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ٌص:ال  ُمَمخَّ
ػةَبَهِأ م ِلػح الالحػِر الََِّرِبػِح ِاػْف ِ َه َػْيفِ          ََ ِلػح  :َيْهدُؼ هذا الَبْحػُث لَلػد ِدَراَةػِأ َََِػِر م الُا

ُصرِؿ الالحِر الََِّرِبِح ؛ َرَذِلَؾ َعْف َطِريِؽ الِقَيةِس َاَظرًا ِلم لقةُرِب الَكِبيِر بْيَاهػة   َرَبػيَف الِقيػةِس   َُ 
ػػػػَبِس م ِلَاِ ػػػػحِه َذاِت  َل َرَكػػػػَذِلَؾ الُرُُػػػػرُؼ ِعْاػػػػَد ُعَمَاػػػػةِه َُُصػػػػرِؿ الِ قػػػػِس َاػػػػَه ُاصػػػػَطَمِ  م ُِيػػػػةِس ال

ػػػً  َعػػػف ِدَراةػػػِأ َََِػػػاالصػػػِط ِح ِلػػػح َُُصػػػرِؿ الال  َْ ػػػةَبَهِأ ِلػػػح الَِّراِاػػػؿِ حػػػِر الََِّرِبػػػِح   َل ََ   ِر الُا
ػةَبَهِأ الّم ِظّيػأِ  .رالّ ِِّْميِؿ  ََ ََلَِّػةؿِ  َرِلح الّ ْطِبيِؽ الالْحِرّي ِاف ِخػ ِؿ ِذكػِر الُا ََةػَاةِه   َرا   ِلػح ا

ػػةَبَهِأ الَاَِّْاِرّيػػِأ   ََ ِّ َِػػِأ َا ِةػػهة  بِّػػَد  َْقػػِديـِ ُر َيػػٍأ  َرالُحػػُررِؼ   َرَكػػَذلَؾ ِذْكػػُر الُا ِلػػح اََُةػػةـِ ال
ػَحٍأ الةػػِ َِّاةِؿ الااَحػػةِة ِلهػذا الُاصػػَطَمِ  ُااػػُذ َْف اْاَطَمَقػػْت َبػَراِدُر الِدراَةػػةِت الالْحِريلػػِأ لَلػػد َْف  َِ َرا

ْت كَاْاَهٍج ِلَ ِِّْميـِ الماَغِأ   َرَُْد َعِاَد َكِيٌر ِاػف الااحػة ِة لَلػد َربػِط الَاةػةِِِؿ الالحريلػِأ   َرَبيػةِف اة ََقرل
ػةَبهِأ   َرُهػـ ِلػح  ََ الَِّ َُةِت الُاََ ركِأ اّلِ ح َ  َاُه ِ ْمَؾ الَاةةَِِؿ َعف َطِريِؽ اةِ َِّاةِؿ َلَ ػةِظ الُا

َُاػرِر ا ّلِ ػح َلهػة َاِِيػٌؿ هذا اَاِر ُيحِقِقرف الَااَهَج الَِّقِمح َرالَااِطِقح اّلِذي ِاف ُاَةّمَاةِ س لدراِؾ ا
ََْذَهةفِ   .ِلح ا

َُُاػرِر         َُةَاْت َُراُِِاُس َرَاةةُِِمُس ُكماَهة َعَمػد َ ْاػِه ا َرِاَف الَاُِّْمرـِ ِبِس َفل الالحَر الََِّرِبِح ِلالَاة 
ـل الُاَػػَ َرَكِأ   اّلِ ػػح  َ لِصػػُؼ ِبَاالَهػػة  ََ َايلػػُز ِبُ ْاَمػػٍأ ِاػػَف الََِّاةِصػػِر َرالَِّ   َُػػةِت الُاَ َداِخَمػػِأ   َرِاػػف َِػػ

َُُصػرِؿ   رالػدلليُؿ َعَمػد َذلػَؾ الَااػةِهُج الالحِريلػُأ  ِبَاةُه َاْاَهٍج َاْحِريٍّ َيُقرـُ َعَمد  َْاِةيِس الَقَراِعػِد را
ػةُبِس راالَػِ َراِؾ َةػراٌه اّلِ ح اْرَ َكَز َعَميَهة الااَحػةُة ِلػح  َػاِليِؼ ُاَصػالَ ةِ ِهـ اّلِ ػح اعَ َاػَدْت َعَمػد ال ل  ََ

ةُبُس ِلح الِ اِس  ََ ـْ ال ل ةُبُس ِلح اََِِر اإلعَراِبِح   َ ََ  .َََكةَف  ال ل
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ػرَع ِلػح ََ َمػِب          َُ َرالِذي َ َِّمَاة َاِقُؼ ِعاَد هػذا الَبحػِث َفل الااحػةَة اةػ ََاُدرا لَلػد هػذا الَار
ـا ُل َة َػػُس   َرَيْ اػػُه الَاةػػةِِِؿ الالحِريلػػِأ   َرَرَُ ُػػرا عِ  َُةِِِقَهػػة   َرلكػػْف ُدرَف َْف َيُكػػرَف َلػػُس َ ْاػػٌه ُيِمػػ اػػَد َد

ػػػْاَمُس   اَاػػػُر اّلػػػِذي َحػػػَدا ِبَاػػػة َْف َاقُػػػرـَ بهػػػذا الػػػدلرِس   َلَيكػػػرَف َ اَِّػػػًة  َاِظيِرّيػػػًة َرَ حِميِمّيػػػًة ِلَهػػػذا  ََ
رعِ  َُ  .الَار

 
 :توطئةٌ 

 :اَلِتِو ِعْنَد النَُّحاةِ ِدرَاسٌة ِفي الُمْصَطَمِح َوأصَ 
ػٍد        ـُ  رالصل ُة رالةل ـُ َعَمػد َاِبِيَاػة ُاَحال ةِبُس رالُاحَك الَحْاُد ِلملِس اّلِذي ََْاَزَؿ الُقرآَف ِااُس الُا ََ

ػػػِأ رالَكػػػرـُ  ََ ػػػبيَس َلػػػُس ِلػػػح الَ صػػػةَحِأ رالِطيبػػػِأ رالَبَة ََ ريَف رَعَمػػػد آلػػػِس الطليِبػػػيَف الطلػػػةهِ   اّلػػػِذي ال 
 .رَصحةَبِ ِس الغِر الُاه ِديَف َ اِّيفَ 

 :َالة َبِّدُ 
َلي اػػةَرُؿ هػػذا الَبحػػُث ِدراةػػَأ َِػػِرم الُاَػػةَبَهِأ م ِلػػح الالحػػِر الََِّرِبػػِح   ِلَاػػة َلَهػػة ِاػػف َاةػػةَحٍأ       

َكَاػة ُيَػيُر لَلػد َذلػَؾ  َكِبيَرٍة ِلح الدلرِس الالْحِري   َرِهَح ََْكَبُر ِاف َْف ُ حَصَر ِلح َبةِب مالقيػةِسم
ػةِبهِأ ِاػف ِ َهةِ هػة اَْربػِه    ََ َُػةِِِؽ الُا َكِِيٌر ِاف الااحةِة ِلح َُصرِؿ الالحػِر   َرِلَكػح َاِصػَؿ لَلػد َد
ف راإلَحةِطِأ الَكةِامِأ ِبادِؽ  ََ ةِصيِمَهة   َبدََاة ِبَ ْاِهيٍد َعِف الُاْصػَطمِ  رَََصػةَلِ ِس ِعاػَد الااحػةِة   َرِاػ

ـل  َقِةػػػيـ الِدَراَةػػػِأ َعمػػػد َاْبَحِِػػػيفِ  ػػػةَبَهِأ ِلػػػح َُُصػػػرِؿ  :َِػػػ ََ ُؿ: ِدَراةػػػَأ ََِػػػِر الُا  َاػػػةَرَؿ الَابحػػػُث اَرل
الالحػػِر الََِّرِبػػّح   َرالِةػػيلاة الِقَيػػةُس َاَظػػرًا ِلم لَقػػةِرِب الَكِبيػػِر َبْيَاُهَاة َر َػػداُخُؿ الُاْصػػَطَمِ  َاػػَه ُِيػػةِس 

َلبِس َرِلح ا ػةية َُُصػرِؿ ال ََ َُ َُِرَهة ِلح الَِّراِاِؿ رالّ ِِّْميِؿ ِلُدُخرِلِهَاة ِلح  ةِ ْصَحةِب الَحةِؿ رَكَذلؾ ََ
 .الالحِر الََِّرِبحِ 

ِلػػةِاح      ػػةَبَهِأ ِلػػح ال لْطِبيػػِؽ الالحػػرّي   َبِّػػَد  َْقِةػػيِاِس  :ِلْيَاػػة  ََاػػةَرَؿ الَابَحػػُث ال ََ ِدَراةػػَأ َِػػِر الُا
ػةَبَهُأ الَاَِّْاِرّيػُأ م  َرِلػح ُكػِؿ َطػَرٍؼ  َعَمد َطَرَلْيفِ  ََ ةَبَهُأ الّم ِظيلُأم ر مالُا ََ ُا ََاةِصَ ْيِف   َرُهَاة مالُا

ََْةَاةِه راَلَِّةِؿ َرالُحررؼِ  ـل  ََاةرُؿ ا  َ.   
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ػةبَ       ََ لُػرا َعَمػد ِالُا ػيِ  َكِِيػٍر َرَ كُاُف َََهِايلػُأ الَبحػِث ِلػح َفل َكِِيػرًا ِاػف الااَحػةِة َعرل َِ َهِأ ِلػح َ ر
ػػَبُب ِلػػح  ِاػػف الَاةػػةِِِؿ الالحِريلػػِأ   َرَكػػَذِلَؾ االعِ َاػػةُد َعَميَهػػة ِلػػح َربػػِط اََػػَيةِه الُاَػػَ َرَكِأ   َرالةل

ػُه الُاَقػِدَاةُت ِاػ ََ َُةِِِقَهػة ِبَحيػُث ُ ر ةُبِس الَكِبيػِر ِلػح َاَةػةِِِؿ الماَغػِأ َرَد ََ ف ِخػ ِؿ َذِلَؾ َيُِّرُد لَلد ال ل
ػػِبيِس ِلمُرُصػػرِؿ لَلػػد الّا َػػةِِِج الِِّمِاّيػػِأ ِلِبَاػػةِه ال لرِكيػػِب الالحػػِرِي   َرَيبػػدَُ هػػذا اَََِػػُر َاػػَه  َ رِظيػِؼ ال َل
ػَِّْت اعِ َاػةَدًا َعَمػد الااُصػرِص الَاةػُارَعِأ  َِ ََُراِعَد الماَغِأ ُر َُرَلد ِلِدَراَةِأ الااَحةِة ؛ َفل  الِبَدايِأ ا

يِهة الَااِطُؽ الماَغِريا   َرَكةَف هذا اَاػُر َةػَببًة ِلػح َ اػِه ا َِ ّلِ ح اََ َرَكْت ِبِصَ ةٍت َِةِبَ ٍأ َكَاة َيقَ 
ةِبِهِأ ِلح َََِاةِه َرَػِه الَاَاػةِهِج الالحِريلػِأ َكَ اػِه الااحػةِة ِلمَارُلرَعػةِت ِلػح ِبػةٍب َراحػٍد  ََ اَُارِر الُاَ 

ُُ   َر الَا ػػُررَراُت   َر َ اػػُه اََػػَيةِه اّلِ ػػح اَػػَ َرَكْت ِلػػح الََِّاػػِؿ َاُحػػر م   رَكػػَذا الَااُصػػربَ  ةِت
فل رَََخَراُ هة    .َر َاة ا لَ َقْت ِلح الَرِظيَ ِأ ُدرَف الََِّاِؿ َكُحُررِؼ الَِّطؼِ ...َكةَف رَََخَراُ هة   راِ 

َُبَؿ الُرُلرِج ِلح ِدَراةِأ اََصػةَلِأ لِ          ػةَبَهِأ َرَاُررـُ  ََ هػذا الُاصػَطَمِ  َْف َاِقػَؼ ِعاػَد َداَلَلػِأ الُا
ػػةَبَهِأ ِاػػف  .ِلػػح الماَغػػِأ راالصػػِط ِح  ََ ػػَبةٌ   َلةلُا َْ ُِْؿ َرالَ ْاُه ََ ػػِبْيُس:الِا َل ػػْبُس رال َل ػػْبُس َرال َِ ػػبَس: ال ََ

ََِمػػػػػُس  ػػػػػحَه َاة َل ػػػػػحُه ال َل ػػػػػَبَس ال َْ ػػػػػةِبَهةتُ َرالُا َ ... رََ َلػػػػػاَُرُب َاًِّاػػػػػد َلَهػػػػػة  (ٔ).((الُاَ َاػػػػػةِِ تُ    :ََ
ػػػةَبَهٌأ ُاِّيلاػػػأ   َرُيَقػػػةُؿ:   ََ ػػػْبَهُأ  االَػػػِ راُؾ َي َالػػػُس ال ُبػػػدل ِاػػػف رُ ػػػرِد َطػػػَرَليِف َح ّػػػد ُ رَلػػػَد ُا َا رال

ـِ اَلِ َبةُس   را َل ِبيهًة ُلِبَس َعَميسِ لِاِؿُ بةل ََاُر  ََ َُِبَس َعَميِس ا َؽ َبِّػُض ال (ٕ).((  َر ُِّمَاػةُه   َرَلػرل
ػػبِس َرالِاِػػِؿ ِبػػافل   َل ػػ َبػػيَف ال َل ػػةَهدُ ال ََ ػػَراِد  َرال ُيَقػػةؿُ  :  َلُيَقػػةؿُ بَس ُيةػػَ َِّاُؿ ِليَاػػة ُي ػػبُس الةل َِ ػػَراُد   :الةل

                     (ٖ).((الُقدَرُة َكَاة ُيَقةُؿ ِاُِمَهة
ػػةَبَهُأ ِلػػح االصػػِط ِح           ََ ػػيَِ  رالُا َل ُُُهَاػػة ِهػػَح ا َِ ػػةُؽ ال ََِمػػُأ: ا ِ ة يِف ِلػػح الَكيَ ّيػػِأ   رالُاَاة

ُُُهَاة ِلح الَكِايلأِ  :ِلح الالرِعّيِأ   رالُاَةةراةُ   (ٗ).((ا ِ ة
الَاػػة َرَرَدْت ِلػػح َََُةػػةـِ           ػػةَبَهِأ  راِ  ََ ػػُِّرا َ ِِّري ػػًة َخةِلصػػًة ِلمُا ََ ـْ َي ػػة ِعاػػَد الااَحػػةِة لػػِلالُهـ َلػػ َال
ـَ   َرُهػرَ الِقَيةِس ا ػَبِس َكَاػة  ََقػدل َل الِقَيػةُس اّلػِذي ال ُ َراَعػد ِليػِس الِِّملػُأ   َرُيػذَكُر  :ّلِ ح ِااَهة ُِيةُس ال

ةِرِع بةةـِ الَ ةِعؿِ  ََ ةَبَهِأ ِلعَراِب الِ ِِّؿ الُا ََ ةَبَهِأ   كػ ُا ََ ِد الُا  ( ٘).ِلُاَ رل
َُد َاِ ُد َبَِّض الااَحةِة   َرَُػد  َ       ػةَبَهِأم   َرَكَاالػُس اصػِط ٌح َلَهػة   ِاػف َرلِكْف  ََ ُِرا َعػِف مالُا َحػدل

ػػٍه َرُيَخةِل ُػػُس ِلػػح    :هػػػ(ٓٛٔ ت  َذِلػػَؾ َاػػة َذَكػػَرُ  ِةػػيَبَريسِ  َِ ػػحِه ِلػػح َار َل ػػحُه بِةل َل َلَقػػد َيَػػَبُس ال
َلػحهِ    :  َرَكػَذِلؾ َُرلُػسُ  (ٙ).((ََكَِػَر ِاػف َذِلػؾَ  َلػحُه ِبةل ْف َكػةَف َلػيَس ِاَِمػُس ِلػػح  َرَُػد َيَػػَبُس ال   راِ 
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ػػةَبَهِأ ِباحػػٍر َعػػةِبرٍ هػػػ( ِعاػػٔٙٓٔ  َرَيِقػػُؼ َيةِةػػيُف الِحاِصػػح ت (ٚ).َ ِايػػِه اََػػَيةِه(( ََ   لْذ َد الُا
ػػػةَبَهُأ ِهػػػحَ    :َُػػػةؿَ  ََ ةَبَس َرالُا ََ ػػػةَرَكُأ ِلػػػح الَكيِ ّيػػػأِ  :ِاِػػػُؿ َََػػػَبَس ِلػػػح الَاَِّاػػػد  ََ   َراػػػَف  (ٛ).((الُا

ػػٌد ُاْحيػػح الػػِديِف َك َاػػًة َدُِيَقػػًة َعػػف هػػذِ  الَاةػػَاَلِأ َرَكَاالػػُس  َاِظيػػٌر اِلصػػِط ِح  الُاحػػَدِِيف َذَكػػَر ُاَحال
َُةَؿ:   ةَبَهِأ   لْذ  ََ َلػحِه  الُا ََيًِة ُحكـَ َذلػَؾ ال َلحَه اّلِذي ُيََبُس  ِرِاف َعةَدِة الََِّرِب َْف ُيُِّطرا ال

ػػةَبَهأِ  ََ ػد الُا ََ َُرلُػػسُ  (ٜ).((َ حِقيقػًة ِلُاقَ  َرةِ    :  َرَكػَذِلَؾ  ػػَبَس  :ِاػف الَقراِعػِد الُاَقػػرل َْ َلػحَه ِلَذا ََ َفل ال
ػػػػحَه َََخػػػػَذ ُحْكَاػػػػُس   َرَي ػػػػِري َذِلػػػػَؾ ِلػػػػح َكِِيػػػػرٍ  َل   َرااِطَ ُػػػػًة ِاػػػػف هػػػػِذِ  (ٓٔ).((ِاػػػػَف اََبػػػػَرابِ  ال

ػػةِبهَ  ََ ُِيَؽ ِلمُا ػػيًِة آخػػَر    :ِأ ُهػػرَ الااُصػػرِص َيػػَرب الَبحػػُث َفل ال لِِّريػػَؼ الػػدل ََ ػػةَبَس  ََ ػػحٍه  ََ ] كػػؿا 
ـْ ِلح َبِِّض الُ زَِِيةِت [    .َلاَخَذ ُحكَاُس َةراٌه َََكةَف َذِلَؾ لَلد َدَرَ ِأ ال لَاةُِِؿ   َ

ػػةَبهَ          ََ ػػة ِاػػف ِ َهػػِأ ََصػػةَلِأ الُاصػػَطَمِ  راةػػِ َِّاةِلِس ِاػػف َُِبػػِؿ الااَحػػةِة   َلَقػػد َ َرَكػػْت الُا ُأ َرََال
ََحَكػػةـِ الالحِريلػػِأ َلػػَدب الااَحػػةِة الُا َ    َقػػِدِايَف رالُا َػػاّخِريفَ َََِػػَرًا َبػػةِرزًا ِلػػح َ حِقيػػِؽ الَاَةػػةِِِؿ   َرِبَاػػةِه ا

ػػػُِّرَف ُاَقةَرَاػػػًأ َاػػػة َبػػػيَف الَكِِيػػػِر الُاطلػػػرِد   َرَبػػػيَف الُاَخػػػةِلِؼ َلػػػُس   َلَ ػػػح  ََ لَقػػػد َكػػػةَف الُا ََقػػػِدُارَف َي
َُػػػةُلراِٚٔٔأ َِبػػػح لةػػػَحةَؽ الَحَػػػَرِاِح ت َ رَ َاػػػ ُِرا َعاػػػُس َكػػػةَف ...   :هػػػػ(  َرَُِيةُةػػػُس اّلػػػِذي َ َحػػػدل

ػػةَبَهٍأ َبػػيَف الظلػػَراِهِر الُاطلػػرَدِة ِلػػح َكػػَ ـِ الَِّػػَرِب   َرال َيِِّاػػح َُِيػػةَس َ ػػَدٍؿ َر  ََ ي ُِيػػةَس ُا ُِ َيِّػػَف
  (ٔٔ).َااِطٍؽ((

ََةَرٌة لَلد ََصةَلِأ    ةَبَهِأ راةِ َِّاةِلَهة َاَه الُخْطراِت اَرَلد ِلمدلرِس الالحريّ رهِذِ  ل ََ  .الُا
ةَبَهَأ ِلح  َقِريِب َكِِيٍر ِاَف الَاَةةِِِؿ   ِاْف َذِلػَؾ َاػة         ََ ُِـل َاِ ُد َصةِحُب الِك َةِب ُيرِظُؼ الُا

َُػػةؿَ  َذَكػػَرُ   ِلػػح َََِاػػةِه َحِديِِػػِس َعػػف َ ػػراِز ُرُ ػػرٍ  ِلعَراِبيلػػأٍ  ػػحَه ِلػػح    :ُاَ َِّػػِدَدٍة   لْذ  َل َرَاػػة َيَػػَبُس ال
َُرلُػػػؾَ ...َك ِاِهػػػـ  َرَلػػػيَس ِاَِمػػػس ِلػػػح َ ِايػػػِه ََحَراِلػػػس َكِِيػػػٌر  َؿ   َرَ ػػػَرب َعَمػػػد  :َرُهػػػَر  ََرل َدَخمُػػػرا ا

ػػػَِت َرَلِّػػػَت َلُقْمػػػتَ  :َُرِلػػػؾَ  َِ ْف  ُؿ لػػػةَرل دَ  :َراِحػػػدًا َراِحػػػدًا   َرَدَخمُػػػرا َرُ ػػػً  َرُ ػػػً    را  ُؿ َخمُػػػرا اَرل
َُػةؿَ  َ ََِّمُس َبػَداًل َرَحَاػَؿ  ؿُ  :َعَمػد الِ ِّػِؿ   َكاالػُس  ُؿ َلػةَرل َلهػذا ِاػف َبػةِب َحاػِؿ  (ٕٔ).((َدَخػَؿ اَرل

ػػحٍه ُيراِلقُػػُس ِلػػح الُحكػػـِ اإِلعَراِبػػح ََ ػػحٍه َعَمػػد  هػػػ( لَلػػد َ رِظيػػِؼ ٕ٘ٛ ت  َكَاػػة َذَهػػَب الُاَبػػِردُ  .ََ
ػػةِبَهأِ  ََ َُػػةؿَ  الُا َاػػة ََ ػػَرب َاْ ػػرب الِ ِّػػِؿ   َرَلػػيَس ِب ِّػػٍؿ      :َبػػيَف الِ ِّػػِؿ َرَاػػة َيَػػَبُس الِ ِّػػَؿ   لْذ 

َلَاالة َاة ََََبَس الِ َِّؿ َلَدؿل َعَمد َاَِّاةُ  ِاَِؿ َدالَلِ ِس ِلػح َاػة  .َرلِكّاُس ُيَِبُس الِ َِّؿ ِبَم ٍظ   َر َاَِّاًد 
َاػة زيػٌد ُااَطِمقػًة َّف الَاِّاػد َلػيَس زيػٌد ااطمقػًة  َرَاػة ََػَبَهُس ِلػح  : َقُػرؿُ الّاةِلَيِأ   َرَاة ََػَبَهَهة   
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فّ    َلَقػػد َ َاػػَه ُهَاػػة  (ٖٔ).((مَرَخراِ ِهَاػػة المل ػػِظ   َرَدَخػػَؿ َعَمػػد االبِ ػػَداِه   َرالَخبػػِر ُدُخػػرَؿ مَكػػةَف را 
ةَبَهَأ الّم ِظيلَأ َرالَاَِّاِريلَأ لَلد َ ةِاػِب ال ل  ََ رالُػِؽ ِلػح الََِّاػِؿ   َرِاِػُؿ هػِذِ  الااُصػرِص ِهػَح اّلِ ػح الُا

ػبلَهةُت بػػ  ََ ةِبَهِأ َ حَت ُاَةالًد َراِحػٍد َاْحػر: مالُا ََ ََلةَدِت الااَحةَة الُا َاِخريَف ِلح َ اِه الَاةةِِِؿ الُاَ 
    .َليَسم 

ػةَبَهَأ   َٖٙٔكَاة اةَ َِّاَؿ ابػُف الةلػرلاِج  ت        ََ ػَبُس    :َرِاػف َذِلػَؾ َُرلُػسُ هػػ( الُا َْ الُاةػ ََِاد َي
الَا ُِّػػرَؿ لَذا َُِ ػػح ِبػػِس َبِّػػَد اةػػِ غَاةِه الِ ِّػػِؿ ِبةلَ ةِعػػِؿ   َرَبِّػػَد َ َاػػةـِ الَكػػ ـِ    َقُػػرُؿ: َ ػػةَهِاح الَقػػرـُ 

َْف  َػػذُكَر َزيػػدًا َبِّػػَد لاّل َزيػػدًا   َلػػػم َ ػػةَهِاح الَقػػرـُ م َكػػ ـٌ  َػػةـٌ   َرُهػػَر ِلِّػػٌؿ َرَلةِعػػٌؿ   لػػػَ َلػػر َ ػػةَز 
ػػيِ  الِ كػػَرِة  .(ٗٔ).((هػػذا الَكػػ ـِ ِبِغيػػِر َحػػرِؼ االةػػِ ِاةِه َاػػة َكػػةَف لاّل َاصػػبةً  َِ َُِبيػػِؿ َ ر َرهػػذا ِاػػف 

      .َرَبيةِف ُ زِِّيةِت ال لرِكيِب الالحرّي ِاف َحيُث َ َِّداُد اَرُ ِس ِبَ َغّيِر اَلَ ةِظ 
ػػةَبَهِأ َرَ َاػػَه َبػػيَف الَِّطػػ       ََ ِؼ ِاػػف ِ َهػػٍأ   َرَبػػيَف الِصػػَ ِأ َرالَبػػَدِؿ ِاػػف ِ َهػػٍأ َُخػػَرب َاَظػػرًا ِلمُا

َُػةؿَ  ػة    :َبيَاُهَاػة   لْذ  لفل الَِّطػَؼ َيَػَبُس الّصػَ َأ َرالَبػَدَؿ ِاػف َر ػٍس رُيَ ةِرُُُهَاػة ليػِس ِاػف َر ػٍس   َال
َُبَمػ ُس ِلػح ِلعَراِبػِس   َرَّاػة الَر ػُس اّلػِذي ُي ةِرُُُهَاػة ِلػلفل الِّػةِاح الَر ُس اّلِذي ََػَبَهُهَاة لِلالػُس  َػةبٌه ِلَاػة 
ؿ ِؿ   رالالَِّت َرالَبَدَؿ ُهَاة اَرل  (٘ٔ).((َ يُر اَرل

ةِبَهِأ رالُاََ رَكِأ ِلح الِصػ ةِت ال ِزَاػِأ اّلِ ػح ُ َصػةِحُب       ََ َُارِر الُا  َلُهَر َيذَهُب لَلد َ اِه ا
رَعةِت  َُ     .َيَاَاة َرَرَدْت   َرِلهذا َاِ ُد الَيرـَ هِذِ  الَاَةةِِؿ َ حَت َبةِب مال لراِبِهمالَار

ػػػةَبَهِأ ِلَ طِبيػػػِؽ َا ػػػِس الَاطمُػػػرِب   َرِاػػػف َذلػػػَؾ َاػػػة َذَكػػػَرُ       ََ َرَُػػػد ُ ةػػػَ َِّاُؿ َ َِّػػػةِبيُر ُاَراِدَلػػػٌأ ِلمُا
َللالَاػة َ ػَزـَ  (ٙٔ)  أَوْفُىا بِعَهْدٌِِ أُوِِْ بِعَهْدِِمُ   وَ :َلاالة َُرُلسُ    :هػ(   لْذ َُةؿَ ٕ٘ٔ ت  اَخَ ُش 

ََاػػِر   َرَ ػػراُب اَاػػِر َا ػػُزرـٌ  َ ػػَراِب َاػػة َبِّػػد ُحػػررِؼ الُاَ ػػةَزاِة    ِمثلللَ اآلِخػػَر َالػػُس َ ػػَراُب ا
ػػةَبَهِأ َبػػيَف  للالػػُس اةػػَ َِّاَؿ َل َظمِاِػػَؿملِ (ٚٔ).((َكاالػػُس  َ ِةػػيُر م لْف  َ ِّمُػػرا م َرِؼ ِبَِّهػػِدُكـ ََ َ حِقيِؽ الُا

   .الَاةاَل َيفِ 
ػػػةَبَهُأ ِلػػػح الػػػدلرِس الالحػػػِرِي   َر َ َػػػداخُؿ َاػػػَه َدِؽ ال لَ ةِصػػػيِؿ ِاػػػف َذلػػػَؾ َاػػػة         ََ ُر الُا َر ََ طػػػرل

ػػػػػػِح  ت  َِ اَبَهِ ػػػػػػِس ِلمَحػػػػػػةِؿ    :هػػػػػػػ( ِاػػػػػػفَٙٛٙرَرَدُ  الرل َُ ُرُ ػػػػػػرِب  َاِكيػػػػػػِر الَا ُِّػػػػػػرِؿ َلػػػػػػُس ِلُاَش
 (ٛٔ).ال لاييِز((رَ 
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 .ََي ِلػػح َحػػةِؿ َاِ يِِػػِس َاَكػػرًة ؛ َفل الَا ُِّػػرَؿ َ ِمػػِس ال َيَاَ ػػِرُد ِبػػةل ّاِكيِر َلَقػػد َيػػاِ ح َاِِّرَلػػًأ       
ػة َكػةَف  هػ( ِاف َفل  َٜٔٔرَكَذلَؾ َاة َذَكَرُ  الةايرِطح ت  ػِب َلال َحذَؼ َلةِعػِؿ َلِِّػْؿ ِبػِس ِلػح ال لَِّ ا

ِبيهًة َلُس ِبػ َدَراؾِ ُاَبهًة ِل ِ  م َعَمد الَكةِر  ََ     (ٜٔ).َرَ راِؾ((  ِِّؿ اَاِر ِلح المل ِظ   َربَاةِه مَحَذاـِ
ِلَِبػةُت اََصػةَلِأ  :َرَاةَِّد ِاػف ِخػ ِؿ ليػَراِد هػذِ  الااُصػرِص َْف َاِصػَؿ لَلػد ََاػَريِف ُهَاػة        

ةَبَهِأ ِلػح َ حِميػِؿ الَاَةػ ََ ةِِِؿ الالحِريلػِأ ِلػح َكرِاَهػة  َػِرُد ِلػح ُ زِِّيػةٍت َكِِيػرٍة   َرَ َِّاػُؿ الةِ َِّاةِؿ الُا
ػػةبُس ِلػػح َ راِاِبَهػػة المل ِظيلػػِأ رالَاَِّاِريلػػِأ   َراَاػػُر الِّػػةِاح َ رِظيػػُؼ  :َعَمػػد  َقِريػػِب الَاَةػػةِِِؿ اّلِ ػػح  َ ََ

ػػةَبَهِأ ِلػػح َ اػػِه الَاَةػػةِِِؿ الُاَػػَ َرَكِأ اَاػػُر اّلػػ ََ ِذي ُيةػػةِعُد َعَمػػد ِبَاػػةِه الَاَاػػةِهِج ِلػػح ال ّػػاِليِؼ الُا
 .الالحِريّ 
ةَبَهُأ ِلح َبِِّض اَحَيةِف َةِبيً  لَلد الّمبِس   َرِلَذِلَؾ َاِ ُد َكِِيػرًا ِاػَف         ََ َُد َ ُكرُف الُا َرلِكْف 

ػَبِس ِلػح َبِّػِض الَاةػةِِِؿ   َر ِذكرِ  َل َهػة ح لػد َيُكػرَف ُهَاػةَؾ َ  ااػٌب ِاػَف الااَحةِة َيذَهُبرَف لَلد َا ح ال
َُػةؿَ  رِؼ   لذ  لػلْف    :الَخمِط َر الَخطِا ِاف َذلَؾ َاة َرَرَدُ  ِةيَبَريِس ِلح َاَةةِِؿ الَااُارِع ِاف الصل

ػػػَؿ لهػػػر َاصػػػُررؼ َرَدحَرَج  ـْ َ صػػػِرْؼ لااة َلِّل ػػػررب َلػػػ َُ ػػػِرب َر  َُ َب َر  ػػػرل ََ َةػػػاليَت َرُ ػػػً  
ـٌ لمَِّابػِر ِبػِف عاػرر  ال َيشَبوُ صِرلُس َالُس  رُدْحِرج ال  َ  ػـ َرُهَر اةػ َّ اَةاةَه   َرال َيصػِرُلرَف خ

ػَبُس اَةػَاةهَ  ـَ  للْف َحقلػرَت هػِذِ  اَةػَاةَه َصػرلَ َهة؛َالَهة  ََ ػبُس ِاػف (ٕٓ).((بف َ ِاي َل ّاَاػة ُاِ ػح ال راِ 
ػرِؼ ِخَػَيَأ االلِ َبػػةِس َبػيَف َرزِف الِ ِّػػِؿ َدحػرَج الخ صػةِص هػػذا الػَرزِف بةَلَِّػةِؿ َليمَزـُ َااػػُه  الصل

 .َرَرزِف االةـِ 
َُػػةَؿ:  الظلرُؼ َارَعةِف:ُاَ َصػػِرٌؼ َرُهَر َاػة ُيَ ػػةِرُؽ الّظرِليلػػَأ لَلػػد    ػػةـٍ لذ  ََ َرَكػَذِلَؾ َاػػة َذَكػػَرُ  ابػُف ِه

َبُهَهة كاْف ُيةَ َِّاُؿ ُاب َػَدًَ َر َخَبػرًا َر َلػةِعً  َ ػةَلًة لليػس كةلَيرـِ  َُقرُؿ:الَيػرـُ َيػرـٌ َحةَلٍأ ال  ََ ََ ر ُا
َرالُاػػػَراُد بِةلُاَ صػػػِرِؼ ُهَاػػػة ُهػػػَر َاػػػة َيُ ػػػرُز  ََقماُبػػػُس ِلػػػح الُاب َػػػدَِ َرالَ ةِعػػػِؿ َرالَا ُِّػػػرِؿ (ٕٔ).((ُاَبػػػةَرؾٌ 

ػػَبِس َعػػف الظلػػرِؼ اّلػػِذي ال َيُكػػ َّ رُف لاّل َااُصػػرَبًة َرالَا ػػُررِر َلػػِلَذا َكػػةَف الَحػػةُؿ هَكػػذا ابَ َِّػػَد ِلػػح ال
       .َعَمد الظلرِليلأِ 

ػػةَبهُأ َاصػػَدَر ََُمػػٍؽ َرُصػػُِّرَبٍأ ِلػػح الػػدلرِس الالحػػِرّي   َرالِةػػِيَاة ِلػػح ََِاػػةِه         َ  ََ رَُػػد َ ُكػػرُف الُا
َُبػػَؿ اإلَحةَطػػِأ ِبُ زِِّيةِ َهػػة   َرذلػػؾ َاحػػر مالَااُصػػرَبةِتم   َعَمػػد َةػػِبيِؿ ا لِاَِػػةِؿ   َرصػػِؼ الماَغػػِأ   

ةَبَهُأم َبيَاهة ِهَح الةلَبُب ِلح َ اِه هِذِ  الَاُِّارالِت ِلح َبػةِب راحػٍد  ََ َلػِ ح الّرُِت اّلِذي َكةاْت مالُا
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ٚٛ 

  ِهػػح َا ُةػػَهة ُربلَاػػة َ ُكػػرُف َةػػَببًة ل َػػِ َراِؾ رال لَداُخػػػِؿ َرالُصػػُِّرَبِأ َرااللِ َبػػةِس ِلػػح الُرُصػػرِؿ لَلػػد 
فل َ َمَبَهػػػػة َيُكػػػػرُف لعَراُبَهػػػػة ِبػػػػةلَ  ِ  لَذا َكػػػػةَف ُا ػػػػَردًا   َر َاػػػػة ِلػػػػح ُحكػػػػـِ الُا ػػػػَرِد   ََاَراِعَهػػػػػػػة ؛ َ

ـَ َبِِّض الَكِمَاػةِت   َرُهػـ ُاخَ ِم ُػرفَ   َلػ ََ داُخُؿ   َرَ خَ ِمُط   َرِلهذا َاِ ُد َكِِيرًا ِاَف الااَحةِة َيِقُ رَف ََاة
ػػػِه اآلَخػػػر ِليَهػػػة   ََِهػػػَح َحػػػَراٌؿ د َـ َاصػػػةدِ    َرِهػػػَح  (ٕٕ)ُر د   َر ُرُُػػػرُع ََحػػػِد الَاَ ةِعيػػػِؿ ِبَارُِ

  .َاةةُِِؿ َارُ رَدٌة ِلح الُكُ ِب الالحِريلِأ 
ػةَبَهِأ ِلػح الّاحػِر الََِّرِبػّح َيػاِ ح ِلػح الَاراِحػِؿ الُا ََقِدَاػِأ لمالحػِر   ََي           ََ َرالَحِديُث َعف الُا

ػػةَبَهًأ َبػػيَف ِلػػح ُصػػرَرِ ِس الُاَرّكَبػػ ََ ِأ َبِّػػَد ال ّاِةػػيِس َرال ّقِِّيػػِد ؛ َّاَاػػة َةػػَاِ ُد ِاػػف الالحػػةة َاػػف َيِِّقػػُد ُا
االةػـِ َرالِ ِّػػِؿ   َر َبػيَف االةػػـِ َرالَحػرِؼ   َرالػػدلرُس الالحػِرّي اب ػػداًه ُيَبػِيُف َفل ُهَاػػةَؾ ُخُصرِصػػيلًأ 

الَ صػِؿ ُيمػِبُس َاػة َحػةَرَؿ الااَحػةُة ال لاِييػَز َبيَاُهَاػة   َلِهػَح  ِلح هِذِ  اََُةةـِ   َرالَ اػُه َبيَاُهَاػة َبِّػدَ 
ػػػَبُس لَلػػػد َحػػػدٍّ َكِبيػػػٍر َاةػػػةَِِؿ الّ ِِّميػػػِؿ   َر الََِّراِاػػػِؿ   َرِهػػػَح َُاػػػرٌر  َاَ ِمػػػح َبِّػػػَد االاِ هػػػةِه ِاػػػف  ََ 

َُرَلد ِلِدَراةِأ الالحِر ِباَِّاد آخَر ِهحَ  ِِِج ال ل ِكيِر الالحِرّي َاِ يَ ٌأ ُاهِ  :الَاراِحِؿ ا ٌأ ِاف َا َة       .ال
 

 المبحُث األّولُ 
 الُمَشابَيُة ِفي ُأُصوِل النَّحوِ 

ِأ الااُصػػرِص        ػَه ُعَمَاػةُه َُُصػػرِؿ الالحػِر ََِدللػػًأ َرِصػياًأ َيةػ َِادرَف ِلليَهػػة ِلػح َ حِقيػػِؽ ِصػحل ََ َر
ُأ   َرِلػػح هػذا الَِّاػِؿ َلػلفل َ ايػػَه الَاةػةِِِؿ الالحرّيػِأ ال ُبػدل َْف اّلِ ح  ُبَاد َعِميَهة الّ راِكيُب الالحريلػ

ـل  ُػػدَخُؿ َعَمػػد الِاَحػػِؾ ح لػػد ُ صػػَقَؿ   ِباًِّاػػد آخػػَر لفل   ُػػػْصَ د   َرُ ِّػػَرُؼ َُُصػػرُلَهة رُلررُعَهػػة ُِػػ
َِّػػَد َزَاػػٍف َاحػػَر ال لحِديػػِد َرال لػػدُِيِؽ َرالرا يػػِأ الالحػػَر الََِّرِبػػِح َكػػةَف َيا َِقػػُؿ َارَحمػػًأ َبِّػػَد َارَحَمػػٍأ َرَزَاَاػػًة بَ 

الالةِصَِِّأ ةراٌه َكةَف ذلَؾ ِلح الَاةةِِؿ   َـ ِلح الَااةِهِج َـ ِلح الًاصطمَحةِت   اعِ اػةَدًا َعَمػد 
ةَج ُعقُػػرٍؿ َاّيػػَرٍة   َرِلكػػٍر َََصػػِ  آَراِه الااَحػػةِة   َرََُرِبَهػػة لَلػػد َطِبيِّػػِأ الماَغػػِأ الََِّرِبّيػػِأ اّلِ ػػح َكةَاػػْت ِا َػػ

 ٍ َِ    .َاحِريٍّ َرا
ـِ هػػػػذِ  اََدّلػػػِأ الِقيػػػةُس اّلػػػِذي َرَكػػػػَف ِلليػػػِس َكِيػػػٌر ِاػػػَف الااحػػػةِة ِل َاِةػػػيِس الَقراِعػػػػِد         َرِاػػػف َهػػػ

