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 ادلقدمة
 ، محمددد والصدةة والسدةم ىلدي  يدر  لدأ ا  أ مادين ،الحمدُد   رّب الادالمين 

 .وىلي آلِو وصحبِو أ ماين
 أما باد؛  
األسددداليب النحويدددة  مصدددادر دراسدددة مدددناء تاددددص مصددددرًا ميمدددًا فددد نو دواويدددن ال دددار  
وقدددد  ،فدددي ال دددار ةةبيدددر  ولدددو مةاندددة ،اإلسدددةميالحطيئدددة مدددن  ددداراء الاصدددر و  ،والبةغيدددة

 وليذا ا ترت ديوانو ميدانًا للدراسة. ،في  اره استامل أسلوب االستفيام ةثيراً 
ن ال اىر يسدتامل ىدذا ف، وقد قمُت ب رد الديوان ََ ب دةل متميدز  األسدلوبو دت َأ

أّنددديلل ولدددم و متدددي و ةيددد  و َمدددْن و االسدددتفيام ))مدددا  ))اليمدددزة وىدددللل وةدددذل  أسدددماء والسددديما
 .ميمالل في ديوانوو  َيمْ َميِ و  –أين أيوان و  ةمو  يستامل ))أيو 

  تضدددمن ماندددي االسدددتفيام ل دددًة  األولوقسدددمت البحدددث ىلدددي قسدددمين   المبحدددث 
ب دديٍء مددن التفصدديل ةلمددت ىلددي ))اليمددزة وىددللل ثددم ت ،وصدددارتو فددي الةددةم ،واصددطةحاً 
 . زءًا من أسلوب االستفيام مع ذةر  واىد  ارية من ديوانو بوصفيما

اسددم وآراء ةددل ل مددع تاريدد و صصددت المبحددث الثدداني  لدراسددة أسددماء االسددتفيام 
واألسماء التدي درسدتيا ىدي ))مدا  ،النحاة والبةغيين في ةل منيا مع ذةر  واىد من ديوانو

 .ضوء أسلوب االستفيام فيمتي وأّنيلل وتحليل ال واىد و  وةي ْن مَ و 
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د ةدان األسداس متنوىدة د وىدي مصدادر ال طائفدًة مدنوقد اىتمدت في ةتابدة البحدث 
ىدددل إذ ىليددو دار البحددث ثددم ةتددب نحويددة ٕٗٗديددوان الحطيئددة ب ددرح ابددن السددةيت )تمنيددا 

ىدددل و ددرح ٕ٘ٛب للمبددرد )ت ىدددل والمقتضددٓٛٔوبةغيددة متفرقددة منيددا الةتدداب لسدديبويو )ت
ىدل وم ندي اللبيدب البدن ٜٗٚىدل وال ني الداني للمرادي )ت ٕٗٙالمفصل البن يايش )ت 

ىدددل ومفتدداح الالددوم للسددةاةي )ت ٔٚٗلل ر دداني )ت  اإلى ددازىدددل ودالئددل ٔٙٚى ددام )ت 
 .ىدل وغيرىا من المصادرٕٙٙ

 .لي التوفيأوا  و  ،البحثىذا  إن ازو تامًا أر و أن أةون قد فقت في 
 

 أسلىة االستفهبم يف ديىان احلطيئة
 األولادلبحث 

 ،وقددد اسددتفيمني ال دديءَ  ،اسددتفيمو سددألو أن يفيمددو ،االسددتفيام   ل ددًة   طلددب الفيددم
 .لٔ)فأفيمتو وفيومتو تفييماً 
وقددال غيددره مددن البةغيددين   بَأنددو  ،ه السددبةي بددذل وحدددّ  ،  طلددب الفيددمواصددطةحًا 

 .لٕ)في األصللل ))طلب حصول صورة ال يء
واالسدت بار ىدو طلددٌب  وذىدب ىبدد القداىر ال ر داني إلددي أنو ))االسدتفيام اسدت بار

فقددددال ابددددن يادددديش   ))االسددددتفيام واالسددددتاةم واالسددددت بار  .لٖ)مددددن الم اطددددب أن ي بددددر لل
وفسودر ىدذا الةدةم فدي موضدع آ در فقدال   ))اىلدم أنو االسدتفيام يقتضدي  .لٗ)بمانًي واحدٍدلل

يطلبدو وذلدد  أنو االسدتفيام فدي الحقيقددة إنمدا ىدو ىيددد الفادل ألند  تسددتفيم ممدا ت دد  الفادل و 
ددا االسدددم فمالدددوم ىنددد فيددو وت يدددل ىلمددو ذا د دددل حدددر   ،؛ وال ددد  وقدددع فددي الفادددل ؛ وأمو وا 

 .ل٘)االستفيام ىلي الفال ال ىلي االسم ةان اال تيار َأن يليو الفال الذي د ل من َأ لِولل
 

 رة في الكالماالستفيام لو الصدا
ذىددب النحدداة إلددي َأنو لةسددتفيام صدددر الةددةم فددة ي ددوز تقدددم  دديء ممددا فددي حيددزه 

 .لٙ)زيدًالل وأ بو ذل للأىليو فة تقول ))ضربُت 
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فتقدددديم أدوات االسدددتفيام ووضدددايا فدددي صددددر الةدددةم ىدددو الدددذي ُيادددين ىلدددي إفدددادة 
وبدددين ةونيدددا  ،لةسدددتفيام وىدددو الفدددارأ الوحيدددد بدددين ةونيدددا مسدددتاملة ،ماندددي االسدددتفيام فييدددا
وذلدد  ألن الظددر  يتقدددم ىلددي مد ولددو  ددةل ال ملددة نحددو ))أزور   ،مسددتاملة ظرفددًا مددثةً 

متي أىلو رمضانلل ولةنو ىذا الظر  إذا تادد ماناه الوظيفي فاسدتامل أداة لةسدتفيام لدزم 
))متدديلل  الصددارة فدي ال ملدة فتصددير ال ملدة االسدتفيامية ))متدي أىددلو رمضدانلل وال تةدون

 .لٚ)أداة لةستفيام إالو في ىذا الموضع
 ،ىدو ةدون االسدتفيام طلبداً  وقد ىلل البةغيدون سدبب لدزوم االسدتفيام صددر الةدةم

ذا السدةاةيوالطلب مما ييدمص السدامع ويايندو يقدول  ؛ ىرفدت أنو ىدذه الةلمدات لةسدتفيام  ))وا 
يةدون لمدا ييمد  ويايند   دأَنو ال  امدأن الطلدب إنّ  ب فدي  ولديس  ،وىرفت َأنو االستفيام طلدب
ة مسدددتدىية لتقديمدددو فدددي يددد  وقدددد سدددبأ َأن ةدددون ال ددديء ميمدددا ،لمدددا و دددوده وىدمدددو بمنزلدددة

))ةيدد  نحددو يام صدددر الةددةم وو ددوب التقددديم فددي ففددة ُيا بدد  لددزوم ةلمددات االسددت ،الةددةم
 .لٛ)زيٌدلل و ))أين ىمرٌولل و ))متي ال وابلل وما  اةل ذل لل

