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 المقدمة
الحمد هلل المنعكت بجميؿ الصفات، الحمد هلل الذم تٌمت بفضمو الصالحات، أحمده حمدنا 
يميؽ بجاللو، كعظيـ قدره، كأصمي كأسمـ عمى خير الكرل كنكر اليدل محمد بف عبداهلل أفصح 

 .مف نطؽ بالضاد، كعمى آلو كصحبو كمف تبعو بإحساف إلى يـك التناد 
  :كبعد

تيعىد مف القضايا الميمة التي شىغىمٍت عقكؿ عمماء العربية كنالت  التأنيثفإف قضية التذكير ك      
نا متناكلة ما عناية قيدمائيـ كبعض محدثييـ، كليس أدؿ عمى ذلؾ مف المؤلفات التي كصمت إلي

كلـ تكف ىذه العناية مقصكرة عند أصحاب  ،ما يذكر كيؤنث أك غير ذلؾىك مذكر أك مؤنث ك 
إذ إنيـ تنالكا  ،بؿ القت قبكال حسنا مف قبؿ أصحاب كتب شركح الصحيحكتب التذكير كالتأنيث 

ككاف الشاىد الشعرم ػػ عندىـ ػػ القكؿ الفصؿ  ،مسائؿ عديدة في شركحيـ تخص التذكير كالتأنيث
لذلؾ  ؛كما لـ ييختمؼ فيو ،في التمييز في ما اختيمؼ فيو أىك مذكر أـ مؤنث أك ما يذكر كيؤنث

 ،حاز الشاىد الشعرم عناية كبيرة لما لو مف اليد الطكلى في بياف حاؿ المفردة مذكر أـ مؤنث
فإٌف مف ذٌكر مؤنثا أك أٌنث مذكرا كاف العيب  ،كلما ليذه القضية مف الخطكرة كاألثر في المغة

ة المذكر ))اعمـ أٌف مف تماـ معرفة النحك كاإلعراب معرف :الزما لو، قاؿ أبك بكر األنبارم
كالمؤنث: مف ذٌكر مؤنثا أك أنث مذكر كاف العيب الزما لو كمزكمو مف نصب مرفكعا أك خفض 

 .(ُ)منصكبا أك نصب مخفكضا((
كمنيا ىنا حاكلنا أف نضع بيف يدم القارئ الكريـ شكاىد التذكير كالتأنيث التي كردت في  

مقسمةن عمى  ،قارم، إرشاد السارمفتح البارم، عمدة ال :شركح صحيح البخارم المشيكرة الثالثة
 النحك اآلتي: 

 كالمذكر المجازم . ،المذكر الحقيقي :المذكر، كينقسـ عمى قسميف :أكالن 
 ثانيان: المؤنث، كينقسـ عمى قسميف: المؤنث الحقيقي، كالمؤنث غير الحقيقي )المجازم( . 

 ثالثا: ما يستكم فيو المذكر كالمؤنث .
 اتمة ضمت أىـ النتائج، ثـ ثبت المصادر كالمراجع.سبقت ذلؾ مقدمة كذيمٍتو خ

 الميذكَّر . :أكَّالن 
))ما خال مف العالمات الثالثة التاء كاأللؼ كالياء في نحك: :المذكر في أبسط تعريفاتو

ا بأٌنو ))ما يصح االشارة إليو بػ)ىذا(،  (ِ)كىذم(( ،كحمراء ،كحبمى ،كأرض ،غرفة كعيرِّؼى أيضن
 .   (ّ)كىذا باب(( ،كىذا ًىرٌ  ،نحك: ىذا رجؿ
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كالدليؿ  ،ألىٌنو يفيـ عند اإلطالؽ ؛كالمذكر أصؿ كالمؤنث فرع عنو لذا ال يحتاج إلى عالمة
  :عمى أف المذكر أصؿ أمراف

 كىك )شيء( .  ،مجيؤىـ باسـ مذكر يعـٌ المذكر كالمؤنث :أحدىما
 .(ْ)((المؤنث يفتقر إلى عالمة كلك كاف أصالن لـ يفتقر إلى عالمة أف:كثانييما

 كلممذكَّر تقسيمات منيا:
ىك الذم لو أنثى مف جنسو أك ىك الذم يدؿ عمى ذكر مف الناس أك :أ ػػ المذكر الحقيقي

 كجمؿ . ،كحصاف ،كرجؿ ،الحيكاف، نحك: محمد
ىك الذم يعامؿ معاممة الذكر مف ك  ،ب ػػ المذكر المجازم: ىك ما ليس لو أنثى مف جنسو

كمف شكاىد التذكير التي كردٍت عند  ،(ٓ)كعٍمـ  ،كباب ،ليؿ :نحك ،الناس أك الحيكاف كليس منيا
 ػػػنىٍجد.:بعض شراح الصحيح

إٌنو مذكر، فمف اٌلذيف أثبتكا تذكيره أبك بكر  :أحدىما :لمعمماء في لفظة )نىٍجد( قكالف
 . (ٕ) كالزبيدم ،كابف منظكر ،كالٌرازم ،كالجكىرم ،(ٔ)األنبارم

 . (ٖ)يذكر كيؤنث، كمف الذيف أثبتكا تذكيره كتأنيثو أبك زكريا محيي الديف النككم :كثانييما
ٍبًد المًَّو أىٌما عند ٌشرياح الٌصحيح فقد كرد عند العيني في شرح حديث رسكؿ اهلل  __))عىٍف عى