ػػةَبَهَأ ََخػػػَذ َةػػهاًة راِلػػرًا   رَطرَ  ََ لػػًة َكبيػػرًا ِلػػح هػػذا الالحريلػػِأ   َرَاحػػُف ُاػػرِرُد هػػذا الَكػػ ـَ ؛ َفل الُا
ػةَبَهِأ اّلِ ػح َاحػُف َعَميَهػة   َرَبػيَف  ََ ػِه َبػيَف الُا َِ الَبةِب   َبيَد َالػُس الُبػػدل ِاػف الَ صػِؿ ِلػػح هػذا الَار
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ْؽ الَبحػُث لَلػد  ـْ َيَ طػرل َلبِس ِاف ِ هٍأ َخَرب   رل ةَبَهِأ   َرُيةِس ال ََ الِقيةِس ِاف ِ ػهٍأ   َرَبيَف الُا
ػ ََ ةَبَهِأ ِلػػح ُاَ ِِّمَقػةِت الةلػػاةِع   ذلػَؾ َالػػُس ال ُيرَ ػُد ُِيػػةٌس َعَمػد اَ َمػػِب ِلػح الالحػػِر لاّل ََِػِر الُا

ةَبَهِأ  َقُػرـُ َعَمػد  ََ ٍر   رِلذلَؾ ِللفل َعَاِميلَأ الُا َِ ٍر َر َ يِر ُاَبة َِ َرُد اة َاَد لَلد الةلاةِعِ بَاحٍر ُاَبة
ـّ  َاةُرُلَهػػة ِلػػح َبةِبػػس االةػػِ دالِؿ ِبةلةلػػاةِع   رلِكػػفّ  رال .الّ طبيػػَؽ َيقػػُه ِلػػح الِقيػػةِس   رَِ ػػِؿ هػػذا  َػػ

ػػَؽ ِلػػح  َ ةِصػػيِؿ الِقيػػةِس الَكِِيػػرِة ِاػػف ِ َهػػِأ اََُةػػةـِ َر اَُصػػرِؿ رال ُػػررِع   َرلِكػػْف  ُاِريػػُد َْف َاَ ِّال
رِعَاة َ َُ ةَبَهأُ ُاريُد َْف ُاَقِرَب ِاف ََيةِه الِقيةِس اة َيَ ِّملُؽ ِبار ََ    .اَل َرِهَح الُا

ػةَبَهِأ   َرال        ََ يُر ُهَاة َفل ُهَاةَؾ َبًَِّة ِاف الااَحػةِة َاػف َيااػُه الِقيػةَس الُا ػَداِخَؿ َاػَه الُا َِ َرُا
َعَمػػػد َرَِةػػػِهـ   لْذ َرالػػػػَؽ الػػػداكُ رُر  (ٖٕ)هػػػػ( ٕٜ٘ ت  َ َراَبػػػَأ َْف َيُكػػػرَف ابػػػُف َاَػػػةَه القرطبػػػح

ػػػحَه ...   :لَلػػػد َاػػػػة َذهػػػَب ِلِليػػػِس ابػػػُف َاػػػػَةَه   لَقػػػةؿَ ُاَحّاػػػٌد ِعيػػػٍد  َل َرذلػػػَؾ َالهُػػػـ ال َيِقيُةػػػرَف ال
َرَيحُكارَف َعميِس ِبحكِاِس لاّل لَذا َكةَات ِعّمُأ ُحكـِ اَصِؿ َارُ رَدًة ِلح الَ رِع   َرَكػذِلَؾ َلِّمػرا ِلػح 

ِبيِس االةـِ بةلِ ِِّؿ ِلح الَِّاِؿ َر َِبيُههـ م لّف  َرخراِ هة م ِبةَلَِّةِؿ الُاَ َِِّديِأ ِلح الَِّاِؿ   لػلفل  ََ
ِس َعَمد ََةةَةيفِ  َِ  :ابَف اَةَه  َيرُلُض هذا الالرع ِاف الِقيةِس ُاَِّ ِادًا ِلح َرل

 .َعقِمحٌّ ُيَمِخُصُس َفل الُاَةبَهَأ ِ يُر َكةِامٍأ َبيَف الَاقيِس   رالَاقيِس َعَميسِ  :َحُدُهاة  
ُلَغريٌّ   رهَر لاكةُر َفل الَِّرَب َرادْت ذلػَؾ   َر ِبِّبػةرٍة َُخػَرب ِلاكػةُر َْف َيُكػرَف هػذا  :راآلخرُ   

 (ٕٗ).ِاّاة َلُس ِصمٌأ ِبُاطِؽ الََِّرِب راةِ َِّاةالِ هـ الماغرّيِأ((
ُس َاقبراًل لاّل َالُس ُيخةِلُؼ َاة َذهػَب لَليػِس ُ ا         َُ ْف كةَف َبِّ هُػرُر الااَحػػةِة   َرهذا الَك ـُ   را 

راةِ دالالِ هـ ِبهِذِ  الَاَةةِِِؿ   رُاػراَلَقِ ِهـ   راةػِ َِّاةِلهـ لَهػة ِبحيػُث َي ُػرُؽ هػذا الػَبَِّض الَاقبػرَؿ 
 .اّلِذي َاَ َحّدُث َعاُس   َكَاة َةياِ ح
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ٛٓ 

   :الِقَياُس َوالُمَشاَبَيةُ 
الَااقُػػػػػرِؿ َعَمػػػػػد الَااقُػػػػػرِؿ لَذا َكػػػػػةَف ِلػػػػػح  الُاػػػػػراُد ِبةلِقيػػػػػةِس ِعاػػػػػَد الااَحػػػػػةِة   َحاػػػػػُؿ َ يػػػػػرِ        
َر عػػِف الةلػػاةِع َْي   َرهػػِذِ  َعَاِميلػػُأ َ اػػٍه َبػػيَف َاػػَريِف ََحػػُدُهَاة َِةِبػػٌت ِلػػح الةلػػاةعِ  (ٕ٘).((َاَِّاػػة ُ 

    .مَصٌؿم َرُهَر الَااُقرُؿ   َراآلَخُر ُاَ َحّرٌؾ َرُهَر الَ رُع   َرهَر َ يُر الَااُقرؿِ 
ػػػػٌ            َِ ػػػرَعيِف َكَاػػػػة ُهػػػػَر َرا َُ ػػػةَبَهِأ   َرلِكػػػػفل اّلػػػػِذي َي اػػػػُه الَار ََ ـَ الُاػػػػراُد ِبةلا َرُػػػد  قػػػػدل

    َرال (ٕٙ)االَػ راُؾ رالِّ ُػػُأ بػػيَف َػيِيِف ُ ِاَِّػػة ِلةػػبٍب ُاِّػيلٍف َرُيةػػالد ِعاػػَد الااحػةِة بػػػم الَ ػػةِاهِ 
َاػػٌر ُاَػػ رٌؾ ُيرِ ػػُب االَػػ راُؾ ِلػػح الُحكػػـِ   ُياِكػػُف ذلػػَؾ ِلػػح كػػِؿ َػػيِيِف بػػْؿ لَذا كػػةَف َبياُهَاػػة 

َرُيةػػالد ِعّمػػَأ الُحكػػـِ   َرال ُبػػدل ِاػػف ُِبػػرِت ِاِِمهػػة ِلػػح الَ ػػرِع   لْذ ِبػػرُت َعيِاَهػػة ليػػِس احػػةٌؿ   َفل 
َّخِصػػح ال َيقػػرـُ ِباَحملػػيفِ  ػػرب (ٕٚ).((الَاَِّاػػد ال ـْ َيكػػْف َكػػذلَؾ َكػػةَف ِذكُرُهَاػػة ِزيػػةدًة َر ًة   َلػػلْف َلػػ

 .ِاف الَك ـِ اّلِذي ال ُِياَأ َلُس 
ػػةَبهِأ َاػػة َذكػػَرُ  الّةػػيرطحا ِلػػح         ََ َرِاػػَف اَدّلػػِأ َعَمػػد ال ّػػَداُخِؿ راالَػػ راِؾ َبػػيَف الِقيػػةِس رالُا

ِبيهًة َلُس ِلح الَاَِّاد اّلِذي َلػةَد  َذلػَؾ    :َبةِب الِقيةِس   لْذ ُةؿَ  ِاف َحاِؿ اَصِؿ َعَمد الَ رِع  ََ
هػذا الَحةػُف الَرِ ػِس م َْف َيكػرَف الَ ػرا ِلػح  :ال رُع ِاف ذلَؾ اَصِؿ     ػريُز ِةػيبريِس ِلػح ُرِلػؾَ 

بيهًة بةلحةِف الَر ِس  ةرِب الرل ِؿ م   اّلِذي لِااة َ ةَز ليِس الَ را  ََ َّ بيهًة ِبةل  .الَر ِس  ََ
ََػحٌه رَاة اّلِذي َةّرَغ لِػِةيبريِس هذا   رَ  :للْف ُِيؿَ        ّاَاػة ُهػر  َليَس ِاالة َرراُ  َعف الَِّرِب   را 

ػػػحٍه  :رآُ  رًعّمػػػَؿ بػػػِس د ُِيػػػؿَ  ََ ػػػيًِة ِب ََ ػػػبلهْت  ََ ِ ِس َاػػػة ُعػػػِرَؼ ِاػػػف َفل الَِّػػػرَب لذا  َيػػػدؿا َعَمػػػد ِصػػػحل
ػ ََ ػبلُهرا الُا ََ َّبَس اّلِذي َلُهَاة َرَعارْت بِس الَحػةُؿ بياهَاػة َاَل  َػراُهـ لَاػة  ةرَع بةالةػـِ َاّكاْت ذلَؾ ال

ََّبُهرا اةـَ ال ةِعؿ ِبةلِ ِِّؿ لاعَاُمر ُ     (ٕٛ).((لاعَرُبرُ    َ الارا َذلَؾ الَاَِّاد بياُهَاة باّف 
َرَي َبػيلُف ِاػف هػػذا َفل َرظيَ ػَأ الُاَػػةبهِأ ِلػح الِقيػةِس هػػَر َربػُط الَ ػػرِع بةَصػِؿ   ِلكرِاهػػة          

َغػػّض الّاَظػػِر َعػػف َارِعيلػػِأ الِِّّمػػِأ   َكاػػة َيػػدؿا ِلػػح َذاِت الَرُػػِت َعَمػػد الِِّّمػػَأ اّلِ ػػح  َػػرِبُط َبياُهَاػػة بِ 
َُّؽ الالظػر ِليِهَاػة  ُعاِؽ ال لداُخِؿ اّلِذي َُد َيصُؿ بياُهاة لَلد َدرَ ِأ ال ّػراُدِؼ   رَعَاُمَاػة ُهَاػة َْف ُاػَد

الِقيػػةُس َبػػةٌب َخػػةٌص  :ُخصرصػػًة   َلاقُػػرؿُ   َرُاحِقػػَؽ الّ اييػػَز بياُهَاػػة   لذ لفل َبيَاُهَاػػة ُعُاراػػًة ر 
ػػرٍع اِّػػيلٍف َيػػِرُد ِلػػح َصػػرِؿ الالحػػرِ ر طبيقةِ ػػِس   َرَلػػُس َرَكةُاػػُس رِعَممُػػُس   َبيَاَاػػة الُاَػػةَبَهُأ  َػػِرُد  ِلاَر

ََةَبهأِ  ْف َِػَر َرَليَس الُاػراُد َ.ِلح الِقيةِس رِلح َ يرِ  كػةة صَحةِب الَحةِؿ   رالَِّراِاِؿ  َرُعُارـِ الا



 مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية
 (9002)  آب           (               8العدد )           (            61المجلد )

ٛٔ 

ػػةَبهِأ َكِػػُر ِاػػف الِقيػػةِس ِلػػح الػػّدرِس الّاحػػِرّي لةلااحػػةُة يِّماػػرَف  ّيػػدًا َاكةاػػَأ الِقيػػةِس ليػػِس    ََ الُا
م لالَاػػة الالحػػر ُِيػػةٌس ُي ّبػػُه م َعَمػػد  :َرَِػػُرُ  ِلػػح ِبَاػػةِه اَحَكػػةـِ الالحريلػػِأ   َرُرّبَاػػة َاةػػاُه ِاػػف َيقُػػرؿُ 

ةَبَهأ اكةاًة اح رظًة ِلح اة ِّاةِؿ الااحةِة   ِل قِريػِب بِّػِض َةبيِؿ الَا ةِز   َرلِكفل  ََ َيبَقد َفل لمُا
 .الَاةةِِؿ الّاحريلِأ   َرَاة  اَِّاةُ  ِاف الااُصرِص ِلح هذا الَبحِث خيُر َدليٍؿ َعَمد َذلَؾ 

 
 :ِقياُس الشَّبِو َبيَن النُّحاِة , َوُعمَماِء أصوِل الِفقوِ 

ـُ َُ        ػػػا هػػػذاِف َةػػػةَر ِعمػػػ ََ ـُ َصػػػرِؿ الِ قػػػِس َ ابػػػًة لَلػػػد َ اػػػٍب ُااػػػُذ َْف َا صػػػرِؿ الالحػػػِر   َرِعمػػػ
ْف كةَف َُصرُؿ الِ قِس َةَبُؽ ِلح االكِ َاةِؿ رالّ صػِايِؼ لالل َفل   َبيَاُهَاػة اَػ راكًة َكبيػرًا  الِِّمَاةِف  را 

لَ رِعّيػِأ اّلِ ػح ا لَ َقػت َر َػَداَخمْت   َرهػذا َرع ُةٍت ُاَ راِبَطًأ رالِةيلاة ِلح الُاصَطمَحةِت اَِصيمِأ را
ػِ  َبيَاُهَاػة ِلػح َهيَكِمّيػِأ ال لِّةُاػؿ  َِ َليَس ِبةلَغِريِب َاَظرًا ِلم لقةُرِب الَكِبيِر َبيَف الِِّمَايِف راال  ةِؽ الَرا

ػػػةُبُس الكبيػػػرُ  َبيَاُهَاػػػة ِلػػػح ال ُػػػُررِع  ِلػػػح الّمغػػػِأ ؛ َفل الَاابػػػَه راالاِطػػػ َؽ ِاػػػف َاْ ػػػِس الماَغػػػِأ   رال َّ
ػػػػاةَع   ركػػػػذلؾ م  ػػػػالِأم   رالّمػػػػذاِف ُيَقػػػػةِب ِف ِلػػػػح َُصػػػػرِؿ الالحػػػػِر الةل َُصػػػػرؿ مكةلِك ػػػػةِب   رالةا را

 (ٜٕ).القيةُس   راإل اةُع م ِبَاْ ِس الُاةالد   َراةةُِِؿ كِيرٌة ِلح َدالالِت اَلَ ةظِ 
اَصػػُؿ    :ةَراٍت   َلِاػػف ِ َهػػٍأ ِلمِقيػػةِس ََرَبَِّػػُأ َرَكػػةٍف ِهػػحَ َرِل َقِةػػيـِ الِقيػػةِس ِعػػدلُة اعِ َبػػ        

رالَ رُع رالِِّملُأ رالُحكـُ 
َِ َِػأٌ  (.ٖ) ػَبٍس   َرُِيػةُس ِعملػٍأ  :  َرِاف ِ هٍأ َُخػَرب َاػَراُع الِقيػةِس  ََ ُِيػةُس 

رَعَاة ُهَر ُِيةُس  (ٖٔ)  َرُِيةُس َطرٍد  َُ َلبِس ِلح االعِ َبػةِر الِّػةِاح َكَاة َةياِ ح   َرَاة َيخصا َار ال
 .ِاف الِقيةسِ 

َلبسِ        ِاَف الَاةػةِِِؿ الُاَ داِخَمػِأ َرالُاَػَ َرَكِأ َبػيَف هػذيف الِِّمَاػيِف الَ ِميِمػيِف   لْذ لفل  :َرُِيةُس ال
ػػبٍس   ُِيػػةِس َطػػرٍد َرهػػَر  :الااحػػةَة ُيَقِةػػارَف الِقيػػةَس َعَمػػد ََ َا ػػُس ال لقِةػػيـِ ُِيػػةِس ِعّمػػٍأ   َرُِيػػةِس 

َُػػػرِؿ َبػػح لةػػحةؽ الَػػيرازي  لف    :هػػػ(ٙٚٗت  الَارُ ػػرِد َلػػَدب ُعَمَاػػةِه َصػػػرِؿ الِ قػػِس   َاُحػػر 
يػػةس داللػػأ ]رعاػػد  يػػر  طػػرد[ :القيػػةس عمػػد ِ ِػػأ ََػػرب   َرُِيػػػةِس  (ٕٖ).ُِيػػةِس ِعّمػػػٍأ   ُر

 (ٖٖ).((ََبسٍ 
ػػػَبٍس   لػػػػَِقيةُس  :َرالِقيػػػةُس َارَعػػػةفِ  ركػػػذلؾ ُػػػرؿ الخػػػرارزاح           ََ ُِيػػػةُس ِعملػػػٍأ   َرُِيػػػةُس 
ػػبِس َْف ال َ  َاػػَه الَاقػػيَس   رالَاقػػيَس  :الِِّّمػػأِ  َّ َْف َ  َاػػَه الَاِقػػيَس َرالَاِقػػيَس بػػِس ِعّمػػٌأ   َرُيػػةُس ال
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ٕٛ 

ػػػػػِبيِس   َرَكِيػػػػػٌر ِاػػػػػف الُ قَهػػػػػةِه ال ُيَ ِرُُػػػػػرفَ  ب َطِريػػػػػِؽ ال َل ٍُ  ِبػػػػػس ِعّمػػػػػٌأ   َرلِكػػػػػْف ُيَقػػػػػةُس ِبػػػػػِس َعػػػػػَؿ
َراُِ َصػػػةُرُ  ِلػػػح ِذكػػػِرِ  ِلمِقيػػػةِس َعَمػػػد َهػػػَذيِف الِقةػػػِايف اَل َيِِّاػػػح َّاَهَاػػػة اَِاػػػةِف َلَقػػػْط  (ٖٗ).((َبيَاُهَاػػػة

ـَ ِعاَد الُِّمَاةِه الّةةبقيَف.  ِبدليِؿ َاة  ََقّد
يِ  الَاَِّاد الُاَراِد          َِ ػبِس َرَياِ ح هذا الَ اُه َرالّربُط ِلح هذيِف الِِّْمَايِف ِلَ ر َل ِاػَف ُِيػةِس ال

ػة ِبػِس ِهػَح َاةػةُِؿ الِقيػةِس  ـِ َاػة اخَ صل ِباحٍر ََدؽل َالُس َةي َخُذ ِاف َااَبَِّيِف َرِعمَايِف َكػةَف ِاػف ََهػ
َُةِِِقسِ   .رَد
ـَ ابػػُف اَابػػةري  ت         ػػ َِ َِػػِأ َََُةػػةـٍ   لْذ ُػػةؿَ َٚٚ٘لَقػػد َُةل اعَمػػـ َّف    :هػػػ( الِقيػػةَس َعَمػػد 

َِ َِػِأ ََُةػةـٍ الِقي ـُ لَلػد  ػَبٍس   َرُِيػةِس َطػرٍد  :ةَس َياَقِةػ ََ  :َّاػة ُِيػةُس الِِّملػأِ .ُِيػةِس ِعملػٍأ   َرُِيػةِس 
ـُ ِلػح اَصػِؿ َاُحػر ـْ  :َْف ُيحَاَؿ الَ رُع َعَمػد اَصػِؿ ِبةلِِّملػِأ اّلِ ػح ُعِمػَؽ َعَميَهػة الُحكػ َحاػُؿ َاػة لػ

ـل َلةِعمُػػػُس عَمػػػد الَ ةِعػػػِؿ ِبِِّّمػػػ ػػػبِس َلهػػػرَ ...ِأ االةػػػَاةِد ُيةػػػ َل ػػػة ُِيػػػةُس ال َْف ُيحاػػػَؿ الَ ػػػرُع َعَمػػػد  :َرَال
ـُ ِلػح اَصػِؿ   َرذلػَؾ ِاِػَؿ َْف  ػبِس ِ يػِر الِِّّمػِأ اَلِ ػح ُعِمػَؽ َعميَهػة الُحكػ َل ػرٍب ِاػف ال ََ اَصِؿ ِب

ػيةِعِس َكَاػة  ََ ػُص َبِّػَد  ػُص َبِّػَد َيُدّؿ َعَمد ِلعراِب الِ ِِّؿ الُاَػةِرِع ِباّاػُس َي َخصل ـَ َيَ خصل َفل االةػ
ػػػيةِعِس   َلكػػػةَف ُاَِّرَبػػػًة كةالةػػػـِ  ـُ   َر  ِقػػػُد ...ََ ّاػػػة ُِيػػػةُس الطلػػػرِد َلهُػػػَر اّلػػػِذي ُيرَ ػػػُد َاَِّػػػُس الُحُكػػػ َر

ِباػػػػةُه ملػػػػيَسم الِطػػػػراِد الِبَاػػػػةِه ِلػػػػح ُكػػػػِؿ ِلِّػػػػٍؿ ِ يػػػػِر  :اإلَخةلػػػػَأ ]الُاَاةَةػػػػبَأ[ ِلػػػػح الِِّّمػػػػِأ   َراِةلُػػػػس
 (ٖ٘).((ُاَ ّصرؼٍ 
ْف           ِّ َِػَأ   را  ـَ ال َُهة ابػُف اَابػةِري َفل هػِذِ  اََُةػة َلَيظَهُر ِاػف ِخػ ِؿ اَاَِِمػِأ اّلِ ػح َةػة

ػة َيػُدُؿ َعَمػد ُعُاػرـِ  ػةَبَهٍأ َبػيَف الطلػرِليِف   ِاال ََ اخَ َم ْت ُاَةاليةُ هة لاّل َالهة اَػَ َركْت ِلػح ِر ػرِد ُا
ةَبَهِأ َعَمد الِِّ  ََ َلبسِ الُا ف اخَ صل َراحٌد ِااَهة بػ ُِيةِس ال    .ّمِأ   رالّطرِد   َرا 

َُدلَاػُس ابػُف اَاَبػةِري   َرلِكػْف بلةػمرٍب آخػَر   لْذ          ةـٌ حّةةَف ال ل ِصػيَؿ اّلػذي  َرَُد َذَكَر َ ال
َِ ِػِأ َاػراعٍ    :َُػةؿَ  ػَبٍس   َذلػػَؾ ُِيػػةِس ِعّمػٍأ   رُِيػةِس َطػر  :َرالِقيػةُس الالحػِرّي َعَمػد  ََ ٍد   َرُِيػةِس 

ـْ  ُػراَع ِليػِس الِِّملػُأ ُةػِاَح م ُِيػةَس  ّاة َاّل ُ َراَعد   لػلْف َلػ َفل الِقيةَس لّاة َْف ُ راَعد ِليِس الِِّّمُأ   را 
ػػ َل َد هػػذا ال ػػبهِس بةةػػـِ الَ ةِعػػِؿ ُدرَف ِعّمػػٍأ  ُػػذَكُر لاّل ُاَ ػػرل ََ ػػةِرِع ل ََ ػػَبٍس م َرذلػػَؾ َكػػِلعراِب الُا بِس ََ

ػػػة َْف َ كػػػرَف ُاَاةَةػػػبًأ َر َ يػػػَر ُااةَةػػػبٍأ   لػػػلَذا َكةَاػػػت الِِّّمػػػُأ ...   َّاػػػة لَذا ُررِعَيػػػْت  الِِّّمػػػُأ   للال
ُاَاةَةػػبًأ ُةػػالَح الِقيػػةُس م ُِيػػةَس الِِّّمػػِأم كػػػ ُِيػػةِس َرلػػِه اةِػػِب ال ةعػػِؿ َعَمػػد الَ ةِعػػؿ ِبِّّمػػِأ اإلةػػاةِد 
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َذا َكةَاِت الِِّّمػُأ َ يػَر ُااةَةػبٍأ ُةػالَح  ِلح ُكؿٍّ ِااُهَاة   َرِهَح ِعّمأُ  ُاَاةَةبٍأ إل راِه هذا الِقيةِس   را 
لّف ملػػػيَس م َابِايػػػٌأ الِطػػػراِد الِبَاػػػةِه ِلػػػح ُكػػػِؿ ِلِّػػػٍؿ ِ يػػػِر  :الِقيػػػةُس م ُِيػػػةَس الّطػػػرِدم َكقػػػرِؿ الااحػػػةةِ 

   (ٖٙ).((ُاَ ّصرؼٍ 
ػػد  َػػ رؾ ُيػػةس الِّمػػػأ اػػه ُيػػةس الَػػػبس   لػػح ا        ةػػالأ راحػػدة راػػػة  قػػدـ ي يػػد ذلػػػؾ       ُر

ْف َلػػػـ َيػػػذكْر ذلػػػَؾ َصػػػراحًأ   ركػػػذلؾ كػػػ ـُ  اػػػةـٍ  َُػػػرِؿ ابػػػِف اَابػػػةِري   را  لةلِِّّمػػػُأ َار ػػػردٌة ِلػػػح 
ػبٍس بةةػـِ الَ ةِعػِؿ   َلهػذا الَكػ ـُ  ََ ٌ  ِليِس ال لِّميُؿ   ِلح َاْ ػِس الَاةػاَلِأ ِبػدليِؿ ُرِلػِس: َل َِ حّةةَف را

ػػبِس َفل الَغػػرَض ِليػػِس راِِحػػُأ  َّ ال لِّميػػِؿ   َرلكػػْف ُربلاػػة الِِّّمػػُأ اَرَلػػد ال ُ َِّػػّرُؿ َعميَهػػة ِلػػح ُِيػػةِس ال
ػػبِس ُهػػَر الُخطػػَرُة  َل ِاػػف ِذكػػِرِ  ُهػػَر ُاَ ػػّرُد َبيػػةِف الُحكػػـِ ِلػػح الَاةػػاَلِأ الُاِّّياػػِأ   ِباَِّاػػد َفل ُِيػػةَس ال

ةَبَهأِ  اَرَلد ِلَبيةِف الُحكـِ ِلح َاةَالٍأ ُاِّّياأٍ  ََ    .ِاف ِخ ِؿ َاةالٍأ َخَرب اَ َركْت َاَِّهة ِلح الُا
ػػبِس باالػػُس           َل ـُ َلرِعػػِس  َّاػػة ِعاػػَد ُعمَاػػةِه َُصػػرِؿ الِ قػػِس لػػلالهـ ُيَِِّرلػػرَف ُِيػػةِس ال َاػػة َُِخػػَذ ُحكػػ

ػػبِس َصػػِمسِ  َُ ّاػػُس آداػػحٌّ ُاَخةَطػػٌب ُاِػػةٌب َكةلَِّبػػِد َيَػػَبُس الُحػػرل ِلػػح ََ    ِاَِةلُػػُس ِعاػػَدُهـ   (ٖٚ).((ِاػػف 
َُػػٌب   َريَػػبُس الَبِهيَاػػَأ ِلػػح َّاػػُس َاامُػػرٌؾ ُاَقػػّرـٌ َلَيمَحػػُؽ ِبَاػػة ُهػػَر ََػػَبُس ِبػػسِ    رِلقَيػػةِس   (ٖٛ).((ُاَِّة

ػػد  اةرلػػس  ػػَبِس َاكةَاػػٌأ َكِبيػػرٌة َلػػَدب ُعَمَاػػةِه اَصػػرِؿ   لذ ال   ػػد ك ةبػػة لػػح َصػػرؿ ال قػػس لال ُر َّ ال
َخّصػػُس َحػػُد الَبػػةِحِِيَف بةلػػدلرِس رال ّ ِصػػيِؿ   رااَ هػػد لَلػػد   َفل َكِػػَر ََُيةػػِأ لػػح ك ةبػػس   َرُػػد 

َّبِس(( َُبيِؿ ُِيةِس ال  (ٜٖ).الُ َقهةِه ِاف 
ػػػبِس ال َيِِّاػػػح َّاػػػُس ال ُ رَ ػػػُد ُاَػػػةَبهٌأ ِلػػػح ُِيػػػةِس الِِّّمػػػِأ        َّ ػػػبِس َاػػػَه ُِيػػػةِس ال َّ َرِذكػػػُر َل ػػػِظ ال

ّاَاػػة رالّطػػرِد   لْذ لالهػػة اَ  ـَ   َرَلِكػػْف لّاػػة ِبَطِمػػِب الِِّّمػػِأ   َر ِبطَمػػِب الطلػػرِد   را  رُ ػػردٌة   َكَاػػة  ََقػػّد
َّبِس صراحًأ ؛ َّاػُس ال َيُطمػُب ِعملػًأ َر َطػرَدًا   َرلَهػَذا ُيراِلػُؽ الَبحػُث َاػة َذَهػَب لليػِس  ُذِكَر َل ُظ ال

ػبِس َرلػيَس الَِّكػُس الّدك رُر َعِمحٌّ َبر الَاَكةِرـِ ِاف َّف الِِّّمَأ بِ  َل اَِّاةُ  االصػِط ِحّح   َاػرٌع ِاػف ال
ََّبسِ   .  َرهذا ُي يُد َاة َذهبَاة لليِس ِاف َفل َ ايَه َاراِع الِقيةِس لُس َاردٌّ لَلد ال

َ  الَغَزاِلػح  ت       َ  َّ َُػةَؿ:  ٘ٓ٘رَُد َر ػبِس ِلػح الِقيػةِس لْذ  َّ ػبِس  هػػ( َاَكةاػَأ ال َّ ِلػح َحِقيقػِأ ال
ػػبِسم ُيطَمػػػُؽ َعَمػػػد ُكػػػِؿ ُِيػػةٍس   لػػػلفل الَ ػػػرَع َيمَحػػػُؽ بةَصػػػَؿ َ... َّ ـَ مال ـْ َفل اةػػػ ّاػػة َحِقيق ُػػػُس لػػػةعَم

ػرُط ُكػِؿ ِعّمػٍأ ُ ِاػَه  ََ ـُ الّطػرِد   َفل االّطػراَد  ِبيٌس   َركػَذِلَؾ اةػ ِبَ ةاٍه َيََبُهُس ِليِس   َلهَر لذًا  ََ
ػبِس   ُػرُؿ َِبػح َحِايَ ػأَ َرِاَِػة ...ِبهة َبيَف رالَ رِع اَصػِؿ  َل َاةػُ  الػرلَِس ال َيَ َكػّرُر    :ُؿ ُِيػةِس ال
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ِبيهًة َلُس ِباةِ  الُخِؼ   رال ليااـِ   رالَ ةِاُه َالس َاةٌ  َل  ُيةػَ َحبا ِليػِس الّ كػَراُر   ُِيةةػًة َعَمػد  ََ 
ِبِّػػدـِ ُر ػػرِد ِعّمػػٍأ    :الُِّمَاػػةُه َيُقرلػػرفَ   َرِلػػح ِاِػػِؿ هػػذِ  الَاةػػةِِِؿ  (ٓٗ).((ال ّػػَيااـِ ُراةػػِ  الُخػػؼِ 

َلبِس َبيَاُهَاة ّاَاة ُهَر ُاَ ّرُد ُرُ رِد َ ةِاِه ال  .را 
َُُصػرِؿ َيُقرلُػرفَ          ػبِس ِلَيُكػرَف َصػِحيحًة  ِلفل   :َرِلهذا َلِِّاَد ُعَمَاػةِه ا َّ الُاِّ ََبػَر ِلػح ُِيػةِس ال

َليَِيفِ  ةَبَهِأ َبيَف ال ََ  (ٔٗ).((ُحُصرُؿ الُا
ػػةَبهٌأ          ََ ػػبِس ُهػػَر ِليػػَراُد ََاػػَريِف َرََُِّػػْت َا َل ـل َاػػة اا َػػةَز ِبػػِس ُِيػػةُس ال ـَ َفل َََهػػ ػػة  ََقػػدل َرَي ََبػػّيُف ِاال

ػػةَبَهَأ  ََ َُةػػةـِ الِقيػػةِس   َرهػػذا َيِِّاػػح َفل الُا ـٌ ِاػػف َ َبيَاُهَاػػة  ِاػػف ُدرِف َ ِّميػػٍؿ ُاخػػَ صٍّ   َرُهػػَر ُِةػػ
ػػٍه لاّل َرُهَاػػةَؾ  :َاػػَه الِقيػػةِس ِاػػف َ ػػةِاَبيفِ  َ َػػداَخُؿ  َِ َ ةاػػِب ََصػػِؿ الِقيػػةِس ِباالػػُس ال َيػػاِ ح ِلػػح َار

َع َُُأ ُاَةَبهٍأ َبيَف الَاِقيِس   رالَاقيِس َعَميِس   رَُد َيِّػرُد هػَذا لَلػد ال لرالُػِؽ ِلػح الّداللػِأ ؛ ََّاػُس 
ػػحٍه لاّل ِلرُ ػػرِد َراِبػػ ََ ػػحٌه ِب ََ ػػيَِيِف   رََّاػػة الَ ةِاػػُب الِّػػةِاح ِاػػف ال ُيَقػػةُس  َّ ػػةَبَهٍأ َبػػيَف ال ََ ٍط َي ُا

ػػةَبَهِأ  ََ ػػَبِس ِبَاحػػٍر َصػػريٍ    َعَمػػد ََحػػِد ََُةػػةِاِس ِلُيػػَدِلَؿ َعَمػػد اََِػػِر الَ ةِعػػِؿ  ِلمُا َّ ِخػػ ِؿ لطػػ ِؽ ال
ةَبَهُأ ِليَهػة  َػدُخُؿ ِلػح ُِيػةِس َعَمد الِقيةِس   َلةَصُؿ لذًا َفل َ َايَه الااُصرِص اّلِ ح َرَُِّْت الاُ  ََ

ةَبَهأِ  ََ  .الُا
ػبِس َلػَدب ُعَمَاػةِه َُصػرِؿ الالحػِر      َّ َرِاَف الااَحةِة الُاحَدِِيَف َاف َ رُلَؼ ِبَاحٍر َ َمحٍّ ِعاَد ُِيػةِس ال

ػػَؿ لَلػػد   ػػٌد َةػػةلـٍ َصػػةلٍ  لْذ َ رصل ػػحَه لَذا ََػػَبسَ  راػػف هػػرالِه الػػّدك رُر ُاَحال َّ ػػحَه ِاػػف  َفل ال َل ال
ـَ َليدُخمُػُس  ِ َهٍأ   رََخػَذ ُحكَاػُس   لػلفل َذِلػَؾ اَل ُيخِرْ ػُس َعػف ََصػِمِس   َلالُِّػُؿ الّ ِّّ ػِب َيَػَبُس االةػ
ةِرُع َاحُارٌؿ َعَمد االةـِ ِلح اإلعَراِب   َرلِكفل َذِلَؾ ال ُيخِرْ ُهَاة َعػف  ََ الّ صِغيُر   رالَ ُِّؿ الُا

  َرهػػَذا َكػػ ـٌ َدُيػػٌؽ   َرَاِ ي ػػٌأ َا لِ ػػُؽ َاََِّهػػة   َرلِكػػْف ُيػػَزاُد  (ٕٗ).((ِهَاػػة ِلَِّمػػْيفِ ََصػػَمْيِهَاة ِلػػح َكراِ 
  ََالػُس ِِِؿ الُاخَ ِمَ ػِأ ِلػح الِ ػْاسِ َعَميِس َبافل ََ َمَب َاة َذَهَب ِلليِس الااَحةُة ِلح الَ اِه َبػيَف هػِذِ  الَاةػة

ٍُ َحِيػػػٍث  َاظػػػرًا ِلُ اػػػرِر  َاػػػة َ ػػػةَه لاّل ِلِبَاػػػةِه ُحكػػػـٍ َاحػػػريّ  َِاػػػرَة ُ هػػػٍد َكبيػػػٍر   َرةػػػٍِّح   َكػػػةَف 
الُاَ داِخَمػػِأ رالَاَػػةِكِؿ الَكِيػػرِة ِلػػح َاةػػةِِؿ الّاحػػِر   رهػػَذا َيَػػَبس لَلػػد َحػػدٍّ َكِبيػػٍر ِبػػراِبِط الِةمِةػػمِأ 

    .اّلِذي َيكَ ِاُؿ بِس الِِّقُد 
 

 :الُمَشاَبَيُة ِفي اسِتصَحاِب الَحالِ 
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لبَقػػػةُه َحػػػةِؿ الّم ػػػِظ َعَمػػػد َاػػػة َيةػػػَ ِحقاُس ِلػػػح     :ّرَؼ الّاَحػػػةُة اةِ صػػػَحةَب الَحػػػةِؿ ِباّاػػػسُ َعػػػ       
  الُاِّ َِبػَرِة َلػَدب الااَحػةةِ    َرُهَر ُيَِّد ِاَف اَِدّلػأِ  (ٖٗ).((اَصِؿ ِعاَد َعَدـِ َدِليِؿ الالقِؿ َعف اَصؿِ 

ُج لَلػػد اةػػ ِدالٍؿ  َبَقػػد َعَمػػد َحةِلهػػة   َرلْكػػف ِبػػةلراُ رِع لَلػػد َرهػػذا َيِِّاػػح َفل الَاةػػَاَلَأ اّلِ ػػح َ ح َػػة
    .اَصِؿ اّلِذي َ ُكرُف َعَميِس 

ةَبَهُأ ِعاَد الااحةِة ََِاةَه ليَراِدِهـ ِلهذا الّدِليِؿ   ِاػف َذِلػَؾ َاػة َذَكػَرُ  ِةػيبريس         ََ َرَُػد َرَردْت الُا
َُػػػةؿَ  َرَ ةِريػػًأ ِليَهػػة   َفل م ال م ِلالاػػة ُ  ِّػػُؿ   رَاػػة َ ِّاػػُؿ ِليػػِس اةػػاًة  ال ُ ػػ ـَ  :َر َقُػػرؿُ    :  لْذ 

ػػَر َكػػذِلَؾ َلػػـ  ََ راحػػدًا   لذا كةَاػػْت لَلػػد َ اػػِب االةػػـِ   َلَكَاػػة ال َيُ ػػرُز َْف  َ ِصػػَؿ َخاَةػػًأ ِاػػف ع
َبٌس ِبِس   َللذا َلةَرَُُس  َرب َعَمد اَصػؿِ  َل ـْ هذا ؛ َالس ُا ػّبَس ِةػيبريِس َبػيَف م ال  (ٗٗ).((َية ق ََ َلَقػد 

ػػر م   َلاػػة ُيريػػُد لِبة ػػس َفل الُاةػػملاةِت كةلِباػػةِه ال  ََ َغيلػػُر  ََ م الّاةِليػػِأ ِلمِ ػػاِس   رَبػػيَف م َخاةػػَأ َع
ًَِ  ػ َذَهػػَب لَلػػد اَصػػِؿ اّلػػِذي  َذا َخػػَرَج َعػػف اَصػػِؿ بػػاْف َلةَرَُػػُس ػ َاػػ َ ريػػًة َعَمػػد اَصػػِؿ   را 

َََر ال  ََ غيُر للّف ال الاةليِأ َكذِلؾَ َياَ ِاح للي َرِلهذا َيػَرب الااحػةُة   ِس الُاَ ةِرُؽ   َلَكَاة َفل َخاَةَأ َع
َََرم ُُ بػم َخاَةَأ َع ةَبَهًأ ََ  (٘ٗ).َفل َةَبَب الِبَاةِه ِلح اةـِ ال الّاةليِأ الُا

َُػةؿَ  َرَكذِلَؾ َاة ََرَرَدُ  ابُف اَاَبةِري ِلح َبػةِب اةِ صػَحةبِ        َرِاِػةُؿ الّ َاةاػِؾ    :الَحػةِؿ   لْذ 
الَاػػػة  :بةةِ صػػػَحةِب الَحػػػةِؿ ِلػػػح االةػػػـِ الُاػػػَ ِاِكِف َْف  َقػػػرؿَ  اَصػػػُؿ ِلػػػح اَةػػػَاةِه اإلعػػػَراِب   راِ 

ػػالَف  ََ ـْ ُيَػػبِس الَحػػرَؼ   رال َ  ـُ َلػػ ػػالَف َاَِّاػػةُ    َرهػػذا االةػػ ََ َياَبِاػػح ِااَهػػة َاػػة ََػػَبَس الَحػػرَؼ َر َ 
َِّاةُ    َلَكةَف َبةُِيًة َعَمد ََصِمِس ِلح اإِلعَراِب   َراَِػةُؿ ال لَاّةػِؾ بةةِ صػَحةِب الَحػةِؿ ِلػح الِ ِّػِؿ اَ 

ـْ  :َْف  َقُػػرؿَ  ـَ   َرهػػذا الِ ِّػػُؿ َلػػ ػػةَبَس االةػػ ََ الَاػػة ُيِّػػَرُب ِااَهػػة َاػػة  ََلَِّػػةِؿ الِبَاػػةُه   راِ  اَصػػُؿ ِلػػح ا
ةِبِس االةـَ   َلَكةَف َبةُِية ََ  (ٙٗ).َعَمد َصِمِس ِلح الِبَاةِه(( ُي

َعَمػػد َالَاػػة َةػػاِقُؼ ِعاػػَد هػػِذِ  الَاةػػالِأ ِبَػػحٍه ِاػػف ال ّ ِصػػيِؿ ِلػػح الَابَحػػِث الِّػػةِاح لاّل َّف        
ػػةَبَهِأ ِلػػح َدِليػػِؿ اة صػػَحةِب الَحػػةؿِ  ََ ػػيِ  َ رِظيػػِؼ الُا َِ ْف كػػةَف   ِذكَرهػػة ِلػػح هػػذا الَاَقػػةـِ   ِل ر را 