 
 يام )اليمزة وىل(حرفا االستف

 ،)إْنل ُأم بددداب ال دددرط اليمدددزة   يدددرا النحددداة أنو )اليمدددزةل ُأم بددداب االسدددتفيام ةمدددا ةاندددت. ٔ
وأدوات  ،تسدددتامل فدددي غيدددره التدددي الفدددي االسدددتفيام  األصدددلية األداةويقدددال   بأنيدددا وحددددىا 

 ،ياواسدتاملت اسدتامال ،ماندي ىمدزة االسدتفيام فحملدت ىلييدا االستفيام األ را قد تضمنت
نيدددا حدددر  االسدددتفيام الدددذي ال ألَ ويقدددول سددديبويو   )) ،لٜ)وأنو ماندددي االسدددتفيام ىدددارض فييدددا

نومدا ترةدوا )األلد ُ  ،هفدي األصدل غيدرُ  لةسدتفيامولديس  ،غيدرهِ  إلييزول ىنو  ل فدي )َمدْنل و وا 
 تْ إذا تّمدد ،ا ىلددي )َمددْنليَ لُ د ِ أال تددرا أندد  تُدد وا االلتبدداَس ُنددأمِ حيددث و )ىددلل ونحددوىن  ل)متددي

ددْن َيددأِتي آِمَنددًا َيددوَم الِقَيامددةِ  ا  ىددّز و ددل  بصددلتيا ةقددول َأَفَمددْن ُيلَقددي فددي الندداِر َ ْيددٌر َأمو
 لٓٔ)

 .[ٓٗ]فصلت  
ويدددرا النحددداة أن أسدددماء االسدددتفيام ُبنيدددت ألنيدددا تضدددمن ماندددي )ىمدددزة االسدددتفيامل 

من ةدل واحدد و )أيدنل ولمدا تضد ل))سبب البناء فتضمن الحرفية في )ةي  وياّلل ال ر اني
 .لٔٔ)منيا ماني حر  االستفيام ُبني ةما يةون الحر  مبنيًالل
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وةددون االسددتفيام فييددا  ،ت ددار  )اليمددزةل َأصددالتيا فددي االسددتفيام لبددَأن )ىددلفن ددد 
 ،قدد قدال بدو طائفدة مدن النحدويين .بطريأ اأَلصالة ال بتقدير )ىمزةل االستفيام مايدا مستفاد

)َىدددْلل  فيفدددة   اسدددتفيام تقدددول ))ىدددل ةدددان ةدددذا  قدددول فددديالدددذي ي ،ومدددنيم ال ليدددل رحمدددو ا 
   لٖٔ)وقول زىير لٕٔ)وةذالل

 ]الطويل[ ؟ بمالَك ال َيدري َأىْل أنَت واِصُموُ  وذي َنَسٍب ناٍء بعيٍد وصمَتو
 

 .اضطرار أَلنو )ىلل حر  استفيام وةذل  )األل ل وال ُيستفيم بحرفي االستفيام
زة االسددتفياملل ىلدي ))ىددللل وىلدي سددائر أسددماء ))ىمد لد ددو  لٗٔ)وقدد َأ دداز المبدرد

   ل٘ٔ)وَأن د .االستفيام
 ]البسيط[ ِذي اأَلَكمِ  َأَىْل َرَأْوَنا بَسفح الُقف   سائًل َفواِرَس َيْرُبوٍع بشّدِتنا 

 
 .وىو قليل ال يقاس ىليو

ومدددن  دددواىد ))ىمدددزة االسدددتفياملل فدددي ديدددوان الحطيئدددة بَأنيدددا تدددد ل ىلدددي ال مدددل 
   لٙٔ)وال مل االسمية المثبتة والمنفية ومنو قولو ،مثبتة والمنفيةالفالية ال

   فمْوال َقِبيَل الَيْرُمزاِن ُتحاِصُرُه ]الطويل[ أتحُضُر أقوامًا َيُجوُدوا بماليم 
 

فدددي ىدددذا ال ددداىد تبدددين بدددَأن ))ىمدددزة االسدددتفياملل د لدددت ىلدددي  ملدددة فاليدددة فاليدددا 
االسدددتفيام ىمدددزة وةاندددت ىدددّة أو َفَيدددّةلل وماندددي ))لدددواللل  ددداءت ىندددا بماندددي )) ،مضدددارع
واليمدزة ال  ،ىلدي الحدال واالسدتقبال تدلفاليا مضارع لذا مثبتة  فد لت ىلي  ملة ،للااقل

   لٚٔ)ومنو قولو .اإلىرابمحل ليا من 
 ]الطويل[ وَأْكُمُم ِعْرضًا كاَن َغْيَر ُمَكمَّم  ِعْرِضي ُدوَن َأعراِضكم لكم  أََأجَعلُ 
 

اىد استامل ال اىر ))ىمزة االستفياملل مع ال ملة الفاليدة التدي فاليدا في ىذا ال 
 .وىي مثبتة؛ وتدلص ىلي الحال واالستقبال ،مضارع

 ومثلو قولو في د وليا ىلي ال ملة الفالية المنفية  
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   عمى رَْأِسِو َأْن َيْظِمَم الناس زَاِجُرُه]الطويل[  أََلْم أُك مسكينًا إلى اهلِل رَاغبًا 
 
ي ىدددذا ال ددداىد د لدددت اليمدددزة ىلدددي  ملدددة فاليدددة منفيدددة فاليدددا مضدددارع م دددزوم فددد

وىدو سدؤال ىدن النسدبة  ،المضّي وذل  لد ول )لمل ىلي الفال المضارعبد))لملل وتدلص ىلي 
 .))التصديألل

   لٜٔ)المثبتة ومثلو قولو في د وليا ىلي ال ملة االسمية
   عمى الُمَتحد ثينا]الوافر[ وناً نُ وكا  أِغربااًل إذا اسُتوِدّعِت ِسرًَّا 

 
في ىذا ال اىد د لت اليمزة ىلي  ملة اسمية مثبتة ؛ وىو استفيام م دازي  درج 

ووقدع المسدتفيم  ،و استفيام ىن النسدبة ))التصدديألل أيضداً إلي ماني التوبيخ والتحقير ؛ وى
 .ىنو باد اليمزة مبا رة ؛ وىو غير ممةن مع ))ىللل

   لٕٓ)ومثلو قولو
   َسَطا بالبكر َأْم َصْرُف الميالي]الوافر[  الَقْفِر َأْم ِذئٌب َأنيُس أذئُب 

 
وقددد وردت ))َأملل  ،فددي ىددذا ال دداىد د لددت اليمددزة ىلددي  ملددة اسددمية مثبتددو أيضدداً 

وفيددو اسددتفيام  ،وىددذا مددن ال ددواذ فددي ال ددار ،ولددم تحددذ  اليمددزة مددن ال ملددة ،الماادلددة مايددا
وُأ يددب بيمددزة  ،ًا وقاددت ))َأْملل الماادلددة فددي ترةيبيدداىددن المفددرد ))التصددورلل ولةونيددا تصددور 

