالالع الألوامالالع فالال   الالرح جمالالع الجوامالالع : جالالةل الالالدين الالالاليوط  ، ى الالد

 الالالال ال ٜٜٖٔ الالالال( ، تحقيالالالق : د. ى الالالد العالالالال الالالالالم مكالالالرم، ال حالالالوث العممّيالالالل ال الكويالالالت )ٜٔٔ)
 م( .ٜٜٚٔ

 
 سائل الجامعّية والدورّيات  الر 
   التء يالالاله ىمالالالش  الالالرح م الالالكةت الحماالالالالل : ا الالالو الهالالالتح ىممالالالان  الالالن جّءالالال  ،دراالالالالل وتحقيالالالق: ى الالالد

 م.ٜٗٚٔرداب، جامعل  ةداد،المحالن دموص  الءاصري ،رالالل ماجالتير،كميل ا
  /الداللالالل الّصالالرفيل ىءالالد ا الالن جّءالال : رافالالد حميالالد يوالالالن الالالمطان، اطروحالالل دكتالالورا  ، كميالالل التر يالالل

 م.ٜٕٓٓصه  الدين الحم  ف  جامعل  ا ل ، 
  ،الهرعالالّيات وآمار الالا فالال  فحكالالام الءحالالو العر الال : ءجالالاح ح الاليش  الالادع العتالالا   ،رالالالالل ماجالالالتير

 م .ٕٕٓٓ ال = ٖٕٗٔآداب /  ةداد ال 
  وقوع الحال معرفة )بحث( : د. عمر علـي محمـد الـدليمي ج مجلـة جامعـة ا نلـار للعلـوم اةنسـانّية ج العـدد
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