بػػػػافل باػػػػةَه اَةػػػػَاةَه    :ُهَاػػػػة ال َيخمُػػػػر ِاػػػػف اعِ ػػػػراٍض َر َ رِ يػػػػٍس ؛ َفل الَقػػػػرؿَ  االةػػػػِ دالُؿ بػػػػسِ 
ْف كةَف ِلح لرَ ػةِع االةػـِ لَلػد الَحػرِؼ َاَظػٌر  ةَبَهِ َهة ِبةلُحررِؼ ِليِس َطرٌؼ ِاف الّصراِب   راِ  ََ ِلُا

ػةَبهِأ َ رالػٌؽ لَلػد َحػدٍّ    َرلِكّف َاة ُي ّيُد ذلػَؾ ُهػَر َفل الُحػررَؼ ُكملَهػة َابِايلػٌأ   ََ َلكػةَف ِلػح هػِذِ  الُا
َُرُلُهـ ػةَبَهِ َهة اَةػَاةَه    :َكِبيٍر   َبيَد َّف اّلِذي ِليِس َ َِّةُرٌض ُهُر  ََ لّف اَلَِّةَؿ ِلّاَاة َُعِرَبْت   ِلُا



 الَعَرِبي   أثَ ُر اْلُمَشابَ َهِة ِفي النَّْحوِ 
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ـْ َيكػػػفْ  :َرُهػػػـ َيُقرلُػػػرفَ  ـُ ُاِّػػػَرٌب َرابِاػػػح ِباَِّاػػػد َفل االةػػػِ دالَؿ الِػػػّةِاح َلػػػ ُارّلقػػػًة   ِلَكػػػرِف  االةػػػ
ُاَِّربػػػًأ   َرَابَاّيػػػًأ   ُررُ ػػػرُع اَلَِّػػػةِؿ َلػػػْف َيكػػػرَف لَلػػػد َصػػػٍؿ راحػػػٍد بػػػْؿ لَلػػػد  :اَةػػػاةِه ُِةػػػَايفِ 

   .الّطرِؼ الُاِِّرِب َلَقط 
 

 :َأَثُر الُمَشاَبَيِة ِفي الّتعِميلِ 
ََِصػػػػيَمِأ الُاةػػػػَ َِّاَمِأ ِلػػػػ         ػػػػةَبَهِأ ِاػػػػف الَِِّمػػػػِؿ ا ََ ح الّاحػػػػِر الََِّرِبػػػػِح   َرَُػػػػد َعاػػػػَرَف ِعّمػػػػُأ الُا

َُػػػةؿَ ٜٔٔالّةػػػيرِطحا  ت  ػػػبيسِ    :هػػػػ( َلَهػػػة   لْذ  ػػػةَبَهِ ِس  :َرِعّمػػػُأ ال َّ ََ ػػػةِرِع ِلُا ََ ِاِػػػُؿ لعػػػَراِب الُا
ةَبَهِ َهة الُحررؼِ  ََ  (ٚٗ).((االةـَ   َرِبَاةِه َبِِّض اَةَاةِه ِلُا

ػػةَبَهِأ ِلػػح         ََ هػػػ( َلَقػػد َرَُػػَؼ ِعاػػَد ٓٚٔالّ ِِّميػػِؿ َيا َػػدا لَلػػد الَخِميػػِؿ  ت َراالةػػِ َاةُد لَلػػد الُا
َُػػػػػةؿَ  َرالّاصػػػػُب بػػػػػػ م لفل    :الُاَػػػػةَبَهِأ اّلِ ػػػػح َبػػػػػيَف م لفل َرخَراِ هػػػػة م َر مالِ ِّػػػػػِؿ الُا ِّػػػػّديم   لْذ 

َُرُلُهـ ََبلُهرُ  ِبةلِ ِّػِؿ اّلػِذي َي ِّػّدب ل :رََخَراِ هة م  َلػد َا ِّػرٍؿ بػس اقػدلـٍ عمػد ِلفل َزيدًا ِلح الّداِر   
َُػػرِلهـ ػػرَب َزيػػدًا َعْاػػٌرر   رََخػػَرَج َعْاػػرًا َصػػةِل ٌ  :الَ ةعػػِؿ  كػػػ    لةلِِّّمػػُأ ِلػػح َاصػػِب لفل ( ٛٗ)( (ََ

ةَبَهُأ ِبةلِ ِّػِؿ اّلػذي َيرَلػُه َلػةِعً    َرياِصػُب  :َرخَراِ هة ِلمُابَ َدَِ رَرلِه الَخَبِر ِعاَد الَخميؿِ  ََ ِهَح الُا
  . َا ِّرالً 
َرِلح َذاِت الَبةِب  َ طّرُر ََرُ ُس الّ ِّميِؿ ِبةلُاَػةَبَهِأ َل  ػَداَخُؿ َاػَه َ ِّمػي ٍت َُخػَرب   َكػػ ِعّمػِأ      

َُػػػةؿَ  كػػػاْف    :الّ خِ يػػػِؼ ِلػػػح  َػػػرِؾ الََِّاػػػِؿ ِلػػػح م لفل َرَخراِ َهػػػة م   َلَقػػػْد َذَكػػػر الّةػػػيرطحا َذلػػػَؾ لْذ 
ػَبِهَهة  :الُاَخ ل ػِأ ِاػف الِِّقيمػِأ َلَيقُػرؿَ  (ِلفل ُيةَ دؿل َاػْف ََبَطػَؿ َعَاػَؿ   ََ ( الِِّقيَمػُأ ؛ ِل ِلّااػة َعِاَمػْت  لفل

ـَ ِبةلّ خِ يِؼ َلرَ َب َْف ال َ َِّاْؿ((  (ٜٗ).ِبةلِ ِِّؿ   َرَُد ُعِد
ػػةَبَهِأ َاػػدَخ  ِلػػح َبػػةِب الَحػػذِؼ اّلػػِذيَٕٜٖرَاِ ػػُد ابػػَف ِ ِاػػح  ت      ََ َعػػدلُ   هػػػ( َي َِّػػُؿ ِاػػف الُا

َُػػةؿَ  ػػَ ةَعِأ الََِّرّبيػػِأ   لذ  ََ ػػة ]َحػػذَؼ[ الُ اَمػػِأ َلاُحػػر ...َُػػد َحػػَذَلِت الَِّػػرُب الُ اَمػػَأ    :ِاػػف    َلَاال
َُُِةػػػـ ِبػػػةهلِل   َلحػػػَذَؼ الِ ِّػػػَؿ  :راهلِل ال َلَِّمػػػُت   ر َػػػةهلِل َلَقػػػد َلَِّمػػػَت   َرََصػػػمسُ  :َُػػػرِلِهـ ِلػػػح الَقَةػػػـ

الَاػػة ُ حػػَذُؼ ...ُؿ ِاػػَف الَ ػػةِر رالَ ػػراِب َدَلػػيً  َعَمػػد الُ اَمػػِأ الَاحُذرَلػػِأ رالَ ةِعػػَؿ   َربَقيػػِت الَحػػة راِ 
ََاػػِر ِبااِزلػػِأ  ػػةَبَهِ هة الُاَ ػػرَد ِبَكػػرِف الَ ةِعػػِؿ ِلػػح َكِِيػػِر ِاػػَف ا ََ الُ اَمػػُأ ِاػػَف الِ ِّػػِؿ رالَ ةِعػػِؿ ؛ ِلُا
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ػػػػػِرَبةِف   َرَُ  :الُ ػػػػػزِه ِاػػػػػف الِ ِّػػػػػِؿ َاُحػػػػػر َْ ػػػػػربُت   َري لَتددددددََُُّْىُيْ فِدددددٍْ  ةَاػػػػػْت ِهاػػػػػُد   رََ

أَمْىَالِكُ 
ػّدِة ا َصػةِؿ الِ ِّػِؿ ِبةلَ ةِعػِؿ   َركرُاػُس  (ٓ٘). َِ َرَحبلَذا َزيٌد   َرَاة َََبَس َذِلَؾ ِاالة َيدؿا َعَمد 

   (ٔ٘).((َاَُِّس َكةلُ زِه الَراِحِد   َرَليَس َكذِلَؾ الُابَ دَُ َرالَخبرُ 
ػػػةَبهِ َهة بػػػةلُا َرِد   رالُاػػػَراُد ِبػػػةلُا َرِد ُهَاػػػةَلِِّّمػػػُأ الَحػػػ          ََ للػػػرَاُد  :ذِؼ ِلػػػح الُ اَمػػػِأ الِ ِِّمّيػػػِأ ِلُا

ػػيًِة َراِحػػداً  ََ ْف َكػػةَف الَاَِّاػػد رال لرِكيػػُب   الِباَيػػِأ رالػػّ  ُزـِ َبػػيَف الِ ِّػػِؿ رالَ ةِعػػِؿ  رَصػػيُررَرِ ِهَاة  را 
 .ُ اَمًأ ِلِّمّيأً 

َُػػةؿَ َرَياَ ِهػػح الػػّدك ُ         ػػرُز ِلَلػػد ََفل َحػػذَؼ الِ ِّػػِؿ َاػػَه َلةِعِمػػِس َكِِيػػٌر لْذ   :رُر َعبػػُد الَ  ّػػةِح الَحاا
َرَبُِّد َلَمَقد ااَ َهيُت لَلد ََفل َحذَؼ الِ ِِّؿ َرلةِعِمػِس َيكُِػر ِلػح ال ّاِزيػِؿ َكِػَرًة ُا رطػًأ َريكِ ػح َدِلػيً    

        (ٕ٘).َعَمد َذلَؾ َاة َ ةَه ِلح ُةرَرِة الَبقَرِة((
ػحا  ت        َِ ػةَبَهِأ ِلػح َةػَبِب ِللَحػةِؽ ُاػرِف الِرَُةَيػِأ بػػ َٙٛٙرَكَذلَؾ َلَِّػَؿ الرل ََ هػػ( لْذ َعملػَؿ ِبةلُا

َُػػةؿَ  ػػةَبَهِ َهة الِ ِّػػَؿ      :مِلفل رََخَراِ َهػػةم   لْذ  ََ الاػػة َ ػػةَز للَحػػةُؽ ُاػػرِف الِرَُةَيػػِأ َبػػَافل رَََخراِ َهػػة ِلُا راِ 
ػػػ َََصػػػةَلأِ رََال ػػػةَبهِأ   اَل ِبة ََ ػػػةَبَهُأ  (ٖ٘).((ة الَ ػػػراُز َحػػػذُلهة   َلػػػِ ّف اإِللَحػػػةَؽ ؛ ِلمُا ََ   َرهػػػِذِ  الُا

هػػػ( ِعاػػَد هػػِذِ  الَاةػػالِأ ُابّيَاػػًة َفل ُهَاػػةَؾ  َٕٛٛٔليَةػػْت َعَمػػد ِلط َُِهػػة   لْذ َرَُػػَؼ الُخَػػِريا ت 
َُةؿَ  َ ةر ًَة َبيَف َليَت َرلَِّؿل ِلح َاِ حِه اُ  َرالَكِِيُر ُِبرُ هة ]ِلح َلْيػَت[ َْي    :رِف الِرَُةَيِأ َاََِّهة   لْذ 

ََحَيػةِف  َبِهَهة الِ َِّؿ َاًِّاد َرَعَاً  ِب  ُاَِّةِرٍض ِبِخ ِؼ َلَِّؿل   ِللّف َعَاَمَهة الَ رل ِلح ِبِّػِض ا ََ ِل
ػػػَبَهَهة   َلَاػػػَدَرْت َاََِّهػػػة   َر َػػػراِلح اَاَِػػػةِؿ ِلػػػح َبِّػػػِض ُلَغةِ َهػػػة   َرُهػػػَر مَلَِّػػػَفم ِبػػػ ََ ةلاارِف َعػػػةَرَض 

 (ٗ٘).((الاارفُ 
ػػػةـٍ ت           ََ ػػػةم َٔٙٚرِاػػَف ال لِِّميػػِؿ ََيَػػًة َاػػة َذَكػػرُ  ابػػُف ِه ََ هػػػ( ِبػػافل الِِّملػػَأ ِلػػح ِبَاػػةِه مَحة

َُةؿَ  ََةم الَحرِليلأ لْذ  َبِس بػمحَة ََ ََة ِلػح     :االةِايلأ ِلم ػَبِهَهة  (٘٘)﴾  حَدشََ لَِّهد ِ   وَقَُّْد َ ِبَاةُه َحة َِ ل
ػػة الَحرِليلػػأ ََ ػػهـ  َحةَػػًة( ِبػػةل ّاريفِ   ِلػح الّم ػػِظ ِبػػػ َحة َِ َعَمػػد  (ٙ٘)َرالػػدلليُؿ َعَمػػد اةػػِايلِ َهة ُِػػَراَهُة َبِّ

َلبسِ ...ِلعَراِبَهة  َاَهة ََعَرَبهة َعَمد ِللَغةِه هَذا ال  (ٚ٘).((َرَاْف َارل

َُػػةؿَ  هػػػ(ٜٙٚيػػٍؿ  ت َكَاػػة َرَُػػَؼ ابػػُف َعق       ََلَِّػػةِؿ لْذ  َرََةػػَاةُه    :ُاَِِّمػػً  ِلػػح ِبَاػػةِه ََةػػَاةِه ا
ةَبَهِ َهة الَحػرَؼ ِلػح ََالهػة َاةَِِبػٌأ َعػِف الِ ِّػِؿ   َرَ يػرُ  ََ َِِرٍة ِبةلَِّةِاِؿ   َلُبِاَيْت ؛ ِلُا ََلَِّةِؿ َ يُر ُا َا  ا



 الَعَرِبي   أثَ ُر اْلُمَشابَ َهِة ِفي النَّْحوِ 
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ٛٛ 

َِّرٍة ِبػػػسِ  ػػػةَر الاَ ( ٛ٘).((ُا َػػػا ََ لػػػد هػػػذا ََ ََةػػػَاةُه ...   :هػػػػ( َيَػػػة لذ ُػػػةؿٔٓٛ ت  ُكػػػرِدي    را 
 (ٜ٘).((اَلَِّةِؿ َل الَهة ََََبَهْت لفل ِلح َكرِاَهة َعةِامًأ َ يَر َاُِّارَلأٍ 

ػػبِس         َل ػػرِؼ ِلِِّّمػػِأ ال ََةػػَاةِه الَااُارَعػػِأ ِاػػَف الصل َرَكػػَذلَؾ َذَهػػَب الّاَحػػةُة لَلػػد َفل ُهَاػػةَؾ َاػػِف ا
َُػػػةؿَ ِبةلِ ِّػػػِؿ َرَُػػػد  ََةػػػَاةِه    :َرُػػػَؼ ََحػػػُد الُاحػػػَدِِيَف ِعاػػػَد هػػػِذِ  الَاةػػػَالِأ   لْذ  َرَكػػػَذِلَؾ َرَرا ِلػػػح ا
ربًة َِةلًِة ال ََ 

لًة ِلعَراِبّيػػػًة َكػػػةِاً    َريا َِاػػػُه ِاػػػف َبِّػػػِض الَخصػػػةِِِص اّلِ ػػػح َيَ ا لػػػُه ِبػػػِس ُ اهُػػػرُر  َيَ صػػػّرُؼ َ صػػػرا
ََةَاةِه   َرُهَر ال ّاريُف رال َ  ََةَاةِه ُهػَر َاػة َةػّارُ  م .را َلاََبَهْت ِبَذِلَؾ الِ َِّؿ ا َرهذا الَقِبيُؿ ِاَف ا

ػبُس ُهػَر اّلػِذي َ ََِّمَهػة َ ا َِاػُه  َل ػبَس اَلَِّػةِؿ   َرهػذا ال ََ رِؼ م َرَ َِّمػرا الِِّّمػَأ ِليػِس  الَااُارُع ِاَف الصل
ََةػَاةَه َعيَاَهػة ِلَذا َاػة َدخَمػْت َعميَهػة ِاالة َيا َِاُه ِااُس الِ ُِّؿ   َرحقلَؽ َذلَؾ ِعاَدهُ  ـ َالُهـ َرََرا هِذِ  ا

ػػػػيَ ْت لَلػػػػد اةػػػػـٍ آخػػػَر َعػػػػةَرَدْت الَ ػػػػرل   َرذلػػػػَؾ ََفل ُدُخػػػػرَؿ م َْؿ م  َِ َََداُة ال لِّريػػػِؼ م َْؿ م ََر َُ
ػػػبِس الِ ِّػػػِؿ ؛ َفل الِ ِّػػػَؿ ال ُيِّػػػ ََ ػػػةَلِأ ُيَبةِعػػػَداِاَهة ِاػػػف  ََ ػػػةُؼ   َلػػػَزاَؿ ال لِِّريػػػِؼ َراإِل ََ رلُؼ رال ُي

َّبسِ   (ٓٙ).((الُحكـُ الَابِاحا َعَمد َذلَؾ ال
ػػػةَبهِأ َبػػػيَف الِ ِّػػػِؿ راالةػػػـِ ِاػػػف ِ هػػػِأ االُِ ػػػَراِب راالبَ َِّػػػةِد             ََ َرهػػػِذِ  ُرَ يػػػٌأ َرصػػػِ يلٌأ ِلمُا

ََيَِيِف َكةَف ُهَاػةؾَ  ََيةُه ُاََ َركٌأ َبيَف  اُِ ػَراٌب َكػػ اَػِ َراِؾ َعػَدـِ ال لاػِريِف َبػيَف  َلُكمَاة َكةَاْت ُهَاةَؾ ََ
ػػػػةَلِأ  ََ َذا اا ََ ػػػػْت ِ مػػػػَؾ الُاَػػػػَ َرَكةُت ََدلْت لَلػػػػد االبِ َِّػػػػةِد رالَ صػػػػِؿ   َكػػػػػ اإِل االةػػػػـِ َرالِ ِّػػػػِؿ   َرا 

ػػػةَبَهُأم الِِّملػػػَأ الَ ةاِ  ََ َِّػػػَأ َبػػػيَف رال لِّريػػػِؼ الّم َػػػيِف  ُبِِّػػػَداِف الِ ِّػػػَؿ َعػػػِف حػػػدرد االةػػػـِ   لبقيػػػت مالُا
          .الِ ِِّؿ راالةـِ ُهَاة َرِهَح َعدـُ الّصرِؼم ال ّاِريِف م
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 :َأَثُر الُمَشاَبَيِة ِفي الَعواِملِ 
الُخيػػرُط اّلِ ػػح َ  َاػػُه الّ ِّميػػَؿ ِبةلَِّراِاػػِؿ َكِِيػػَرٌة   لْذ ال َاَكػػةُد َاػػَرب َعػػةِاً  ِلػػح الالحػػِر ِاػػف        

ِاػػف ُدرِف َعةِاػػٍؿ ِاػػف ِ هػػِأ الََِّاػػِؿ   َلةلِصػػمُأ َبيَاُهَاػػة َرِِيَقػػٌأ   َرال ُياِكػػُف  ُدرِف َ ِّميػػٍؿ ََر َ ِِّمػػي ً 
ََةػَاةُه اَلَِّػةِؿ َاُحػر َدَراِؾ    :هػػ(ٜٗٚ ت  َلصُمُهَاة َلصً  ُاطمقًة   َرَذلَؾ َاُحر َُرِؿ الُاػَراِدي
ُِّر ِبةلَِّراِاػػػِؿ   َلُبِاَيػػْت ِلَػػػَبِهَهة رَاػػَزاِؿ َللالهػػة َ مػػػَزـُ الاليةَبػػَأ َعػػػْف ََلَِّةِلَهػػة   َلَ َِّاػػ ُؿ َعَاَمَهػػػة َرال  َ َػػا

 (ٔٙ).لفل رََخَراِ َهة((:ِبةلُحررِؼ الَِّةِامِأ َعَاَؿ الِ ِِّؿ َعِاح
ػػةَبَهُأ ِاػػف الَِّراِاػػِؿ َكَاػػة اَُ َرَبػػْت ِاػػف الّ ِِّميػػِؿ   َلقػػد َر ػػْدَاة ُاَحػػةًة َكِِيػػِريَف         ََ َر َق َػػرُب الُا
ةَبَهِأ َرالََِّاِؿ  َي َاُِّرفَ  ََ  .َبيَف الُا
ػػَبَب         ػػةَبَهَأ ِلػػح الَِّراِاػػِؿ َكةَاػػْت الةل ََ ػػيَر ِلػػح هػػذا الُ ػػزِه ِاػػَف الَابَحػػِث َفل الُا َِ َرالُبػػدل ََْف ُا

َهػة َكةَاػْت   َرَكػَذِلَؾ ََال  ...ِلح  َقِةيـِ الااَحةِة لَكِيِر ِاَف ََبَراِب الالحِر َكةلَارُلرَعػةِت َرالَااُصػرَبةِت 
فل  ػػػػػَيةِه اّلِ ػػػػػح اَػػػػػَ َرَكْت ِلػػػػػح َا ػػػػػِس الََِّاػػػػػِؿ َاُحػػػػػرم َكػػػػػةَف رََخَراِ َهػػػػػةم را  َََ ػػػػػبَب ِلػػػػػح َ اػػػػػِه ا الةل

   ...َرَخراِ َهة
ال ِخػػ َؼ ََّف الَ اػػَه ِلػػح َبػػةِب الََِّاػػِؿ  هػػػ( ََّاػػُس  ٚٚ٘ ت  َلَقػػد َذَكػػَر ابػػُف اََاَبػػةِري          

َذا َََػػَُِّؼ ِاػػْف َراِحػػَدٍة ؛ َ ََفل الِ ِّػػَؿ ال ُي َاػػُه   راِ  ػػةَبَهِأ ال ِّػػِؿ ؛  ََ فل الَ اػػَه ُيَبةِعػػُدُ  َعػػْف ُا
َذا َعِاػػػَؿ َ ْاػػػُه ََْلُِّػػػْؿ َاػػػَه ُبِّْػػػِدِ  َعػػػف الََِّاػػػؿ    ػػػةَبَهِأ الِ ِّػػػِؿ َبُِّػػػَد َعػػػِف الََِّاػػػِؿ   َراِ  ََ َبُِّػػػَد َعػػػْف ُا

َُػػةَؿ ا ( ٕٙ).((َلةلَراِحػػد ََرَلػػد َْف َيَِّاػػؿَ  ػػةـٍ ِلػػح ِلعػػَراِب اةػػـِ ماَل الالةِليػػِأ ِلمِ ػػاِسم  َرَكػػذِلَؾ  ََ بػػُف ِه
َُػػػةِِِاْيَف   َرعػػػْف الُاَبػػػّرِد َفل هػػػذا ُاِّػػػَرٌب ِلُبِّػػػِدِ  :َرَعَمػػػد الَيػػػةِه ِلػػػح َاحػػػرِ  ...   ال َرُ َمػػػْيِف   َرال 

ػػػةَبَهِأ الَحػػػرؼِ  ََ ُس   اػػػه اػػػص آخػػػر لػػػح خاةػػػأ عَػػػر  َلَ رِ يػػػ (ٖٙ .((ِبةل ِِّاَيػػػِأ َرالَ اػػػِه َعػػػف ُا
الُاَبػػِرِد ُهَاػػة ُاَ َحِقػػٌؽ ِليػػِس َاةػػالُأ االُِ ػػَراِب راالبِ َِّػػةِد ال ػػح  ػػ ّدي َََِػػرًا َكِبيػػرًا ِلػػح َ حِقيػػِؽ َاةِهيلػػِأ 
ػػػةَبَهْت ِلػػػح َبِّػػػِض الِصػػػَ ةِت الّم ِظيلػػػِأ ََْر  ََ ػػػةَبَهِأ ِلػػػح الَاةػػػةِِِؿ الالحرّيػػػِأ اّلِ ػػػح اَػػػَ َرَكْت َرَ  ََ الُا

         .الَاَِّاِريلأِ 
لػػِه           ػػةِرِع   لْذ َيػػَرب الااَحػػةُة َفل َعةِاػػَؿ الرل ََ لػػِه ِلمِ ِّػػِؿ الُا َراَخَ َمػػَؼ الااَحػػةُة ِلػػح َعةِاػػِؿ الرل

َُةَؿ ابُف اََاَبةِريّ  ةِرِع ِبةلُابَ َدَِ   رِلح هذا  ََ ةَبَهِأ الِ ِِّؿ الُا ََ ِاػْف هػِذِ     :ُهَر َعةِاٌؿ َاَِّارّي ِلا
ََرُ ِس اةَ حَ  ؽل ُ امَأ اإِلعَراِب اّلِذي ُهَر الّرلُه رالالصػُب رالَ ػزـُ َرِلُكػِؿ َراِحػٍد ِاػف هػِذِ  اَاػَراِع ا
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َعةِاٌؿ َيخَ صا ِبِس ََّاة َعةُاُؿ الّرلِه   َلػةخَ مَؼ الالحِرياػرَف ِليػِس َلػَذهَب الَبصػريارَف لَلػد َالػس َير َ ػُه 
ـَ االةـِ َرُهَر َعةاِ  لػَه ِلِقَيةِاِس َاَقة ُؿ َاَِّاريٌّ ال َل ِظحٌّ َلاََبَس االبِ َداَه َرَكَاة َفل االبِ ػَداَه ُيرِ ػُب الرل

ـَ االةـِ راَل َير َ ػُه ُِيػَؿ:  ح ِللّاُس ِيُقرـُ َاَقة َِ َلَكَذلَؾ َاة َََبَهُس ِللْف ُِيَؿ: هذا َيا َِقُض ِبةلِ ِِّؿ الَاة
ـْ َيُِبْت لَ  ـْ َير َِ ُه ََالُس َل ـْ َيُكػْف هػذا الَِّةِاػُؿ ُارِ بػًة َلػُس الّرلػَه لالَاة َل ُس اةِ حَقةُؽ ُ اَمِأ اإِلعَراِب َلم

ػةَبَهِأ اّلِ ػح َذكرَاةَهػة  ؛ ََ ةِرِع َللالُس َيةَ ِحؽا ُ اَمػَأ اإِلعػَراِب ِلمُا ََ َالُس َارٌع ِااُس ِبِخ ِؼ الِ ِِّؿ الُا
ػػة الُكرلياػػ َُػػرُؿ َُبػػؿ َلػػػَبةَف الَ ػػرُؽ َبيَاُهَاػػة رََال ِلػػِس َرهػػر  ِِػػِد ِلػػح ََرل رَف َلػػَذهُبرا لَلػػد ََالػػس َير َِ ػػُه ِبةلّزرا

 (ٗٙ .الِكةةِِح َرَذَهَب الَ ّراُه لَلد ََالُس َير َِ ُه ِلَة َاِ ِس ِاَف الَِّراِاِؿ الالةِصَبِأ َرالَ ةِزَاِأ((
ػةَبَهِأ ِلػح َعَاػِؿ الَاصػَدِر  َرِاػ  ََ ِلَاػةِاياحا  ت َرِلمااَحةِة َ ِّااٌؽ ِلػح الُا هػػ(  ْٕٗٗف هػ الِه ال
َُػػػةؿَ  َِ َِػػػِأ َََػػػُربٍ    :لْذ  ََحػػػُدَهة ََْف ُيةػػػَ َِّاَؿ  :َراعَمػػػـ ََفل الَاصػػػَدَر َيُ ػػػرُز َْف ُيةػػػَ َِّاَؿ َعَمػػػد 

ََصػػُؿ   َفل ال ّاػػِريَف َيػػدؿا َعَمػػد ال لاِكيػػِر   َرُكّمَاػػة  ََاكلػػَر الَاصػػَدُر رااػػبَ  ـَ َكػػةَف ِبػػةل ّاِريِف َرُهػػَر ا َه
ََبِس الِ ِِّؿ رََبَمَغ ِلح الََِّاػِؿ    َلهػَذا ِاػف َبػةِب االَػِ َراِؾ ِلػح الَرِظيَ ػِأ َرُهػَر ( ٘ٙ .((...ََعَقَد ِلح 

ةَبَهَأ   َرَلِكْف ال ُبدل ََْف َيُكرَف ُهَاةَؾ َاة ُيَدِلُؿ َعَمد هَذا الََِّاِؿ   ِلػَذا ُيَقػِدرُ  ََ َه هِذِ  الُا ََ  اّلِذي َر
ػػِه الَاصػػَدِر ََحيةَاػػًة مََْف رالِ ِّػػَؿ م  ُػػةَؿ الُِّكبػػُريا ت الاا  َِ ُكػػؿا َاصػػَدٍر    :هػػػ(َٙٔٙحػػةُة ِلػػح َار

الَاػة َكػةَف َكػَذِلَؾ َالػُس َيَػَبُس الِ ِّػَؿ  (َْف َرال ِّؿِ  َص ل  َقِديرُ  بػ  َعِاػَؿ َعَاػَؿ ِلِِّمػِس الُاَػَ ِؽ ِااػُس راِ 
ـْ ِلح َفل ُحررَلُس ِليِس َرالػُس يُ  ِّ َِػِأ ِلػاْف َلػ َػةِرُكُس ِلػح الدلالَلػِأ َعَمػد الَحػَدِث َرالػُس َيُكػرُف ِل زِاَاػِأ ال

ـْ َيُصػ ل  َقػِديُر االةػـِ  َذا َلػ ـْ يِّْاػؿ َفل اَصػَؿ ِلػح الََِّاػِؿ ِلمِ ِّػِؿ راِ  َيحُةْف  َقِديُرُ  باْف َرالِ ِِّؿ َلػ
َبُهُس ِبِس َراّلِذي ال ُيقدلر ََ ػة  ِبةلِ ِِّؿ َبُطَؿ  ػرَبًة َلاال ََ ػَربُت  ََ باْف رالِ ِِّؿ  الَاصَدُر الا َكُد َاُحػر: 

ػػػرَبًة َزيػػػَدًا َلةلََِّاػػػُؿ ِلمِ ِّػػػِؿ الُاَقػػػّدِر الّاةصػػػِب ِلمَاصػػػَدِر(( ََ ـل لفل هػػػذا الَاصػػػَدَر  (ٙٙ .َُرلُػػػَؾ:    ُِػػػ
ػِّؼ ِلػح الَِّاػِؿ َبِّػَدَاة َكػةَف َُريَبػةً  َل َُد َي ل ُس لَلػد ال ِبيَس ِبةلِ ِِّؿ  ََ ِااػُس لْف َ ػةَهْت َاِّػُس ِصػَ ٌأ  ال

َُػػةؿ ابػػُف الَقػػّراِس ت  ػػةَبَهِأ ِبةلِ ِّػػِؿ    ََ الَاصػػَدُر الُاِّػػّرُؼ ِبػػةّل ـِ ...   :هػػػ(ٜٙٙ ُبِِّػػُدُ  َعػػْف الُا
ػبِس ا ََ لِ ِّػِؿ َلُهَر ََََُِّ َهة   ِلَاة َالُس ِبدُخرِؿ ال ـِ َعِميِس ُيَقِري ِليِس َاَِّاد االةِايلِأ   َلَيْبُِّػُد َعػْف 

ـْ َيػاِت َعػةِاً  ِلػح الَا ُِّػرِؿ  اّلِذي ال َيُكرُف لاّل ُااَكَرًا   ََر َيَُِّؼ  َقِديُرُ  ِباْف رالِ ِِّؿ   ِلػَذِلَؾ َلػ
ػػِّر(( َِ ػػِريِ  لاّل ِلػػح ال ػػبِس  (ٚٙ .ِبػػِس الصل َل  َلِبػػُدُخرِؿ مَْؿم َعَمػػد الَاصػػَدِر َ  َِّمُػػُس َيػػَ خّمُص ِاػػف ال

 .ِليِس َاَِّاد االةِايلأِ  ِبةلِ ِِّؿ   َرَي َ ّردُ 
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ػةَبَهِأ          ََ َِِر االُِ ػَراِب راالبِ َِّػةِد ِلػح الُا اِريُد َْف َاِصَؿ ِاف ِخ ِؿ هِذِ  الااصرِص لَلد ََ ُُ َر
ـّ ِايَزاِ هػػة ِلػػح َ حِقيػػِؽ َةػػبةِب االَػػِ َراِؾ راالخػػِ  ِؼ   ِلػػح الَاَةػػةِِِؿ اّلِ ػػح  َر ِّػػِؿ َذلػػَؾ ِاػػف ََهػػ

الِص  َةِف   َلِمُكِؿ َاةَاَلٍأ ُحُدرُدهة َلِلَذا َدَخَمْت َاةَالٌأ َُخَرب ِلح هػِذِ  الُحػُدرِد ََخػَذْت  ِليَهة َهة َةفِ 
َذا َخَرَ ػػْت َعػػف هػػِذِ  الُحػػدرِد َلَقػػدْت هػػِذِ  الَرِظيَ ػػَأ   َرَيُكػػرُف َذلػػَؾ ِبرُ ػػرِع الَاةػػاَلِأ  َرِظيَ َ هػػة   راِ 

ـَ ِاِػػُؿ هػػذا الَكػػ ـِ ِلػػح َبػػةِب م الّ ِّميػػِؿ م ِلػػح .ُكػػرُف َعَميَهػػةلَلػػد الُحػػدرِد الطلِبيِّيلػػِأ اّلِ ػػح  َ  َرَُػػد  ََقػػّد
   .االةـِ الَااارِع ِاف الّصرِؼ َرلَاة َاقَصٌد ِاف ِلَعةَدِ ِس 

َراالكِ َ ةُه ِبهػذِ  الّاصػرِص ِلػح هػذا الَبػةِب ال َيِِّاػح َالػُس ال ُ رَ ػُد َاةػةُِؿ َُخػَرب ِليَهػة ََِػٌر      
ػػػةبَ  ََ ـا  ََاةُرُلهػػػة ِلػػػح الَابحػػػِث الِّػػػةِاح حيػػػُث لمُا َهِأ ِلػػػح الَِّراِاػػػؿ   لْذ لالهػػػة َار ػػػردٌة   َرلِكػػػْف َةػػػيُ 

 الِدراةُأ الّ طِبيِقّيُأ   َرَُد َذكرَاة ُِةَاًة ِااهة ُهَاة َحّ د َ كرَف هِذِ  الَاةةُِِؿ ِ بيةَاًة ِلَذِلَؾ  
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ٍأ  قػدات اإلَػةرة            يَر لَلد َاةَالٍأ ُاِهال َِ َُْبَؿ الَخرِض ِلح الِدَراَةِأ ال لطِبيِقيلِأ َاردا َْف ُا
ػبِس رالِاِػؿِ  َل ـَ الااحػػةِة   لليهػة لػح ال رطِػأ   َاَل َرِهػَح الّ اييػُز ِعاػَد الااَحػػةِة َبػيَف ال لْذ َر ػدَاة ُاَِّظػ

ػػيِيِف الُاَ طػػةِبَقيِف ِلػػح  ال ُيَ ِرُُػػرفَ  َّ َبيَاُهَاػػة ِعاػػَد  ََاػػةِرِؿ الَاةػػةِِِؿ   َلةلِاِػػُؿ ُػػد َيةػػَ ِِّامرَاُس َبػػيَف ال
ػبيسِ  ِاػف   ُكِؿ الِص ةِت   رالَِّ َاةِت   رال ةِياة الََِّاُؿ   َرُد ُيبِدلرَف َاكةَف الِاِِؿ م كةَؼم ال َّ

َرِااَهػػة الَ ػػةُه  َرِهػػح    :الِّطػػؼ لذ ُػػةؿ ذلػػَؾ اػػة ذكػػر  الابػػرد لػػح َِاػػةه الحػػديث عػػف حػػررؼ
ِلػػػةِاح َبِّػػػَد اَّرؿِ  َُرِلػػػؾَ   ُ رِ ػػػُب ََفل ال َُِريػػػٌب ؛ َاُحػػػر  ََاػػػَر َبيَاُهَاػػػة    َلَِّاػػػَراً   َرََيػػػُت َزيػػػَداً  :رََفل ا

ػػَأ َلةلَاِديَاػػأَ  ـّ   َرَدخْمػُت َاكل ُػ ـل َعاػػرًا   : َقُػػرؿُ   الَ ػػةِه ؛ ِلاّل ََالَهػػة َََػدا َ َراِخيػػةً  ِاِػػؿُ ِر ػربُت َزيػػدًا ُِػػ ََ
ُِـل الَاةِ دَ     (ٛٙ).((َرََ َيُت الَبيَت 

الَاة َذَكَر االةػِ َِاةَه ؛ َالػُس َكػةلَا ُِّرِؿ َاَِّػُس  :  (هػَٜٖٙرَكذلَؾ َُرُؿ ابِف الَخبلةِز ت           راِ 
 .ِؼ   َرَََراَد ََّاُس ِاُِمسُ لةةَ َِّاَؿ َحرَؼ الَكة  (ٜٙ).ِلْذ َعَاُؿ الِ ِِّؿ ِليِس ِبَ َرّةِط َحرٍؼ((

  :(ٓٚ)هػ( َٕٚٙرُةَؿ ابُف اةلٍؾ  ت          
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, َباَت , َأْضَحى            َأْصَبَح َأْمَسى , َصاَر ِبشٌر َسْمَحا  َوِمْثُل َكاَن , َظلَّ
ػػػةُبهًة َلػػػ        ََ ػػػبُس َلػػػِلالُهـ َيةػػػَ ِِّاُمرَاُس ِلَذا َرَ ػػػُدرا ََفل ُهَاػػػةَؾ َ  َل ػػػة ال ػػػيَِيِف َال َل يَس ُاطَمقػػػًة َبػػػيَف ال
َُػْد ُعػِرَؼ ُا ََقػِداةً    ةلبة ََاػُر  َُػرُؿ الُاَبػّرِد  ت   َرهػذا ا َلػحُه  هػػ(:  َٕ٘ٛرُا َػاِخرًا ِاػف ذلػَؾ  ال

َلحَه ِلح َ ايِه َحةالِ سِ  َبُس ال َْ ػباِهِس ِبػسِ   ال َي ََ الَاة َيََبُهُس ِاػف َحيػُث َ  َُةَلػ  (ٔٚ).((راِ  ُس َرَكػَذلَؾ َاػة 
ةَبَهٍأ لالل َرِليِس اخِ  ؼٌ  هػ(:  ٚٚ٘ابُف االاَبةِرّي  ت ََ     (  ٕٚ).((َاة ِاْف ُا

ػػػػةَبَهُأ َاْ ُةػػػػَهة ال َ ْخػػػػُرُج َعػػػػْف َِػػػػ ِث َحػػػػةالتٍ        ََ ـل الُا ػػػػةَبَهِأ  :ُِػػػػ ََ ػػػػةَبَهِأ اّلم ِظيلػػػػِأ   َرالُا ََ الُا
ػػػحٍه َراِحػػػٍد   َرال َيصػػػِرُؼ هػػػذا االَػػػِ راُؾ َْف  الَاَِّاِرّيػػػِأ   راَػػػِ َراِؾ اّلم ِظّيػػػِأ   َرالَاَِّارّيػػػأِ  ََ ِلػػػح 

ِاِس ُ ػػػزهًا ِاػػػَف الِقةػػػايِف ُيَةػػػِرُغ ُدخرلُػػػُس  ػػػاا َياػػػَدِرَج الّاػػػرُع اَخيػػػُر ِلػػػح ََحػػػِد الطلػػػرِليِف   َاَظػػػرًا ِل ََ
ََحيػػةِف َي َاُِّػػرَف الُاَػػةَبَهَأ اّلم ظّيػػَأ َرالاَ  فل الااحػػةَة ِلػػح َبِّػػِض ا َِّارّيػػَأ ِلػػح َاةػػَالٍأ َ حَ ُهَاػػة   َر

   .راِحَدٍة َكرُاهَاة ا َ َاِّ َة ِليَهة ِاالة ال َي رُؾ َةِبيً  لَلد َلصِمِهَاة
ػػةَبهِ يِف اّلم ِظيلػػػِأ رالَاَِّاِريلػػِأ ِلػػػح        ََ َرَيػػرب َبِّػػُض الااحػػػةِة الُاحػػَدِِيَف ََفل االعِ َاػػػةَد َعَمػػد الُا

ََةَراٍت ِعاَد الُقدَاةِه ػ ُيَػِ ح ِللػد الالحػِر الََِّرِبػِح َةػبيَؿ  الدلرِس  الالحرّي الَحَديِث ػ َكَاة َرَرَد َة ِبل
بَِّػػػةِد الَاةػػػةِِِؿ اّلِ ػػػح  َ لصػػػُؼ  ال ليِةػػػيِر   َرال ل ِديػػػِد ِاػػػَف ِخػػػ ِؿ  َقِريػػػِب الَاةػػػةِِِؿ الُاطلػػػَرَدِة   راِ 

ػػُذرِذ  َا ػػِ  ُصػػرِرِ     َريراِلػػُؽ الَبحػػُث هػػذا ال لر ػػَس   َرلِكػػف ِبَػػرطِ  .ِبةل ََ َْف َيُكػػرَف ال ّاػػةُرُؿ ِلػػح ََر
ػػػػةِبَهةِت ِلػػػػح  ََ ػػػػةَبَهِأ َعَمػػػػد َطرِلػػػػح الِايػػػػَزاِف   ِبحيػػػػُث  ُػػػػدَرُؾ َ ايػػػػُه الُا  ََ َرَ حِديػػػػِد اََُةػػػػةـِ الُا 

 (ٖٚ).الَاةةِِِؿ الالحريلِأ َح لد َيَ حقلَؽ الَهدُؼ الَاطُمرُب ِاف ال ليِةير
 

 المشابية المفظية: 
ػػػةَبَهِأ المل ِظيلػػػِأ َفل الُِّمَاػػػةَه َيُقرلُػػػرفَ رَ     ََ المل ػػػُظ َرِةػػػيَمٌأ لَلػػػد الَاَِّاػػػد   َرَحػػػؽا    :َُػػػْد َبػػػَدََاة ِبةلُا

ػػػػةَبَهِأ المل ِظيلػػػػأِ (ٗٚ).((الَرِةػػػػيَمِأ َْف َ كػػػػرَف ُا ََقِداػػػػأً  ََ ػػػػِِّّيُأ    :  َرَُػػػػْد  ُقَصػػػػُد ِبةلُا َْ ػػػػةَبَهُأ الَر ََ الُا
ََةَر ابُف آَ ّررـُ  ت َرالُاَراُد ِبَهة  ػهِ ٖٕٚالَرَُه الََِّرِبِح ِلماَغِأ   َرَُْد ََ َْ لْذ   هػ( ِلَلد َاةػَالِأ الَر

 (  ٘ٚ).((الملْ ُظ الُارّكُب الُاِ يُد ِبةلَرَهِ   :َُةؿَ 
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ُه الََِّرِبحا          َْ ػةَبَهُأ ا  ََْي الَر ََ لَرَػِِّيلُأ َرهذا الَك ـُ ِلػح ُاَطمػِؽ الَرَػِه اّلػِذي َ ُكػرُف الُا
ػةَبَهِ يِف المل ِظّيػ ََ ـا ِاػَف الَرَػِِّّيِأ  أِ ُ زهًا ِااُس   َرُهَاةَؾ َلػرٌؽ َبػيَف الُا رالَرَػِِّيلِأ   ِلْذ المل ِظّيػُأ َََعػ

يٍر ُاَاةٍِِؿ  َكَاة َةياِ ح َِ َفل الِّةِاَيَأ ال َ ُكرُف ِلالل ِلَا َِ  .   
 