وىدددذا غيدددر  دددائز مدددع ))ىدددللل وةدددذل  وقدددع  ،االسدددتفيام بدددالتايين وذلددد  بتايدددين ))الدددذئبلل
 .المستفيم ىنو باد اليمزة مبا رة

 لٕٔ)وقد تحذ  ىمزة االستفيام من ال ملة وذل  لو ود دليل يدلص ىلييدا ومندو قولدو
  

 َبُنوٍع َأْم الَقفَراُء َخْمف الّدواِبِر]الطويل[ ُكل  َمْنَيٍج  التي تأتي عمى فيِذي
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ىدو  ،وىدي  ملدة مثبتدة ،في ىذا ال اىد حذفت اليمزة وذل  لو ود ))َأملل الماادلدة
؛ وُأ يدب لماادلدة فدي ترةيبيدااستفيام ىن المفرد ))التصورلل ولةونيا تصورًا وقات ))أملل ا

 .بيمزة االستفيام ىن التايين
 
 ىل : .2

أداة م تصدددة بطلدددب ))التصدددديألل فدددة يسدددتفيم بيدددا إالو ىدددن مضدددمون ال ملدددة أي 
ولددذل  ال يةددون  وابيددا إالو ))ناددملل َأو ))اللل ويسددتفيم بيددا ىلددي  ،الددذي فييددا اإلسددنادىددن 

السدددواء ىدددن مضدددمون ال ملدددة الفاليدددة نحدددو قولندددا ))َىدددْل َقددداَم زيدددٌدلل وىدددن مضدددمون ال ملدددة 
 .لٕٕ)ىل ىمرٌو قاىٌدللاالسمية نحو قولنا ))

وذىب المرادي إلي َأنويا ))ال تد ل ىلي منفي باةس ))اليمزةلل التي تدد ل ىلدي 
أَلْيَس اُ  ِبَةاٍ  َىْبَدهُ  المنفي نحو قولو تاالي 

 .[ٖٙ]الزمر    لٖٕ)
وأ دداَر سدديبويو إلددي أن ))ىدددللل ليسددت أصددلية فددي االسدددتفيام ؛ وانمددا ىددي بمنزلدددة 

مسدددتفاد مدددن ))ىمدددزةلل مقددددرة مايدددا فيدددو يقدددول   بأّنيدددا االسدددتفيام بيدددا  ))قددددلل وىّلدددل سدددبب
))وتقول ))أم ىللل ف نمدا ىدي بمنزلدة ))قددلل ولةدنيم ترةدوا ))األَلد لل اسدت ناًء إذا ةدان ىدذا 

َىدددْل َأتَدددي َىَلدددي اليدددروي فدددي قولدددو تادددالي  وتابادددو لٕٗ)الةدددةم ال يقدددع إالو فدددي االسدددتفياملل
 .لٕ٘)حين من الدىر اإلنسانبماني قد أتي ىلي  [ٔ]الدىر   لدوْىرِ اإلنساِن ِحْيٌن ِمَن ا

وأضددا  أبددو حيددان فددي قولددو ))أن ))ىددللل إذا ةددان فددي حيزىددا فاددل و ددب إيةؤىددا 
ل لإّياه فة يقال ))ىل زيٌد قاملل إالو في ضرورة ؛ وقدال يمتندع حينئدٍذ أن تةدون مبتددأ أو  بدراً 

ىلي التصديأ المو ب نحدو ))ىدل قداَم زيدٌدلل و ))أزيدٌد ثم قال ))وتساوا اليمزة في د وليا 
 .لٕٙ)قائٌملل

ويستفيم بدد))ىللل ىدن مضدمون ال ملدة االسدمية ))ىدل زيدٌد منطلدٌألل ةمدا يسدتفيم 
 .بيا ىن مضمون ال ملة الفالية ))ىل انطلأ زيٌدلل

والدددذي  ،بالفادددل مدددن اليمدددزة وذىدددب البةغيدددون إلدددي أنو ))ىدددللل أةثدددر ا تصاصددداً 
 بالفال َأمران    أن يةون ليا مزيًد ا تصاًص َأو ب 
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وذلدد  ألّن ))التصددديألل ىددو الحةددم بددالثبوت أو  ،ةونيددا لطلددب ))التصددديألل فقددط .ٔ
 .االنتفاء

ت صيصدديا المضددارع باالسددتقبال ألنيددا إذا ةانددت ت صددص المضددارع باالسددتقبال  .ٕ
 .لٕٚ)صار ليا في الفال تأثير يو ب ا تصاصيا

لل فددي وذىددب  ماىددة مددن النحدداة إلددي  التوةيددد  إفددادةأنو ))ىددللل تةددون بمانددي ))إنو
ددْفِع َوالددَوْتِر  َوَليدداٍل َىْ ددر   َواْلَفْ ددرِ وحملددوا ىلددي ذلدد  قولددو تاددالي  ،والتحقيددأ  َوال و

فيقدول اليدروي    [٘ – ٔل ]الف در   ٕٚ)َىْل ِفْي َذِلدَ  َقَسدٌم ِلدِذْي ِحْ در َواللوْيِل ِإَذا َيْسِر 
لل وماناه ))إنو للل بَأنو ))ى  .لٕٛ)في ذلَ  قسمًا لذي ح ٍرلل في اآلية الةريمة بماني ))إنو

ن إلددددي القددددول ))تنفددددرد ))ىددددللل دون ))اليمددددزةلل بددددَأن يددددراد بيددددا اوذىددددب أبددددو حيدددد
 .لٜٕ)االستفيام بيا ال حد نحو ))ىل يقدر ىلي ىذا غيريلل أي ما يقدرلل

فيام ؛ إنمدددا تةدددون مدددع األداة وةدددذل  ندددصو النحددداة ىلدددي زيدددادة ))ِمدددْنلل فدددي االسدددت
فقد ا ترط ابدن ى دام لزيادتيدا ))تقددم نفدي أو نيدي أو اسدتفيام بدد))ىللل نحدو  .))ىللل فقط
َفاْرِ ِع الَبَصَر َىْل َتَرا ِمْن ُفُطْورٍ قولو تاالي 

 .[  ]المل    لٖٓ)
     لٖٔ)))ىللل ىند الحطيئة في د وليا ىلي ال ملة الفالية قولوومن  واىد 

لِ ُمَناَدى ُعبْيَداَن  كنُت إالَّ نائيًا إذ َدَعْوُتمُ  وىل    باِقُره]الطويل[ المحَّ
 

وىدي مثبتدة ؛ وُأِريدد في ىذا ال اىد د لدت ))ىدللل ىلدي  ملدة فاليدة فاليدا مداٍض 
لل بمانددي ))قدددلل وذلدد  لددد وليا لو دداءت ))ىدد ،وىددي لةسددتفيام ىددن النسددبة ،بيددا التصددديأ

وَأفدددادت أيضدددًا مدددا تفيدددده أداة النفدددي لدددذل   ،دوث والت ديددددىلدددي  ملدددة فاليدددة دلدددت ىلدددي الحددد
 .د لت ))إالولل في ال ملة قصدًا لإلي اب

   لٕٖ)ومثلو قولو
   َدارًا ِلِيْنٍد بَجْزِع الَخْرِج فالدَّاِم ]البسيط[ ىل َتْعِرُف الداَر ُمْذ عاَمْيِن َأو عاٍم 