 :اءِ الُمَشاَبَيُة المَّفِظيَُّة ِفي اأَلسمَ    

ػػػػةَبهِأ االْةػػػػـِ          ََ ََةػػػػَاةِه   َرَذلػػػػَؾ َاُحػػػػر ُا ػػػػةَبَهَأ المل ِظيلػػػػَأ ِلػػػػح ا ََ ـُ الُا ػػػػُاُؿ هػػػػَذا الِقةػػػػ َْ َي
ََةػػَاةِه ُهَاػػة َحصػػُرَهة ِليَهػػة َلَقػػط   ََي  ِلْمَحػػرؼِ  ػػةَبَهِأ ِلػػح ا ََ ػػةَبَهُ ُس ِلمِ ِّػػِؿ   َرال ُيػػَراُد ِبةلُا ََ َر ُا

ػػػػِبيُس االةػػػػـِ بةاِلةػػػػـِ ؛ ـَ ِبةلِ ِّػػػػِؿ     ََ ـَ ِبػػػػةلَحرِؼ   َرَكػػػػذا االةػػػػ ػػػػِبُهرَف االةػػػػ ََ َُػػػػد ُي َفل الااَحػػػػةَة 
ػةَبَهُأ َ ُِّػرُد ِبةلَ ةِِػَدِة ِل ةػـِ   ِباَِّاػد  ََ ََاػِر َةػَيَ َِّةَاُؿ الَبحػُث َاػَه َاػة َكةَاػِت الُا َرِلُاَِّةَلَ ِأ هَذا ا

ََ ػػِؿ االةػػـِ   َرِاِػػؿُ  ػػةَبَهِأ  ََ ََلَِّػػةِؿ    َّف الَغػػرَض ِاػػَف الُا هػػَذا ال لَاػػةُرِؿ َةػػيكُرف ِلػػح ُاَػػةَبهِأ ا
ةَبَهِأ الُحررِؼ  ََ ػهة ِبػبٍِّض   لْذ .َرا َِ ِل َِػِأ َبِّ ةَبَهِأ هِذِ  اََُةػةـِ ال ََ َرُد َرَُؼ الرلَحا ِعاَد ُا

ػيُ د َُػ االةػػـَ  َفل  هػرَ ظَ لَ     :َُػةؿَ  ػػيُ د َُػ  ِّػؿُ ا ال ِ ذَ َكػػ  رَ رؼَ رالَحػ ِّػػؿَ ال ِ  سُ ةبِ ََ   رؼَ رالَحػػ االةػـَ  سُ ةبِ ََ
  (ٙٚ).((طْ قَ لَ  ِّؿَ ال ِ  سُ ةبِ ََ يُ لَ  رؼُ حَ ػة الَرال 

ـَ َكَاػػػة ِلػػػح         َُػػػد َيَػػػَبُس االةػػػ َرَكػػػ ـُ الرلَػػػِح َ ػػػةَه ُاطَمَقػػػًة   َريِ ػػػُب  َقييػػػُدُ  ِبػػػافل الَحػػػرَؼ 
ػػةَبَهِأ مَعَمػػد م  الَحرِلّيػػِأ بػػػمَعَمدم االةػػِايلِأ   َذكػػَرُ  الُاػػَراِديا   ََ َُػػةَؿ     هػػػ(ٜٗٚت ُا  اَصػػؿُ لْذ 

ال رَ   ةً رلَ حَ  رفَ كُ  َ  َفْ  ََ  ِّػضِ ح بَ ِلػ تْ هَ بِ َُػة  لَ هَ ةلُ ِّاَ اةػ ِ  رَ ُِػة كَ اَ ا    ا ُ  ػرَ اَ  تْ َيػ رِ اُ   لَ بةالةػـِ  اؿِ حػرَ ا
 (ٚٚ).((ـْ كَ رَ  فْ ر اَ حُ   اَ ا ُ  رَ ي اَ ي رِ   رَ رؼِ بةلحَ  االةـُ  َبسُ يُ ة اَ   كَ رِ ال َ  رؼُ ة حَ يهَ مَ عَ  ؿَ دخِ رَُ 

َةػػػَا َاةرُؿ الَاةػػػةَِِؿ الُاَ ِِّمقػػػِأ ِلهػػػَذا الَبػػػةِب َعَمػػػد َََةػػػةٍس َااَهِ ػػػحٍّ َيقُػػػرـُ َعَمػػػد ِذكػػػِر رَ   
ـّ ِلػػح َاةػػةِِ  ـل ِلػػح الَااُصػػرَبةِت َلػػةلَا ُررَراِت ُِػػ ػػةبَهِأ ِلػػح الَارُلرَعػػةِت   ُِػػ ََ ُا ََ ِرَُػػٍأ َبِّػػَد ََْف  ؿَ الُا

ةَبَهِأ ِلح الُاَِّرِب را ََ ةَبَهَأ َََخَذ ِليِهَاة َحّظًة َكِبيراً َاِقَؼ ِعاَد الُا ََ    .لَابِاّح؛ َفل الُا
ـُ الااَحػػةُة َعَمػػد َ ِايػػِه الَاةػػةِِِؿ الالحِرّيػػِأ ُيَبػػِيُف   َلِ ػػح َبػػةِب الُاِّػػرِب رالَابِاػػّح اَلػػِذي ُيَقِدُاػػُس ُاَِّظػػ

ػػػػةَبَهِ َهة ََ ػػػػاةِِِر ِلالاػػػػة ُبِاَيْت ِلُا ََ َُػػػػػػةَؿ ابػػػػُف  الّاحِرّيػػػػرَف َفل ُِةػػػػاًة ِاػػػػف ال الُحػػػػُررَؼ ِلػػػػح الَرَِه 
  (ٛٚ)َاةِلٍؾ:
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 َواالسُم ِملنُو ُملعَرٌب َوَملبِني       ِلَشَبٍو ِمَن الُحلُروِف ُمْدِنلي            
 َكالشََّبِو الَوْضِعيِّ ِفي اْسَمي ِجئَتَنا       َوالَمعَنويِّ ِفي َمَتى َوِفي ُىَنا            
للللال َوَكِنَيابَ              ٍة َعِن الِفعِل ِبلللللال        تَأثٍُّر َوَكافِتَقاٍر ُأصِّ

 

ػػَاةِِِر          َّ ػػبُس الَرَػِِّحا ِلػح ال َل ػبس   َرِهػَح ال َل َلَقػْد َذَكػَر ابػُف َاةِلػػٍؾ ََاَراَعػًة ُاخَ ِمَ ػًأ ِاػػف ال
َبُس الَاَِّاِريا  َل ِلةِاح  رال ـا  ََاةُرُلُس ِلح الِقةـِ ال َلَبُس ِلح االلِ َقةِر. َرَةَيِ  َلبُس ِلح الِاَيةَبِأ   َرال    َرال

َبُس الَرَِِّحا  َلَقد َذَكَرُ  ابُف الالػةِظـُ ت         َل َُػةؿَ ََٙٛٙالة ال ػَبِهِس    :هػػ(  لْذ  ََ ـُ ِل ُيبَاػد االةػ
ػَبِهِس ِبةلَحرِؼ ِلح الَرَِه   َر ِلح الَاَِّاد   ََر ِلح االةِ َِّاةِؿ َر ِلح االلِ َقػة ََ ػة ِباػةُ ُ  ِل ِر   َال

ََصػػػَؿ ِلػػػح  ـُ َعَمػػػد َحػػػرٍؼ َراِحػػػٍد   َر َحػػػرَليِف َلػػػِلفل ا ِبػػػةلَحرِؼ ِلػػػح الَرَػػػِه   ِلػػػلَذا َكػػػةَف االةػػػ
ََصػُؿ ِلػح الُحػررِؼ َْف َ ُكػرَف َعَمػد َحػػرٍؼ  َِ َِػِأ ََحػُرٍؼ َلصػةِعدًا را ََةػَاةِه ََْف َ ُكػرَف َعَمػد  ا

ـُ َعَمػد َحػرٍؼ َراِحػٍد َر  َراِحٍد َكػ َبةِه الَ رِ  َه االةػ َِ ََر الِاِس   َر َحرَليِف َكػ ِاْف رَعْف   َللَذا ُر
َُرِلػػسِ  ػ َػػػَاة   اةػػـٌ َالػػس ُاةػػَاٌد ِلليػػِس َرُهػػَر َابِاػػحٌّ  :َحػػرَليِف ُبِاػػَح َحاػػً  َعَمػػد الَحػػرِؼ َلةل لػػةُه ِلػػح  ِْ ِ

ػػَبِهِس ِبػػةلَحرِؼ ِلػػح الَرَػػِه َعَمػػد َحػػرٍؼ َراِحػػ ََ ٍد َرمَاػػةم َيَػػًة ِاػػف: ِ ِ ََاػػة  اةػػـٌ َالػػس َيصػػ ا َْف ِل
َُرِلػػػؾَ  ػػػَبِهِس  :ِ ِ ََاػػػة   َريْدُخمُػػػُس َحػػػرُؼ الَ ػػػِر َاُحػػػر :ُيةػػػَاَد ِلليػػػِس َكػػػػ  ََ َاػػػَررَت ِبَاػػػة   َرهػػػَر َابِاػػػّح ِل

الَرَػِه َكػةَف َةػَببًة    َرهَذا َيِِّاح ََفل ُهَاػةَؾ َ راُلَقػًة ِلػح (ٜٚ).((ِبةلَحرِؼ ِلح الَرَِه َعَمد َحرَليفِ 
هػػ( ُاَ ِيػَدًا َاػة اصػَطَمَحُس ابػُف َاةِلػٍؾ ٙ.ِٕٔلح اِ َحةِد الُحكـِ َرهَر الِبَاةُه   َرَُد َذَهَب الّصػَبةُف ت

َُػػػةؿَ  ػػػبِس اخ َػػػةَرُ  َعَمػػػد   :  َْذ  َل ػػػرِط  َػػػاِِيِر هػػػَذا ال ََ ػػػة َكػػػةَف ال لِِّبيػػػُر ِبةلَرَػػػِِّحل ُاَاِبهػػػًة َعَمػػػد  َرَلال
ـْ َ ُكػػػْف      (ٓٛ).((ِِّبيػػػِر ِبػػػةلّم ِظِح اََاَةػػػِب ِلػػػح ُاَقةَبَمػػػِأ الَاَِّاػػػِريِ ال ل  َريبػػػُدر ََفل هػػػِذِ  ال لةػػػِاَيَأ َلػػػ

ػػػِريا  ت  ََ َُبػػػَؿ ابػػػِف َاةِلػػػٍؾ لْذ َرَُػػػَؼ الُخ ـَ َاػػػة َْاَكػػػَرُ  َُبػػػر َٕٛٛٔارُ ػػػرَدًة  هػػػػ(ُاَداِلًَِّة َعاػػػُس ََاػػػة
َُػػةَؿ:َ٘ٗٚحّيػػةَف ت َُرلُػػ هػػػ( لْذ  ـْ ََُِػػْؼ َعَمػػد هػػَذا    َُػػةَؿ ََُبػػر َحّيػػةَف َلػػ ػػبِس الَرَػػِِِّح    َّ ُس: َكػػػ ال

ـْ َيحَ ظْ  ٌأ َعَمد َاف َل َلبِس لاّل ِلهَذا الرلُ ِؿ َيِِّاح الالةِظـ َرُردل َبَاالُس َِِقٌأ َرَاف َحِ َظ ُح ل  (ٔٛ).((ال
ػػػػَؿ ِليػػػػسِ         ػػػػبُس ِلػػػػح الِايةَبػػػػِأ َلَقػػػػد َلصل َل ػػػػة ال ػػػػرِديا  َرََال ػػػػَبُس االةػػػػِ َِّاةِلح لْذ   الَاكا َل ةُ  ال َرةػػػػال
ـَ ُيبَاػػػػػػػد لَذا َََػػػػػػػَبَس َبِّػػػػػػػَض   :َُػػػػػػػةؿَ  ػػػػػػػَبُس االةػػػػػػػِ َِّاةِلح   َرالُاػػػػػػػَراُد ِبػػػػػػػِس َفل االةػػػػػػػ َل ِلةِلػػػػػػػُث: ال ال

ََلَِّةِؿ   ل الهة ََََبَهْت لفل ِلح َكرِاَهة َعةِامًأ َ يَر َاُِّارَلأٍ   (ٕٛ).((الُحُررِؼ كَاةَاةِه ا
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َلبُس االلِ َقةِري َلُهَر           َلبُس ِلػح االلِ َقػةِر لَلػد ُ اَمػٍأ َعَمػد َةػِبيِؿ الماػزُرـِ كةلِ َقػةِر  ََالة ال ال
 (ٖٛ).((م لَذا م َرم اّلِذي م ِلَليَهة َللالُس الِ قةٌر الِزـٌ َكةلِ َقةِر الَحرِؼ ِلليَهة   َلِمَذلَؾ ُبِاَية

َُػػد َرَلػػيَس َبِّيػػدَ           ػػٌد ُاحِيػػِح الػػّديِف َعبػػِد الَحايػػِد َالػػُس  ػػيَُّ ُاَحال َل ػػاةِِِر لْذ َبػػيلف ال َّ ًا َعػػِف ال
َُػػد َي َ ِاػػُه ِلػػح اةػػـٍ َراِحػػٍد  َُػػةَؿ:   راعَمػػـ ََالػػُس  ػػبٍس   لْذ  ََ ػػحِه الَراِحػػِد ََكَِػػُر ِاػػف  َّ َي َ ِاػػُه ِلػػح ال

َُِر   َرِاػػػػف َذِلػػػػَؾ م الُاَػػػػاَ  ػػػػَبَهةِف َلػػػػَاك ََ ـُ َابِاػػػػحٍّ  ػػػػبُس الَاَِّاػػػػِريا   لْذ الػػػػ لَكما َّ راُت م َلػػػػِلفل ِليَهػػػػة ال
ػػبُس االلِ َقػػةِري   َفل ُكػػؿل  َل رالِخَطػػةُب رالَغيَبػػُأ ِاػػف الَاِّػػةِاح اّلِ ػػح  َ َػػادلب ِبػػةلُحُررِؼ   َرِليَهػػة ال

ػَبُس  َّ ػِايٍر َي  َِقػُر الِ َقػةَرًا ُا َاِصػً  لَلػد َاػة ُيَ ِةػرُ    َرِليَهػة ال ػاةِِِر ََ َّ الَرَػِِّحا   لػلفل ََ َمػَب ال
ػَه َعَمػد َحػرؼٍ  َِ َر َحػرَليِف   َرَاػة َزاَد َرَػُُِّس َعَمػػد َذِلػَؾ َلَاحُاػرٌؿ َعَميػِس َطػرَدًا ِلمَبػةِب َعَمػػد  ُر

    (ٗٛ).((َرِ يَرٍة َراِحَدةٍ 
ػػحٍه َراحػػػدٍ  ََ ػػػةُبَهةِت ِل ََ َُِبيػػػِؿ  َػػزاُحـِ الّ  ـَ الماَغػػِريل َاَظػػػرًا َرُهػػَر اّلػػػِذي ال ُيَخػػة  َرهػػَذا ِاػػف  ِلُؼ الِاَظػػػة

َيةَه ِبايَزاٍت ُاََ َرَكٍأ.  َََ  ِلر رِد الّدالِِِؿ َعَميِس َرُرُ رِد َع َُةٍت َ  َاُه هِذِ  ا
َُػةؿَ           ػبِس اإلهَاػةِلِح   لْذ  َل ػبِس  ََحػُدهاة: ال َل يُؼ ابػُف َاةِلػٍؾ َاػرَعيِف آخػَريِف ِاػف ال َِ  :َرُي

ػبَ    ََ ػة  ََةػَاةِه ُدرَف َ رِكيػٍب َكػػ َرََال ػةَرُة ِبػَذِلَؾ ِلَلػد َاػة ُيػرَرُد ِاػَف ا ََ ُس الَحػرِؼ ِلػح اإلهَاػةِؿ ػ َراإل
ػَبِهِهة ِبػةلُحُررِؼ الُاهَاَمػِأ ِلػح ََّاَهػة ال َعةَاَمػ ََ ٌأ ُحُررِؼ الِهَ ةِه الُا  ََ ِ  ِبَهة الةارُرػ َلِلالَهػة َابِاّيػًأ ِل

 (٘ٛ).((  َرال َاُِّارَلأٌ 
ػػػَ ةِعِح  ت          هػػػػ( ِاػػػف َفل هػػػِذِ  الُحػػػُررِؼ َٜٚٔٔرهػػػَذا ُيراِلػػػُؽ ِلَلػػػد َحػػػدٍّ َكِبيػػػٍر َكػػػ ـَ الةل

َُػػةؿَ  َُرَلػػد ِليَهػػة َعػػَدـ َربِطَهػػة ِلَلػػد َ ةِاػػِب ِلػػح اإِلعػػَراِب   لْذ  ََرَ ػػ ِ    :ا  :الَ ػػراِ ُ  َعَمػػد الَقػػرِؿ ا
ػةِبِس  ََ ػػةِبِس  : َيُ ػػرُز ِلعػَراُب َلػػراِ ِ  الةاػرِر لَذاُ ُمَاػة َرِلهػَذا ال...ِاػف ََالَهػة ِاػػف الُاَ  ََ ِبَاالهػػة ِاػَف الُاَ 

ََِر اهلُل ِبِِّمِاِس((    (ٙٛ).اللِذي اة ََا
ػػػبُس المل ِظػػػحا       َل ػػػبُس اآلَخػػػُر ُهػػػَر ال َل َرَزاَد ابػػػُف َاةِلػػػٍؾ َارَعػػػًة    :َُػػػةَؿ ُاحّاػػػٌد ُاِحيػػػح الػػػِديفِ   َرال

 َّ َبَس المل ِظحل   َرُهَر ََْف َيُكرَف َل ُظ االةـِ َكػ َل ِظ َحرٍؼ ِاْف ُحػُررِؼ الَاِّػةِاح   َةةدَةًة َةّاةُ : ال
ََةم الَحرِليلأ ِلح المل ظِ  ََةم االةِايلأ   َللالَهة ََََبَهْت مَحة  (ٚٛ).((رَذِلَؾ ِاُِؿ مَحة
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ػَبِس الَرَػِِّّح الُاَِّ ِاػدِ        َّ ََفل ِليػِس َ راُلقػًة  َةاػًة ِاِػَؿ  َرهَذا الاارُع َيُِّرُد ِلَلد ال َعَمػد الَقػراِِِف ؛ 
ػة االةػِاّيَأ َلػيَس  ََ ػاةَِِر ؛ َفل َحة َّ اةِِِر  رُربلَاة َ يلَر ابػُف َاةِلػٍؾ ال لةػِاَيَأ َح لػد ُيَخػةِلَؼ ال َّ ال

ِايٍر َكَاة ُهَر َاُِّمرـٌ  ََ  .ِب
ػػةَبَهِأ ِلػػح             ََ مَاػػة ِلػػح الُا َذا َ ر ل ػػَبَهًة َبػػيَف الَ ةِعػػِؿ  الَمرُفوَعللاتِ َراِ  ََ َاِ ػػُد الااحػػةَة َيِِّقػػُدرَف 

َُةَؿ ابُف اَاَبةِري ِلفل الَ ةِعَؿ َيََبُس الُابَ َدََ   َرالُابَ َدَُ َارُلرٌع   َلَكػَذِلَؾ َاػة َََػَبَهُس    :رالُابَ َدَِ    
َلبِس َبيَاُهَاة ََفل الَ ةِعَؿ َيُكرُف ُهر رَ  الِ ُِّؿ ُ اَمًأ َكَاة َيُكرُف الُابَ دَُ َاَه الَخَبػِر ُ َامػًأ     َرَر ُس ال

لػػػُه ُحِاػػػَؿ الَ ةِعػػػُؿ َعَميػػػِس(( ػػػة ََِبػػػَت ِلِمُاب َػػػدَِ الرل ػػػةَبَهَأ َليَةػػػْت ُاطَمقػػػًأ     (ٛٛ).َلمال ََ َرلِكػػػفل هػػػِذِ  الُا
لَ ةِعػػػِؿ ََصػػػً  رَلرَعػػػًة   لْذ َيػػػَرب ابػػػُف َلُهَاػػػةَؾ ِاػػػَف الااَحػػػةِة الُاحقلِقػػػيَف َاػػػْف َي َِّػػػُؿ َبػػػيَف الُاب َػػػدَِ َرا

ػحا  َِ َُػةَؿ الرل ََاػِر  ػلَ  سُ الػََ  ـْ اعَمػ   :الَحةِ ِب ََفل الَ ةِعَؿ ََصٌؿ َعَمد الُابَ َدَِ   َرِلػح هػَذا ا  ةفَ ة َكػال
ََصػػؿَ  فل ََ  ]َيِِّاح ابػػَف الَحةِ ػِب[سُ ُبػذهَ اَ  ََةػػَاةهِ  لػػهِ ح رَ ِلػ ا  ـْ   َلػػرؿُ  ُِّػػلاَ ة اهَ صػبِ ح اَ ِلػػ  رَ ؿُ ةِعػال َ  ا
ػة اُ َاػهُ ة  لَ هَاػيرَ  َ  ربٍ اصُ ر اَ ََ  رعٍ رلُ اَ  ؿل كُ  فل ح ََ عِ دل يَ  فل ََ  فَ اِ  دٌّ بُ  سُ لَ  فْ كُ يَ     ػسٍ ف رَ ة ِاػَاػهِ بِ  هةفِ بل ََ
 يُ ػػػزََ ح ةاِ َِػػػ سِ رِاػػػكَ لِ  سُ هُ َػػػبَ يَ  بػػػرُ الخَ   رَ ليػػػسِ لِ  اً دَ ةػػػاَ اُ  سِ رِاػػػكَ لِ  ؿَ ةِعػػػال َ  سُ َػػػبَ يَ  دََ ب َػػػالاُ  فل لِ  قػػػةؿُ ة يُ َاػػػكَ 

 (ٜٛ).((أِ امَ ال ُ 
َُػػػػةؿَ ٖٛ٘هػػػػػ( الزلاخَػػػػريا  ت َٕٙٙرَُػػػػد َةػػػػَبَؽ َاػػػػذهَب ابػػػػِف الَحةِ ػػػػِب ت           :هػػػػػ( لْذ 

 مػػـُ عَ  لهُ ةلرّ َلػػ  دَِّاػػاَ  دَمػػعَ  ـٌ َمػػعَ  ةاَهػػاِ  دٍ راِحػػ كػػؿا رَ  را رالَ ػػ صػػبُ رالال  لػػهُ الرل  حَ ِهػػ ابِ اإلعػػرَ   ػػر ُ رُ   
ػة لال يَس َلػ راحػدٌ  ؿُ ةعِ رال َ  أِ ميل ةعِ ال َ   اسِ الِ ػ  ػحاَ لِ  حِ ػالّ  رال هػةخرا ِ رََ  فل لِ  بػرُ رخَ  ر ُ َبػخَ رَ  َُ دَ ب َػالاُ  َرَال

ػػػػػػالاُ  الرَ  ةَاػػػػػػ راةػػػػػػـِ  رََخراِ َهػػػػػػة ةفَ َكػػػػػػ راةػػػػػػـِ   بيؿِ َةػػػػػػ دَمػػػػػػعَ  ؿِ ةِعػػػػػػةل َ بِ  ةتٌ محَقػػػػػػاً لَ  مػػػػػػيَس بِ  يفِ  َ هَ بّ ََ
لػػػِه ِلػػػح هػػػػ(َيًَة  َلبِّػػػَد ََْف َ ػػػزل َٙٔٙرهػػػَذا َاػػػذهُب الُِّكُبػػػرِي  ت  (ٜٓ).((يسِ َػػػبِ ال ل  َه ََةػػػَبةَب الرل

َُةؿَ  الاَ    :الُابَ دَِ    ليَ اَ بِ  يٌّ رِ َُػ الػسُ ََ  :ةاَ هِ حػدِ ََ  يفِ  هَ رَ ِلػ لػهَ الرّ  اهُ دَ االب ِ  ؿَ اِ ة عَ را  ب ُػرَ ََ  لػهُ الرل رَ    سِ ِ ػرل
رًا خَبػًة اُ لالل اةػاَ  رفُ ُكػال يَ  ح َالػسُ ِلػ ؿَ ةِعػال َ  سُ َػبَ َ يَ دَ ب َػَفل الاُ  :حةاِ رالِّػ سُ لَ  ةً اَ  ِِ اُ  ةفَ كَ لَ  ةتِ ركَ الحَ 
                                         (ٜٔ).((رِ بَ د الخَ مَ عَ  ردِ  ُ ح الرُ ًة لِ قَ ةبِ ةَ  اسُ عَ 

َُةَؿ ابُف         َرُهَاةَؾ ِاَف الااَحةِة َاف ال ُيراِلُؽ َعَمد هذا الّ رِ يِس ِلح َََصةَلِأ الَ ةِعِؿ   
ََصُؿ ِلح الّرلِه   رَاة َعَداُ   َةِبٌه الِِّبَ ... هػ(:  َٖٖٚ َاةَعٍأ  ت  ةرُة ُا ِذَاٌأ ِبَافل الَ ةِعَؿ ُهَر ا

ـَ الُابَ َدََ ِلح ِك َةِبِس(( َلُس   َرَليَس  َُدل  (ٕٜ).َكَذِلَؾ َاذَهُب ِةيَبريِس   َرِلَذِلَؾ 
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ٜٚ 

ةَبَهُأ ِلح الَخَبػِر   َلَقػد َرَُػَؼ الُِّكُبػِرّي ِعاػَدُ  اُ        ََ ػةُبَهًة َبيَاػُس َرَبػيَف رََالة الُا ََ ِبّيَاػًة ََّف ُهَاػةَؾ َ 
َُةؿَ  ػة القِ    ؾَ  ُ َػاِ ف يُ َاػ رهٌ َاُ اَ رَ   ة اَ ََ  ياحٌّ اِ  َ    :الِ ِِّؿ   َرَبيَاُس َرَبيَف الَا ُِّرِؿ لْذ   فْ ِاػلَ  ةُس َيػَرال

   :يفِ  هَ رَ 
 .رُ خل اَ  َ يَ رَ  ـُ دّ قَ  َ يَ  ِّؿَ ال ِ رَ    ِّؿَ ال ِ  سُ َبَ يَ  برَ الخَ  فل ََ  :ةهاَ حدُ ََ 

ِلػػ   ًة َاػػةِِ ًا َُ يػػدَ زَ  اػػتُ اَ ظَ  :ؾَ رِلػػح َُ راًل ِلػػ ُِّػػاَ  يرُ ِصػػد يَ َُػػ َالػػسُ ؛  رؿَ  ُِّػػالاَ  سُ َػػبَ يَ  بػػرَ فل الخَ ََ  :حةاِ رال
ـُ َقػػ َ يَ  (ةفَ َكػػ  بػػرُ خَ  ؾَ لِ ذُ ُكػػرُ    سُ يُاػػقدِ  َ  رزُ ُ ػػيَ  رؿُ  ُِّػػالاَ رَ  ـُ َقػػ َ يَ  (فل لِ   بػػرُ خَ رَ   ة هَ د اةػػاِ َمػػعَ  دل د َمػػعَ  دل

َلِمَكح َيُكرَف ُهاةَؾ ُرُصرٌؿ ِلَلد َ راِز ال لقِديـِ ِلمَخبػِر َعَمػد الُاب َػدَِ   (ٖٜ).((ف ظرلةً اةاهة لذا كة
   َرخبػػِر َكػػةَف   َرَخبػػِر لفل  ُيػػذَكُر َ ػػراُز  َقػػِديـِ الِ ِّػػِؿ َعَمػػد الَ ةِعػػِؿ   رالَا ُِّػػرِؿ َعَمػػد الِ ِّػػِؿ 

ػرَعةِت ِلػح هػِذِ   َُ ةُبِس هػِذِ  الَار ََ ََحَكػةـِ   َرِلػح هػَذا ِزَيػةَدُة َاِِّرَلػٍأ ِبُ زِِيلػةِت الَاةػةِِِؿ َاَظرًا ِلَ  ا
   .اّلِ ح اََ َرَكْت ِبِصَ ةٍت رََحَكةـٍ ُاََ َركٍأ َكةَاْت َةَبَبة ُامِزَاًة ِلح الَ اِه َبيَاهة

ػةبَ         ََ َهِأ ِلػح الَاةػةِِِؿ الّاحِرّيػِأ َرهِذِ  ِاف الااصرِص الَكِِيرِة اّلِ ح َبيلَاػْت َ َاةِليلػَأ ااِ َقػةِؿ الُا
ػيِيِف    َل   َلَارلًة الَخبُر َيََبُس الِ َِّؿ   َرَاّرًة َيََبُس الَا ُِّػرَؿ ِبحَةػِب االَػِ َراَكةِت الَ ةِاَِّػِأ َبػيَف ال

 َرُكؿا 
َُةَلػػػُس َركػػػذَ  .هػػػَذا الػػػرلبط ِلالَاػػػة َيػػػاِ ح ِلَ رِظيػػػِؼ ال ُػػػررِع اّلِ ػػػح  َ َػػػَداَخُؿ ِلػػػح هػػػِذِ  الَاةػػػةِِِؿ  ِلَؾ َاػػػة 

َُةؿَ  حا ِعاَدَاة َ َاَه َبيَف الَخبِر َرالَ ةِعِؿ   لْذ  َِ ػ: اُ ؿِ ةِعػم َ لِ  سِ  ِ هَ ةبَ ََ اُ   سُ رَ    :الرل َُ لِ  سُ  ُ هَ ةبَ ََ  بػرِ ََّ
 (ٜٗ).((سِ بل ََ ةلاُ بِ  سٌ بل ََ اُ  رَ هُ   لَ ؿِ ةعِ م َ لِ  سِ ةبِ ََ م الاُ  فل م لِ 

ةَبَهأِ         ََ ُكِؿ َارُلرٍع ِبةلَ ةِعِؿ   َرُكِؿ َااُصرٍب ِبةلَا ُِّرِؿ َكَاػة َةػيَاِ ح  َريذَهُب الااَحةُة ِلَلد ُا
ػػٍه  َِ ػػةِبَهًأ ِلػػح َار ََ ػػِح اّلػػِذي َ َاػػَه َاةػػةَِِؿ َكِيػػرًة ُاَ  َِ َلاَِػػةُؿ الاَػػةبهأ لػػح الارلػػرع َكػػ ـُ الرل

َُػػةؿَ  ػػاُ  أِ َِػػبرِ مالم ال ل  رُ َبػػخَ رَ    :َراِحػػٍد ِلْذ  ػػالاُ   ملفم رِ َبػػخَ ػ ِبػػ سٌ بل ََ  أِ ّيػػةزِ  َ ةم الحِ مَاػػ   راةػػـُ ؿِ ةِعػػم َ لِ  سِ بل ََ
ػاُ   ػسُ ا رَ هػذَ بِ  فَ يّ َبػد  َ َُػ  رَ ؿٌ ةعِ لَ  رَ ي هُ ذِ الّ  يَس لَ  الةـِ  سٌ بل ََ اُ  م اةػـِ  أِ هَ ةبَ ََ   أِ َِػبرِ مالم ال ّ    راةػـِ مِلفل
 ربَ اُصػػػػد الاَ ِاَ ةػػػػ َ رالاُ  اييػػػػزَ رال ّ  ةؿَ الَحػػػػ فل لِ  :رؿُ قُػػػػا اَ ذَ َكػػػػرَ    رؿِ  ُِّػػػػماَ لِ  أِ ّيػػػػةزِ  َ الحِ  مةَاػػػػم رُ َبػػػػخَ رَ 
 أٌ َمػةعِ   لَ دِ اَ الُِّ  أُ  اَ عَ  لهَ الرل  فل لِ  :ؽا الحَ  رَ هُ   رَ ةؿَ َُ  فْ ة اَ ال رََ     تٌ َْ ة لَ هَ راِ كَ بِ  رؿِ  ُِّ ماَ لِ  أٌ هَ ةبِ ََ اُ 
  ِ هػذِ  َػبيسِ د  َ َلػلِ  ةجُ ح َػ  يَ ر  ال  َلػََ  تْ ةَاػكَ  أً رلَ  ُِّ   اَ  تِ َْ ال َ  أُ  اَ عَ  صبُ ر  ال  رالال ََ  تْ ةاَ كَ 
 (ٜ٘).((ؿِ ةعِ ةل َ بِ  ةتِ رعَ رلُ الاَ 
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ٜٛ 

ػػػحٌه ِااَهػػػة َلػػػِلفل الااَحػػػةَة ُيرِ ُِّػػػرَف ََكَِػػػَر         ََ ـَ  ػػػةَبهُأ ِلػػػح الَااُصػػػرَبةِت اّلِ ػػػح  ََقػػػدل ََ ػػػة الُا َرََال
ََةَاةِه اّلِ ح ُاَصػَبْت ِلَلػد الَا ُِّػرِؿ َبِّػَد ََْف َ َِّمُػرُ  ََصػً  َعَميَهػة ِاػف َذِلػَؾ َاػة َذَكػَرُ  الُِّكُبػِرّي   ا

ػػػِبيهِس َخبػػػِر َكػػػةَف ِبػػػةلَا ُِّرِؿ   ػػػرََ  لػػػح  ََ   ةؿَ رَُ  صػػػريليفَ البَ  اػػػدَ عِ  (ةفَ َكػػػ  ػبػػػ ربٌ ااُصػػػلَ  بػػػرُ الخَ  ةال
 ِّػدَ بَ  اةػـٌ  الػسُ ََ  (ةفَ َكػ  ػبػ سِ ةبِ َصػاا ِ  دَمػعَ  ليؿُ الػدل رَ  ةؿَ الَحػ رفَ ُِّاػيَ   طػهِ القَ  دمَ عَ  صبُ ا َ يَ  :يارفَ رلِ الكُ 
 ال ةؿَ الَحػػ َفل  ؛ةالً َحػػ سُ ِّمُػػ َ   ا ِصػػيَ  رال سِ ِبػػ َُ فعللولالمَ  وَ أشللبَ فَ  سُ َلػػ هٍ ةبِ  َػػبِ  يَس رَلػػ ةعػػؿِ رال َ  ِّػػؿِ ال ِ 
 برَ  َػ َال أِ امَ ال ُ  ردُ قصُ اَ  َالسُ  ةفَ كَ  برُ خَ  ؾَ لِ ذَ كَ  يَس لَ رَ   سُ ذلُ حَ   ا صِ يَ رال راً َاَ اُ  رال أً لَ ِّرِ اَ  رفُ كُ يَ 

 (ٜٙ).((ةفَ َكػػ دلَلػ ال يػةـِ القِ  دَلػلِ  ةِػداً عَ   ػػحُ الال  كػةفَ   ال :ؿٌ ةِِػَُ  قػةؿَ لَ  اػةً ةِِ َُ  دٌ يػػزَ  ةفَ َكػ :ةؿَ َُػ رَلػ َالػسُ 
را ػػػحه االةػػػـ ارلرعػػػة بِّػػػد ال ِّػػػؿ هػػػر الػػػذي  ِّمػػػس اَػػػةبهة بةل ةعػػػؿ   َراػػػة اصػػػب الخبػػػر 

 (ٜٚ).ل َبيهة بةلا ِّرؿ 
ػػػراِج ت         َُػػػةؿَ َٖٙٔرَاػػػة َذَكػػػرُ  ابػػػُف الةل  لالل  رفُ ُكػػػيَ  ال سُ َلػػػ رؿَ  ُِّػػػالاَ  فل ََ  :ـْ اعَمػػػ   :هػػػػ( لْذ 

ال  اػػسُ اِ  ؽٍّ َػػ َ اُ  يػػرُ  َ  ِّػػؿٌ لِ  يػػسِ لِ  ؿَ ةِاػػالَِّ  فل ِكػػلَ رَ  اً رَ صػػدَ اَ  ػػرعِ لِ  رَ ذِ ُعػػ سُ الػػََ  رُ ذكَ ُيػػ اػػةرا  ََ  ُر  رُحػػاَ  اػػرِ ا
ػػ ذارَ َحػػ اؾَ ذَ  ِّمػػتُ لَ  :ؾَ رِلػػَُ  َل  (أَ خةَلػػػاَ   فِاػػ ؽٍّ َػػ َ اُ  يػػرُ  َ  (ؾَ ِ ُػػ ِ  لػػػ  فٍ لُػػ أَ ةَلػػخَ اَ  ؾَ  ِ ُػػرَ   رِ ال
 فِاػ ةٌ رذَ اخُ َاػ (ؾَ   ُػخِ   رُحػاَ  اػسُ اِ  ؽٌّ َػ َ اُ  رَ ُهػ يذِ اللػ سِ  ِّمِ بِ  رِ صدَ الاَ  ةبَ صَ اا ِ  ةاَ هُ  سُ ةبُ صَ اا ِ  يَس مَ لَ 
ػػمَ لَ  أَ ةَلػػخَ اَ  فِاػػ اخرذةً َاػػ يةػػتْ لَ  ؾَ ِ ُػػر ِ  أَ ةَلػػخَ اَ   يَس َلػػ يذِ اّلػػ سِ ِبػػ رؿَ  ُِّػػالاَ  سَ َػػبَ ََ  اػػسُ اِ  يَس َلػػ ةفَ َكػػ ةال
 (ٜٛ).((ةبٌ اَ  ِّؿِ ال ِ  يفَ ربَ  سُ ياَ بَ 

َُػرِلِهـ         ةَبَهُأ ِلح َبةِب االةػِ َِاةِه َاُحػر  ََ  د َػََ  اذَ لِ  رؿَ  ُِّػالاَ  سُ َػبَ يَ  دِاَ ةػ َ لاُ ا   :َرَكَذِلَؾ الُا
 :رـُ الَقػ حاِ ةهَ َ ػلَ  يػداً زَ  لالل  رـُ الَقػ حاِ ةهَ َ ػ :رؿُ قُ  َ   ـِ الكَ  اةـِ  َ  بِّدَ رَ  ؿِ ةعِ ةل َ بِ  ِّؿِ ال ِ  ةهِ غاَ اة ِ  ِّدَ بَ  سبِ 
 االةػِ َِاةهِ  رؼِ َحػ غيػرِ بِ   ـِ الَكػ اهػذَ  ِّػدَ بَ  (يػداً زَ   رَ ذكُ  َػ فْ ََ  ةزَ َ ػ رمَ ػَلػ ؿٌ ةِعػلَ رَ  ِّػؿٌ لِ  رَ هُ رَ  ةـٌ  َ   ـٌ كَ 
 دَِّاػاَ  ثَ دَ َحػ (لالل   طتْ رةل  َ  ةمال لَ  رَ آخَ  حهٍ ََ  طِ رةا  َ بِ  لالل  ؾَ ذلِ لِ  دِّاَ اَ  ال َاصَبًة َلِكفل  لالل  ةفَ كَ  ةاَ 

 يػػداً زَ  َفل  برَ  َػػ الَ ََ  ـاهُ ِاػػ دِاَ ةػػ َ الاُ  ِّػػُض بَ  دِاَ ةػػ َ ةلاُ لَ  لالل  ِّػػدَ بَ  ةَاػػ دَلػػلِ  ِّػػؿُ ال ِ  صػػؿَ رَ رَ  االةػػِ َِاةهِ 
ػػػػػبَ  هػػػػػرَ لَ  رـِ الَقػػػػػ فَ ِاػػػػػ َُ ػػػػػ :لػػػػػؾَ ذَ  دَمػػػػػعَ  رؿُ قُػػػػػ َ لَ  هـِّ  لالل  رـِ ةلقَ ِبػػػػػ ررتُ اَ رَ  يػػػػػداً زَ  لالل  رـَ الَقػػػػػ ربتُ ََ
 رَ هُػلَ  بٍ رَ ػاُ   ـٍ َكػ ِّػدَ بَ  (لالّ ِبػ  يسِ ِاِ ةػ َ ََ  ةَاػ ؿا ُكػلَ  يػداً زَ  حِاِ ةػ َ ََ  :لؾَ ذَ  يهِ اِ  َ  حلِ  تَ ػمُُ  ؾَ ال اَ كَ لَ  يداً زَ 
ََ  يسِ لِ  ؿَ خَ دَ  ةال اِ  حةاِ الِّ  جَ خرُ  َ  َرالّ  ربٌ اصُ اَ   رـُ الَقػ ةـَ َُػ :مػتَ ُُ  اذَ لِ َلػ حِ ػالال  رؼَ َحػ سَػبَ  َ  حَ هِ لَ  ؿُ رّ ا
الا ِّػػرؿ   رحػػرؼ لقػػد َػػبس الاةػػ ِاد بَػػيِيف   (ٜٜ).((يػػدٌ زَ  ال رـُ الَقػػ ةـَ َُػػ :دِّاَ ةلاَ َلػػ اً يػػدَ زَ  لالّ 
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ٜٜ 

رك ـ ابف الةراج لح اطمؽ االة ِاةه رلكف هذا ال َبيس ُد  ر ؿ ح د لػح ال ِزيػةت  الا ح
ـَ الَقػرـُ لالل  :َللْف َكةَف ِاف َك ـٍ ُارَ ػٍب   َرَ ػَب َاصػُبُس َكَقرِلػؾَ    :اف ذلؾ ُرؿ ابُف الَخّبةزِ  َُػة

لذ ربػػػػط   (ٓٓٔ).((َبَس الَا ُِّػػػػرَؿَ  ِبرُُرِعػػػػِس َلَػػػػَمأً َ َِّ ػػػػرًا   ِلّاَاػػػػة ُاِصػػػػَب الُاةػػػػ ََِاد ؛ ََّاػػػػُس َََػػػػ
 .الاَةبهأ بةإلي ةب لح ر رب الاصب لح الاة ِاد

ػػبلُهرا الَحػػةَؿ ِبػػةلَا ِّرِؿ ِبػػِس ِاػػف َذِلػػَؾ َاػػة           ََ ػػبِس الَكِيػػِر َلَقػػد  َل ػػة الَحػػةُؿ َلػػِلفل َلَهػػة ِاػػَف ال َرََال
َُػػةؿَ  ػػِريا  لْذ  ََ ػػ   :ََرَرَدُ  الّزاخ ػػ رؼِ رالظلػػ رؿِ  ُِّػػالاَ  سُ بَ ََ  هػػةال لِ  يػػثُ حَ  فْ ِاػػ رؿِ  ُِّ ةلاَ ِبػػ ةؿالَحػػ بسُ ََ

 ةيَهػلِ   ِّػرؿٌ اَ  ةَهػال لِ  يػثُ حَ  فْ اِ  ةٌص خَ  سٌ بَ ػػََ  رؼِ ةلظل بِ  ةلهَ رَ  أِ امَ ال ُ  حِ َِ اُ  ِّدَ بَ  تْ ةهَ  َ  سُ ِمُ اِ  أٌ َمَ لَ 
ػػ :ؾَ ػرلُػػَُ  ؾَ ِلػػذَ رَ  رؿِ  ُِّػػالاَ  رَ ؿِ ةِعػػال َ  ةِ يػػاَ هَ  يػػةفِ بَ لِ  هػػةيِِ  ِ اَ رَ   فِاػػ ةالً َحػػ سُ مُػػ َِّ  َ   ةً َاػػةِِ َُ  يػػداً زَ  تُ ربْ ََ
 (ٔٓٔ).((يفَ بِ اكِ رَ  سُ ي ُ قِ لَ  :ؾَ قرلِ كَ  يؽِ  رِ ال ل رَ  اهِ ال َ  دمَ عَ  أً ربَ ََ  ةاَ اهُ اِ  رفُ كُ د َ َُ رَ  ِتَ َِ  ةاَ هِ يِ ََ 

َُػػةؿَ   َرَذَكػػَر ِاِػػَؿ هػػَذا الَكػػ ـِ الةاػػيرِطحا          ػػبُس الَا ِّػػرَؿ ِاػػف  :لْذ  حيػػُث ِلالهػػة  الَحػػةُؿ  ََ
َ  حُه َبَِّد َ َاةـِ الَك ـِ  راةِ غَاةِه الِ ِِّؿ ِبَ ةعِمِس  رََفل ِلح الِ ِِّؿ َدليً  َعميػِس َكَاػة ََفل ِليػِس َدلػيً  

َلبِس اةَ َحقلْت ََْف َ ُكرَف َااُصرَبًأ ِاَِمُس((  (ٕٓٔ).َعَمد الَا ُِّرِؿ  َرِلهَذا ال
ػبٌس َخػةٌص ِبػةلَا ُِّرِؿ ِليػسِ الَحػ َرَُةَؿ ََيَػًة              ََ اػةفِ  ةُؿ َلَهػة      َرُخُصرَصػًة َظػرَؼ الزل

 َ ػةَه َزيػٌد َراِكَبػًة   َلػػ  َقػِديُرُ  ِلػح َحػةؿِ  :َرَذلَؾ ََالَهة  َُقدلُر ِبِ ح َكَاة ُيَقدلُر الظلرُؼ بػ ِلح َلِلَذا ُُمػتَ 
كػػرِب َكَاػػة ََفل َ ػػػةَه َزيػػٌد الُيػػرـَ   َرُخػػػصل ا ََف الَحػػةَؿ ال  َبَقػػد َبػػػؿ الرا ػػبُس ِبَظػػرِؼ الّزَاػػػةِف    َل ل

َاةِف ُااَقٍض ال َيبَقد   َريخِمُ ُس َ يُر ُ   (ٖٓٔ).(( َا َِقُؿ ِلَلد َحةٍؿ َُخَرب   َكَاة ََفل الزل
َُػػةَؿ َعبػػُد الَقػػةِهِر الُ رَ ػػةِاح ت           ـْ    :(َٔٚٗر َق َػػِرُب الَحػػةُؿ ِاػػَف ال لاييػػِز َكِِيػػَرًا    اعَمػػ

 :ال  َقُػػرؿُ   َكَاػػة ََفل ال لاييػػَز َكػػَذِلؾَ   ََحػػُدُهَاة ََالػػُس َاِكػػَرةٌ  :ََفل الَحػػةَؿ َيَػػَبُس ال لاييػػِز ِاػػف َر َهػػيفِ 
ِلػػػةِاح  ِعَػػػُررَف الػػػِدرَهـَ  :َكَاػػػة ال  َقُػػػرؿُ   َ ػػػةَهِاح َزيػػػٌد الرلاِكػػػبُ  ََفل ِليػػػِس َبيةَاػػػًة َركَػػػَ ًة  :رالَر ػػػُس ال

 (ٗٓٔ).((  َكَاة ََفل ال لاييَز َكَذِلؾَ لإِلبَهةـِ 
َُػػةَؿ ابػػُف ِ ِاػػح        ػػَبُس الَحػػةُؿ َخَبػػَر َكػػةَف َرهػػَر َبِّيػػٌد َعػػف ِصػػا ِس ِاػػف الَا ةِعيػػِؿ   :َرَكػػَذلَؾ  ََ

ػػة لِ َاػػهػػة هُ  َ يةدَ ة اةػػ  ةزرا زِ َاػػال لِ    ََ  ةً َاػػػِِ ةَُ  يػػدٌ زَ  ةفَ َكػػ ؾَ رَلػػَُ  ب َفل رَ ال  َػػََ  ةؿِ مَحػػلِ  ةفَ َكػػػ بػػرِ خَ  هأِ ةبَ ا
ػػػاُ   رؿِ  ُِّ ةلاَ ِبػػػ ةفَ َكػػػ بػػػرُ خَ  َػػػبسَ يَ  فْ ََ  ةزَ ة َ ػػػَاػػػكَ رَ  بػػػةً اكِ رَ  يػػػدٌ زَ  ةهَ َ ػػػ :هـرلِ َقػػػبِ   ػػػظِ المل  ريػػػؽِ ف طَ ِاػػػ سٌ بّ ََ
 (٘ٓٔ).((ةزٌ بَ   ِ دِ د يَ مَ عَ رَ  يدٌ زَ  ةهَ  َ  :هـرلِ َُ  حرِ ح اَ لِ  ةؿِ ةلحَ بِ  َبسَ يَ  َفْ  يَةً ََ  رٍ اكَ اُ  غيرُ لَ  ياصبُ لَ 



 الَعَرِبي   أثَ ُر اْلُمَشابَ َهِة ِفي النَّْحوِ 
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ٔٓٓ 

ػػةـٍ َرَُػػد َ  َ ِاػػُه ِعػػ          ََ َُػػةَؿ ابػػُف ِه ػػةُبِس  ََ ػػرٍب ِاػػَف ال ل ََ  :دلُة َااُصػػرَبةٍت ِلػػح اةػػـٍ َراِحػػٍد ِل
ةِبَهِأ    ََ ََ ِمػسِ ...َبةُب الَااُصرَبةِت الُا  ِاػف َذِلػَؾ ]   َاة َيحَ ِاُؿ الَاصَدريلَأ رالَحةِليلػَأ رالَا ُِّػرَؿ 

ـُ الَبػػػػْرَؽ َخْرَلػػػػًة َرَطَاَِّػػػػًة [ ََر َخػػػػةِِِ يَف ...َخػػػػةُلرَف َخرَلػػػػًة َر ْطَاُِّػػػػرَف َطَاَِّػػػػًة ََي َل َ   (ٙٓٔ).ُيػػػػِرْيُك
ََ ػػِؿ الَخػػرِؼ رالطلَاػػِه((  رَطػػةِاِّيفَ  ػػةِبِس الّم ِظػػِح اّلػػِذي ا لَ ػػَؽ   (ٚٓٔ).ََر  ََ َُبيػػِؿ الُا  َلهػػَذا ِاػػف 

   .ِلح الُحكـِ الَراِحِد ِاالة َةرلَغ َ راَز ِلط ِؽ هِذِ  الَاَ ةِعيِؿ َعَميَهة
ةَبَهَأ َكةَاْت الَ يصػَؿ َبػيَف الَادَرةػ يِف الَبصػِريلِأ َرالُكرِلّيػِأ ِلػح اخػِ  ِلِهـ ِلػح         ََ َكَاة َفل الُا

ََعبػَد: اَعبػَد   :َلَذهب الُكرِليرَف ِلح ََفل ِاَِؿ َُرِلِهـ    َ راِز َ ِِّريِؼ الّ اييزِ  َُرُاَؾ الِحَةةف ا
را ِبَقرلِس َ َِّةَلد  : (ٜٓٔ)  ربقرؿ الَةعر (ٛٓٔ).﴾ إِلهش مَ ْ سَفِ َ نَفْسَ ُ   :َ اييٌز َراحَ  ا

 َرِضيَت َوِطبَت النَّفَس يا بكر عن عمرو  رََأيُتَك َلّما َأْن َعرفَت ِجالَدَنا             
َمػد ِزيػةِدِة اََلػِؼ ِلح َا ِةػِس   َرالَبيػُت َاحُاػرٌؿ عَ :َراآليُأ َاحُارَلٌأ َعَمد َحذِؼ مِلحم ََي 

  َراػػذَهُب الَبصػػِرِييَف ََالػػس ااَ َصػػَب ِبةلِحَةػػةِف َعَمػػد ََالػػس ُاَػػَبٌس ِبػػةلَا ُِّرِؿ ِبػػِس؛ ََالػػُس اةػػـٌ  ـِ راللػػ
َلٍأ ِبةلل ـِ َلهَر َكَقرِلؾَ  ٌؼ ِبةََلِؼ رالل ـِ َ ةَه َبَِّد ِص ٍأ ُاَِّرل راِرُب الِر ةَؿ  :ُاِّرل َل  .ُهفل ال

ػػػِبيِس ِبػػػةلَا ُِّرِؿ بػػػِس   ِحَةػػػةف َعبػػػَداً َُرُاػػػَؾ ال :َلػػػلْف ُُمػػػتَ      َ ػػػةَز َاصػػػُبُس َعَمػػػد ال لاييػػػِز   َرال َل
ـُ الِحَةػةف ََعُبػَدًا   َلػلْف ُُمػتَ  :َرَكذِلَؾ ِلْف ُُمتَ  ػبلٌس ِبػةلَا ُِّرِؿ ال  :ُهػ ََ ـُ الِحَةػةف الَِّبػَد  َلهُػَر ُا ُهػ

 (   ٓٔٔ).َ اييٌز((
ػػِبس الّ اييػػُز ِبػػةلَا ُِّرِؿ   لَ    :هػػػ(َٖٖٚرَُػػةَؿ ابػػُف َ َاةَعػػٍأ         َُ ـُ الَا ُِّػػرؿِ َر   َكَاػػة َ ػػةَز  َقػػِدي

ػػبس بةلحػػةؿ  (ٔٔٔ).((َلَكػػذِلَؾ الّ اييػػزُ  بيػػد َف َػػبهس   لظهػػر َف ال اييػػز لػػس َػػبس بػػةلا ِّرؿ َر
حس ال ر ةاح  بةلحةؿ َكِر      .كاة ََر
ةَبَهِأ َبيَف مِلذََالة ِلح الَا ُررَراِت َلَقد َرََُؼ الااحةُة ِعاَد ا           ََ ََ ػِؿ هػَذا َعػدل  لُا رَحيػُثم َر

 :ِلذ ُػةؿ  ْذم َةػببًة ِلػح ُر ػػرِب اإِلَػةلأهػ( الَاَةَرَعَأ َبيَف مَحيػُثم   رملِ ٖٔٛابُف الَررلاِؽ  ت 
ػػػةَرَعْت مِلذم ِبةػػػبِب َّاهػػػة ابهاػػػٌأ ِلػػػح  ََ ػػػة مَحيػػػُثم َلرَ ػػػَب ِلَػػػةَلُ هة ِلَلػػػد الُ َاػػػِؿ ؛ ََالهػػػة  م َرال

ػػةَؼ م ِلْذم ِلَلػػد الُ َاػػِؿ َرَ ُبػػرا ا ػػح   َلَكاػػة َر ػػَب َْف  َُ َِ لَاكػػةِف كلبهػػةـِ ملذم ِلػػح الّزاػػةِف الَاة
ػ ََ ػةَلِأ  (ٕٔٔ).مبِس اّلػِذي َبيَاهاػة رالاَػةرعأِ ِلَةلَأ م َحيػُثم ِلليهػة ِلم ََ ػةَرَكُأ ِلػح َرِظيَ ػِأ اإِل ََ َلةلُا
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ػػةَبهَ  ََ ػػَبَب ِلػػح الُا ِأ َبيَاَهَاػػة   َرَُػػد َ َاػػَه ابػػُف َاةلػػٍؾ َبيَفمِلذ رَحيػػُثم ِلبيػػةِف ِلَلػػد الُ َاػػؿ َكةَاػػِت الةل
َُةَؿ  ةَبَهِأ ِلح َاظِاِس ِلذ  ََ  :(ٖٔٔ)هِذِ  الُا

ذْ  ْن ُيحتَملْ ,َوأْلَزُموا ِإَضاَفًة ِإَلى الُجَمْل          َحيُث واِ  ْن ُيَنوَّ  وا 
ََةَاةِه اِ           َُػةَؿ ابػُف   ف َطرٍؼ آَخرَ َرَاَظَر ِبِِّْض الااَحةِة ِلهِذِ  ا َُبُؿ َربِّػُد  ََبلُهرُهَاة ِبػ  َر

ػػبِس َبيَاهَاػػة ََفل َحػػؽل    :َيِّػػيَش  َل َُْبػػُؿ َرَبِّْػػُد   َرَر ػػُس ال ػػالهة َكػػػ  ََ ػػبلَهَهة ِبةلَغةَيػػةِت َل ََ َرِاػػاهـ َاػػف 
ػػةَؼ ِلَلػػد الُا ػػَرِد َكػػػ َ يِرَهػػة ِاػػْف  ََ ََاِكاػػِأ َاُحػػرمَحيػػُثم ِاػػف َ هػػِأ ََالَهػػة َظػػرٌؼ ََْف ُ   :ُظػػُررِؼ ا

ػةَلَأ َلاَػَبَهْت  ََ ػةَلُ َهة َكػػ ال ِل ََ ػيَؼ ِلَلػد الُ اَمػِأ َصػةَرْت ِل َِ َََاةَاَؾ رُِدلاَاَؾ   َراحرُهَاة َلملاػة َُ
َُبؿُ  َُبػؿُ  م ةَلِأ لالل َفل الَحَرَكَأ ِلػح َحيػُث اللِ َقػةه الةلػةِكَايِف   رِلػح  ََ  َربُِّدم ِلح َُطِِِّهَاة َعِف اإِل

(ٗٔٔ).ربُِّد ِلمِبَاةِه((
 

َُةَِِاػػٌأ َعَمػػد َ راِاػػَب ِعػػدلٍة ِاػػْف ِ َهػػِأ الِبَاػػةِه رِاػػف               ََةػػَاةِه  ػػةَبَهُأ َبػػيَف هػػِذِ  ا ََ َلةلُا
ػػةَلِأ ِلَلػػد الُ َاػػؿِ  ََ ػػةَبَهةتِ   ِ هػػِأ اإِلبَهػػةـِ   رِاػػْف ِ هػػِأ اإِل ََ َُػػةَؿ  َرَُػػد َ َاػػَه الااَحػػةُة هػػِذِ  الُا ِلذ 

ػَبِهَهة ِبػةلَحرِؼ ِلػح االلِ َقػةِر ِلَلػد الُ اَمػِأ الِ َقػةرًا الِزَاػًة   رََالة َحيُث َلةةـٌ    :ُكرِديا الاَ  ََ رُبِاَيػْت ِل
َُبُؿ رَبُِّد((  َرُبِاَيْت َعَمد َحَركٍأ ِلَ َِّذاِر الةاكرفِ  َبِهَهة بػ  ََ ًأ ِل ال ََ  (٘ٔٔ).َرَكةَاْت 

َُةَؿ الةايرِطحا      ػَبُهَهة ِبػةلَحرِؼ ِلػح   ِاَف الظاُررِؼ الَابِايلِأ مَحيُثم  َرِعملػُأ ِبَاةَِِهػة   :َرَكَذِلَؾ  ََ
ػػةَلًأ ِلَلػػد ُ اَمػػأٍ   االلِ َقػػةرِ  ََ ػػِبيهًة ِبَقبػػُؿ َرَبِّػػدُ   ِلْذ ال ُ ةػػَ َِّاُؿ لاّل ُا َْ ـِ َ  ػػ َل ََفل   َرُبِاَيػػْت َعَمػػد ال

ةَلأَ  ََ ةَلَأ ِلمُ اَمِأ َكػ ال ِل ََ ََِرَهة ََفل   اإِل  (ٙٔٔ).َرُهَر الَ را ال َيظَهُر((  ََ
ػػَبَب ِلػػح َ اَِِّهػػة           ػػَيةِه الُاَػػَ َرَكِأ اّلِ ػػح َكةَاػػِت الةل َََ ػػة ِلػػح ال لراِبػػِه َلػػِلفل ُهَاػػةَؾ ِاػػَف ا ََال

َُةَلػُس ابػُف َ َاةَعػَأ    َ حَت هػَذا البػةبِ  ػةَبَهِأ ِليَهػة ِاػْف َذِلػَؾ َاػة  ََ َلََِّطػُؼ الَبيػةِف  َرِهػَح َةػبيُؿ الُا
ي ِ  َِ ةِبُس الِصَ َأ َاًِّاد ِلح َكرِاِس ِلم لر ََ ِأ َ ِِّمِس َبَداًل   َرُي  (ٚٔٔ).((ُاَةِبٌس الَبَدَؿ َل ظًة ِلح ِصحل

ح ِلػ سُ قُػيرالِ لَ  ِّػتِ ةلال كَ  رعِ  ُبػالاَ  أُ َقػرالَ اُ  يػسِ لِ  ـَ زِ َلػ أِ  َ مِصػلِ  هةً َػبل اُ  يػةفِ البَ  طػؼُ عَ  ةفَ ة َكػال لَ َرِلهَذا     
َُ  سِ ي ِ ِّرِ ر َ  سِ ابِ عرَ لِ  َُ   ِ يرِ ذكِ ر َ   ِ يرِ اكِ ر  َ ََ لرادِ  يِسِ ااِ ر  َ ََ  (ٛٔٔ).سِ اِِّ ر  َ ََ  سِ ي ِ اَ َر  َِ   ِ را 

ـَ ِاػػْف َذِلػػَؾ َبػػةُب الَااُاػػرِع ِاػػَف          ػػةَبَهُأ ِلػػح َاةػػةَِِؿ ال  َػػدُخُؿ َ حػػَت َاػػة  َقػػدل ََ َكَاػػة ََ َػػْت الُا
رِؼ لْذ َذَهَب الااَحةَة لِ  ِبيِس االةـِ ِبةلِ ِِّؿ ِلح االاِ َاةِع ِاَف الصلرؼِ الصل  :َُةؿ ابػُف الةلػرلاجِ  َلد  ََ
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ََ لَ     فٌ كِ اَ  َ ُاػػ :سُ َلػػ ةؿُ َقػػيُ  بُ ِّرَ ةلاُ َلػػ حٌّ بِاػػاَ  رُ راآلَخػػ بٌ ِّػػرَ ة اُ اَ هُ حػػدُ ََ  :فِ يْ ةػػاَ ُِ  َعَمػػد ـُ ِةػػاقَ  َ  ةهُ ةػػاَ ة
ػػََ  ـُ ِةػػاقَ يَ  رَ ُهػػرَ  ََ ػػَمػػًة عَ ي ََ  سُ َػػبَ ي ال يَ ذِ ةللػػلَ   ِّػػؿَ ال ِ  سُ َػػبَ يَ  :ةػػـٌ رُِ  ِّػػؿَ ال ِ  سُ بَ َػػال يَ  :ةػػـٌ قِ لَ  :يفِ ربَ د 
ػػح اَ ِلػػ هُ رَلػػيُ  ؼٌ رِ اَصػػاُ  فٌ كِ اَ  َ َاػػ رَ ُهػػ ِّػػؿَ ال ِ  َِ ػػح اَ ِلػػ را َ ػػيُ رَ  لػػهِ الرل  هِ ر َِ ح ِلػػ بُ اَصػػيُ رَ  رِ الَ ػػ هِ ر
ػػػػػػاَ  َِ ػػػػػػيُ  ةػػػػػػـٌ ُِ رَ   فُ رل َاػػػػػػريُ  صػػػػػػبِ الال  هِ ر رال  را الَ ػػػػػػ سُ مُػػػػػػدخُ ال يَ  ؼٍ صػػػػػػرِ  َ اُ  يػػػػػػرَ  َ  ِّػػػػػػؿَ ال ِ  عُ ةرِ ََ
ػةَبَهِأ َبػيَف   (ٜٔٔ).((يفُ ارِ ال ل  ََ ـُ اهلُل َ َِّػةَلد ػ َيػذَهُبرَف ِلَلػد هػِذِ  الُا رَاِ ُد َكِِيػرًا ِاػف ُاَحةِ َاةػػ َرِحَاهُػ

ـُ ال لاػِريِف رَُػْد ََصػَبحْت  ََاِر الُاََ َرِؾ اللِذي َكةَف َةػَببًة ِلمَ اػِه َبيَاُهَاػة ُهػَر َعػَد االةـِ رالِ ِِّؿ َرا
َُػةؿَ  الَاةَاَلُأ ِاَف الُاةملَاةِت ِعاَدُهـ  هِذ ِ  ـل الُاِّػَرُب َعَمػد    :ِاف َذلَؾ َاة َذَكػَرُ  ابػُف َعِقيػٍؿ لْذ  ُِػ

ِلػةِاح :ُِةَايفِ   :َََحُدُهَاة َاة ََََبَس الِ َِّؿ   َرُيةػالد َ يػُر ُاَ صػِرٍؼ    َرا َاِكَاػًة َ يػَر ََاَكػَف   رال
ـْ َيََبِس الِ َِّؿ    َرُيةالد ُاَ صِرَلًة    َاة َل

ػُاُؿ الِ ِّػَؿ  (ٕٓٔ).((َرُاَ َاِكَاًة ََْاَكفَ          ػةَبَهُأ  ََ ََ ط ُؽ َل ِظ الِ ِِّؿ َيدؿا َعَمػد ََفل هػِذِ  الُا راِ 
ػػػػح َِ ػػػةِرَع رالَاة ََ ػػػػةِرِع ََكَِػػػػُر ِاػػػػف ِ َهػػػػِأ   الُا ََ ْف َكةَاػػػػِت الُاَػػػػةَبَهُأ َبػػػػيَف االةػػػػـِ رالِ ِّػػػػِؿ الُا راِ 

ػػةَبَهِأ ََْف  َقَ ِصػػَر َعميػػسِ اإِلعػػرَ  ََ ػػح ِبَِّ َاػػٍأ   اِب   َرَحػػؽا الُا َِ ػػةِرُع رالَاة ََ ػػة اَػػَ َرَؾ الُا َرلِكػػْف َلال
ػرِؼ  ـُ َااُارعػًة ِاػَف الصل راِحَدٍة َرِهَح الَ  َحُأ َعَمد الرا ـِ ِاف اخِ  ِؼ رَظيَ ِ َهػة ِليِهَاػة َ ػةَه االةػ

ةَبَهِأ َلَكرِف االةػـِ  ََ ػيُر الااَحػةُة ِلػح هػَذا الَبػةِب  .ُاَِّربػًة ِبةلَ  َحػِأ ُدرَف ال لاػريفِ  ِلهِذِ  الُا َِ َرَكػذِلَؾ ُي
ػرِؼ َاُحػر: َاَ ةِعػَؿ رَاَ ةِعيػَؿ   ةَبَهِأ ِلػح َرزِف ُااَ َهػد الُ ُاػرِع ِليُكػرَف َااُارعػًة ِاػَف الصل ََ ِلَلد الُا

ْف َكػػةَف ُا ػػَردًا   َرِلهػػ ػػِريا ُاَِِّقبػػًة َعَمػػد ابػػِف َاةِلػػؾٍ رَاػػة َ ػػةَه َعَمػػد هػػَذا الػػَرزِف راِ  ََ َُػػةَؿ الُخ  :َذا 
ػػػَبٍس ُاَ ةِع    َْ ػػػُس ِلَغَمَبِ ػػػسِ ... َرَُرلُػػػُس: َرُكػػػْف ِلَ ْاػػػٍه ُا َُرِلػػػِس اآل ػػػح: َرِلػػػػ   َخصل َرَلػػػيَس ِبَقيػػػٍد ِبػػػَدِليِؿ 

َاُررِط اآلِ َيِأ ُاِاهَ   َةَراِريؿَ  ْف َكةَف ُا َرَدًا((  َلُكؿا َل ٍظ ََََبَس هَذيِف الَرزَايِف ِبةل  (ٕٔٔ).راِ 
ػػػةَبَهِت الِ ِّػػػؿَ           ََ ػػػةَبَهُأ ِلػػػح َعَاػػػِؿ الُاَػػػ َقلةِت ِعاػػػَدَاة  ََ َُػػػةَؿ   َكَاػػػة َرَرَدْت الُا َرِلػػػح هػػػَذا 
حا  َِ ََ   ِ هػذِ  ؽا َحػ ةفَ كَ لَ    :الرل ػَهػكال   لَ رؿِ  ُِّػح الاَ رال ِلػ ؿِ ةِعػح ال َ ال ِلػ ؿَ َِّاػ  َ َالل  ةهِ َػيَ ا ََ  تْ هَ ةبَ ة 

ػػػاُ   رَ سُ َمػػػاَ عَ  تْ َمػػػاِ َِّ لَ  ِّػػػؿَ  ِ ال ػػػاُ ف ب ِاػػػُػػػرَ ََ  رؿِ  ُِّػػػرالاَ  ؿِ ةِعػػػال َ  اةػػػـِ  أُ هَ ةبَ ََ   ظػػػةً   لَ رِ صػػػدَ الاَ  أِ هَ ةبَ ََ
ةَلأِ  ةبِ ح بَ لِ  رل ة اَ اَ د  كَ ِّاً اَ رَ  ََ َِ الاَ  يهِ اِ ح  َ ة لِ اَ هُ مَ اَ عَ  ـَ زِ مَ   لَ اإِل  (ٕٕٔ).((ِّؿِ ال ِ  ؿَ اَ عَ  هِ را

ََةبَ         ػرًا َاػَه َبِّػِض الُاصػَطَمَحةِت   ِاػف َذِلػَؾ مالِصػَ ُأ َرَُد َيظَهُر َل ُظ الُا َِ َهِأ ِلط ًُة ُاَبة
ََبلَهُأم ةـٍ  الُا ََ َُةَؿ ابُف ِه ََ  فَ اِ    :ِلْذ   ؾَ ِلػذَ  ةؿُ َِػاِ رَ   هأُ َبل الاُ   أُ الصّ  ِّؿِ ال ِ  اؿَ عَ  أِ مَ ةاِ الَِّ  ةهِ ةاَ ا
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ََ ر  رِ ةل َ ِبػ رََ  صبِ ةلال بِ  َرْ َهسُ  َحَةفٌ  َزْيدٌ  :ؾَ رلُ َُ   ذْ لِ  دَِّاػالاَ  حِلػ ؿٌ ةِعػلَ  سُ الػَِ  لهِ ةلرل ِبػ سُ َرْ هُػ:صػؿُ ا
ْلػػتَ لَ  أَ َغػػةلَ بَ الاُ  تَ ردْ ََ  ؾَ الػػكِ لَ رَ   ػػسِ مرَ لِ  رَ ُهػػ ةَاػػال لِ  أِ يَقػػقِ الحَ  حِلػػ ةػػفُ الحَ  ػػ دَلػػلِ  ةدَ اإِلةػػاَ  حرل  يػػدٍ زَ  يرِ اِ ََ
ػػػَمأً   ػػػسَ الرَ  تَ خرَ رََ  َحَةػػػاةً  سُ  َةػػػاَ  يػػػداً زَ  تَ ْمػػػَِّ  َ لَ  َْ  فل ََ ؛ سِ ِبػػػ رؿِ  ُِّ ةلاَ ِبػػػ يسِ َػػػبِ ال ل  دَمػػػعَ  سب َ َصػػػراَ  َل

ََ  سُ رلُػِّاُ اَ  سُ َالػػ؛ دَِّاػالاَ  يػثُ حَ  فِاػ سُ َلػػ بٌ ةِلػطَ  َحَةػفٌ  رَ ُهػرَ  ؿَ ةِاػالَِّ   سُ َِّػػرلَ  َ  فْ ََ   ا ِصػيَ  رال حا صػمِ ا
ػػ رَ ُهػػرَ  سُ َمػػةعِ لَ  سِ ةِِ ي َ الةػػ ِ   ِ هػػذِ  أُ ةَلػػالحَ رَ  أِ يلػػمِ ةعِ ال َ  دَمػػعَ  َّ  َزْيػػدٌ  :ؾَ رِلػػَُ  حِلػػ رؿَ  ُِّػػالاَ  سَ اَػػبَ لَ  يرُ اِ ال

ػػػةِربٌ  ػػػ فل ََِ  َعْاػػػراً  ََ ُِ اُ َلػػػ أِ يلػػػمِ ةعِ ال َ  دَمػػػعَ  سُ َِّػػػرلَ  َ  فْ ََ   ا ِصػػػيَ  الَ رَ  سُ َلػػػ بٌ ةِلػػػطَ  بةً ةرِ ََ   ؾَ لِ ذَ ِلػػػ بَ ِص
ََبل  أُ  َ ةلصِ لَ   (ٖٕٔ).((ؿِ ةعِ ال َ  اةـِ  رؿَ  ُِّ اَ  سُ َبَ يَ  رُبَهةاصُ اَ رَ  احدٍ رَ لِ  يِّدِ  َ الاُ  ؿِ ةعِ ال َ  بةةـِ  أٌ هَ ُا

ػةً        ََ ةَبهِأ ِلح الُاَػ َقلةِت ََي ََ ة َيَ ِّّمُؽ ِبةلُا ػةَبَهًأ   َرِاال ََ ـُ الَ ةِعػِؿ َلػِلفل ُهَاػةَؾ ُا َرال ةػيلاة اةػ
ةِرِع ِلح َ راِز ُدُخرِؿ ُارَاح ال لرِكيِد ِليِهَاة َعَمد الػرا ـِ ِاػف  ََ َلِطيَ ًأ ِبيَف اةـِ الَ ةِعِؿ رالِ ِِّؿ الُا

ػػػِبيهًة الةػػػـِ الَ ةِعػػػِؿ ََفل الااػػػرَايِف ال ػػػِِّر  ََ َِ  َيػػػدُخ ِف لاّل َعَمػػػد الِ ِّػػػِؿ َرلكػػػف َذلػػػَؾ َرَرَد ِلػػػح ال
ةرِع  َرُهَر َُرُلُهـ  ََ  :(ٕٗٔ)بةلُا

   .....أقائمنَّ َأحِضُروا الشُّيوَدا    
ػػة        ََ ػػِه الِ ِّػػِؿ الُا َِ ػػبُس ِلذ َيػػَرب الااَحػػةُة ََفل َةػػَبَب َاِ ػػحِه اةػػـِ الَ ةِعػػِؿ ِلػػح َار ََ ِرِع ُهػػَر 

ََزهَريا  ت    (ٕ٘ٔ)الَرصِؼ ِبةلِ ِِّؿ  ػُررَرٌة َاػةِدَرٌة ََي    :َعف الَبيِت ََّاسُ (هػَٜ٘ٓرَُةَؿ خةلٌد ا ََ
َُػػةَِِمَف َاػػَه ََالػػُس اةػػػـٌ  ػػبُس الَرصػػِؼ الَراُِػػِه َبِّػػػَد   ُدُخػػرُؿ ُاػػرِف ال لرِكيػػِد َعَمػػد  ََ راللػػِذي َةػػرلَغ َذِلػػَؾ 

ةِرِع َاُحراالةِ َ هةـِ بةل ِ  ََ    (ٕٙٔ).((ََ ُقرَلفل  :ِِّؿ الُا
ػػةٍف َبػػيَف االةػػـِ رالِصػػ ِأ ] َريقِصػػدُ              الُاَػػ َقلةِت[  الَرصػػؼَ :َرُي ػػِرُؽ الػػّدكُ رٌر َ ّاػػةـٌ َحةل

ػةَبَهِأ الُاَػَ َرَكِأ ِلمَرصػِؼ  ََ َُِةػيَاًة ُاَغػةِيَرًا َعاُهَاػة ِبَةػَبِب الُا ِلػح االةػـِ َرالِ ِِّؿ َري َُِّؿ الَرصػَؼ 
َُػػةَؿ:   َرالِ ِّػػؿِ  ػػةَبَهُ هة لَ ةػػَاةِه  َاِ ػػح َعاَهػػة ََْف َ ُكػػرَف ِلِّػػ ً  لْذ  ََ َرُاَػػةَبَهُ َهة لَ لَِّػػةِؿ  َاِ ػػح   َلُا

ََةػػَاةهِ   َعاَهػة ََْف َ ُكػػرَف اةػَاةً  َذا َلػػـ َ ُكػْف الِصػػ ُأ اةػػَاًة ِاػف ا ََلَِّػةِؿ َلػػ  ُبػػدل   َرا  َرال ِلِّػً  ِاػػَف ا
َُةَِِاًة ِبَذاِ ِس ِاف َََُةةـِ الَكِمـِ ََْف َ كُ     (ٕٚٔ).((رَف ُِةَاًة 

ػػْبُس الُ اَمػػِأم        َُ ػػةَبَهِأ م ََ ػػِر ِبَم ػػِظ الُا َِ ػػةِؼم   َرَكػػَذِلَؾ ِاػػَف اإِلطػػ ِؽ الُاَبة ََ ػػبيِس ِبةلُا َل ََر مال
َُةؿَ  ةـٍ ِلذ  ََ ََةَر ِلليِس ابُف ِه ََّرُؿ: َلةلُاَراُد ِبِس َاة ََ   ُُ الُ اَمػأِ َيشَبوِلح ِذكِر ََحَكةـِ َاة    :َلَاالة ا

َاػػػة َ ػػةَه ِلػػح َبػػةِب ال الالةِلَيػػػِأ  َراَِػػةُؿ الِّػػةِاح ِلػػح  (ٕٛٔ).َرُهػػَر الظلػػرُؼ   َرالَ ػػةُر رالَا ػػػُررُر((
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َُػػػرِلِهـ ػػػةِؼ َاُحػػػر  ََ ػػػِبيَهًة ِبةلُا ََ ػػػ تِ رلَ ا اةػػػ َ ذَ ا ِ رَ    :ِلمِ ػػػاِس ِلػػػح َكػػػرِف َََحػػػِد ََاَراِعػػػِس  َا   َلػػػ رطَ رُ ال
ػػةة هَ را اةػػاُ خمُػػيَ  ػػاُ  رفَ ُكػػيَ  ََفْ  ِلال ػػََ   ةً ةلَ ََ ََ ػػاُ  ةفَ َكػػ فْ لِ ِلػػ اً دَ  ػػرَ ر اُ ََ  سِ ِبػػ ةً يهَ بِ ر  ػػََ  ةً ةلَ ََ ََ  سِ ِبػػ يهةً بِ ر 
ػػةلاُ لَ  يػػسِ لِ  صػػبُ الال  رَ َهػػظَ    رـٌ ذاُ َاػػ ردٍ ُ ػػ بَ ةحِ ر ال َصػػ رتٌ اقُػػاَ  مػػـٍ عِ  بَ ةحِ ال َصػػ:ؾَ رِلػػقَ كَ  ةؼُ ََ

ػ سِ ِبػ ؿَ َصػا ل ة َاػ :افِ ضَ المُ بِ  يوُ بِ والشَّ  ػة ة ُ َِّاػاَ  ةـِ َاػف  َ ِاػ حهٌ ََ  سُ ِّمُػلِ  ةً يَحػبِ ال َُ  :رُحػاَ  سِ ِبػ رعٌ رلُػاَ  ِلال
َِ حَ   ً بَ  َ  ةٌ َِّ ةلِ ال طَ  رحُ اَ  سِ بِ  ربٌ اصُ ر اَ ََ  رحٌ ادُ اَ  ال  :رُحػاَ  سِ ِبػ ؽُ ِّّمػ َ يَ  ضٍ ةلِ خَ بِ  رٌض خ ُ ر اَ ََ  رٌ ة
ػػةَبَهِأ ال لرِظيػػَؼ الُاَصػػةِحَب َرهػػِذِ  الُاصػػَطَمَحة (ٜٕٔ).((ةاَ اػػدَ عِ  يػػدٍ زَ  فْ ِاػػ اً يػػرَ خَ  ََ ِت َََخػػَذْت ِاػػَف الُا

ػةِؼ   ِلمُاَبلس ِبِس ِبرُ رِد َ رِكيٍب َيقَ ِرُب ِاف ِخ ِلِس ِلَلد الُ اَمأِ  ََ ََر ُرُ ػرِد ِلةػَاةٍد ُيَقِرُبػُس ِلَلػد الُا
ػػة َي َِّمُػػُس َاحُاػػرالً  ِبػػِس َرِبػػَذلَؾ َةػػةَغ ِلطػػ ُؽ هػػة َيِف ََر ِلػػح َااِزَلػػِأ الُاَػػبلِس   ََر َي ػػِرب َا ػػَرا ُ   ِاال
     .ال لةِاَيِ يِف َعِميِهَاة

 
 :الُمَشاَبَيُة المَّفِظيَُّة في األفعال

ػػػةَبَهِأ الِ ِّػػػِؿ   ََ َُبػػػَؿ ِذكػػػِر َبِّػػػِض الَاةػػػةِِِؿ الُاَ ِِّمَقػػػِأ ِلػػػح هػػػَذا الَبػػػةِب َاَ رُلػػػُؼ ِعاػػػَد ُا
ةِرِع لػػِ ماةػـِ الَ ةِعػِؿم ِاػف ِ َهػِأ اإلِ  ََ ِلفل الِِّملػَأ ِلػح ِلعػَراِب هػَذا  :ََفل الااَحػةَة َيُقرلُػرفَ   عػَرابِ الُا