 
ف صصدت  ،ليدا مضدارعي  ملدة فاليدة مثبتدة فالفي ىذا ال اىد د لت ))ىللل ى

 .المضارع لةستقبال وىي لةستفيام ىن النسبة ))التصديألل
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   لٖٖ)ومثلو قولو 
 وىل يأكُل الُقالََّم إالَّ األباِعُر]الطويل[  أتوني بقالٍَّم وقالوا َتعشَُّو 

و دداءت  ،فددي ىددذا ال دداىد د لددت ))ىددللل ىلددي  ملددة فاليددة مثبتددة فاليددا مضددارع
بماندددي النفدددي ))يأةدددُللل أيضدددًا ألَنيدددا د لدددت ))إالولل فدددي ال ملدددة بماندددي ))قددددلل واسدددتاملت 

 .بادىا قصدًا لإلي اب
 يقولون : َىْل َيْبِكي ِمَن الشَّْوِق حاِزٌم 

   ذاِت اإللِو َحِنْيُف ]الطويل[ إلىَتخمَّى     
 

وأريددد بيددا  ،فددي ىددذا ال دداىد د لددت ))ىددللل ىلددي  ملددة فاليددة مثبتددة فاليددا مضددارع
))ىللل بماني ))قدلل وذل  لد وليا ىلي  ملة فاليدة دلدت ىلدي الحدال  ءتو ا ،التصديأ
 .وىي لةستفيام ىن النسبة ،واالستقبال

 
 ادلبحث الثبني

 أمسبء االستفهبم
إلددي َأنو وذىددب النحدداة  لٖٗ)مددا   وقددال سدديبويو ))أنيددا مبيمددة تقددع ىلددي ةددل  دديءلل

ىددو ع  األ ددياء َأ ندداس نددي أيص تقددول   ))مددا ىددذاعلل بما ىددن ال ددنس ))مددالل تةددون للسددؤال
ىدن حدال وتةدون للسدؤال فيةون  وابو ))إنسانلل أو ))َفرسلل أو ))ذىدبلل أو نحدو ذلد  ع 

سدؤال  [ ]البقدرة   َقداُلْوا اْدُع َلَندا َربودَ  ُيبوديُن َلَندا َمدا ِىديَ ففي قولو تادالي  وِ قل وصفتِ اي الما 
  ))مدا زيددٌدلل فيقددال    ت اآلدميددين تقددولوتةددون للسدؤال ىددن صدفا ،ياوصددفتِ  البقدرةِ  ىدن حددالِ 

 .لٖ٘)وىي في ذل  تةون بماني ))أيو  يٍءلل )) وادلل أو ))ب يللل أو نحو ذل 
أي  ددددديء  [ٖٖٔ]البقدددددرة    َمدددددا َتْاُبدددددُدونَ وذىددددب الزم  دددددري فدددددي قولدددددو تادددددالي 

))َمدْنل  و ))مالل ىام في ةل  يٍء ف ذا ُىِلَم ال رض بدد))مالل و ))َمدْنلل وتسدتامل ،تابدون
 .لٖٙ)))َمْن تابدونلل لم يام إالو ُأولي الالم وحدىملللما ال ياقل ولو قيل 

وقددد وافددأ البةغيددون النحدداة فيمددا ذىبددوا إليددو فددي مانددي ))مددالل واسددتدّلوا ىلددي ذلدد  
َوَما َربص الَااَلِمْينَ  بسؤال فرىون

 .[ٖٕ]ال اراء    لٖٚ)
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ه متاددددة منيددا   فددي قولنددا   ))مددا و ددو  إلدديفددي إىددراب ))مددالل  وقددد ذىددب اليددروي
وفدي قولندا   ))مدا َفَاددَل زيدٌدلل فدي موضددع  ،اسدم علل فد ن ))مدالل فددي موضدع رفدع باالبتددداء

ذا  ،نصب لوقوع الفال ىلييا   ))مدا  داَء ِبدَ علل فمدا فدي  ةدان الفادل الزمدًا ةمدا فدي قولنداوا 
 ...لٖٛ)موضع رفع باالبتداء وما بادىا  برىا

ر بيددا وتحددذ  ألفيددا ت فيفددًا لةثددرة االسددتامال أو دلدديًة ىلددي وقددد يتصددل حددر  ال دد
الترةيدددب إذ رةدددب حدددر  ال دددر مدددع ))مدددالل حتدددي صدددار الم مدددوع ةةلمدددة واحددددة موضدددوىة 

َم َأْندَت ِمدْن ِفديتادالي  لةستفيام أو فرقًا بدين االسدتفيامية والموصدولة فليدذا حدذفت فدي قولدو
ِذْةَراَىا

]الندور ِو َىدَذاٌب َىِظدْيمٌ َمدا َأَفْضدتُم ِفيدَلَمسودُةْم ِفيلي وقولدو تادا .[ٖٗ]النازىات    لٜٖ)
  ٔٗ]. 

وقددد تتصددل بيددا  ،وىندددما تحددذ  َألدد  ))مددالل تبقددي الفتحددة ىلددي المدديم دلدديًة ىلييددا
دددا قدددوليم   الحدددذ  فيقدددول سددديبويو فدددي ذلددد   ن))ىددداء السدددةتلل صددديانة للحرةدددة ىددد   ))وأمو

ألَنوددَ  حددذفت األلدد  مددن  ،ىددذه الحددرو  َأ ددود إذا وقفددت وِلَمددْو فاليدداء فددي ،ْيَمددوْ وفِ  ،َىةَمددوْ 
 ،وفي موضع آ ر يقول   ))وقد قال قدوم   ِفدْيمْ  لٓٗ)))مالل وصار آ رُه ةآ ِر أِرِمْو واغُزِهلل

لل ألنودو لدم يحدذ  منيدا  ديٌء مدن  ،وِبدْم...ع ةمدا قدالوا   ا دْش  ،وةدةمْ  ولديس ىدذه مثدل ))إنو
 .لٔٗ)آ رىالل

 - أنو ))ماذالل ي وز فييا الو يان إليبد))ذالل ذىب سيبويو  وقد تفترأ ))مالل
. أن تةون ))مالل اسدتفيامية و ))ذالل موصدولة بمنزلدة ))الدذيلل ومندو قدول لبيدد بدن َأبدي ٔ

   لٕٗ)ربياة
   َأَنْخٌب فُيقَضى َأْم َظالٌل وَباِطُل]الطويل[ ْسَأالن المرَء َماذا ُيحاِولُ َأال تَ  

 ،لل  برىداإذا))مدالل مبتددًأ و )) إىدراب إلديفدي ىدذا الو دو وقد ذىب ابن ىصفور 
 .لٖٗ)الصلة إليواالسم الموصول يحتاج  ،وتبقي ))مالل ىلي بابيا من االستفيام

. أن يةدون ))مدداذالل ةلوددُو اسدتفيامًا ىلددي الترةيددب بمنزلدة اسددم واحددٍد فيةدون قولدد    ))مدداذا ٕ
َقداُلْوا   َ ْيدَراً  َمداَذا َأْندَزَل َربصُةدْمعلي رَأيَتلل بمنزلة ))ما رَأيَتلل ومنو قولدو تادا