ػػةَبَهُ ُس ِبػػػ اةػػـِ الَ ةِعػػِؿ  ِاػػف َذلػػَؾ َاػػة َذَكػػَرُ  ابػػُف اََاَبػػةرِ  ََ ِعاػػَدَاة َعَقػػَد اقةراػػًأ ِلػػح  يالِ ِّػػِؿ ِهػػَح ُا
َُػػةؿَ  ػػةِرِع راالةػػـِ  لْذ  ََ ػػةبِس الَارُ ػػرِد َبػػيَف الِ ِّػػِؿ الُا ػػرَعةً م  :ال َّ ََ ػػرُع  َل َالػػُس   َرِااَهػػة ُةػػِاَح ال

ةَبَهِأ َبيَف هػَذا الِ ِّػِؿ راالةػـِ   ُيَةِبُس َََخة ُ  ََ ػُص ...َرَر ُس الُا ػةًَِِِّة َلَيَ خصل ََ َكَاػة ََفل   ََْف َيُكػرَف 
ـَ َيُكػػرُف َػػػةًِِّة لي خّصػػُص  َاَل  َػػرب َّاػػػَؾ  قػػرؿُ  يقػػرـُ  ليصػػػمُ  لمحػػةِؿ راالةػػ قبةِؿ لػػػِلذا :االةػػ

َرُ ػػػٌؿ َليصػػػَمُ  ِلَ ِايػػػِه  :َكَاػػػة َّاػػػَؾ  َقُػػػرؿُ   دِخَمػػػْت َعميػػػِس الّةػػػيُف َر ةػػػرَؼ اخػػػ صل بةالةػػػِ قَبةؿِ َُ 
ػػة اخػػ صل هػػذا الِ ِّػػُؿ َبِّػػَد   الِر ػػةؿِ  َلػػِلَذا َُدِخَمػػْت َعَميػػِس اَلػػُؼ رالػػ ـُ  َخػػ صل ِبَر ػػٍؿ ِبِّياػػِس َلمال

ـَ اخػػ ّص بِّػػَد َػػيةعِس لقػػدْ  ػػيةعِس َكَاػػة َّف االةػػ َرَلػػيَس َاقَصػػُد   (ٖٓٔ).َػػةبهُس اػػف هػػذا الر ػػِسم َِ
ََةػػَاةِه َرِهػػَح  ػػةِرِع ِلَلػػد ِصػػَ أ ِاػػف ِصػػَ ةِت ا ََ ـُ الِ ِّػػِؿ الُا ػػةَبَهِأ ُهَاػػة ُهػػَر ِلَُحػػة ََ الااَحػػةِة ِاػػَف الُا

ـْ  ةِرَع َلُس َ اياٌز ِبَاْف َ ػةَه ُاَِّرَبػًة َلمػ ََ ػةِبَس اإِلعَراُب   َرلِكْف َبيةُف ََفل الِ َِّؿ الُا ََ َيبػَؽ َلػُس ِلال َْف ُي
ََلَِّةَؿ َبِِّيَدٌة َعِف اإِلعَرابِ  ََفل ا       .االةـَ 
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َُػػرُؿ الُِّكُبػػِريّ      ػػالاُ  ِلفل   :َرَكػػَذِلَؾ  ػػاُ لِ  بَ عػػرِ َُ  عَ ةرِ ََ  ؿَ َِّاػػح َالل يَ ِغػػيابَ لَ   ؿِ ةِعػػال َ  اةػػـِ  هأِ ةبَ ََ
 (ٖٔٔ).((ةؿِ قبَ راالة ِ  ةؿِ لحَ ح الِ  عَ ةرِ ََ الاُ  اسُ اِ  سَ ة ََبَ لالل اَ  ؿِ ةعِ ال َ  اةـُ 

ػػيِي        ََ ََلَِّػػةِؿ اإِلعَاػػةُؿ    فِ َرهػػَذا َ اػػٌه َبػػيَف  ََصػػَؿ ِلػػح ا ََفل ا ََصػػِؿ ؛  َيخَ ِمَ ػػةِف ِلػػح ا
ََةػػػَاةِه اإِلعػػػَرابُ  ََصػػػَؿ ِلػػػح ا رهػػػَذا ُيػػػَدِلُؿ َعَمػػػد ََفل الَكػػػ ـَ ِلَذا َكػػػةَف ِاػػػف ِ َهػػػِأ اإِلعَاػػػةِؿ   را

ـُ ََصػٌؿ   َعَمد االةـِ ِلح هِذِ  الَاةَاَلأِ َلةلِ ُِّؿ ََصٌؿ  َذا َكةَف الَك ـُ ِاف ِ َهػِأ اإِلعػَراِب َلةالةػ راِ 
ػػبسِ   َعَمػػد الِ ِّػػؿِ  َل ػػحِه ِلَلػػد ََصػػِمِس ِلػػح ال َل ََصػػةَلِأ ُهَاػػة ِلَاِِّرَلػػِأ ُرُ ػػرع ال َريػػذُكُر .رالَبحػػُث َعػػِف ا

ََػرُؼ ا ػةِرَع َلػُس  ََ ػةـٍ ََفل الِ ِّػَؿ الُا ََ ػةِبَهًة ِل ةػـِ ابُف ِه ََ ََاػِر ِلَكرِاػِس ُا ػح را َِ   ل لقػداـِ َعَمػد الَاة
َُػػةؿَ  ػػاُ  حَ اِ ة ُةػػَاػػال را ِ    :لْذ  ػػاُ ة لِ عَ ةرِ ََ  كرِ ح الػػذِ ِلػػ يـَ قػػدِ ال ل  ؽل حَ راةػػ َ  بَ عػػرِ ا َُ هػػذَ لِ رَ   ةػػـِ لِ  سِ  ِ هَ ةبَ ََ

   (ٕٖٔ).((َخَرْيسِ د ََ مَ عَ 
ػػةَبَهِأ الّم           ََ ََلَِّػػةِؿ َيِِّاػػح الَحػػديَث َعػػف: َكػػةَف َرََخَراِ َهػػةَرالَحػػِديُث َعػػِف الُا   ِظيلػػِأ ِلػػح ا

ََلَِّػػةَؿ َلػػـ ُ  َاػػْه ِلػػح هػػِذِ  اََبػػراِب لاّل ِلرُ ػػرِد  ََفل هػػِذِ  ا َرََلَِّػػةِؿ الُاَقةَربػػِأ   َرَظػػفل َرَََخَراِ هػػة ؛ 
َُاػػرِر   ِاَهػػة اإِلعَاػػةؿُ اّلِ ػػح ِاػػف ََه  َر َػػداُخٍؿ ِلػػح الِايػػَزاِت رالِصػػَ ةتِ   َُةةػػـٍ ُاَػػَ َرؾٍ  َرَبِّػػُض ا

 :َُػػةَؿ َعبلػػةُس َحَةػػفٍ   الُاَػػَ َركِأ اّلِ ػػح َيػػ ـا ال ل ِصػػيُؿ ِبَهػػة ِلػػح َََِاػػةِه  ََاػػةِرِؿ ُلُررِعَهػػة َلػػَدب الااَحػػةةِ 
ةِبُهَهة ِلح الََِّاِؿ َرُ َخةلِ  :الُاَراُد ِبَاَخَراِ َهة   ََ ُ َهة ِلح الّم ػِظ َرالَاَِّاػد َاَظةَِِرَهة ِاَف الَكِمَاةِت اّلِ ح ُ 

...)).(ٖٖٔ) 
َةػةـِ َعػف َطِريػِؽ االةػِ قَراِه ِعاػَد الااَحػةةِ           ََُ ةَبَهُأ َكةَاِت الّةَبَب ِلح َ ْكريِف هػِذِ  ا ََ   َلةلُا

ََلَِّػةِؿ ِلػح ََالَهػة  ػةَبهٌأ َ خػصا َ ِايػَه هػِذِ  ا ََ ََلَِّةِؿ َعَمػد َاػرَعيِف: ُا ُكملَهػة َ ُِّػرُد َرِهَح ِلح هِذِ  ا
ةَبَهٌأ َ َخصا ُكؿل ُِةـٍ َعَمد ِحَدٍة ِلح َكيِ ّيِأ اإِلعَاةؿِ  ََ  .ِلَلد َرِظيَ ِأ الالةَِّ ِلمُابَ َدَِ َرالَخَبِر  َرُا

ََلَِّػػةِؿ ِلالَاػػة َاَصػػَبِت الَخَبػػَر َرَرَلَِّػػتِ            َرِلػػح َبػػةِب َكػػةَف رََخَراِ َهػػة َيػػَرب الااَحػػةُة ََفل هػػِذِ  ا
ََزَهِريا  َُةَؿ خةلد ا ةَبَهِ َهة ِبةلِ ِِّؿ ال لةـِ الُاَ َِِّدي    ََ ػِبيهًة ِبةلَ ةِعػِؿ    :الُابَ َدََ ِلُا َلَ رَلُه الُاب َػَدََ  ََ

ػػػِبيهًة ِبػػػةلَا ُِّرؿِ     َرُيةػػػالد اةػػػُاَهة َحِقيَقػػػأً  َرُيةػػػالد َخَبَرَهػػػة   َرلةِعُمَهػػػة َاَ ػػػةزًا ر َاِصػػػُب َخَبػػػرُ   ََ
ػػػَرَب َزيػػػٌد َعاػػػرًا   أً َحِقيَقػػػ ََ َرَلةِعُمَهػػػة َاَ ػػػةَزًا ؛ ََّاَهػػػة َََػػػَبَهِت الِ ِّػػػَؿ ال لػػػةـل الُاَ ِّػػػِدي ِلراِحػػػٍد َكػػػػ 
...)).(ٖٔٗ) 
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يُر ُهَاة ِلَلد  َاصٍّ ََرَرَدُ  الُِّكُبريا ِلح هَذا الَبػةِب  َرُهػَر ِباَِةِبػِأ ِلحػَدب ََعَاػَدِة الَبحػِث َعَمػد  َِ َرُا
َُػةؿَ  رِاػِس ُاخَ َصػراً الرا ـِ ِاػف كَ  َراحػَ جل اآلخػُررَف ِبػافل َخبػَر َكػةَف َااُصػرٌب َرال ُبػدل َلػُس  ...   :لْذ 

ػةَرًة ِلَلػد الةلػَبِب اّلػِذي َيػذَهُب ِلَليػِس  (ٖ٘ٔ).((...ِاف َرصػٍؼ َياَ صػُب َعَميػِس  ََ ََفل ِليػِس ِل ؛ َرَذلػَؾ 
ََيِي ةَبَهِأ َبيَف  ََ    .َلُس ِاف َرصٍؼ َياَ صُب َعَميسِ ِف ِبَقرِلِس: َرال ُبدل الااَحةُة ِلح َعقِد الُا

ػةَبَهِأ رااِ َقةِلَهػة َبػيَف مَعَةػد            ََ ػةَر ابػُف اََاَبػةِري ِبَاحػٍر َطّيػٍب ِلَلػد َحَركػِأ الُا ََ َرَكػذِلَؾ ََ
َُةؿَ  ة هَ راَ لُ حػذُ ة يَ َاػال لِ  :يػؿَ ـ ُِ هِ ةرِ َػَِّ ََ  ِّػضِ ح بَ ِلػ  ِ رِ َبػخَ  فْ ِاػ مفْ ََ مرا لُ ذَ حَ  ـَ مِ لَ  :يؿَ ُِ  فْ لِ لَ    :َرَكةَدم لْذ 

ََ هِ ةرِ ََِّ ََ  ِّضِ ح بَ لِ   فل ة ََ َاػكَ  أِ َبػةرَ قَ الاُ  ةؿِ لَِّػف ََ ِاػ ةدَ َكػ فل لِ َلػ ةدَ َكػ ػة ِبػهَ لَ  ةً يهَ َبِ  َ  ارِ رَ االَطِ   ؿِ ـ 
َل هذَ مِ لَ  أِ بَ ةرَ قَ الاُ  ةؿِ لَِّ ف ََ د اِ ةَ عَ  ة َهػبرِ ف خَ ِاػ فْ ََ  ذؼِ ح َحػة ِلػيَهػمَ عَ  ؿَ حَاػ ُ  فْ ََ  ةزَ ة َ ػاَ هُ ياَ بَ  بسِ ا ال
... 

ح ِلػػ دَةػػعَ  ػِبػػ َػػبسُ  َ  ةدَ َكػػ ؾَ لِ ذَ َكػػلَ   ةَِّهػػف اَ ََ  ذؼِ ح َحػػِلػػ ةدَ َكػػ ػِبػػ سُ َػػبَ د  َ َةػػعَ  فل ة ََ َاػػكَ رَ  
 ذؼُ َحػ ةدَ َكػ هَ َاػ يػةرُ االخ ِ  ةفَ كَ  ـَ لَ رَ   يؿَ ُِ  لفْ ة لَ اَ هُ ياَ بَ  أِ هَ ةبَ ََ الاُ  ردِ  ُ د رُ مَ عَ  ؿل دَ لَ ...ة هَ َِّ ة اَ هَ ة ِ ِبَ لِ 
 ةدَ َكػػ فل ال ََ لِ  أِ َبػػةرَ قَ د الاُ َمػػعَ  أِ الَلػػح الدل ة ِلػػكَ رَ اَػػ َ  فْ ة را ِ َاػػهُ  :يػػؿَ ُِ  أِ َبػػةرَ قَ ح الاُ د ِلػػَةػػعَ ػ َكػػ حَ ِهػػرَ  فْ ََ 
َلحِه ِاف الَحةؿِ  حلِ  غُ بمَ ََ  ََلَِّػةِؿ َل َظػًة ِاػف َ ػةِاَبيفِ   (ٖٙٔ).(( َقِريِب ال ػةَبَهُأ ِلػح ا ََ َ ةاػِب  :َلةلُا

 .ِ حِه ََْف َرالِ ِِّؿ  َراَِّاد ِلح الدلالَلِأ َعَمد الُاَقةَرَبِأ َرَ ةِاِب اَ   اإِلعَاةؿِ 
َرَيَبلُس ابُف َاةِلٍؾ َكةَد بػ َكةَف َرهػَر َلػيَس ِاػف َا ػِس الِصػاِؼ َرلِكػف ِل َػِ َراِؾ ِلػح الالةػَِّ        

ةُبِس ِلح اإِلعَاةؿِ  ََ َُةؿَ   َرال ل  :(ٖٚٔ)لْذ 
 َدْر      ُغيُر ُمَضاِرٍع ِليَذيِن َخَبرُ َكَكاَن َكاَد َوَعَسى َلِكْن نَ 

ػػةَبَهُأ ِلػح الََِّاػػِؿ َرَعػػَدـِ االةػػِ َغَاةِه       ََ ََلَِّػػةَؿ ُهػػَر الُا ػػِرّي ََفل اّلػػِذي َ َاػػَه هػِذِ  ا ََ َرَيػَرب الُخ
 (ٖٛٔ).ِبةلَارُلرِع 
َِ َِػػَأ َا ةِعيػػؿَ        ََلَِّػػةِؿ اّلِ ػػح  َاِصػػُب  ََلَِّػػةِؿ   َرَيِقػػُؼ الُِّكُبػػِري ِعاػػَد ا َرَُػػد َبػػيلَف ََفل هػػِذِ  ا

ػةُبِس اّلِ ػح َبيَاهػة ََ َُػةؿَ   ِلالَاة َ ذَهُب ِلَلد َاصِب هِذِ  الَاَ ةِعيِؿ َاَظرًا ِلم ل  تُ ابلػاَ   يفَ َبػ رؽُ الَ ػرَ    :لْذ 
ِلػػػـ ُعػػػدِ ال ّ  ةِ اػػػزَ هَ  غيػػػرِ بِ  تْ مَ ِّاِ اةػػػ ُ  (اػػػتُ عمَ ََ  فل ََ  (اػػػتُ عمَ ََ   يفَ َبػػػرَ  (اتُ اَبػػػرََ   البػػػاتُ  يت ر ِّػػػِدي 

 (دلِتُ رَحػ رتُ خَبػرََ  رتُ بلػخَ  ر  . (ؿُ  ُ ا الرل بَ اَ  ة اَ اهُ اِ  ؿْ ِّاَ ة َ ـ يُ لَ ِِّدي رَ د ال ل مَ ة عَ  َ َِّ َِ رُ  (َراباتُ 
الاة ةَ  (ابلاتُ   ِؿُ اِ  ػلِ  أٍ  َِػد َِ لَ ِِّدي لِ ال ل  ةغَ را   اارٍ ةاًة ِبػاَةػلِ  تَ رَ خَبػا ََ ذَ لِ  الػؾَ َِ  (اػتُ عمَ ََ   ػة بػهَ هِ بَ ََ
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َِ َِػػِأ َاَ ةِعيػػؿَ   (ٜٖٔ).((سِ ِبػػ سُ ا ُػػعمَ د ََ َقػلَ  ػػةَبَهْت ِلػح ال لِِّدَيػػِأ ِلَلػػد  ََ ََلَِّػػةُؿ َ  َريػػدُخُؿ ِاػػف   َلهػػِذِ  ا
ػػةَبَهًأ َل ِظيلػػًأ   َ ةِاػػِب اإِلعَاػػةِؿ ََي الُاَػػةَبَهُأ الّم ِظيلػػأُ  ََ ػػةَبَهَأ الِ ِّػػِؿ ِلمحػػرِؼ ُا ََ َرُربلَاػػة َلػػـ َا ػػْد ُا

     .(ٓٗٔ).((أٌ ي َ ِِّ ََ  رؼِ الحَ  يفَ ربَ  ِّؿِ ال ِ  يفَ بِ  أَ هَ ةبَ ََ الاُ  فل ََ  رـٌ ِّمُ اَ رَ     :َيُقرُلرفَ َلَقط ؛ ََّاُهـ 
 
 :الُمَشاَبَيُة المَّفِظيَُّة في الحروف 

ػرعِ         َُ ػٍ  ِلػح َار َِ ػةَبهُأ المل ِظّيػُأ ِلػح الُحػررِؼ ِباحػٍر را ََ ؛ مِلفل َرَََخراِ َهػة م َذِلػؾَ   َاِ ح الُا
ََلَِّػةََفل  ػِبُهرَاَهة ِبة ََ ػََ رَ    :َُػةؿ ابػُف اَاَبػةِري  ِلػح الّم ػِظ   َرِلػح الَاَِّاػد  ؿِ الااَحةَة ُي َُػال  :ـهُ رلُ ة 

ََ   ِ هذِ  فل لِ  ػلِ  تْ َمػاِ هػة عَ ال ََ  ـُ مِ ةَ ال اُ  :ةماَ ُُ  سِ  ظِ ح لَ لِ  ِّؿِ ال ِ  سِ بَ ََ لِ  تْ مَ اِ ة عَ اَ ال لِ  ؼَ حرُ ا ح ِلػ ِّػؿِ ال ِ  سِ بَ ََ
ة َهػػال ة ََ هَ حػػدُ ََ :ر ٍ ُ ػػرُ  ةِ دل ف ِعػػِاػػ ؾَ ِلػػذَ د رَ َِّاػػالاَ رَ   ػػظِ ح المل ِلػػ  سُ هَ َػػبَ هػػة ََ ال ََ  تْ َمػػاِ ة عَ َاػػاّ را ِ   طَقػػلَ  سِ  ِظػػلَ 
ػػػق َ  َ  ػػػق َ يَ  ِّػػػؿَ ال ِ  فل ة ََ َاػػػكَ  ح االةػػػـَ َِ  فل را ِ  فل ََ  م فل ََ  ِّػػػؿِ د ال ِ َِّاػػػة اَ يَهػػػلِ  فل ح ََ ةاِ رالِّػػػ ح االةػػػـَ َِ
ػػػََ  :دَِّاػػػاَ بِ  ػػػاَِّاػػػبِ  فل اَ َكػػػرَ  دتُ كل ََ  ِّػػػؿل لَ رَ  يػػػتُ ال اَ د  َ َِّاػػػاَ بِ  يػػػتَ لَ رَ  كتُ درَ د اةػػػ َ اَِّاػػػبِ  فل لِكػػػرَ  هتُ بل د 
ػػػػػالاَ  ِّػػػػػؿَ ال ِ  فل ة ََ َاػػػػػكَ    ِ د الَ ػػػػػَمػػػػػعَ  أٌ يلػػػػػباِ هػػػػػة اَ ال ََ  ثُ ةِلػػػػػرالِّ  يػػػػػتُ  ل رَ د  َ اَِّاػػػػػبِ  َِ د َمػػػػػعَ  حٌّ بِاػػػػػح اَ ة
 (ٔٗٔ).((  ِ ال َ 

َُػػةؿَ هػػػ( ِاػػف َ ةِاػػٍب آخػػَر لِ َٜٙٙرَاظػػَر ابػػُف ُعصػػُ رٍر ت        ػػةَبَهِأ ِلْذ  ََ ـْ ََفل    :هػػِذِ  الُا اعَمػػ
ََلَِّػػػةَؿ  ػػػًأ ِبةَةػػػَاةِه   َرَلػػػـ َ ُكػػػْف َكػػػةلُ زِه ِااَهػػػة   َََػػػَبهِت ا ػػػة َكةَاػػػْت ُاخَ صل هػػػِذِ  الُحػػػررَؼ َلال

رَاػة َلَِِّاَمْت   َرَرَلِّْت ََحَد االةػَايِف رَاَصػبِت اآلخػَر ََالهػة َََػَبهْت ِااَهػة َاػة َيطمُػُب اةػَايِف   
ػة َكةَاػْت َاَِّػةِاح هػِذِ  الُحػررؼ  ََلَِّةِؿ اةَايِف َيرَلُه ََحػَدُهَاة َرياِصػُب اآلخػَر   َرَلال َيطُمُب ِاف ا

َْ ِت َلَاَصبْت(( ََبهِت اَةاةُه الَ  َُ َََخَبةُر الَُِّاَد لُرِلِّْت   رََ    (ٕٗٔ).ِلح ََخَبةِرَهة ََََبَهِت ا
َُػػػرِلِهـ  ُررِؼ اصػػػِط ٌح َاِّػػػُررؼٌ َرِلهػػػَذا ََصػػػَبَ  ِلهػػػِذِ  الُحػػػ       ـَ    :َاُحػػػر  ََطَمػػػَؽ الااَحػػػةُة اةػػػ

ػػػػػػػبلَهِأ ِبةلِ ِّػػػػػػػؿِ   ََ ََحػػػػػػػُرِؼ الُا َعَمػػػػػػػد ِبَػػػػػػػَِِّأ ََحػػػػػػػُرٍؼ َياَ ِصػػػػػػػُب َبِّػػػػػػػَدَهة الُاب َػػػػػػػدَُ َرَير َِ ػػػػػػػُه (ا
   (ٖٗٔ).((...الَخَبرُ 

ػػةَبَهُأ الّم ِظيلػػُأ َرالَاَِّاِريلػػُأ          ََ َُػػةَؿ الػػرلاِزيا   َرال الالةِلَيػػِأ ِلمِ ػػاِسم  َبػػيَف ِلفل َكَاػة ا َ َاَِّػػِت الُا
ػػػػػاُ لِ  فل لِ  ؿَ َاػػػػػعَ  تْ قل حَ ال اةػػػػػ َ  هػػػػػػ(:  ٙٓٙ ت   أُ َاػػػػػ زَ اُ  :ةاَ هُ دُ َحػػػػػََ   يفِ  َهػػػػػف رَ ة ِاػػػػػَهػػػػػلَ  ةهَ  ِ هَ ةبَ ََ
 ََ ػةُُ اَ  َ  رُ راآلَخػ  ةهِ ةػاَ ا ِا  يػدِ كِ اَ  َ ة لِ اَ هُ حػدَ ََ  فل لِ ة َلػاَ هُ َُ هـ  ِ ةدَ ف َعػػِاػرَ   حِ ػالال  دِ يػكِ اَ  َ لِ  راآلخػرُ  بػرتِ ال
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ػ دِ َحػََ  يسُ َبِ  َ  َِ ػلَ  :رؿُ قُػاَ هػذا لَ  تَ َبػا َِ ذَ لِ   كػـِ ح الحُ ِلػ رِ ةآلخَ ِبػ يفِ دِ ال َُػال  ةفَ َكػ بٌ اِهػًا ذَ يػدَ زَ  فل لِ  :راةلُ ة 
َُػػةَؿ الَ ػػةِكهحا  ت   (ٗٗٔ .((بٌ اِهػػً  ذَ ُ ػػرا ال رَ رلُػػقُ يَ  فْ ََ  بُ ِ ػػيَ  م َرِاِػػُؿ مِلفل  هػػػ(:  ٕٜٚرَكػػَذِلَؾ 

ػػةَبَهِ هة َلَهػػة ِلػػح الّ رِكيػػِد    ََ ػػدلدِة ِلػػح َاصػػِب االةػػـِ رَرلػػِه الَخَبػػِر م ال الالةِلَيػػِأ ِلمِ ػػاِس م ِلُا ََ الُا
درِ     (٘ٗٔ).((رالداُخرَؿ َعَمد الُ اَمِأ االةِايلأِ   َرُلُزرـِ الصل

حا          َِ ةَبَهَأ الرل ََ َلػد الَ ةِاػِب الَاَِّاػرِي اّلػِذي اعَ َاػَد َعَمػد َرَلِكالُس َاَظػر لِ   َُد َذَكَر هِذِ  الُا
ُُِض ِبػػَافل ََحػػَدُهَاة ِلإلَِبػػةِت راآلَخػػَر ِلمّاِ ػػح ػػبِس الُا َػػَاِ ح َعَمػػد َةػػِبيِؿ ال لَاػػة َل َُػػةؿَ   ال  جللوُ وَ وَ    :لْذ 

ػػاُ  م  فل م لِ  فل ة ََ َاػػ  كَ اسِ ح الِ ػػِ ػػاة لِ َهػػراِ كَ ح  لِ ِ ػػح الال ِلػػ أِ َغػػةلَ بَ ماُ م ال م لِ  فل ََ   أِ َِػػبرِ م ال م ال ّ  أِ هَ ةبَ ََ
 (ٙٗٔ).((ةتِ ِبَ ح اإللِ  أِ غَ ةلَ بَ ماُ لِ 

ْف َكةَاػػػػة ِلػػػػح الَاَِّاػػػػد   َرهػػػػَذا الَكػػػػ ـُ َيقُػػػػرـُ َعَمػػػػد َ اػػػػِه الَاةػػػػةِِِؿ اَلِ ػػػػح ال  َاَ صػػػػؿُ         راِ 
يفِ  ََ َُِبيػِؿ الَ اػِه َبػيَف الَميػِؿ َرالالهػةِر َرالَحيػةِة َرال  ُا ََاةُِ ََفل االَػ راَؾ َبيَاُهَاػة َرُهَر ِاف  َاػرِت ؛ 

   .َُةِِـٌ َعَمد ال لراُصِؿ راالرِ َبةِط االة اَراِرِي َر ـَ ال لاةُُضِ 
ةَرَعِأ َرُحػررُؼ الَِّطػؼِ           ََ ةَبَهِأ الّم ِظّيِأ ِلح الُحُررِؼ ُحررُؼ الُا ََ َُػةَؿ ابػُف   َرِاَف الُا

ػػالاُ  رؼَ رُ ُحػػ فل ََ  دَمػػعَ  ؾَ ِلػػذَ  ؿل دَ َلػػ    :ِ ِاػػحٍّ  ػػبَ  أِ عَ ةرَ ََ َُ ػػ ريا َُػػ ةهَ ِّ َل َُ  بِّضٍ ِبػػ بسِ ال ػػََ  ةِ رل ُُػػ فِاػػ دا ََ
ػػ ػػبَ  طػػؼِ الَِّ  ررؼِ ُحػػ بسِ ََ َِ  ؿل ُكػػ فل ََ  أِ عَ َػػةرَ الاُ  ررؼِ ُحػػ ة ِ بَ اَػػ ِ  ةَ رل ُُػػ ؾَ اػػدَ عِ  دُ ِكػػ َ يُ رَ  ِّضٍ بَ ِبػػ ةهَ ِّ
 رَ ُهػ ةاَ  ةاهَ اِ  رؼِ رُ الحُ  ادِ عدَ ََ  ِلح أً  َ مِ خ َ اُ  ةهَ دُ  ِ  َ  طؼِ الَِّ  ررؼُ حُ رَ  دٍ احِ رَ  رؼٍ حَ  دمَ عَ  ةاهَ اِ  دٍ احِ رَ 
 (ٚٗٔ).((ؿْ ربَ  ـََ رَ  الرَ  رََ :حَ هِ رَ  يفِ رلَ حَ  دمَ عَ  رَ هُ  ةاَ  ةاهَ راِ  ةهُ ال َ رَ  ارُ الرَ  رَ هُ رَ  دٍ احِ رَ  رؼٍ حَ  دمَ عَ 

ُر َكِِيػػػَرًا ِعاػػػَد الااَحػػػةِة َلهُػػػـ َياُظػػػُررفَ          ػػػُِّ َهة  ََ َكػػػرل َِ ػػػبِس َر َل ِلَلػػػد الَاةػػػةِِِؿ  َرَاةػػػَاَلُأ ُُػػػرلُة ال
ػِِّ َهة َِ ػبِس َر َل ـَ ِليَهة اعِ َاػةَدًا َعَمػد ُُػرلِة ال ََحَكة ََُريلػًأ َ َةػةَرْت   َرَيبُارَف ا ػةَبَهُأ  ََ َلُكملَاػة َكةَاػِت الُا

َ َهػػة ػػةَبَهُأ ُُرل ََ ػػِِّيَ ًأ َلَقػػدِت الُا ََ ػػةَبَهُأ  ََ َف َعػػف ُُػػرلِة َرُربلَاػػة ُيِِّبػػُرر   ِلػػح الُحكػػـِ َرُكملَاػػة َكةَاػػِت الُا
ةَبَهُأ  ََ ََ ِمِس ُ َِّقُد الُا ََصِؿ اّلِذي  ِِّ َهة ِبةلُقرِب َرالًبِِّد ِاَف ا َِ ةَبَهِأ َر ََ    .الُا
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ٜٔٓ 

ػػػةَبَهِأ المل ِظيلػػػأ ِلػػػح الَاةػػػةِِِؿ الالحريلػػػأِ        ََ ػػػةَبَهُأ الَاَِّاِريلػػػُأ ِبَقػػػَدِر الُا ََ ـْ َ ُكػػػْف الُا َكَاػػػة ََفل   َلػػػ
ََفل  ََلَِّػةِؿ َرالُحػررِؼ ؛ َذِلػَؾ  ػةَبَهِأ ِلػح ا ََ ََةػَاةِه َكةَاػْت ََكِػَر ِاػَف الُا ػةَبَهَأ الّم ِظّيػَأ ِلػح ا ََ الُا

َُِر  ََةَاةَه ََك ََلَِّةِؿ رالُحررؼِ  (ٛٗٔ)ا ََةَاةِه رااِ َقةالُ َهة ِلػح ََاػَراِع اإِلعػَراِب   ِاَف ا َرَحَرَكةُت ا
ةَبَهِأ  ِبَاحٍر ََرَةهَ َلَ َحِت ا ََ ـَ َاِ يََِهػة :َرُربلَاة الَقػرؿُ   لَبةَب َلَهة ِلمُا ٍد َر ػ ػةَبَهِأ الَاَِّارِيػِأ ِب ََ ػرا ََ ِبةلُا

ػػةَبَهِأ الَاَِّاِريلػػِأ ال  ََ ََفل الَ اػػَه َبػػيَف الَاةػػةَِِؿ ِبَةػػَبِب الُا ِعاػػَد الااحػػةِة َلػػيَس ِبةلِدُػػِأ الُا َاةِهيػػِأ ؛ 
ََِدللِأ  ـُ لَك َياَ ِهح ا     .ِااَهة ح لد َاِ َد ِلح ِاهةَيِأ الالظِر ِلليِهَاة ُاَةَبَهًأ َل ِظيلًأ َرةُاِِبُت َذِلَؾ ِبة

 
 :الُمَشاَبَيُة الَمعَنِويَُّة ِفي اأَلسَماءِ 

ةَبَهِأ المل ِظيلِأ ِاف َبةِب اإِلعػَراِب رالِبَاػةهِ         ََ ػًة ِاػف َرَةػَيُكر   َبَدَََاة ِلح الُا ََ ُف الَكػ ـُ ُهَاػة ََي
ػػػػةَبَهٍأ َاَِّاِريلػػػػٍأ َبػػػػيَف االةػػػػـِ رالَحػػػػرؼِ   َا ػػػػِس الَبػػػػةبِ  ََ َُػػػػةَؿ ابػػػػُف   َلَقػػػػد َََِبػػػػَت الااَحػػػػةُة ِبرُ ػػػػرِد ُا

 :(ٜٗٔ)َاةِلؾٍ 
 َكالشََّبِو الَوْضِعيِّ ِفي اْسَمي ِجئَتَنا       َوالَمعَنويِّ ِفي َمَتى َوِفي ُىَنا

ػةَبَهَأ الَاَِّاِريلػَأ ِبَقرِلػسِ َلَقد َذَكػَر       ََ ػبِس  َرالُاػَراُد ُهاػة    َرالَاَِّاػرِي ِلػح َا َػد َرِلػح ُهَاػة :الُا َل ِبةل
ـُ َاًِّاػػػد ِاػػػَف َاِّػػػةِاح الُحػػػُررِؼ  َلَيصػػػيُر ُا ِديػػػة ِلَاَِّاػػػد الَحػػػرؼِ  ػػػالَف االةػػػ ََ   الَاَِّاػػػِرّي ََْف َيَ 

ػالَف َاَِّاػد َحػرٍؼ ُاةػ َ  :ََحػُدُهَاة ػالٌف َاَِّاػد االةػػِ َ هةـِ ِلَذا   َا َػد :َاُحػر  َِّاؿٍ ََْف َي ََ ََ َلِلالػُس ُا
ََػرطةً   َرََُه اةػِ َ هةَاةً  ػرِط ِلَذا َرَُػَه  َّ َلػرِط َحػرٌؼ ُاةػَ َِّاٌؿ   َراَِّاػد ال َرِلُكػِؿ ِاػف االةػِ َ هةـِ رال

ػػػػرِط مِلفم  َلحػػػػرُؼ االةػػػػِ َ هةـِ الَهاػػػػَزةُ  َل ػػػػ :رالِّػػػػةِاح  َرَحػػػػرُؼ ال ََ الَف َاًِّاػػػػد ِاػػػػف َاَِّػػػػةِاح ََْف َيَ 
ْف َلػػـ َيُكػػْف ِلػػَذِلَؾ الَاَِّاػػد َحػػرٌؼ ٌاةػػَ َِّاؿٌ   الُحػػُررِؼ اّلِ ػػح ال َ ِميػػُؽ ِبَغيِرَهػػة َلِلالػػُس   َاُحػػر: ُهَاػػة  راِ 

ػػػةَرٍة ِلَلػػػد الَاَكػػػةفِ  ََ ـُ ِل ػػػةَرةِ   اةػػػ ََ ِاِس َاَِّاػػػد اإِل ػػػاا ََ ػػػِبيِس رالخِ   َلُبِاػػػَح ِلَ    َطػػػةبِ ََّاػػػُس َكةل ّاِبيػػػِس رال َّ
ػػةَرِة َحػػرٌؼ َيػػُدؿا َعَميَهػػة  َرَ يػػِر َذلػػَؾ ِاػػف َاَِّػػةِاح الُحػػررؼِ  ََ ػػْه لإِل ََ َلَقػػد َذَكػػَر   (.٘ٔ).((َرَلػػـ ُير

ةَبَهِأ الَاَِّاِريلِأ لَ ةَاةِه ِبةلُحُررِؼ َعَمد الرا ـِ ِاف ُرُ رِد ُاَةَبَهٍأ َل ظيلٍأ َبيَاهة َرِهػَح  ََ َ ةِاَب الُا
ػػػرحةً   ةُه ُاَػػػَ َرٌؾ ِلػػػح الَ ِايػػػهِ َلةلِبَاػػػ  الِبَاػػػةهُ  َُ ػػػَؽ ِلػػػح الَ ةِاػػػِب الَاَِّاػػػِرِي ََكَِػػػُر ُر   َرَلِكػػػفل ال لِّاا

ََةَاةَه ِلَلد الِبَاةهِ  َُةَد هِذِ  ا َلبِس الَاَِّارِي ََكِرَ   َرُرُ رُدُ  ُهَر اللِذي  ـُ ِبةل  .ِلَذِلَؾ َكةَف االهِ َاة
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ٔٔٓ 

ةَلِأ َيِّقِ          ََ ةَبَهًأ َصِريَحًأ َبػيَف االةػـِ َرالِ ِّػؿِ َرِلح َبةِب اإِل ََ َرِلػح َذِلػَؾ َيقُػرُؿ   ُد الااحةُة ُا
 : (ٔ٘ٔ)ابُف َاةِلٍؾ 

ْن ُيَشاِبِو الُمَضاُف َيْفَعُل        َوصَفًا َفَعْن َتنِكيرِِه ال ُيعَدلُ   َواِ 
ػػػةِرعُ  :َي َِّػػػؿُ    :ُلَقرلُػػػسُ   ََ ػػػةَؼ لِ   ُهػػػَر الِ ِّػػػُؿ الُا ََ ػػػةِبُس َيِِّاػػػح ََفل الُا ََ َذا َكػػػةَف َرصػػػَ ًة ُي

ػػػةِرَع ِلػػػ ََ ػػػةِؼ ِلليػػػِس ؛ َفل  حالِ ِّػػػَؿ الُا ََ ْؼ ِبةلُا َكرِاػػػِس ِبَاَِّاػػػد الَحػػػةِؿ ََر االةػػػِ قَبةِؿ َلػػػـ َيَ َِّػػػرل
ػأٍ  ََ ةَلَ ُس َ يػُر َاح ََ ػةَبَهأِ   (ٕ٘ٔ).ال  ُِ يػُد ِلاّل َ خِ يػَؼ المل ػِظ((  ِل ََ لذ   َرهػَذا ِاػف َبػةِب َ ِّػداِد الُا

ػػةَبَهُأ َبػػيَف الِ ِّػػِؿ راالةػػـِ ِاػػف ِ َهػػِأ اإِلَعػػراِب   َرُهَاػػة ِاػػف ِ َهػػِأ الَاَِّاػػد ََقػػ ََ َرلِكػػْف ِلَذا   دلَاِت الُا
َُِبيِؿ الّم ػِظ  ـل ِلفل  .َكةَف االةـُ ُيَراُد ِبِس ِاف ِ َهِأ ال لِِّريِؼ رال لاِكيِر َبَقُبرِؿ َع َاِ ِهَاة َلُهَاة ِاف  ُِػ

ْف يُ  :َُرَلػػسُ  ػػةبِ َراِ  ػػةَؼ َي َِّػػؿُ  سِ ََ ََ ػػةِرعَ  ...الُا ََ ػػَبُس الِ ِّػػَؿ الُا َُػػةَؿ   ِليػػِس َحصػػٌر ِل ةػػَاةِه اّلِ ػػح  ََ
ػػةُؼ الػػَّ :َُرلُػػسُ  هػػػ(:  ٜٚٔٔالةلػػَ ةِعح  ت  ََ ػػةِبِس الُا ََ ف ُي َُبَمػػُس ََي   َراِ  ػػة  هػػَذا َكةالةػػِ َِاةِه ِاال

ػػُص  ُؼ ِبةلاُ   َاحػػؿا َكػػرِف الُاَػػةِؼ َيَ َخصل ػػةِبِس الِ ِّػػؿَ ََر َيَ َِّػػرل ََ ـْ ُي ػػةِؼ ِلليػػِس َاػػة َلػػ الل َلهُػػَر   ََ راِ 
ػػةُؼ َعَمػػد َدالَلػػِأ مَي َِّػػُؿم   (ٖٗٔ).((َبػػةٍؽ َعَمػػد  َاِكيػػِر ِ  ََ ػػةَبَهِأ ََْف َيػػاِ َح الُا ََ َلَػػرُطُس ِلػػح هػػِذِ  الُا

.(ٔ٘ٗ)    
ػػػَبةُف هُهَاػػػة ََاػػػَريفِ   ََفل َاَِّاػػػد مَي َِّػػػُؿم َرُهػػػَر َحػػػ :ََحػػػُدهَاة  َرُيرِ ػػػُب الصل ةٌؿ الِزَاػػػٌأ ؛ 

ةِبُس َي َُِّؿ ِلاّل ِلَذا َكػةَف َرصػَ ةً  ََ ةَؼ ال ُي ََ ِلػةِاح  الُا ََْف َيُكػرَف ِباَِّاػد الَحػةِؿ راالةػِ َقَبةِؿ ََي  :ال
ػػٌأ   َرِاِػػُؿ َكرِاػػِس ِباَِّاػػد الَحػػةِؿ َر  ََ ػػةَلَ ُس َاح ََ َاِف َلػػِلفل ِل ػػح ََر ُاطَمػػِؽ الػػزل َِ ال ِبَاَِّاػػد الَاة

 (٘٘ٔ).ةِؿ َكرُاُس ِباَِّاد االةِ اَرارِ االةِ قبَ 
ْف َكػةَف         ََةػَاةَه اّلِ ػح َ َِّاػُؿ َعَاػَؿ الِ ِّػِؿ راِ  ػةَبَهُأ َا ُةػَهة اّلِ ػح َ َاِّػِت ا ََ َرَكةَاْت هِذِ  الُا
ػػػرَف ِبةلدلالَلػػػِأ ِلمرُ  الَيخَ ػػػد ُصػػػرِؿ ِلَلػػػد هػػػَذا ََفل ِذكػػػَر الََِّاػػػِؿ َيَ َِّّمػػػُؽ ِبػػػةّلم ِظ   َرَلِكػػػّف الااَحػػػةَة َيهَ اا

فِ  ةـٍ ِلح ِلعَاةِؿ الَاصَدِر الَاارل ََ َُػةؿَ   اإِلعَاةِؿ ِاف َذِلَؾ  َاة َذَكرُ  ابُف ِه  ُس ُػيَ ََ  سُ ةلُػعاَ ا ِ رَ    :لْذ 
ػػالاُ  ةؿِ عَاػػلِ  فِاػػ  ٌْذِ مٍىََْدد ٍفِدد شمٌطعَددإِ وأَ  :دةلَ َِّػػ َ  سِ رِلػػقَ كَ  يرِ اكِ ةل ّ ِبػػ ِّػػؿَ ال ِ  سُ َػػبَ يَ  سُ الػػََ   ةؼِ ََ

 (ٚ٘ٔ).((ةً ياَ  ِ يَ  أٍ بَ ةغَ اَ  يذِ  رـٍ يَ  حلِ  ـَ طِِّ يُ  فْ ََ  رََ   : ُ رُ يْ قدِ  َ   (ٙ٘ٔ).﴾شًمَُْتََِ ةَُْغَسْمَ
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ٔٔٔ 

ػػػةَبَهِأ ِبةلِ ِّػػػؿِ          ََ ـْ َيػػػاِت ِبَةػػػَبِب الُا َُػػػةَؿ   َرَيػػػَرب َبِّػػػُض الااَحػػػةِة الُاَحِقِقػػػيَف ََفل الََِّاػػػَؿ َلػػػ
ػػبِس ِي ََقػػّرب َعَامُػػ   :الَِّػػَدريا  َل ُس َعاػػَؿ الِ ِّػػِؿ   َرهػػَذا ال ُيَاػػةِلح ََفل َعَاَمػػُس َعَاػػُؿ الِ ِّػػِؿ ال َرِبهػػَذا ال

ةَبَهِأ َبؿ ِلَكرِاِس ََصَؿ الِ ِّؿِ  ََ    (ٛ٘ٔ).((ِلمُا
ََةػَاةِه َاػة َذَكػَرُ  ابػُف ِ ِاػح ِبَقرِلػسِ          ةَبَهِأ الَاَِّاِريلأ ِلػح ا ََ ب ةدَ َاػالاُ  فل لِ    :َرَكَذِلَؾ ِاَف الُا

ػػ  لَ بَ ِّػػرَ يُ  فْ ََ  سُ صػػمُ ََ  ةفَ د َكػػَُػػ أَ َلػػِّرِ لاَ ا دَ  ػػرَ الاُ  ػػ سُ َمػػخَ ة دَ مال  رِ َػػاَ الاُ  هَ رُِػػاَ  سِ رِعػػُُ رُ لِ  رؼِ الَحػػ سُ بَ ََ
ػػا هػػذَ رَ   ةهِ َاػػالبِ  ةؿِ َحػػ بػػؿَ بػػًة َُ ِّرَ اُ  سِ رِيػػ َ  سِ ةِِػػاَ ف بِ ِاػػ هْ اَاػػـ يُ َلػػ  رَ حَ ِاػػبُ   رٌ  ِِ ُاػػ  برَ ة  َػػَاػػكَ  يٌّ رِ َِّاػػاَ  بسٌ ََ
َل   رَ ةهِ اَ د البِ لَ لِ  اعٍ دَ  َل  فَ ب اِ ُرَ ََ  حا  ظِ المّ  بسُ ال    (ٜ٘ٔ).((يِ رِ ِّاَ الاَ  بسِ ال

ػِريا  ت   ََ ػةَبَهَأ ُهَاػة هػػ(ِعاَد هػِذِ  الَاةػَاَلِأ ُاَبيِ َٕٛٛٔرَُد َرَُػَؼ الُخ ََ َل ِظيلػأ َاػًة ََفل الُا
َُةؿَ  لػرَ  :ُِيؿَ    :َرَاَِّاريلأ لْذ  َبُهُس ِبَكةِؼ َذلَؾ ِخَطةَبػًة راِ  ََ ػةَلأِ ِعملُأ ِبَاةِِِس  ََ ِبػَافل َ يػَر   اَدًا َعػِف اإِل

ػػػِايِر ِلػػػح َاُحػػػر  الالِكػػػَرِة الَاقُصػػػرَدِة َكػػػَذِلَؾ َاػػػَه ِلعَراِبَهػػػة َّ ػػػَبُهُس ِبكػػػةِؼ ال ََ الَاػػػة ِهػػػَح  ََدُعػػػرَؾ  :راِ 
لػػػػػَراَدًا َرَ ِِّريَ ػػػػػةً  ػػػػػبلٌس لِ   ِخَطةَبػػػػػًة راِ  ََ ػػػػػةَبَهٌأ ِلَكػػػػػةِؼ َذِلػػػػػَؾ َل ظػػػػػًة َراَِّاػػػػػد َلهُػػػػػَر ُا ََ مَحػػػػػرِؼ َرِهػػػػػَح ُا

ػةَبَهٍأ َاَِّاريلػٍأ ِلال َرَلَهػة ِصػَمٌأ    (ٓٙٔ).((ِبةلَراِةِطأِ  ََ َرهَذا ُي يػُد َاػة َذهبَاػة ِلليػِس ِاػف ََالػُس َاػة ِاػْف ُا
ػػػَبِس الَاَِّاػػػِرِي ِهػػػَح ََكَِػػػُر ِلػػػح هػػػِذِ  الَاَةػػػةِِؿِ   ِبةلّم ظّيػػػأِ  َل ػػػَز الااَحػػػةُة   َرَلِكػػػفل َعَاةِصػػػَر ال َرِلهػػػَذا َركل

   .َرَُّدُارَهة ِلَلد الَراِ َهِأ   ةَعَميهَ 
 

 :الُمَشاَبَيُة الَمعَنِويَُّة ِفي اأَلَفعالِ 
ََلَِّةِؿ َكِِيَرةٌ   ةَبَهُأ الَاَِّاِريلُأ ِلح ا ََ ـْ َ ُكْف الُا ََلَِّػةؿِ   َل ػةَبَهةُت َبػيَف ا ََ   َرََ َمُب هِذِ  الُا

ػػػػةَبَهِأ ا ََ ػػػػةـٍ ِلػػػػح ُا ََ ػػػػةِرعِ ِاػػػػف َذِلػػػػَؾ َاػػػػة ََرَرَدُ  ابػػػػُف ِه ََ ػػػػح ِلمِ ِّػػػػِؿ الُا َِ َُػػػػةؿَ   ِل ِّػػػػِؿ الَاة  :لْذ 
َُػػػَقػػػيػػدًا لَ زَ  فل لِ  :حػػػرِ ح اَ ِلػػػ اهِ دَ االبِ ػػػ الـِ  رؿُ ُخػػػ: دُ هُ اِبػػالرل ...   ََ  فل ََ   ؾَ ِلػػػذَ رَ  ؛ ةـَ ْد  ة َهػػػرلُ خُ دُ  صػػػؿَ ا
ػد الاُ َمػعَ  تْ َمػخَ ة دَ َاػال را ِ   ـٌ ةِِ َقػًا لَ يػدَ زَ  فل لِ  :رُحػاَ  د االةـِ مَ عَ  ػلِ  عِ ةرِ ََ بلػَؾ رَ  فل ا ِ ر  رَ ُحػاَ  ةالةػـِ بِ  سِ هِ بَ ََ
َُػػذَ لِ َلػػ (ٔٙٔ).ـ(هُ اَ ْيػػبَ  ُكـُ حُ يَ َلػػ ػػالاَ  بَ رُ ا  َِ ػػالاُ  سَ َػػبَ ََ  ةؿِ ف الَحػػح ِاػػة ػػ رَ ي ُهػػذِ اّلػػ عَ ةرِ ََ ؛ ةالةػػـِ بِ  يسٌ بِ ََ
ػػةُبِس ِاػػَف الاَ  ,(ٕٙٔ).يػػسِ مَ ة عَ َهػػرلُ خُ دُ  ةزَ َ ػػلَ  ََ َُرِلػػِس  َ َةْمُةػػَ ً ِلػػح ارِ َقػػةِه ال ل ػػح ِلَلػػد ِلْذ َاِ ػػُد ِلػػح  َِ ة

ةِرِع  ُرُصراًل ِلَلد االةـِ  ََ    .ال َِ ةَُِهة ِلح الدلالَلِأ   الُا



 الَعَرِبي   أثَ ُر اْلُمَشابَ َهِة ِفي النَّْحوِ 
 د. خير الدين فتاح عيسى القاسمي 

ٕٔٔ 

ػةِرَحةً   ََ ػَبِهِس ِبةالةػـِ ََي ِلػح  :َُرلُػسُ    :َلَقػةؿَ   َرَُد َرََُؼ الداُةرُِحا ِعاَد هػِذِ  الَاةػَاَلِأ  ََ ِل
َُػػُرَب ََي ِبراِةػػَطأِ ...احِ َاػػةِؿ الَحػػةِؿ راالةػػِ قَبةِؿ  ػػبلِس  َلػػِلَذا  ََ ػػةِرِع الُا ََ ػػح ِلمُا َِ ػػبلَس الَاة ََ َُػػدم َل م

ػػبلِس  ََ ػػح الُا َِ َُػػدم ال ّقِريػػَب ُدُخػػرُؿ الـِ االبِ ػػَداِه َعَمػػد الَاة ََِاػػرِة ِلَلػػةَدِة م َُػػدمَلِاف  ِل ةػػـِ ِبَراِةػػَطِأ م
ََبلِس ِل ةـِ َلَص ل ُدُخرُؿ اّل ـِ َعَمد الِ ِِّؿ ِلح الَحِقيَقِأ( ةِرِع الُا ََ  (ٖٙٔ).(ِلمُا

ََلَِّػػةِؿ َاػػة َذَكػػَرُ  الُِّكُبػػِريا ِلػػح االةػػِ دالِؿ َعَمػػد   ػػةَبَهِأ الَاَِّاِريلػػِأ ِلػػح ا ََ َرَكػػَذِلَؾ ِاػػف الُا
َُةَؿ  َل  ةؿِ ا لصَ  ليؿِ دَ بِ  ِّؿٌ لِ  حَ هِ رَ    :ِلِِّميلِأ مَعَةدم لْذ   :رُحػاَ  أِ اَ ةكِ الّةػ يثِ ااِ ال ّ  ةهِ  َ رَ   ةهَ بِ  رِ اةِِ ال

َل  ربِ ح ُُ لِ  هُ اَ الطل رَ  ةؽُ َ َ ة اإلِ ةهَ ِّاَ راَ   تْ ةَ رعَ   فَ يْ ةَ رعَ   راةَ رعَ   َعَةْيتُ  د َةػعَ  :ؾَ رلِ قَ كَ  حهِ ال
 هٍ اُِػرَ  اػهٍ ف طَ ة َعػَهػبِ  رُ خِبػ ُ  َّاػؾَ ؛  ةضٍ َاػ ِّػؿٌ ح لِ ِهػرَ   سِ ةِاػيَ ُِ  ربِ ح ُُػلِ  هُ طاَ ي ََ ََ  رـَ قُ يَ  فْ ََ  يدٌ زَ 
 تْ ةَاػػة كَ الَاػػرا ِ  ؛دٌ ةِاػػ َ  ِّػػؿٌ لِ  حَ ِهػػ ؿْ َبػػ ؿٍ ةِعػػلَ  ال اةػػـُ ر   ؿٌ قبَ ةػػ َ ة اُ اَهػػاِ  رفُ ُكػػال يَ رَ  ؿٍ قبَ ةػػ َ اُ  اػػرٍ ح ََ ِلػػ
 يفِ  هَ رَ لِ  ؾَ لِ ذَ كَ 
 ِّػؿِ ال ِ  ربِ د ُُػَمػعَ  أُ الَلػالدل  رَ ُهػة رَ َهػيرِ  َ  حد ِلػَِّاػة اَ َهػلَ  ةفَ َكػ ذْ لِ  ررؼَ الُحػ هتِ َػبَ ة ََ ّاَهػََ  :اىمَ حدُ أَ 

ػػرَ  سِ  ِةػػاَ ح د ِلػػَِّاػػد اَ َمػػعَ  دؿل ف َيػػََ  ِّػػؿِ ال ِ  كػػـُ حُ ة رَ هَ ِّػػدَ بَ  هِ اُِػػالرَ  ة َهػػردَ اُ  ُ  بُ رِ ػػيُ  رؼِ ةلحَ ة ِبػػهَ هُ بَ ََ
 .دٌ ةاِ  َ  رؼَ فل الحَ ة ََ اَ كَ 

َلَقػػْد  (ٗٙٔ).(((ؿل َِّػػلَ   ػَكػػ ةً دَ اِحػػرَ  أً يغَ ِصػػ ـُ مػػزَ  َ لَ  ةؽِ راإلَػػ َ  هِ َاػػالطل  حِلػػ (ؿل َِّػػلَ   سُ َػػبَ ة  َ الَهػػََ  :يانِ والثّلل
ةَبَهُأ الَاَِّاِريلػُأ َطَرَلػ ََ ػَحًة إِلَِبػةِت ِلِِّميلػِأ َعَةػدَ ةَه ِلح هَذا الالِص الُا َِ َرَذِلػؾ ِاػف ِخػ ِؿ   ًة َرا

ةَبَهأ ِبةلَحرِؼ ِلح َدالَلِأ الُقربِ  ََ ةَبَهِأ بَمَِّؿل ِلح َدالَلِأ الطلَاِه راالََ ةؽِ   الُا ََ    .رالّرَ ةهِ   َرالُا
ػػػَبٍس َل ِظػػػحٍّ ِلػػػح هػػػَذا ال ِ            ََ ػػػةَر َََحػػػُد الُاحػػػَدِِيَف ِلَلػػػد  ََ ِّػػػِؿ ِلَذا َكػػػةَف ِلػػػح َاَِّاػػػد َرَُػػػد ََ

َُػةؿَ   الَحرؼِ  َُػرِلِهـ:لْذ  ػِايِر َلَياِصػُبُس َاُحػر  َل ػِبيٌس ِبػػ َلَِّػؿل َيػدُخُؿ َعَمػد ال ََ َعَةػةَؾ ََْف  :  َحػرٌؼ 
َرِلػح ُكػّؿ اةػِ َِّاةٍؿ َلَهػة   َل ََبيلف ََالس ُياِكُف َ رِظيُؼ مَعَةدم ِلح اةِ َِّاةالٍت ِعدلةٍ   (٘ٙٔ).(( َ َِّؿَ 

 .َبٌس ِبَاَداٍة ُاَِّيلَاأٍ ََ 
 

 :الُمَشاَبَيُة الَمعَنِويَُّة ِفي الُحُروفِ 
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ٖٔٔ 

ػػةَبَهُأ الَاَِّاِريلػػُأ ِبَاحػػٍر َ ِمػػحٍّ ِلػػح الُحػػررِؼ الالةِةػػَخِأ ِلمُاب َػػدَِ َرالَخَبػػِر ِحيَاَاػػة   ََ َرَرَدْت الُا
راً  َِ ػبلَهةِت  ِبةةػـِ  اصَطَمَ  الااَحةُة ِلهِذِ  الُحُررِؼ اصِط َحًة َصِريحًة َرُاَبة ََ ْف الُا َاػة َرال َرالَت راِ 

ةـٍ   (ٙٙٔ).ِبميَس( ََ ػِبيهًة  :َلصؿٌ    :َُةَؿ ابُف ِه ْف مالُاِِّاػ ِت َعَاػَؿ َلػيَس  ََ ِلح مَاػة َرال َرالَت َراِ 
ـَ ابػػِف َاةلػػٍؾ هػػِذِ  الُحػػررَؼ َعَمػػد ََلَِّػػةِؿ الُاَقةرَ   (ٚٙٔ).((ِبَهػػة ػػِريا  َقػػِدي ََ ِلْذ   َبػػأِ َرَُػػد َراَلػػَؽ الُخ
ػَبهًة بػػِ َبػةِب َكػةَف ِلُاراَلَقِ َهػة    :َُةؿَ  ََ ََلَِّػةِؿ ؛ ََالهػة ََظَهػُر  ـَ هِذِ  الُحررَؼ َعَمػد َبَقّيػِأ ا َُدل ِلالاة 

َليظَهُر َعَاُمَهة الّرلُه رالالصُب ِبِخ ِؼ ََلَِّػةِؿ   َرِلَكِرِة َاِ حِه َخَبِرَهة ُا َرَداً   َليَس َاًِّاد َرَعَا ً 
 (ٛٙٔ).((لُاَقةَرَبأِ ا

ػبلِس   ََ َبِس الَقِرِي اللِذي َيُكرُف َةَببًة ِلح ََخِذ ُحكػـِ الُا َل َرهَذا الَك ـُ َيِّرُد ِبَاة ِلَلد َاةَاَلِأ ال
ََِبَهةتِ   ِبسِ   .راالُِ َراُب ِااُس ََكَُِر ِاف َ يِرِ  ِاَف الُا

ػٌد ُاحِيػح الػِديِف ََ   ػيَُّ ُاَحال َل ؿ ال ػبِس ِلػح هػِذِ  الُحػُررؼِ َرَُد َلصل َل َُػةؿَ   اػَراَع هػَذا ال  :لْذ 
ػػبهًة ِاػػف مَلػػيَسم   ََ ـَ   ِلفل اّلػػِذيَف ََعَاُمرَهػػة ِاػػَف الَِّػػرِب َرَ ػػُدرا ِليهَاػػة  َرَرَ ػػُدرا َلػػيَس َ رَلػػُه االةػػ

ػبِس   َر َاِصُب الَخبرَ  َل َُةِػؿٌ ...َلَاعَاُمرهَاة َعَاَؿ َليَس ِبَحػِؽ هػَذا ال ـَ َََػَبَهْت مَاػةم  :َلػِلْف ُػَةَؿ  َلِ ػي
 َليَسد

َِ َِػِأ َُُاػررٍ  ََحػُدهة ََالَهػة  َػُدؿا َعَمػد الالِ ػح َكَاػة ََفل  :َلةلَ راُب َعف َذلَؾ ََفل َاة ََََبَهْت َليَس ِلح 
َُةِصَرًا َعَمد هِذِ  الدلالَلأِ   َليَس َ ُدؿا َعَمد الالِ ح ََاُر  ِد الدلالَلػِأ َبؿ ُهَر ََُػَرب ِاػف اُ   َرَليَس ا َ ػرل

 .َ دؿا َعَمد َاِ ح الَحةؿِ  َكَاة َفل َليَس   َلِلفل مَاةم َ ُدؿا َعَمد الّاِ ح ِلح الَحةؿِ   َعَمد الالِ ح
ػة َََػَبَهْت ...ََاة َر َدَاة مَاةمَ دُخُؿ َعَمد الُابَ َدَِ رالَخَبػِر َكَاػة ََفل َلػيَس  َػدُخُؿ َعَميِهَاػة  :الِّةِاح َلمال

ػػبَس الَقػِريل َعِاَمػػْت َعَاَمَهػػةمَاػ َل ػػةَبَهُأ هػِذِ  الُحػػررِؼ بَمػػيَس َليَةػػْت َعَمػػد (ٜٙٔ).((ةم َلػػيَس هػػَذا ال ََ َلُا
ػػَبهًة ِاػػف َ يِرَهػػة ِبَميَس َرِلَهػػذا  ََقػػدلـ ِلػػح الػػِذكِر َََِاػػةَه  ََاةِرِلَهػػة ِعاػػَد  ََ َدَرَ ػػٍأ َراِحػػَدٍة َلػػػمَاةم ََُػػَرُب 

 .الااَحةةِ 
ػػػةَبَهُأ َبيَاُهَاػػػة ِهػػػَح َةػػػَبُب اإِلعَاػػػةؿِ َرالَِّ َُػػػ  ََ َلػػػِلَذا َزاَلػػػِت   ُأ َبػػػيَف َاػػػة َرَلػػػيَس َكِبيػػػَرٌة َرالُا

ةَبَهُأ َزاَؿ اإِلعَاةؿُ  ََ  ةزِ َ ػالحِ  هػؿِ ََ  أِ َغػلُ  حِلػ ةَهػامُ عَ  ؿَ طُ بَ  ـَ مِ لَ :يؿَ ُِ  فْ لِ لَ    :َُةَؿ ابُف اَاَبةِريّ   الُا
 أِ َهػ ِ  فِاػ يَس َلػ تْ هَ َػبَ ََ  ةَهػال ََ  تْ َمػاِ عَ  ةَاػال لِ  ةَاػ فل ََ  :ُيػؿ الػ لِبػ ةَهػبرِ خَ رَ  ةهَ اةػاِ  يفَ بَ  متْ صِ لُ  اذَ لِ 



 الَعَرِبي   أثَ ُر اْلُمَشابَ َهِة ِفي النَّْحوِ 
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ٔٔٗ 

ػػالاُ  رؿُ زُ  َػػلَ  حِ ػػالال  دَِّاػػاَ  ؿُ بُطػػ َ  الرا ِ  حِ ػػالال  رَ ُهػػرَ  دَِّاػػالاَ  ػػالاُ  تِ اَلػػزَ  اذَ را ِ   أُ هَ ةبَ ََ  الّ ََ  بَ َ ػػرَ  أُ هَ ةبَ ََ
  (ٓٚٔ).((ؿَ ِّاَ  َ 

ػػػبَس الَاَِّاػػػرِ   َل ََصػػػؿُ َرال َيخَ ػػػد ََفل ال َرَلِكػػػفل هػػػَذا ال َياَاػػػُه   يل ِلػػػح هػػػِذِ  الَاةػػػَاَلِأ ُهػػػَر ا
َلبِس المل ِظِح ََيَةً     .رالِبَاةُه   َرُهَر اإِلعَاةؿُ   ِبرُ رِد ال

ػػػةَبَهُأ م ُربل م ِبُحػػػررِؼ الال ػػػح  ََ ػػػَبِس الَاَِّاػػػرِي ِلػػػح الُحػػػررِؼ ُا َّ َُػػػةَؿ   َرَكػػػذِلَؾ ِاػػػَف ال
 يػػؿِ قمِ م ل لِ  تْ ةَاػػكَ  ح لذْ ِ ػػالال  ررؼَ ُحػػ سُ َػػبَ ة  َ َالَهػػ؛   ـِ دُر الَكػػَصػػ (بل رُ   ػِ ب لػػَ ػػرَ ة الَاػػرا ِ    :الػػّراِزي

الاػػػة   حّ اِ ػػػالاَ  كػػػـِ ح حُ ِلػػػ يػػػؿُ مِ رالقَ  ػػػتْ را  رُ  ّصػػػيُ  ميػػػؿَ القَ  َفل   كرةِ ةلال ِبػػػ اخ صل   أِ َلػػػِّرِ الاَ  رفَ ة دُ يَهػػػلِ  رل
الاَ  َل  َفل   رٍ َاَ د اُ مَ عَ  ؿْ دخُ  َ  ـْ ة لَ را   (ٔٚٔ).((ؼُ ِّةرِ ر اَ ةِِ اَ ال

َُػػػةؿَ  رُ َرَذَهػػػَب الػػػّدكُ ر   َُػػػدم ِلػػػح الدلالَلػػػِأ ِلْذ  ػػػَبُس م م  ََ ػػػةِاّراِِحا ِلَلػػػد ََفل مُربل ػػػٌؿ الةل َِ  :َلة
ػػػةِرِع   َرَاِظيُرَهػػػة ِلػػػح َدالَلػػػِأ الّم ػػػِظ الَراِحػػػِد َعَمػػػد َاَِّايػػػيِف ُا ََقػػػةِبَميفِ    ََ َُػػػدم الدلاِخَمػػػُأ َعَمػػػد الُا م

َرَُػد  َػُدؿا َعَمػد   َرَُد َيصُدُؽ الَكُذربُ   َُد َيََ د الَاريُض  :ِلمِدالَلِأ َعَمد ال ّقِميِؿ َكَقرِلؾَ  َلَاصُمَهة
ُْمَدش        ال لحِقيِؽ َكقرِلِس َ َِّػةَلد   ََعََّْد ُ اُ  اُععَدىنيقِمَ مِدمُْك  َوالَِدشََِِّمَ ِاِْدىانِِه   ََُّد ْ ِإَل  ِْ   َرَُرلُػُس (ٕٚٔ)﴾ قَد

 (ٗٚٔ).َرُيِاياُز َبيَاُهَاة الَقَراُِِف((  (ٖٚٔ)﴾ نَزَي تََُُِّّبَ وَجْهِكَ فٍِ السْمَشءِ قَِْ﴿  :]َ َِّةَلد[

ػػَيةِه اّلِ ػػػح ال  ُػػ ِاُف ِبةال َِ ػػػةِؽ ال   َََ ػػػِبيِس ا ـَ ِاِمُػػػُس ِلػػح  ََ َرِاِػػُؿ هػػػَذا الَكػػ ـِ اّلػػػِذي  ََقػػدل
م: َعةِاَمػػأٌ   خِ َصػػةصِ ِبػػةلِ اِس رال ِبػػةلالرِع رال ِبةلََِّاػػِؿ َرال ِبةال   َليَةػػْت َعةِاَمػػأً  :مَرَُػػْدم  ََفل مُربل

ََلَِّػػةؿِ  :َرَُػػد ََةػػَاةهِ  :َرُربل   َ خػػَ صا ِبة ـَ   ِبة ػػةَبَهِأ َر ػػ ََ ََ ػػِؿ الُا َراػػَه َذِلػػَؾ َلَقػػد ُ ِاػػَه َبيَاُهَاػػة 
   .االبِ َِّةِد الَكِبيِر ِلح هِذِ  الِايَزاتِ 

 
 الخاتمة

ةَبَهِأ َََِرًا َكِبيَرًا ِلػح َ حِميػِؿ الَاَةػةِِِؿ الالحِرّيػأِ ػ َظَهَر ََفل ِلم ََ َ ةِاػٌب اعَ َاػَد َعَمػد  :ِاػف َ ػةِاَبيفِ   ُا
ةَبَهْت َراََ َرَكْت ِلح َبةٍب َراِحدٍ  ََ َيةِه اّلِ ح َ  َََ َرَ ةِاػٌب اعَ َاػَد َعَمػد   اإِلعَاةِؿ َلَ َاَه ُكؿل ا

ةَبَهِأ اّلِ ح ُرِ دَ  ََ ػرَعةتُ   ْت َعْف َطِريِؽ االةػِ َقراهِ ِبَاةِه الُا َُ ْف اخَ َمَ ػِت الَار َلةالةػِ قَراُه   راِ 
ػةَبَهِأ ِلػح الالحػِر الََِّرِبػِح ؛ ََالػُس  ََ ػرَعِأ الُا َُ َكةَف َلػُس اََِػُر الَكِبيػُر ِلػح َ ِِّايػِؽ رَ ْ ػِذيِر َار
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ٔٔ٘ 

ػػػَؿ الُاَحػػػةُة ِلَلػػػد َ اػػػِه الَاةػػػةِِ  بِط ِليَاػػػة َلػػػرال االةػػػِ قَراُه َلَاػػػة َ َرصل ػػػةِبَهِأ رالػػػرل ََ ِؿ الّاحِرّيػػػِأ الُاَ 
 .َبيَاَهة

ةَبَهِأ َرَاة َايلَز الِقيػةَس َعاَهػة ُهػَر ََالػُس ُحكػـٌ  ََ ِاػَف  ػ  ََبيلَف ََفل ُهَاةَؾ َ َداُخً  َكِبيَرًا َبيَف الِقيةِس رالُا
ػةَبَهِأ َيَػَ ِرُط ِليػِس ال لرالُػُؽ الُاَ َكةِاػُؿ َ ةِلَبػػًة حَ  ََ ـُ   رال َيَػ ِرُط َذلػَؾ ِلػػح الُا  لػد َيَ حقلػَؽ الُحكػ

ََةَبهأِ      .الُا
ػػػةَبَهَأ ِلػػػح ََِدللػػػأ الالحػػػرِ  ََ ػػػبسِ   َرال ِةػػػيلَاة الِقيػػػةُس   ػػػػ َرظلػػػَؼ الااَحػػػةُة الُا َل راةِ صػػػَحةُب   َرُِيػػػةُس ال

ةَبَهَأ َلَهة َعظِ   َرالَِّراِاُؿ رال لِِّميؿُ   الَحةؿِ  ََ ِْبَت ََفل الُا ـُ الَ ةَِِدِة ِلح َُُصػرِؿ الّاحػرِ ِلَي َرِلػح   ي
 .الّ طِبيِؽ الالحِريِ 

ػػػةَبَهِأ ََِػػػٌر ِلػػػح ال ّػػػاِليِؼ الالحػػػِرِي َرَاػػػاَهِج الااَحػػػةةِ  ََ َرَذِلػػػَؾ ِاػػػف ِخػػػ ِؿ َ اػػػِه   ػػػػ َكَاػػػة َكةَاػػػْت ِلمُا
ػػػرَعةِت الالحريلػػػِأ اّلِ ػػػح  َاَ ِاػػػح ِلَلػػػد الَاةػػػَاَلِأ الَراِحػػػَدةِ  َُ رالَااُصػػػرَبةِت   لَارُلرَعػػػةتِ َكة  الَار

ََلَِّػػػةَؿ رالُحػػػُررؼَ   رالَا ػػػُررَراِت رال لراِبػػػهِ  ََةػػػَاةَه را ػػػَيةِه   َر َكةّلػػػِذي َي َاػػػُه ا ََ ََ َرِذكػػػِر ا
ػػةَبَهِأ ِليَاػػة َبيَاهػػة ََ ػػةَبَهَأ  ُِ يػػُد الَحصػػَر ِلهػػِذِ  الَاَةػػةِِؿِ   الُاَػػَ َرَكِأ َرالُاَ  ََ   َرهػػَذا َيِِّاػػح ََفل الُا

فل رََخراِ هة  َرظفل رََخَراِ هة  َذِلَؾ َ اُِّهـ ِلػ َكةَف رََخَراِ َهةِاف     ...رُحررِؼ الَِّطؼِ   راِ 
ػةَبَهَأ المل ِظيلػػأَ  ََ ػةَبَهٍأ َاَِّاريلػٍأ َرَُػػد َظَهػَر ََفل الُا ََ ػةَبَهٍأ َل ِظّيػػٍأ َرُا ََ ـُ َعَمػد ُا ػةَبَهُأ  َاَقِةػػ ََ  َرال ػػ الُا

ََةػػَاةِه ِاػػف  ػػةَبَهةِت ِلػػح الالحػػِر الَِّرِبحِ ِةػػيَاة ِلػػح ا ََ َرُػػْد َََخػػَذ َاَةػػةَحًأ َكِبيػػَرًة ِلػػح  ََكَِػػِر الُا
 .الدلرِس الالحِري

ػػِِّيَ أٍ  ََ َُِريلػػٍأ َرَُخػَرب  ػػةَبَهٍأ  ََ ػػةَر الااحػػةُة ِلَلػػد ُر ػػرِد ُا ََ َُِريلػػًأ َََخػػَذْت   ػػ ََ ػػةَبَهُأ  ََ َرُكملَاػػة َكةَاػػِت الُا
ََبلِس ِبسِ  ػبلس رَ   ُحكـَ الُا ََ ػَُِّ ْت ِلػح الُرُصػرِؿ ِلَلػد ُحكػـِ الُا ََ ػِِّيَ ًأ  ََ ػةَبَهُأ  ََ ُكملَاة َكةَاػِت الُا

 .ِبسِ 
ةَبَهأِ  ََ َلَقد ََرَ َه الااَحةُة ُكػؿل َارلُػرٍع ِلَلػد الَ ةِعػِؿ َكةلُاب َػدَِ رَاةِِػِب   ػ ُهاةَؾ َُصرٌؿ َرُلررٌع ِلح الُا

ََ ِمػِس   َرَخبِر ِلفل   ةفَ راةـِ كَ   الَ ةِعِؿ َرالَخَبِر الَارُلرعِ  َرُكؿل َااُصرٍب ِبةلَا ُِّرِؿ َكةلَا ُِّرِؿ 
 ...راالةِ َِاةِه رالَحةِؿ رال لايزِ 
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ٔٔٙ 

ةَبَهِأ ََالَهػة ال  َقييػَد ِليَهػة ََ ـَ ِبػةلَحرؼِ   ػ َرِاف َلَطةِِِؼ الُا ػبلَس الااحػةُة االةػ ََ ـَ ِبةلِ ِّػؿِ   َلَقػد    َراالةػ
   .َرالَحرَؼ ِبةلَحرِؼ َرالَحرَؼ ِبةالةـِ   َرالِ َِّؿ ِبةلَحرؼِ   َِّؿ ِبةلِ ِّؿِ رال ِ   رالِ َِّؿ ِبةالةـِ 

ِِ اعُتَىاضِعِ                ً أَيْ  ال ََحْزِممَش أَجزَ  ذَا اجلُه ً ا ِ تَعَشلَ وَأَيْ ََمفَعَ مَشتَُِ ُ  وقشرَ ُ   ,وَِِتَشمَشً أَتَىَجْ ُ إِلَ

وَصَدَّهً ا  ُ   ،واحلَمُِْ لَِّه ِ رَبني العَشلَمِمَ ،حَسمَشتِمَش إِنه ُ  ُىَ السْمُعُ العََُِّ ُ وَأَيْ  ََجعَََّ ُ فٍِ مُِزَايِ

 .وَالصْحَشبَةِ الكِزَامِ أَمجَعِمَ ،وَعًَََّ آل ِ الطهُُْمَ ,عًَََّ سَُنيِِنَش مُحَمٍِْ األَمِمِ 
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ٔٔٚ 

 :البحث ىوامش
 .اةدة َبس  :لةةف الِّرب .ٔ
 .اةدة َبس  :القةارس الاحيط .ٕ

   ٜٕٗ/ٔ:ال ررؽ المغريأ .ٖ

 ٖٗٛ :الكميةت .ٗ

 ٛٙٔ : اةـ حةةف :اَصرؿ :  رياظرٚٓٔ :ياظر: اال راب لح  دؿ اإلعراب .٘

 ٕٖ٘/ٖ :الك ةب .ٙ

 ٕٛٚ/ٖ:ف ٓـ  .ٚ

 ٓٚ٘ٔ/ ٔ :حةَيأ يةةيف عمد َرح ال صري  .ٛ

 ٜٙٔ/ٔ:ااحأ ال ميؿ ب حقيؽ َرح ابف عقيؿ .ٜ

 ٖٚٙ/ٔ:الاصدر ا ةس .ٓٔ

 ٛٙ:الادارس الاحريأ .ٔٔ
 ٜٖٛػٜٖٚ/ٔ:بالك ة .ٕٔ
 ٜٓٔ/ٖ :الاق َب .ٖٔ
 ٕٔٛ/ٔ :اَصرؿ لح الاحر .ٗٔ
 ٖ٘ٓ/ٕ:الاصدر ا ةس .٘ٔ
 ٓٗ :البقرة .ٙٔ

 ٕٙ :ل خ ش :اِّةاح القرآف .ٚٔ
ح عمد الكةليأ .ٛٔ  ٖ٘/ٕ :َرح الَر
 ٜٛ :االُ راح لح َصرؿ الاحر .ٜٔ
 ٕٚٓ/ٖ :الك ةب .ٕٓ
 ٕٕٓ/ٕ :ََر  الاةةلؾ .ٕٔ

 ٖٚٙ/ٕ:َرح ال ةهيؿ :ياظر .ٕٕ

 ٚ٘ٔػٙ٘ٔ :الرد عمد الاحةة :ياظر .ٖٕ

   ٜٚ :احاد عيد ٓد :حر الِّربحَصرؿ الا .ٕٗ
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ٔٔٛ 

   ٜٛ:االُ راح .ٕ٘

 ٔٔٔ:َصرؿ ال  كير الاحري :ياظر .ٕٙ
ي  .ٕٚ  ٕٔٔ/ ٕ :ال مري  بَرح ال َر

 ٜ٘:الُ راح .ٕٛ
 ٖٛ :البحث الاحري عاد اَصرلييف :ياظر  .ٜٕ

 ٕٙ :ار قةه الةيةدة لح عمـ َصرؿ الاحر .ٖٓ

 ٓٔٔػ٘ٓٔ :لاه اَدلأ :ياظر  .ٖٔ

  ٖ٘/ٕ :البرهةف لح َصرؿ ال قس :ياظر  .ٕٖ

 ٜٜ:لح َصرؿ ال قسالماه  .ٖٖ

 ٕٖٓ_ٖٛٔ: ٕ :  رياظر الاة ص د لح عمـ اَصرؿ  ٖ:ا ة ي  الِّمـر .ٖٗ
 ٓٔٔ_٘ٓٔ :لاه اَدلأ  .ٖ٘