]النحدل    لٗٗ)
 .وىذا ما ذىب إليو ابن ىصفور ،فَأىرب ))ماذالل مفاواًل مقدمًا لرأيتُ  ،[ٖٓ
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د وليددا ىلددي ال مددل الفاليددة  ))مددالل االسددتفيامية فددي ديددوان الحطيئددةومددن  ددواىد 
   ل٘ٗ)والسمية قولو

 َعْيَشًا وَقد كاَن ذاَق الموَت َأو َكَربًا]البسيط[ َت َلُو َما كاَن ذنبَك في جاٍر َجَعمْ 
 

وةدان د لدت بدين ))مدالل  ،أحدد نواسدخ االبتدداءفي ىذا ال اىد د لت ))مالل ىلدي 
 .والمبتدأ ))ذنبَ لل واستفيم بيا ىن المفرد ))التصورلل

   لٙٗ)ومثلو قولو
   ُذو ُغرٍَّة وُحُجوِل]الطويل[َبَدا واِضٌح     ُر الحكاُم بالَفصِل َبْعَدَما َفما ينظ

 
ولددم تحددذ  داللددة ىلددي  ،فددي ىددذا ال دداىد اتصددل حددر  ال ددر بددد))مالل وثبددت َألفيددا

فدد لت ))مدالل ىلدي  ملدة فاليدة  ،موضدوىة لةسدتفيام الترةيب حتي صارت ةةلمدة واحددة
 .وأستفيم بيا ىن المفرد ))التصورلل ،مضارع فاليا

   لٚٗ)ومثلو قولو
   والِعيُش َتْخرُج من َأعالِم َأوطاِس]البسيط[  مَّفتني مجَد ابِن َعمَّتُكمُ َعالَم كَ 

 
في ىذا ال اىد حذفت َأل  ))مالل التصاليا بحدر  ال در ))ىلديلل وبقيدت الفتحدة 

وقددد د لددت ىلددي  ملددة فاليددة فاليددا  ،دلدديًة ىلددي األلدد  المحذوفددة وذلدد  لةثددرة االسددتامال
 .صورللواستُفيم ىن المفرد ))الت ،ماضٍ 

وةدددان قدددد َحبسدددُو  وقدددد تدددرد متصدددلٌة مدددع ))ذالل ومندددو قولدددو لامدددر بدددن ال طددداب 
   لٛٗ)فقال

 ُحِمْر الَحواِصِل ال ماٌء وال َشَجٌر]البسيط[ َماذا تقوُل أَلفراٍخ بذي َمَرٍخ 
 

نددي ))الددذيلل وذلدد  ألَنددو لددم  ت ))مددالل بددد))ذالل الموصددولة تنددتر قفددي ىددذا ال دداىد ا
صددواًل مددع ))مددالل لددذل  صددارت ))مددالل مددع ))ذالل ةةلمددة واحدددةع وقددد يثبددت ةددون ))ذالل مو 
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وقدد د لدت ))مدالل ىلدي  ملدة فاليدة مثبتدة  ،يةون ))ماذالل ُةلوو اسمًا موصدواًل بماندي الدذي
 .فاليا مضارع

 
 ))من(( :
ويةددون  ،ويةددون بيددا ال ددزاء لَ ناسدديّ  ،قددال سدديبويو   وىددي ))للمسددألة ىددن األُناسددي   

 .لٜٗ)يلل لَ ناسّيللبمنزلة ))الذ
 ،َأنيدا تةدون للسدؤال ىدن النداس َأو للسدؤال ىدن ةدل مدا ياقددل إلديوقدد ذىدب النحداة  

وقددد َأ ددار السددةاةي إلددي َأنويددا للسددؤال ىددن ال ددنس مددن ذوي الاقددل تقددول   ))َمددْن  بريددُللل 
 .لٓ٘)َأب ٌر ىو َأم ملٌ  َأم  ن يلل))بماني 

  ))َمدددْن قددداَم إالو زيدددٌدلل قدددد  لنفدددي ففدددي قولنددداوقدددد َأضدددا  النحددداة بَأنيدددا تفيدددد ماندددي ا 
ُأ ددربت ))َمددْنلل االسددتفيامية مانددي النفددي والمانددي   ))مددا قدداَم إاّل زيددٌدلل ومنددو قولددو تاددالي 

 َ َوَمْن َيْ ِفُر الذصُنوَب إالو ا    لٔ٘)ماناه   ال َأحد ي فر الذنوب إال ا  [ٖ٘ٔ]آل ىمران. 
قسدددمين   تامدددة  إلددديوتنقسدددم  .أنيدددا ال تةدددون إال اسدددماً ابدددن ىصدددفور فيقدددول    وأمدددا 
 .لٕ٘)والتامة   أن تةون استفيامية مثل قول    َمْن ىند ع ،وغير تامة
َمدْن   فدي محدل  ،وذىب اليروي في إىرابيا في قولنا   ))َمْن َأبو علل وأ دبو ذلد  

 .لٖ٘)وما بادىا في محل رفع  بر ،رفع باالبتداءِ 
   لٗ٘)د وليا ىلي ال ملة الفالية قولو الحطيئة  في ديوانومن  واىد ))َمْنلل  

   وَمْن ُيَسو ي بَأنِف الناقِة الذَّنبا]البسيط[ ُىُم قوم ىم اأَلنُف واأَلذناُب َغيرُ 
 

وُأريدد بيدا السدؤال  ،في ىذا ال اىد د لت ))َمدْنلل ىلدي  ملدة فاليدة فاليدا مضدارع 
قدددد أفدددادت ماندددي النفدددي ىلدددي تقددددير و  ،ىدددن مدددا ياقدددل أو ىدددن ال دددنس الم ددد ص والمايدددب

و الفدو  ،ل٘٘)وذل  بدليل اقترانيا بالواو ةما قالو ابدن مالد  ))ليس ُيسو ي بَأن  الناقة الذنبالل
 .[ٕ٘٘]البقرة    َمْن َذا الوِذي َيْ َفُع ِىْنَدُه إالو ب ْذِنوِ   قولو تاالي  ابن ى ام بدليل

   لٙ٘)ميةومثلو قولو في د وليا ىلي ال ملة االس 
   [ِمْن َأي  ريِح اأَلعاِصِر]الطويل وِريُحُكمُ  ِسينا َمْن َأْنُتُم وَمْن َأنُتُم ؟ ِإنَّا نَ 
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وةدذل  ىدو  ،ريدد بيدا االسدتفيام ىدن  دنس اأَل د اصوأُ  ،د لت ىلي  ملدة اسدمية 

بدن استفيام ىن المفرد ))التصورلل وَأفادت ىنا ماني النفي بدليل اقترانيا بالواو ىلي قدول ا
 .لٚ٘)مال 

 
 ))كيف(( :
ويلييدددا الفادددل أولدددي ألَنيدددا فدددي  ،َأنيدددا تسدددتامل ىلدددي َأي  حدددالٍ  إلددديذىدددب سددديبويو  

 .لٛ٘)يذةر بادىا الفال اأَلصل ىندىم حرو 
فتقددول   يقددال   ))ةيددَ  َأنددتعلل  األحددوالوتسددتامل للسددؤال ىددن حدداٍل يددنظم  ميددع  
َأنيدا تسدتامل  إلديمدن أىدل الل دة وذىب  ماىدة  .واألحوال أةثر من أن يحاط بيا ،صحيح

وتسدتامل حدااًل ال سدؤال مادو نحدو قولندا  .لٜ٘)سؤااًل محضدًا ىدن الحدال فدي ))ةيدَ  َأندتعلل
َيددداَح ))ألةرمنددد  ةيدددَ  ُةندددتلل َأي ىلدددي أي حددداٍل ةندددت ؛ ومندددو قولدددو تادددالي  اُ  ُيرسدددُل الر 

 .[ٛٗ]الروم    لٓٙ)اءُ َفتُِثْيُر َسَحاَبًا َفَيْبُسُطُو ِفْي السوَماِء َةْيَ  َي َ 
وفيددو قددول  لٔٙ)يقددال فددي ))سددو لل ))سددولل امددلوقددد ي ّفدد  لفظيددا فيقددال ))ةيلل  
   لٕٙ)ال اىر

   َقْتالكُم ولَظى الَيْيَجاِء َتْضَطِرُم]البسيط[      ثُئَرتْ  سمٍم وما إلىكي تجنحون  
 إلديباضديم وذىدب  ،وقد َأَراَد ال اىر بَأن ))الفاءلل حذ  مدن ))ةيد لل ا تصداراً  

َأنيا ل ة فيقول في ذل  ابن يايش ))في ةي لل ل تان قالوا   ))ةي  وةديلل والصدحيح َأن 
 .لٖٙ)قوليم   ))ةّيلل من قبيل ل ة ال ار

ولةدنو السديرافي واأَل فدش ذىبدا إلدي َأنيدا اسدم غيدر  ،َأنيدا ظدر  إليوذىب سيبويو  
 ،فدٌع مدع المبتددأ ونصدب مدع غيدرهوىنددىما ر  ،ظر  وَأنو موضايا ىند سيبويو نصدب دائمداً 

ألَنيدددا تقدددع  بدددرًا قبدددل مدددا ال يسدددت ني نحدددو ))ةيدددَ  َأندددتلل وحدددااًل قبدددل مدددا يسدددت ني بدددو نحدددو 
 .لٗٙ)))ةي   اء زيٌدلل
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ددا ةيدد لل فللسددؤال   وذىددب السددةاةي مددن البةغيددين مددذىب النحدداة فددي قولددو   ))وَأمو
... .))سددددقيٌملل َأو ))م دددد ولٌ ىددددن الحددددال إذا قيددددل   ))ةيدددد  زيددددٌدلل ف وابددددو ))صددددحيحلل َأو 

 .ل٘ٙ)ينتظم األحوال ةليالل
   لٙٙ)قولو الحطيئة  ومن  واىد ))ةي لل في ديوان 
   عمى َمْوطٍن وال َأِدَيمُكُم َقدُّوا]الطويل[ ْم َأْعَمُمُيُم َخَذُلوُكمُ لوكيف و  

 
ريددَد بيددا وأُ  ،وقددد د لددت ))ةيدد لل ىلددي  ملددة فاليددة منفيددة فاليددا مضددارع م ددزوم 

وقد اسدتاملت فدي ماندي النفدي ف داز د دول ))اللل مدع ))الدواولل باددىا  ،ؤال ىن الحالالس
   لٚٙ)ومثلو قولو .أَلن ماني َأول الةلمة )) حدلل

   إذا ُذِكرُت ِبَظْير الَغيِب تأتيني ]البسيط[  الِيجاُء وما تنفكُّ صاِلَحٌة  كيف 
 

ي د لددت ىلددي  ملددة أَ للوقددد وقاددت ))ةيدد لل فددي محددل رفددع  بددر لمبتدددأ ))الِيَ دداء 
ِىَ داء ))زيددلل وىدو زيدد ال يدل  إلديوُأريد بيا السؤال ىن ةيفية الي اء ىنددما ُدِىدي  ،اسمية

 ...وأن أ يقول ،فأبي ،وَأرغبوُه في ذل  بن أوس
 
 
 
 

 ))متى(( :
ىن الزمان ُي ني ىن  ميدع أسدماء الزمدان فقولندا   ))متدي  وىي اسم مبني للسؤال 

َأم  دير ةدذا ع َأم سدنة ةدذاع  ،يدوم ال مادة السدفر َأم يدوم السدبتولندا ))أَ السفرلل ُي ندي ىدن ق
 .لٛٙ)فيي في الزمان بمنزلة أين في المةان

ددا ))متدديلل ف ّنمددا تريددد بيددا َأْن ُيوق ددَت لدد  وقتددًا وال  إلدديوذىددب سدديبويو   القددول   ))وَأمو
 .لٜٙ).. وَأ باه ىذالل.َأو  ير ةذا ،ف ن ال واب فيو اليوم َأو يوم ةذا ،تريد بيا ىدداً 
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وقددد  ادددل النحددداة  .وتسددتامل فدددي االسددتفيام ىدددن الزمدددان ماضدديًا ةدددان أو مسدددتقبةً  
وةائنددة بمنزلددة ))َأيددوم ال ماددة أم  ،للزمددان ألَنيددم و دددوىا سددؤااًل ىددن اأَلزمنددة اً ))متدديلل ظرفدد
فدددارأ وبيدددذا يقدددول أبدددو حيدددان ))أمدددا متدددي فلتامددديم اأَلزمندددة فدددة ت .لٓٚ)السدددفرلليدددوم السدددبِت 

 .لٔٚ)الظرفيةلل
وقدد َيسدأل  ،وقد وافأ البةغيون النحويين فدي م ديء ))متديلل للسدؤال ىدن الزمدان 

بيدددا ىدددن الزمدددان ماضددديًا فتقدددول ))متدددي  ئدددتلل وال دددواب ))سدددحرًالل أو ةدددان مسدددتقبًة نحدددو 
 .لٕٚ)))متي تأتيلل فيقال   باد  ير

  ))متددي نصددُر نحددو وتسددتامل ))متدديلل فددي  مسددة أو ددو   أوليددا   اسددم اسددتفيام  
   لٖٚ)اِ لل وثانييا   اسم  رط ةقول ال اىر

   وني]الوافر[ة َتْعرفُ مامَ ع العِ ضَ أمتى   َجاَل وَطالَُّع الثنايا ا ابنُ أنَ 
 

متدددي الةدديسلل فدددي ل دددة ط نحدددو قولندددا   )) التددو مدددن سددوثالثيددا   اسدددم مدددراد  للو  
ددِولل أي مددن وقددال اليددروي   وحةددي الةسددائي ىددن الاددرب   ))َأ رَ  ،ىددذيل َ ددُو ِمددْن َمتددي ُةم 

ورابايدا   حدر   در بماندي ))مدنلل ةقولندا ))أْ َرَ دُو متدي  .لٖٚ)وىي ل ة ُىَذْيلٍ  ،َوَسِط ُةم وِ 
 .ل٘ٚ)ُةم لل َأي ))من ُةم لل