  ٛٙٔ :اَصرؿ .ٖٙ

 ٕٙٗ/ٙ :البحر الاحيط لح َصرؿ ال قس .ٖٚ

 ٔٓٔالماه: .ٖٛ

 ٜٗ:ُٓٓيةس الَبس  .ٜٖ

   ٕٖٓ_ ٖٛٔ: ٕ :الاة ص د لح عمـ اَصرؿ .ٓٗ

 ٜٕٛ/ٕ:حةَيأ الباةاح .ٔٗ

 ٖٚٛ:َصرؿ الاحر .ٕٗ

 ٚٗٔاالُ راح: .ٖٗ

 ٕٗٛ/ٕالك ةب: .ٗٗ

 ٜ/ٕ :حةَيأ الصبةف .٘ٗ

 ٕٗٔ-ٔٗٔلاه اَدلأ: .ٙٗ

 ٜٛٔ  رياظر: اَصرؿ لػ الدك رر: اةـ حةةف: ٚٓٔ:االُ راح .ٚٗ

 ٘ٗ:ال اؿ لح الاحر .ٛٗ

 ٜٗٔ:االُ راح .ٜٗ
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ٜٔٔ 

 ٙٛٔآؿ عاراف: .ٓ٘

 ٖٗٙ/ٕ :الخصةِص .ٔ٘

 ٓ٘٘ػٜٗ٘/ٔ:ال اريؿ الاحري .ٕ٘

ح عمد الكةليأ .ٖ٘  ٛ٘/ٖ :َرح الَر

 ٔٙ/ٔ:حةَيأ الخَري .ٗ٘

 ٖٔ:يرةؼ .٘٘

   ٕٛٚ قريب الاَر لح القراهات الَِّر:  :ياظر :رُراهة َبح عار  .ٙ٘

 ٔٛٙ/ٕ:اغاح المبيب .ٚ٘

 ٖٕ/ٔ:َرح ابف عقيؿ .ٛ٘

 ٓٔ:َرح الاكردي .ٜ٘

 ٖٗ:القيةس لح الاحر .ٓٙ

 ٜٗ/ٔ :لمارادي :َرح اَل يأ .ٔٙ

 ٖٖٔ/ٔ :االاصةؼ .ٕٙ

 ٖٕٛ/ٔ :اغاح المبيب .ٖٙ

 ٕٛ :َةرار الِّربيأ .ٗٙ
 ٖٖٚ:ال راِد رالقراعد .٘ٙ

 ٜٕ٘:المبةب .ٙٙ

 ٓٔٓٔ/َٕرح ابف القراس: .ٚٙ

 ٓٔ/ٔ :الاق َب .ٛٙ

 ٕٚٛ/ٔ :الغرة الاخ يأ .ٜٙ

 ٖٓٛ/ٔ :َرح الكةليأ الَةليأ .ٓٚ

 ٗٔٔ/ٔ :الاق َب .ٔٚ

 ٓٓٔ :اإل راب لح  دؿ اإلعراب .ٕٚ

 ٚٛػٙٛ :لح حركأ   ديد الاحر ر يةير  لح الِّصر الحديث :ياظر .ٖٚ

 ٗ٘ :القرؿ البديه .ٗٚ
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ٕٔٓ 

 ٖٖ :َرح الك راري .٘ٚ

ح عمد الكةليأ  .ٙٚ  ٚٛ/ٔ :َرح الَر

 ٙٚٗػ٘ٚٗ :ال اد الدااح .ٚٚ

 ٗ :َل يأ ابف اةلؾ .ٛٚ

 ٕٔ :َرح ابف الاةظـ .ٜٚ

 ٕٓٔػٔٓٔ/ٔ :حةَيأ الصبةف .ٓٛ

 ٕٚ/ٔ :حةَيأ الخَري .ٔٛ

 ٓٔ :َرح الاكردي .ٕٛ

 ٕٛٔ/ٔ :َرح الكةليأ .ٖٛ

 ٖٗ/ٔ :ااحأ ال ميؿ ب حقيؽ َرح ابف عقيؿ .ٗٛ

 ٕٙٔ/ٔ :َرح الكةليأ الَةليأ .٘ٛ

 ٜٗ :الدرر لح لعراب َراِؿ الةرر .ٙٛ

 ٖٗ/ٔ :ااحأ ال ميؿ .ٚٛ

 ٛٚ :َةرار الِّربيأ .ٛٛ

ح عمد الكةليأ .ٜٛ    ٕٙ٘/ٔ :َرح الَر

 ٛٔ:الا صؿ .ٜٓ

 ٖٓٔ:المبةب .ٜٔ

 ٚ/ٔ:َرح الكةليأ .ٕٜ

 ٕٗٔ/ٔ :المبةب .ٖٜ

ح عمد الكةليأ .ٜٗ  ٜٕ٘/ٔ :َرح الَر

 ٕٙ٘/ٔ:الاصدر ا ةس .ٜ٘

 ٚٙٔ/ٔ :المبةب .ٜٙ

 ٔٔ/ٕ:ياظر: حةَيأ الِّدري عمد َرح الَذرر .ٜٚ

 ٕٔٛ/ٔ :اَصرؿ لح الاحر .ٜٛ

 ٕٛٛ/ٔ :الاصدر ا ةس .ٜٜ
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ٕٔٔ 

 ٕٛٛ/ٔ :الغرة الاخ يأ .ٓٓٔ

 ٔٙ :الا صؿ .ٔٓٔ

 ٗ٘/ٗاََبة  رالاظةِر: .ٕٓٔ

 ٘٘/ٗ :ر ا ةسالاصد .ٖٓٔ

 ٘ٚٙ/ٔ :الاق صد لح َرح االيَةح .ٗٓٔ

 ٕٙ٘/ٕ :ةر صاةعأ اإلعراب .٘ٓٔ

 ٕٔالرعد:  .ٙٓٔ

 ٙٔ٘/ٕ :اغاح المبيب .ٚٓٔ

 ٖٓٔ :البقرة .ٛٓٔ

يد بف َهةب :البيت .ٜٓٔ  ٖٖٔ/ٕ:َرح ال ةهيؿ :ياظر  لَر

  ٜٕٚ/ٔ :الغرة الاخ يأ .ٓٔٔ

 ٛٙٔ:َرح الكةليأ .ٔٔٔ

 ٓٓٙ :عمؿ الاحر .ٕٔٔ

 ٕٛ :َل يأ ابف اةلؾ .ٖٔٔ

  ٜٔ/ٗ :َرح الا صؿ .ٗٔٔ

 ٕٔ :َرح الاكردي .٘ٔٔ

 ٜٕٓ/ٕ :هاه الهرااه .ٙٔٔ

 ٕٕٛ :َرح الكةليأ .ٚٔٔ

 ٕٕٓ/ٕ :َرح ابف عقيؿ .ٛٔٔ

 ٓ٘/ٔ:اَصرؿ لح الاحر .ٜٔٔ

 ٕٖٓ/ٕ :َرح ابف عقيؿ .ٕٓٔ

 ٓٓٔ/ٕ:حةَيأ الخَري .ٕٔٔ

ح عمد الكةليأ .ٕٕٔ  ٕٚٗ/ٖ :َرح الَر

 ٚٓٗػٙٓٗ :َرح َذرر الذهب .ٖٕٔ

 ٕٕٔ/ٗ:خزااأ اَدب .ٕٗٔ
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ٕٕٔ 

 ٜٖٖ/ٕ :اغاح المبيب .ٕ٘ٔ

 ٜٖٔ/ٔ :حةَيأ يةةيف عمد َرح ال صري  .ٕٙٔ

 ٕٓٔ :اِّاةهة راباةهة :يأالمغأ الِّرب .ٕٚٔ

 ٖٖٗ/ٕ :اغاح المبيب .ٕٛٔ

 ٖٕٔ:َرح ُطر الادب .ٜٕٔ

 ٕٙػٕ٘:َةرار الِّربيأ .ٖٓٔ

 ٖٚٗ/ٔ :المبةب .ٖٔٔ

  ٕٛ/ٔ :ََر  الاةةلؾ .ٕٖٔ

 ٖٗٗ/ٔ :الاحر الرالح .ٖٖٔ

 ٕٙٙ/ٔ :حةَيأ يةةيف عمد َرح ال صري  .ٖٗٔ

 ٜٜٕ :ال بييف .ٖ٘ٔ

 ٜٕٔػٕٛٔ :َةرار الِّربيأ .ٖٙٔ

 ٖٔ :َل يأ ابف اةلؾ .ٖٚٔ

 ٖٕٔ/ٔ :حةَيأ الخَري .ٖٛٔ

 ٕٚ٘/ٔ :المبةب .ٜٖٔ

 ٙٔٔ/ٙ :  ةير الرازي .ٓٗٔ

 ٕٕٙ/ٔ :اإلاصةؼ لح اةةِؿ الخ ؼ :ياظر .ٔٗٔ

 ٚٔٔ/ٔ :الاقرب .ٕٗٔ

 ٖٛٓ/ ٔ :اِّةاح الاحر .ٖٗٔ

 ٖٛ٘/ٓٔ :  ةير الرازي .ٗٗٔ

 ٜٕ/ٔ :حةَيأ يةةيف عمد َرح ال ةكهح .٘ٗٔ

ح عمد الكةليأ .ٙٗٔ  ٜٕ٘/ٔ :َرح الَر

 ٖ٘ٛ/ٔ :ةر صاةعأ اإلعراب .ٚٗٔ

 ٕٓ/ٔ :َرح الا صؿ :ياظر .ٛٗٔ

   ٗ:َل يأ ابف اةلؾ .ٜٗٔ
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ٕٖٔ 

  ٜٗػٛٗ/ٔ :َرح اَل يأ .ٓ٘ٔ

 ٕٚ :َل يأ ابف اةلؾ .ٔ٘ٔ

 ٕٓٗ/ٔ :َرح اَل يأ .ٕ٘ٔ

 ٕٗٔ :حةَيأ الة ةعح عمد َرح ابف عقيؿ .ٖ٘ٔ

 ٜٓ :حةَيأ الامري عمد َرح الاكردي .ٗ٘ٔ

 ٖٓٙ/ٕ :حةَيأ الصبةف .٘٘ٔ

 ٘ٔػٗٔ :البمد .ٙ٘ٔ

 ٜٕٙ :َرح ُطر الادب .ٚ٘ٔ

 ٛٛٔ/ٕ :حةَيأ الِّدري .ٛ٘ٔ

   ٔٚٔ/ٔ:الخصةِص .ٜ٘ٔ

 ٕٚ/ٕ :حةَيأ الخَري .ٓٙٔ

 ٕٗٔ :الاحؿ .ٔٙٔ

 ٗٚٔ/ٔ :اغاح المبيب .ٕٙٔ

ح عمد اغاح المبيبحةَي .ٖٙٔ  ٗٚٗ/ٔ :أ الدةُر

 ٜٔٔ/ٔ :المبةب .ٗٙٔ

 ٖٜٕ/ٔ :اِّةاح الاحر .٘ٙٔ

  ٖٔٓ/ٔ :َرح ابف عقيؿ .ٙٙٔ

 ٕٔٗ/ََٔر  الاةةلؾ  .ٚٙٔ

 ٜٔٔ/ٔ :حةَيأ الخَري .ٛٙٔ

 ٕٕٗػ ٕٔٗ :ََر  الاةةلؾ .ٜٙٔ

 ٓٗٔ :َةرار الِّربيأ .ٓٚٔ

 ٖٛ٘/ٓٔ :  ةير الرازي .ٔٚٔ

 ٛٔ:اَحزاب .ٕٚٔ

 ٗٗٔ :ةررة البقرة .ٖٚٔ

 ٖٚ/ٖ :اِّةاح الاحر .ٗٚٔ



 الَعَرِبي   أثَ ُر اْلُمَشابَ َهِة ِفي النَّْحوِ 
 د. خير الدين فتاح عيسى القاسمي 

ٕٔٗ 

 ثبت المصادر والمراجع
  هػػػػ(ٜٙٓٔيحيػػػد الَػػػةري ال زاِػػػري  ت :ار قػػػةه الةػػػيةدة لػػػح عمػػػـ َصػػػرؿ الاحػػػر .ٔ

دار اَابػػػػةر    حقيػػػػؽ الػػػػدك رر عبػػػػدالرزاؽ عبػػػػدالرحاف الةػػػػِّدي  الطبِّػػػػأ اَرلػػػػد
 ٓـٜٜٓٔهػ ػ ٔٔٗٔ  اطبِّأ الاراعير  الِّراؽ ػ الراةدي  لمطبةعأ رالاَر

  هػػػ(ٚٚ٘ ت ابػػةريَبػػر البركػػةت كاػػةؿ الػػديف عبػػد الػػرحاف ابػػف اال :أَةػػرار الِّربيػػ .ٕ
ػػح  داَػػؽ : حقيػػؽ   احاػػد به ػػأ البيطػػةر  الا اػػه الِّماػػح الِّربػػح  اطبِّػػأ ال ُر
 ـ ٜٚ٘ٔػه ٖٚٚٔ

  هػػػػػ(َٜٔٔبػػػػر بكػػػػر عبػػػػد الػػػػرحاف الةػػػػيرطح  ت  :اََػػػػبة  رالاظػػػػةِر لػػػػح الاحػػػػر .ٖ
  الطبِّػػأ الِةلِػػأ  الَػػركأ الدرليػػأ لمطبةعػػأ  الػػدك رر عبػػدالِّةؿ ةػػةلـ اكػػـر : حقيػػؽ

 ٓـٖٕٓٓ  القةهرة اصر ػ  عةلـ الك ب
ااَػػػررات   الطبِّػػػأ اَرلػػػد  الػػػدك رر عمػػػح َبػػػر الاكػػػةـر :َصػػػرؿ ال  كيػػػر الاحػػػري .ٗ

 ٓـٖٜٚٔهػ ػ ٖٜٖٔ  ليبية  كميأ ال ربيأ  ال ةاِّأ الميبيأ
الػػػػدك رر  اػػػػةـ  :ػػػػػ دراةػػػػأ َبيةػػػػ ارلر يأ َصػػػػرؿ ال كػػػػر المغػػػػري الِّربػػػػح اَصػػػػرؿ .٘

هػػػػ ػ ٔٓٗٔلػػػأ البيَػػػةه  الطبِّػػػأ اَرلػػػد   الَػػػركأ ال ديػػػدة   دار الِقة  حةػػػةف
   ٓـٜٔٛٔ

الدك ررعبػد  :هػ(    حقيػؽَٖٙٔبر بكر احاد ابف الةراج  ت  :اَصرؿ لح الاحر .ٙ
هػػ ػ ٕٓٗٔ ا ةةػأ الرةػةلأ لمطبةعػأ رالاَػر  بيػررت ػ لباػةف ٗالحةيف ال  مح   ط

   ٓـٜٜٜٔ
الطبِّػػأ   الػػدك رر احاػػد ةػػةلـ صػػةل  :َصػػرؿ الاحػػر دراةػػأ لػػح لكػػر ابػػف اَابػػةري .ٚ

هػػ ٕٚٗٔ  اصػر ػ القػةهرة  دار الة ـ لمطبةعأ رالاَر رال رزيػه رال ر اػأ اَرلد 
   ٓـٕٙٓٓػ 

َصػػػرؿ الاحػػػر الِّربػػػح لػػػح اظػػػر الاحػػػةة رَري ابػػػف اَػػػةه لػػػح َػػػره عمػػػـ المغػػػأ  .ٛ
 ٓـٖٜٚٔعةلـ الك ب   القةهرة    :الحديث: الدك رر احاد عيد   الاةَر
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ٕٔ٘ 

َبػػػػر البركػػػػةت  :اإل ػػػػراب لػػػػح  ػػػػدؿ اإلعػػػػراب ر لاػػػػه اَدلػػػػأ لػػػػح َصػػػػرؿ الاحػػػػر .ٜ
اطبِّػػأ   الطبِّػػأ اَرلػػد  ةػػِّيد اَلغػػةاح : حقيػػؽ  هػػػ(ٚٚ٘عبػػدالرحاف اَابػػةري  

   ٓـٜٚ٘ٔهػ ػ ٖٚٚٔ  ال ةاِّأ الةرريأ
يحيػػد ةػػمـر  :هػػػ(   بخػػطَٕٚٙل يػػأ ابػػف اةلػػؾ   احاػػد بػػف عبػػد اهلل بػػف اةلػػؾ  ت .ٓٔ

 ٓـٜٗٛٔالِّبةةح   اك بأ الاهَأ   بغداد  
هػػ(  حقػػؽ ٜٔٔ ػ ؿ الػديف الةػيرطح ت  :ساالُ ػراح لػح عمػـ َصػرؿ الاحػر ر دلػػ .ٔٔ

   ٓ ٜٜٜٔػ ٕٓٗٔ  القةهرة ػ اصر  اك بأ الص ة  طس عبد الرهرؼ ةِّد :َصرلس
َبػػر البركػػةت  :اإلاصػػةؼ لػػح اةػػةِؿ الخػػ ؼ بػػيف الاحػػرييف البصػػرييف رالكػػرلييف .ٕٔ

احاػػػد احيػػػح الػػػديف عبػػػد الحايػػػد  الطبِّػػػأ الرابِّػػػأ   دار  :ابػػػف االابػػػةري   حقيػػػؽ
 0م1691ـه ٖٓٛٔالِّربح  الاك بأ ال  ةريأ الكبرب  اصر   لحيةه ال راث

هػػ(  َٔٙٚبر احاد ابف هَةـ اَاصػةري  ت :ََر  الاةةلؾ للد َل يأ ابف اةلؾ .ٖٔ
 حقيػػػؽ احاػػػد احيػػػح  الػػػديف عبػػػد الحايػػػد  طبػػػه باطػػػةبه الِّبػػػرر الحديِػػػأ   دار 

   ٓـٕٗٓٓالط ِه لماَر رال رزيه رال صدير   القةهرة  
الطبِّػػأ اَرلػػد   الػػدك رر اصػػط د  اػػةؿ الديف :د اَصػػرلييفالبحػػث الاحػػري عاػػ .ٗٔ

ػػػػيد لماَػػػػر   ااَػػػػررات رزارة الِقةلػػػػأ راإلعػػػػ ـ ػ ال اهرريػػػػأ الِّراُيػػػػأ  دار الَر
   ٓـٜٓٛٔ

  بػػػػػدر الػػػػػديف احاػػػػػد بػػػػػف عبػػػػػد اهلل الزركَػػػػػح :البحػػػػػر الاحػػػػػيط لػػػػػح َصػػػػػرؿ ال قػػػػػس .٘ٔ
ػػػػػةؼ   رزارة اَ ٔالػػػػػدك رر عاػػػػػر ةػػػػػمياةف اََػػػػػقر  ط :هػػػػػػ(    حقيػػػػػؽٜٗٚ ت  ُر

   ٓـٜٛٛٔرالَ رف اإلة ايأ   الكريت   
 البرهػػػػػػػةف لػػػػػػػح َصػػػػػػػرؿ ال قػػػػػػػس َبػػػػػػػر الاِّػػػػػػػةلح عبػػػػػػػدالامؾ بػػػػػػػف عبػػػػػػػداهلل ال ػػػػػػػرياح  .ٙٔ

الطبِّػػأ   صػ ح بػػف احاػػد بػػف عريَػػأ :هػػ(  عمػػؽ عميػػس رخػػرج َحةديِػػسٛٚٗ ت 
لباػػةف  –ااَػػررات احاػػد عمػػح بيَػػرف   دار الك ػػب الِّمايػػأ   بيػػررت    اَرلػػد
   ٓـٜٜٚٔهػ ػ ٛٔٗٔ
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ٕٔٙ 

الطبِّػػػػأ  الػػػػدك رر عبػػػػد ال  ػػػػةح َحاػػػػد الحارز :ل اريػػػػؿ الاحػػػػري لػػػػح القػػػػرآف الكػػػػريـا .ٚٔ
د لماَر رال رزيه  اَرلد    ٓـٜٗٛٔهػ ػ ٗٓٗٔ  الةِّرديأ ػ الريةض  اك بأ الَر

َبػػػػر البقػػػػةه الِّكبػػػػري  ت  :ال بيػػػػيف عػػػػف اػػػػذاهب الاحػػػػرييف البصػػػػرييف رالكػػػػرلييف .ٛٔ
الطبِّػػػػأ   اةف الِِّياػػػػيفالػػػػدك رر عبػػػػدالرحاف بػػػػف ةػػػػمي : حقيػػػػؽ ردراةػػػػأ  هػػػػػ(ٙٔٙ
   ٓـٜٙٛٔهػ ػ ٙٓٗٔ  بيررت ػ لباةف  دار الغرب اإلة اح  اَرلد

هػػ( الطبِّػأ الِةايػأ ٙٓٙاحاػد بػف عاػر الػرازي  ت :ا ة ي  الغيب( ال  ةير الكبير .ٜٔ
 ٓت(ٓ  دار الك ب الِّمايأ   طهراف    د

ر الػػػدك ر  : حقيػػػؽ  هػػػػ(٘ٚٔالخميػػػؿ بػػػف َحاػػػد ال راهيػػػدي  ت  :ال اػػػؿ لػػػح الاحػػػر .ٕٓ
د ػ   طهػراف  اا َػةرات اةػ ق ؿ  ا ةةػأ الرةػةلأ  الطبِّػأ اَرلػد  لخرالػديف ُبػةرة

   ٓت 
  هػػػػػ(ٜٗٚالحةػػػػف بػػػػف ُةةػػػػـ الاػػػػرادي  ت :الَ َاػػػػد الػػػػدااح  لػػػػح حػػػػررؼ الاِّػػػػةاح .ٕٔ

  احاػػد اػػديـ لةَػػؿ   الطبِّػػأ اَرلػػد  حقيػػؽ: الػػدك رر لخرالػػديف ُبػػةرة ػ اَةػػ ةذ
  ٓلباةف د ػ ت –لِّمايأ   بيررت ااَررات احاد عمح بيَرف   دار الك ب ا

حةَػػيأ الباػػةاح عمػػد َػػرح ال ػػ ؿ الاحمػػح عمػػد اػػ ف  اػػه ال رااػػه لػػػ  ػػةج الػػديف  .ٕٕ
  بيػػررت ػ لباػػةف  دار ال كػػر لمطبةعػػأ رالاَػػر رال رزيػػه  الطبِّػػأ اَرلػػد  الةػػبكح
 ـٕٓٓٓػٕٓٗٔ

احاػػػد الخَػػػري  اطبِّػػػأ  :هػػػػ(عمد َػػػرح ابػػػف عقيػػػؿٕٛٛٔحةَػػػيأ الخَػػػري  ت .ٖٕ
 ٓـٜٓٗٔالقةهرة    البةبح الحمبح

هػ( عمػد َػرح ابػف عقيػؿ   الاطبِّػأ الِّػةارة الِِّاةايػأ ٜٚٔٔحةَيأ الة ةعح  ت .ٕٗ
   ٓهػ  ٖٚٓٔ 

هػػػػ( راِّػػػس الَػػػراهد ٜٕٜهػػػػ(عمد َػػػرح اََػػػاراح  تٕٙٓٔحةَػػػيأ الصػػػبةف  ت .ٕ٘
-هٖٕٗٔ  أ اَرلػد   اك بػأ الصػ ة  القػةهرةاحارد ابف ال ايػؿ   الطبِّػ :لمِّياح
 ـٕٕٓٓ
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ٕٔٚ 

هػػػػػ( عمػػػػد َػػػػرح َػػػػذرر الػػػػذهب   دار الك ػػػػب الِّربيػػػػأ ٕٖٕٔحةَػػػػيأ الِّػػػػدري  ت .ٕٙ
    ٓت(ٓلمحمبح   اصر    د

ح ت .ٕٚ هػػ( عمػد اغاػح المبيػب   َػبطس ٖٕٓٔحةَيأ اصط د احاػد عرلػأ الدةػُر
ػه حراَػيس عبػد الةػ ـ احاػد َاػيف   الطبِّػأ الِةايػأ   دار الك ػب  :رصححس رَر

       ٓـٕٚٓٓهػ ػ ٕٛٗٔالِّمايأ   بيررت ػ لباةف   
امػػػري عمػػػد َػػػرح الاكػػػردي عمػػػد َل يػػػأ ابػػػف اةلػػػؾ   الطبِّػػػأ اَرلػػػد   حةَػػػيأ ال .ٕٛ

   ٓهػ ٖ٘ٓٔالاطبِّأ الخيريأ   الااَا بحرش عطد ب اةليأ اصر الاحايأ   
هػػػ( عمػػد َػػرح ال صػػري  عمػػد ٔٙٓٔحةَػػيأ يةةػػيف بػػف زيػػف الػػديف الحاصػػح  ت .ٜٕ

ي : خةلد اَزهري  ت   اةاةعيؿ عبػد ال ػراد عبػد الغاػح  :هػ(   را ِّسٜ٘ٓال َر
ػػػرح َػػػراهد :َحاد الةػػػيد ةػػػيد َحاد الاك بػػػأ ال رليقيػػػأ القةهرة ػ اصػػػر  حقػػػؽ َر

 ت(    ٓ د
 حقيػػػػػػؽ   هػػػػػػػ(ٖٜٓٔ  خزااػػػػػػأ اَدب رلػػػػػػب لبػػػػػػةب الِّرب:عبػػػػػػد القػػػػػػةدر البغػػػػػػدادي .ٖٓ

ػػػػػرح اك بػػػػػأ الخػػػػػةا ح  القػػػػػةهرة :عبػػػػػد الةػػػػػ ـ هػػػػػةررف  الطبِّػػػػػأ اَرلػػػػػد  اَػػػػػر:َر
 ٓـٜٜٛٔ-هٜٓٗٔ 

احاػػػد عمػػػح الا ػػػةر    : حقيػػػؽ :(هػػػػَٕٜٖبػػػر ال ػػػ   ابػػػف  اػػػح  ت :الخصػػػةِص .ٖٔ
 ٓـٕٜ٘ٔ-هٖٔٚٔاطبِّأ دار الك ب الاصريأ  

َػػػهةب الػػػديف َحاػػػد بػػػف احاػػػد الةػػػ ةعح  ت  :الػػػدرر لػػػح لعػػػراب َراِػػػؿ الةػػػرر .ٕٖ
ػػةد  الطبِّػػأ اَرلػػد  هػػػ(ٜٚٔٔ هػػػ ػ ٕٛٗٔ  ةػػررية ػ داَػػؽ  دار الهػػدب رالَر
   ٓـٕٚٓٓ

ح هػػػػػ(   حقيػػػػؽ الػػػػٕٜ٘ابػػػػف اَػػػػةه القرطبػػػػح  ت  :الػػػػرد عمػػػػد الاحػػػػةة .ٖٖ دك رر َػػػػُر
   ٓـٜٚٗٔهػ ػ ٖٙٙٔ  طبِّأ ل اأ ال اليؼ رال ر اأ رالاَر  َيؼ

  فرآخػري اصط د الةػقة  : حقيؽ  هػ(ٕٜٕةعأ اإلعراب   ابف  اح  ت ةر صا .ٖٗ
 ـٜٗ٘ٔاصر 
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 : حقيػؽ هػػ(  ٜٙٚابػف عقيػؿ ت َبػر عبػد اهلل:َرح ابف عقيؿ عمد َل يأ ابف اةلػؾ .ٖ٘
الاك بػػػػأ   أ عَػػػػر  دار ال كػػػػر الطبِّػػػػأ الرابِّػػػػ احاػػػػد احيػػػػح الػػػػديف عبػػػػد الحايػػػػد

 ٓـٜٗٙٔ-هٖٗٛٔال  ةريأ الكبرب اطبِّأ الةِّةدة  اصر  
ابػػػف اةلػػػؾ    هػػػػ( عمػػػد َل يػػػأ ابػػػف اةلػػػؾ: َبػػػر عبػػػد اهللَٙٛٙػػػرح ابػػػف الاػػػةظـ ت .ٖٙ

احاد بةةؿ عيػرف الةػرد  الطبِّػأ اَرلػد  ااَػررات احاػد عمػح بيَػرف  : حقيؽ
 ٓـٕٓٓٓ-هٕٓٗٔلباةف  -الِّمايأ  بيررت ب  دار الك 

الطبِّػأ   الدك رر عمػح ارةػد الَػرامح : حقيؽ :َرح َل يأ ابف اِّط البف القراس .ٖٚ
هػػ ػ ٘ٓٗٔ  الاامكػأ الِّربيػأ الةػِّرديأ ػ الريػةض  الاةَػر اك بػأ الخري ػح  اَرلػد
   ٓـٜ٘ٛٔ

الػػدك رر لخرالػػديف  : حقيػػؽ  الحةػػف بػػف ُةةػػـ الاػػرادي :َػػرح اَل يػػأ البػػف اةلػػؾ .ٖٛ
هػػػ ٕٛٗٔ  بيػػررت ػ لباػػةف  لمطبةعػػأ رالاَػػر دار الاغػػةرؼ  الطبِّػػأ اَرلػػد  ُبػػةرة

 ٓـ ٕٚٓٓػ
 اػػةؿ الػػديف احاػػد بػػف عبػػد اهلل  : ةػػهيؿ ال راِػػد ر كايػػؿ الاقةصػػد  َػػرح ال ةػػهيؿ .ٜٖ

  الطبِّػػأ اَرلػػد  َحاػػد الةػػيد ةػػيد َحاػػد عمػػح : حقيػػؽ  هػػػ(ٕٚٙابػػف اةلػػؾ  ت 
 ٓد ػ ت   اصر ػ القةهرة  الاك بأ ال رليقيأ

ػي  لاػ ف .ٓٗ ةػِّدالديف بػف اةػِّرد  :ال اقػي  لػح َصػرؿ ال قػس َرح ال مػري  عمػد ال َر
   الطبِّػأ اَرلػد    زكريػة عايػرات :هػػ( َػبطس رخػرج َحةديِػسٕٜٚال   ةزااح  ت 

هػػ ػ ٛٔٗٔلباػةف  –ااَػررات احاػد عمػح بيَػرف   دار الك ػب الِّمايػأ   بيػررت 
   ٓـٜٜٚٔ

 الاةَػر دار البصػػيرة   :هػػ( عمػػد اػ ف اآل ررايػإَٕٔٓٔػرح حةػف الك ػراري  ت .ٔٗ
   ٓـٕ٘ٓٓهػ ػ ٕٙٗٔاصر   –اإلةكادريأ 
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احاػد   :ابػف هَػةـ اَاصػةري   حقيػؽ :َرح َذرر الذهب لح اِّرلػأ كػ ـ الِّػرب .ٕٗ
  احيح الديف عبد الحايد   دار الط ِه لماَر رال رزيػه رال صػدير القةهرة ػ اصػر

   ٓـٕٗٓٓ
ابػػف هَػػةـ   حقيػػؽ احاػػد احيػػح الػػديف عبػػد الحايػػد   الطبِّػػأ  :َػػرح ُطػػر الاػػدب .ٖٗ

 ٓ(ت -د الِةلِأ عَرة دار ال كر  
ح الػػػديف بػػػف الحةػػػف االةػػػ رابةذي  ت َٙٗٙػػػرح كةليػػػأ ابػػػف الحة ػػػب ت .ٗٗ هػػػػ( َر

 ٓ(د. ت هػ( حقيؽ: احاد الةيد احاد   الطبِّأ اَرلد الاك بأ ال رليقيأ  ٙٛٙ
احاػػد  : حقيػػؽ  هػػػ(ٖٖٚ ػػاليؼ احاػػد ابػػف لبػػراهيـ بػػف  اةعػػأ  ت  :َػػرح الكةليػػأ .٘ٗ

هػػػ ػ ٛٓٗٔ  اطبِّػػأ دار البيػػةف باصػػر  الطبِّػػأ اَرلػػد  عبػػدالابح عبػػد الا يػػد
   ٓـٜٚٛٔ

الػػدك رر ع بػػد الاػػاِّـ هريػػدي  الطبِّػػأ  :ابػػف اةلػػؾ   حقيػػؽ :َػػرح الكةليػػأ الَػػةليأ .ٙٗ
 ٓـٕٜٚٔاَرلد الةِّرديأ  

بيػػػررت    -هػػػػ(  عػػةلـ الك ػػػب ٖٛ٘ارلػػؽ الػػػديف ابػػػف يِّػػيش  ت  :َػػرح الا صػػػؿ .ٚٗ
 ٓ(ت -اك بأ الا ابح   القةهرة  د

  َبػػر زيػػد عبػػد الػػرحاف الاكػػردي :هػػػ(عمد َل يػػأ َبػػف اةلػػؾٔٓٛردي  تَػػرح الاكػػ .ٛٗ
الاك بػػأ الِّصػػريأ لمطبةعػػأ رالاَػػر   الطبِّػػأ اَرلػػد  عبػػد الحايػػد هاػػداري : حقيػػؽ
 ٓـٕ٘ٓٓهػ ػ ٕ٘ٗٔ  بيررت ػ لباةف  رال رزيه

احاػرد   :هػػ(    حقيػؽٖٔٛعمؿ الاحر   َبر الحةف احاػد بػف عبػد اهلل الػرراؽ  ت .ٜٗ
لباػػةف    –صػػةر   الطبِّػػأ اَرلػػد   دار الك ػػب الِّمايػػأ   بيػػررت احاػػد احاػػرد ا

 ٓـٕٕٓٓهػ ػ ٕٕٗٔ
حةاػػد  :هػػػ(    حقيػػؽٜٖٙالغػػرة الاخ يػػأ لػػح َػػرح الػػدرة اَل يػػأ   ابػػف الخبػػةز  ت  .ٓ٘

 ٓـٜٜٔٔهػ ػ ٔٔٗٔاحاد الِّبدلح   الطبِّأ اَرلد   اطبِّأ الِّةاح   بغداد   
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هػػ ٔٓٗٔ  بيررت ػ لباػةف ك ػب الِّمايػأدار ال  َبر ه ؿ الِّةكري :ال ررؽ المغريأ .ٔ٘
 ٓـٜٔٛٔػ 

الػػدك رر  : حقيػػؽ :هػػػ(َٕٗٗبػػر القةةػػـ عاػػر بػػف ِةبػػت الِاػػةاياح   :ال راِػػد رالقراعػػد .ٕ٘
  ٓـٜٜٛٔهػ ػ ٜٔٗٔ   ةاِّأ الارصؿ  كميأ اآلداب  عبد الرهةب الكحمأ

  اِّاػأ رحػيـ الِّػزاري رالػدك ر  :لح حركأ   ديد الاحر ر يةير  لح الِّصر الحديث .ٖ٘
 ٓـٜ٘ٛٔ  بغداد ػ الِّراؽ  دار الَ رف الِقةليأ  به اَرلدالط

  هػػػػ(ٚٔٛبػػف يِّقػػرب ال يػػػررز آبػػةدي  تالقػػةارس الاحػػيط   احاػػػد الػػديف احاػػػد  .ٗ٘
  ٓـٖٜٛٔدارال كر لمطبةعأ رالاَر رال رزيه   بيررت   

 حقيػػػؽ   هػػػػ(ٖٖٓٔارعػػح بػػػف يرةػػػؼ الحابمػػح  ت :القػػرؿ البػػػديه لػػح عمػػػـ البػػػديه .٘٘
دار كاػػػػرز ََػػػػبيمية لماَػػػػر   الطبِّػػػػأ اَرلػػػػد  ح الصػػػػةاؿاحاػػػػد بػػػػف عمػػػػ :ردراةػػػػأ
  ٓـٕٗٓٓهػٕ٘ٗٔ  الاامكأ الِّربيأ الةِّرديأ ػ الريةض  رال رزيه

دار ال كػر لمطبةعػأ رالاَػر   الطبِّأ اَرلد الدك ررة ااد لليةس :القيةس لح الاحر .ٙ٘
 ٓـٜ٘ٛٔهػ ػ ٘ٓٗٔ  ةرريأ ػ داَؽ  رال رزيه

عبػد  :هػػ(    حقيػؽٓٛٔمقػب بػػػ ةػيبريس  تعاػرر بػف عِاػةف بػف ُابػر الا :الك ةب .ٚ٘
 ٓـٜٛٛٔهػ ػ ٛٓٗٔ  القةهرة  اك بأ الخةا ح  الطبِّأ الِةلِأ  الة ـ هةررف

َيػػػػػرب بػػػػػف ارةػػػػػد الك ػػػػػري  ت  البقػػػػػةه ربػػػػػَ :االصػػػػػط ح ر المغػػػػػأ لػػػػػح الكميػػػػػةت .ٛ٘
ه لهةرةس  هػ( َعد  لمطبهٜٗٓٔ   احاد الاصػري  الدك رر عداةف درريش :رَر

هػػ ٜٔٗٔ  بيػررت لباػةف  ةأ الرةةلأ لمطبةعأ رالاَر رال رزيػها ة  الطبِّأ الِةايأ
 ٓـٜٜٛٔػ 

هػػػ(   طبِّػػأ ٔٔٚلةػػةف الِّػػرب   َبػػر ال َػػؿ  اػػةؿ الػػديف احاػػد بػػف ااظػػرر  ت .ٜ٘
اصػػػررة عػػػػف طبِّػػػأ بػػػػرالؽ   الا ةةػػػػأ الِّةاػػػأ لم ػػػػاليؼ راَابػػػةه رالاَػػػػر   الػػػػدار 

ركة    القة  ٓهرة   د.ت(الاصريأ لم اليؼ رال ر اأ   اطةبه كرة ة  راةس َر
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احاػػد :هػػػ(   حقيػػؽَٙٔٙبػػر البقػػةه الِّكبػػري ت :المبػػةب لػػح عمػػؿ الباػػةه راإلعػػراب .ٓٙ
 ٓـٜٕٓٓػٖٓٗٔ القةهرة  عِاةف الطبِّأ اَرلد   اك بأ الِقةلأ الديايأ

الػػػدار   دار الِقةلػػػأ   د ط(  الػػػدك رر  اػػػةـ حةػػػةف :المغػػػأ الِّربيػػػأ اِّاةهػػػة راباةهػػػة .ٔٙ
 البيَةه  الاغرب  د ػ ت(

َبػػػر لةػػػػحةؽ لبػػػراهيـ بػػػػف عمػػػح الَػػػػيرازي الَػػػػةلِّح  ت  :صػػػرؿ ال قػػػػسالماػػػه لػػػػح َ .ٕٙ
ااَػػررات احاػػد عمػػح بيَػػرف   دار الك ػػب الِّمايػػأ     هػػػ(  الطبِّػػأ الِةلِػػأٙٚٗ

 ٓـٕٚٓٓهػ ػٕٛٗٔ  لباةف –بيررت 
اطبِّػػػأ  ةاِّػػػأ   الطبِّػػػأ اَرلػػػد  الػػػدك ررة  خدي ػػػأ الحػػػديِح :الاػػػدارس الاحريػػػأ .ٖٙ

   ٓـٜٙٛٔهػ ػ ٙٓٗٔ  بغداد
  هػػػػ(َ٘ٓ٘بػػػر حةاػػػد احاػػػد بػػػف احاػػػد الغزالػػػح   :اػػػف عمػػػـ اَصػػػرؿ الاة صػػػ د .ٗٙ

ا ةةػػأ الرةػػةلأ    الطبِّػػأ اَرلػػد  الػػدك رر احاػػد ةػػمياةف اََػػقر : حقيػػؽ ر ِّميػػؽ
   ٓـٜٜٚٔهػ ػ ٚٔٗٔ  بيررت ػ لباةف

ُػدـ لػس   هػػ(َٕ٘ٔبر الحةف ةِّيد بف اةػِّدة اَخ ػش اَرةػط ت  :اِّةاح القرآف .٘ٙ
ػػػه حراَػػػيس ااَػػػررات احاػػػد عمػػػح   الطبِّػػػأ اَرلػػػد  ديفلبػػػراهيـ َػػػاس الػػػ :رَر

   ٓـٕٕٓٓهػ ػ ٖٕٗٔ  بيررت ػ لباةف  دار الك ب الِّمايأ  بيَرف
الػػػػدك رر لةَػػػػؿ صػػػػةل  الةػػػةاراِح   اطبِّػػػػأ ال ِّمػػػػيـ الِّػػػػةلح لػػػػح  :اِّػػػةاح الاحػػػػر .ٙٙ

   ٓـٜٜٛٔالارصؿ   ةةعدت  ةاِّأ بغداد عمد اَر    بغداد   
احاػػد احيػػح الػػديف عبػػد :  حقيػػؽابػػف هَػػةـ   :اغاػػح المبيػػب عػػف ك ػػب اَعةريػػب .ٚٙ

 ٓ(ت -الحايد اطبِّأ الاداح   القةهرة   د
  الخػػػػرارزاح الكة ػػػػب يرةػػػػؼ بػػػػف َحاػػػػد بػػػػف احاػػػػد اهلل عبػػػػد َبػػػػر :ا ػػػػة ي  الِّمػػػػـر .ٛٙ

 ٓـٜ٘ٛٔاطبِّأ بريؿ ليدف ػ   الاة َرؽ لةف لمر ف
هػ(  الطبِّػأ الِةايػأ ٖٛ٘احارد بف عار الزاخَري  ت :الا صؿ لح عمـ الِّربيأ .ٜٙ

 ٓت( - يؿ  بيررت د  دار ال
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 : حقيػؽ هػػ( ٔٚٗ ت َبر بكر عبد القػةهر ال ر ػةاح :الاق صد لح َرح اإليَةح .ٓٚ
الػػػدك رر كػػػةظـ احاػػػد بحػػػر الار ػػػةف  ال اهرريػػػأ الِّراُيػػػأ  رزارة الِقةلػػػأ راإلعػػػ ـ 

يد لماَر  الاطبِّأ الرطايأ   عاةف    ٓـٕٜٛٔ دار الَر
احاػػػد عبػػػد  :ػ(   حقيػػػؽهػػػَٕ٘ٛبػػػر الِّبػػػةس احاػػػد بػػػف يزيػػػد الابػػػرد ت :الاق َػػػب .ٔٚ

 ـ ٖٜٙٔالخةلؽ عَياأ  عةلـ الك ب   بيررت   
َحاػػد عبػػد  :هػػػ(    حقيػػؽٜٙٙ ػػاليؼ عمػػح بػػف اػػ اف مابػػف عصػػ ررم  ت :الاقػػرب .ٕٚ

 ٓـٜٔٚٔالة ةر ال راري   عبد اهلل ال برري   اطبِّأ الِّةاح   بغداد  
طبِّػػأ احاػػد احيػػح الػػديف عبػػد الحايػػد   ال :ااحػػأ ال ميػػؿ ب حقيػػؽ َػػرح ابػػف عقيػػؿ .ٖٚ

      ٓـٜ٘ٙٔهػ ػ ٖ٘ٛٔالرابِّأ عَر   اطبِّأ الةِّةدة   اصر   
 -عبةس حةف   الطبِّأ اَرلد   الاةَػر اك بػأ الاحاػدي   بيػررت :الاحر الرالح .ٗٚ

     ٓـٕٚٓٓهػ ػ ٕٛٗٔلباةف   
 حقيػػؽ:  (ٜٔٔت  هاػه الهرااػه لػح َػرح  اػػه الحرااػه   ػ ؿ الػديف الةػيرطح  .٘ٚ

 .    (د. ت يقيأ عبد الحايد هاداري الاك بأ ال رل
 



 مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية
 (9002)  آب           (               8العدد )           (            61المجلد )

ٖٖٔ 

 الدوريات 
عبػداهلل احاػد   َرُةػةاس(  َػررطس  ح ي ػس  ُيةس الَبس عاد اَصرلييف  ا هراس .ٙٚ

ػػػػري الِّػػػػدد   الا مػػػػد الرابػػػػه  الا مػػػػأ الِّمايػػػػأ ل ةاِّػػػػأ الامػػػػؾ ليصػػػػؿ  اػػػػرري الديَر
   ٓـٖٕٓٓهػ ػ ٕٗٗٔ  الِةاح

 

Abstract 

This paper tackles studying the impact of anology in Arabic 

grammar for it's wide range in grammatical lesson. It is more langer 

to be enclosed in chapter "anology" as refered by many 

grammarians in  grammar rudiments. To arrive at the details from 

their four corners and to perfect knowing with tiny details , we have 

started with an interdiction about the term and it's originality with 

grammarians. then , to divide the study into two sections: the first 

section deals with studying the impact of similarity in the origins of 

Arabic grammar namely "analogy" for the close relationship 

between them , the interrelation ship of the term with  similarity 

measurement , context presence , even the impact of similarity on 

factors and justification for their participation in matters of  Arabic     

grammar origins. 

While the second section deals with studying the impact of 

similarity in grammar practicing after dividing it into two equal 

parts , they are "verbal similarity " and " abstract similarity "in each 

part , it has been dealt with nouns ,verbs and letters" 

The importance of this paper lies in that many grammarians 

tended to use similarity in explaining many of grammatical cases 

and also to depending on them in relating shared things. 

The reason behind this relate to the great similarity language 

cases and it's details as to put preliminaries through the use of 
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resemblance to arriving at the scientific results for constructing the 

structure of grammar.           

This trace starts with the early beginning of  grammarian 

study , because language rules had been put according to heard texts 

that participatel with stable features as linguistic logic requires. This 

case was the reason behind gathering similar cases during 

establishing  grammatical syllabuses. 