   لٙٚ)ومن  واىد ))متيلل في ديوانو قولو 
   َنَنا ِمْن َتَناُكِر ]الطويل[ِضَئااًل فما إْن َبي    م ؟ إنَّ رََأْيَنا ُشُخوَصُكمْ متى ِجْئتُ  
وقدد وردت للسدؤال ىدن الزمدان  ،وقد د لت ))متيلل ىلي  ملة فالية فاليا ماضٍ  
وىددو يدرا   وصديم واردة إليددو و ))متديلل فدي ىددذا  ،إذ يسدأل ىددن وقدت م يدئيم ،الماضدي

 .للزمان أيضاً  ال اىد َأفادت ظرفاً 
 

 ))أنَّى(( :
وقدد وافدأ النحداة  لٚٚ)ن فدي ماندي   َةيدَ  وَأْيدَنللوقد ذىب سيبويو إلدي َأنويدا ))تةدو  

ولةدن بادض النحداة َأضدافوا ماندًي ثالثدًا ىدو ))متديلل ولةدنيم لدم يدذةروا  ،سيبويو في ماناىدا
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داً   [ٜٕ٘]البقددرة    َأنودي ُيْحِيدي َىددِذِه اُ  َبْادَد َمْوِتَيدا واسددتدل الزرة دي بقولدو تاددالي ،ليدا نصو
 .لٛٚ)اني ))متيللفي ذه اآلية الةريمة في م

ددا السدددةاةي فقدددد وافدددأ سدديبويو فدددي ورودىدددا بمانيدددين فقددط واسدددتدل بقولدددو تادددالي   وَأمو
 َْأنودددي ِ دددْئتُْم  َفدددْأُتْوا َحدددْرَثُةم[   ٖٕٕالبقدددرة]  الةريمدددة فددد نو ))َأنوددديلل بماندددي  اآليدددةفدددي ىدددذه

ددا فدد [ٖٚ   ]آل ىمددرانَأنوددي َلددِ  َىددَذا ))ةيدد لل وفددي قولددو تاددالي ي ىددذِه اآليددة الةريمددة وَأمو
قولو في ىذه اآلية األولدي بأنيدا  إليوقد ذىب النحاة والمفسرون  .لٛٚ)ف نويا بماني من أينع
 .لٓٛ)تةون بماني ))ةي لل

 درطية وليسدت اسدتفيامية  َفْأُتْوا َحدْرَثُةْم َأنودي ِ دْئتُْم وقد قيل   بَأن اآلية الةريمة  
 .لٔٛ)ىلي حد قول أبي حيان

   لٕٛ)اىد ))أنويلل في ديوانو قولوومن  و  
 َيْيَتدي]الطويل[ ما كان ساِري الدَّو  بالمَّيلو  والدَّوُّ بيني وبينيا وأنَّى اىتدتْ      

 
و اءت في ىذا ال داىد بماندي  ،وقد د لت ))َأنويلل ىلي  ملة فالية فاليا ماضٍ  

وقددد تةددون  ،ِمددْن َأيددَن اىتدددتلل))ةيد لل َأي ))ةيدد  اىتدددتلل أو بمانددي ))ِمددْن َأْيدَنلل أي ))
 بماني ))متيلل أيضًا واألر ح أن تةون بماني ))ةي لل في ىذا ال اىد...
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 .ل موضااً ٖٓ) ب ةل غير قليل بلغ لوَأنوي

َْ و َأيوان و ةم و ولم يستامل في ديوانِو أسماء االستفيام اأُلَ ر )أيو  .ٗ    .َأينلو ميما و  َيمْ َمِو
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 .ٖٙٓ/ٕوينظر م ني اللبيب    ،ٖٖٗ/ٔ   الةتاب .ٗٙ

 .ٓ٘ٔمفتاح الالوم    .٘ٙ

 .ٙٙديوانو    .ٙٙ

 .ٜٕ٘ديوانو    .ٚٙ

 .ٓٗٔ/ٕفي النحو    األصول .ٛٙ

 .ٕٚٔ/ٔالةتاب    .ٜٙ

 .ٜٕٓواأُلزىية    ،ٖٖٗ/ٔينظر م ني اللبيب    .ٓٚ

 .ٓٗ٘/ٕارت ا  الضرب    .ٔٚ

 .ٕٚٛ/ٕينظر  روح التل يص    .ٕٚ
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 .ٕٖٔ/ٔوم ني اللبيب    ،ٕٚٓ/ٖةتاب   ل ينظر الثيالبيت لسحيم بن و  .ٖٚ

 .ٕٓٔ – ٜٕٓاأُلزىية    .ٗٚ

 .ٖٗٙ/ٔ  وينظر م ني اللبيب  ،ٛٗ٘/ٕارت ا  الضرب    .٘ٚ

 .ٖٖٔديوانو    .ٙٚ

 .ٖٕ٘/ٗالةتاب    .ٚٚ

 .ٕٓ٘/ٗالبرىان في ىلوم القرآن    .ٛٚ

 .ٓ٘ٔمفتاح الالوم    .ٜٚ

 .ٕ٘٘   وتأويل م ةل القرآن ،ٙٔٔ/ٕو رح الةافية    ،ٖٔٔينظر الصاحبي    .ٓٛ

 .ٔٚٔد  ٓٚٔ/ٕ  ألبي حيان األندلسي    البحر المحيط .ٔٛ

 .ٗٚديوانو    .ٕٛ

 
 ثبت ادلصبدر وادلراجع

ىددل تحقيدأ وتاليدأ ٓٗٚارت ا  الضرب من لسان الارب   ألبي حيان األندلسي )ت  .ٔ
 .مطباة المدني .مٜٚٛٔ -ىد ٛٓٗٔ ،ٔط ،اسمّ   الدةتور مصطفي أحمد الن

تحقيدددأ   ىبدددد  ،ىددددل٘ٔٗد اليدددروي )ت اأُلزىيدددة فدددي ىلدددم الحدددرو  / لالدددي بدددن محمددد .ٕ
 .مٜٔٚٔ ،دم أ ،الماين الملوحي

ىددل تحقيدأ   الددةتور ىبدد الحسدين ٖٙٔألبي بةدر بدن السدراج )ت ،األصول في النحو .ٖ
 .مٖٜٚٔ ،الن   ،الفتلي

تحقيددددأ   ل نددددة مددددن  ،ىدددددل ٜٖٚفددددي ىلددددوم البةغددددة   لل طيددددب القزوينددددي ) اإليضدددداح .ٗ
 .ب داد –المثني  مةتبة ،اأَلساتذة

 .ىدٕٖٛٔ ،مصر ،األوليىدل الطباة ٘ٗٚالبحر المحيط   ألبي حيان النحوي )ت  .٘

 أبدددوتحقيدددأ   محمددد  ،ىدددلٕٜٚالبرىددان فددي ىلدددوم القددرآن   لبددددر الدددين الزرة دددي )ت  .ٙ
 .مٜٚ٘ٔ ،مصر ،األوليالطباة  ،إبراىيمالفضل 

لسديد ىددل تحقيدأ   إٙٚتأويل م ةل القرآن   ألبي محمد ىبد ا  مسلم بن قتيبة )ت  .ٚ
 .مٜٗٛٔ ،القاىرة ،مطباة ىيسي البابي ،أحمد صقر



 م لة  اماة تةريت للالوم اإلنسانية
 لٕٚٓٓآب )ل                     ٚ) ل                  الاددٗٔ)  لدالم

 ٔٔٔ 

ىددددل تحقيدددأ   محمدددد ةامدددل ٙٛٙتسدددييل الفوائدددد وتةميدددل المقاصدددد   البدددن مالددد  )ت  .ٛ
 .مٜٚٙٔ ،مصر ،برةات

تحقيدأ  ،ىددلٜٗٚللحسدن بدن ىبدد ا  المدرادي )ت  ،ال ني الداني فدي حدرو  الماداني .ٜ
 .مٖٜٚٔ ،بحل – األوليالطباة  ،ةو   الدةتور ف ر الدين قبا

بدددددد القددددداىر بدددددن ىمدددددر الب ددددددادي )ت لا –ولدددددب لبددددداب لسدددددان الادددددرب  األدب زاندددددة  .ٓٔ
دار الةتدداب الاربددي  ،األولدديالطباددة  –  ىبددد السددةم محمددد ىددارون تحقيددأ ،ىدددلٖٜٓٔ

 .مٜٚٙٔ ،القاىرة –

تحقيدأ   محمدد ىلدي الن دار  ،ىددلٕٜٖألبي الفتح ىثمان بن  ني )ت  – ال صائص .ٔٔ
 .بيروت –اليدا  دار ،الطباة الثانية –

تاليدددأ و دددرح   محمدددد ىبدددد  ،ىددددلٔٙٗلابدددد القددداىر ال ر ددداني )ت  – اإلى دددازدالئدددل  .ٕٔ
 .مٜٙٚٔ ،القاىرة ،األوليالطباة  ،المنام  فا ي

تحقيددأ   نامدان محمددد أمددين  ،ىددلٕٙٗديدوان الحطيئددة بروايدة و ددرح ابدن السددةيت )ت  .ٖٔ
 .مٜٚٛٔ -ىد ٚٓٗٔ ،ٔط –القاىرة  –مةتبة ال فا ي  –طو 

 .مٕٜٙٔ –الةويت  –تحقيأ   إحسان ىباس  –وان لبيد بن أبي ربياة دي .ٗٔ

تحقيدأ   محمدد محيدي الددين ىبدد  ،ىددلٓٓٙ رح ابن ىقيدل ىلدي ألفيدة ابدن مالد  )ت  .٘ٔ
 .ىدٜٙٚ ،الحميد

تحقيأ   د. صداحب أبدو  ،ىدلٜٙٙالبن ىصفور اال بيلي )ت  –حمد الز ا ي  رح  .ٙٔ
 .اإلسةميالتراث  حياءإ – األوقا وزارة  ،مٜٓٛٔ -ىد ٓٓٗٔ –صباح 

دار  ،ىددلٗٛٙلرضدي الددين االسدتراباذي )ت  ،البن الحا ب – رح الةافية في النحو  .ٚٔ
 .بيروت –الةتب الالمية 

 –ىددددالم الةتددددب  ،ىدددددلٖٗٙلموفددددأ الدددددين بددددن يادددديش )ت  ، ددددرح المفصددددل للزم  ددددري .ٛٔ
 .بيروت

اددة ىدددل طبددع بمطبٚٚٚلبيدداء الدددين السددبةي )ت  ىددروس األفددراح – ددروح التل دديص  .ٜٔ
 .ىيسي البابي الحلبي بمصر
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 ،لىدددٕٜٖارس )ت ألحمددد ابددن فدد ،الصدداحبي فددي فقددو الل ددة وسددنن الاددرب فددي ةةميددا .ٕٓ
 .تحقيأ   مصطفي ال ويمي .مٜٗٙٔمطباة بيروت  ،مٜٓٔٔالقاىرة / 

 .مٜٔٚٔ ،بيروت ،للدةتور ىبد الازيز ىتيأ –ىلم المااني  .ٕٔ

تحقيدأ   الددةتور  ،ىددل٘ٚٔ)ت  ىبدد الدرحمن ال ليدل بدن أحمدد الفراىيددي ألبي ،الاين .ٕٕ
 .مٜٔٛٔ ،ال ميورية الاراقية –السامرائي  إبراىيمميدي الم زومي والدةتور 

تحقيددأ و ددرح   ىبددد  ،ىدددل٘ٛٔألبددي ب ددر ىمددرو بددن ىثمددان بددن قنبددر )ت  –الةتدداب  .ٖٕ
 .ملٖٜٛٔ -ىد ٖٓٗٔ)،ٔط ،القاىرة –مةتبة ال ان ي  ،السةم محمد ىارون

تحقيدددأ  ،ىددددلٔٚٗ)ت  لابدددد القددداىر ال ر ددداني – احاإليضدددةتددداب المقتصدددد فدددي  دددرح  .ٕٗ
 .مٕٜٛٔ –الاراقية  واإلىةموزارة الثقافة  ،الدةتور ةاظم بحر المر ان

ألبدي القاسدم  دار ا   –فدي و دوه التأويدل  األقاويلالة ا  ىن حقائأ التنزيل وىيون  .ٕ٘
 .بيروت –ىدل دار الفةر ٖٛ٘محمود الزم  ري )ت )

 .مٜٙ٘ٔ ،بيروت –ىدل ٔٔٚ)ت  البن منظور –لسان الارب  .ٕٙ

 .مٖٜٚٔ ،مصر ،للدةتور تمام حسان –ماناىا ومبناىا  –الل ة الاربية  .ٕٚ

تحقيددأ   الدددةتور ىبددد الفتدداح  ،ىدددلٖٗٛألبددي الحسددن الرمدداني )ت  –مادداني الحددرو   .ٕٛ
 .مٖٜٚٔ ،القاىرة ، لبي إسماىيل

، ىددددلٔٙٚالمصددري )ت  األنصددداريالبددن ى ددام  –م نددي اللبيددب فدددي ةتددب اأَلىاريدددب  .ٜٕ
 .القاىرة –مطباة المدني  –تحقيأ   محمد محيي الدين ىبد الحميد 

 – األولدديىدددل الطباددة ٕٙٙياقددوب بددن أبددي بةددر السددةاةي )ت  ألبددي –مفتدداح الالددوم  .ٖٓ
 .مٖٜٚٔ –مصر  –مطباة مصطفي البابي الحلبي 

تحقيددأ   محمددد ىبددد  ،ىدددلٕ٘ٛالابدداس محمددد بددن يزيددد المبددّرد )ت  ألبددي –المقتضددب  .ٖٔ
 .بيروت –ىالم الةتب  –ىضيمة ال الأ 

ل ددددةل الدددددين السدددديوطي )ت  –ىمددددع اليوامددددع  ددددرح مددددع ال وامددددع فددددي ىلددددم الاربيددددة  .ٕٖ
 .بيروت –دار المارفة  ،ىدلٜٔٔ