ـى ًفي ال ، قىا ، أىفَّ رىجيالن ؟ فىقىاؿى رىسيكؿي ٍبًف عيمىرى : يىا رىسيكؿى المًَّو، ًمٍف أىٍيفى تىٍأميرينىا أىٍف نيًيؿَّ مىٍسًجًد، فىقىاؿى
مى المًَّو_ ًدينىًة ًمٍف ًذم الحي ييًيؿُّ أىٍىؿي الشَّ _: ييًيؿُّ أىٍىؿي المى ييًيؿُّ أىٍىؿي نىٍجدو ًمٍف اٍيفىًة، كى ٍحفىًة، كى ـً ًمفى الجي
)) قىرىفو
 )الطكيؿ(:  (ُُ)كاستشيد لذلؾ بقكؿ الشاعر ، (َُ) (() نىٍجد مذىكرإذ قاؿ العيني:)،(ٗ) 

 أىلىـ تىرى أىف المٍَّيؿى يىٍقصري طيٍكليو      ًبنىٍجدو كيىٍزدىادي النِّطىاؼي ًبًو نىٍجدىا
كلـ  ،(ُِ)ككجو استشياد العيني أف نجدنا مذكر، كىذا الشاىد مف شكاىد أبي بكر األنبارم

كعمى رأسيـ  ،أجد غيره مف المغكييف يستشيد بو، كما ذىب إليو العيني قاؿ بو جمع مف العمماء
ألنو اسـ مكضع أنشد أبك  ؛))نىٍجد مذكر:ىػػ(، إذ قاؿِّٖأبك بكر األنبارم)ت

 :)الطكيؿ((ُّ)العٌباس
ف تسكني نىٍجدان فيا حبَّذا نىٍجدي   فإٍف تىدىًعي نىٍجدنا ندعو كمف ًبًو     كا 

كاستشيد أبك بكر بشكاىد أخرل غير ىذيف  ،(ُْ)((كلـ يقؿ: كمف بيا ،فقاؿ: كمف بو
 الشاىديف .

ألىٌف مف  ؛فعميو يككف )نجد( مذكرنا ،أٌما مف قالكا إنَّو يذكر كيؤنث فميس ثمة إسناد لقكليـ  
 . حفظ حجة عمى مف لـ يحفظ
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 المؤنَّث . :ثانًيا
، لذا ذىب الٌمغكيكف يبحثكف عٌما يميزه عف (ُٓ)فرع عف التذكيرالتأنيث ػػػػ كما أسمفنا ػػػػ      

كقائمة . كاأللؼ بنكعييا  ،نحك: فالنة ،التاء في :أصمو، فكضعكا لو عالمات ثالث منيا
راء ،الممدكدة فراء ،كالحمراء ،نحك: الضَّ ٍبمى ،كالمقصكرة ،كالصَّ ٍغرل ،كسىٍكرل ،نحك: حي  . (ُٔ)كصي

 ،ثمافو منيا في األسماء ،ىذه العالمات خمس عشرة عالمة كقد جعؿ أبك بكرو األنبارم
كثالثه في األدكات، فأمَّا الالتي في األسماء فالتاء المربكطة المبدلة ىاءن في  ،كأربعه في األفعاؿ

كالتاء  ،كحمراء ،نحك: سيعدل ،كاأللؼ بنكعييا المقصكرة كالممدكدة ،كقائمة ،نحك: طمحة ،الكقؼ
كنكف التأنيث في صيغة ىفَّ  ،كاليندات ،نحك: المسممات ،لتاء فيكاأللؼ كا ،كبنت ،في أخت

 ،نحك: تىقـك ،كأمَّا الالتي في األفعاؿ فالتاء المفتكحة ،كالياء في ىذم ،كالكسرة في أنتً  ،كأنتفَّ 
كقعدفى . أٌما في األدكات  ،نحك: قيٍمفى  ،كنكف اإلناث ،كالكسرة في قيٍمتً  ،كالساكنة، نحك: قامتٍ 

 ،كالياء كاأللؼ في ،نحك: ىيياتى أصميا ىيياه ،كالياء المبدلة مف التاء ،كثمَّتى  ،فنحك: ريبَّتى 
 . (ُٕ)نحك: ًإنَّيا ىند قامتٍ 

  :أما أقسامو المعنكٌية فيي
 .كالنَّاقة، الذم يمد كيتناسؿ أك يبيض، نحك: المرأة :ما كاف لو فىٍرج )األينثى( أم:أـ الحقيقي

 أك الذم ال يمد كال يتناسؿ كال يبيض ،ما لـ يكف لو فىٍرجب ــ غير الحقيقي)المجازي(: 
 كالنَّار. ،الًقٍدر :نحك ،غير أنو يعامؿ معاممة األينثى مف الناس أك الحيكاف
ا ػػػػ عمى  سنقتصر  ولفظي معنوي ،ومعنوي ،لفظيكينقسـ المؤنث باعتبار عالماتو ػػػػ أيضن

 ألفَّ القسميف اآلخريف يدخالف ضمف المؤنث الحقيقي .  ؛ر األكؿ منيماعمى ذك
ىك الذم لحقتو عالمة تأنيث ظاىرة مع أف مدلكلو أك معناه مذكَّر، :أ ــ المؤنث المفظي

، كمف شكاىد التأنيث التي كىرىدىٍت عند بعض (ُٖ)زكرياء كنحكىا ، ك كأسامة ،كحمزة ،نحك: طمحة
 شيٌراح الحديث .

 ــالَخْمر.ٔ
 :)الطكيؿ((َِ)قاؿ الشاعر ،كربَّما تيذىكَّر ،(ُٗ)الخمر مؤنث

ٍمري  ا يىٍفعىؿي الخى ٍينىاًف قىاؿى اهللي كيٍكنىا فىكىانىتىا        فىعيٍكالًف باألىلباًب مى  كعى
فرجع إلى  فاستفيمتو ،))ىكذا أنشدني بعضيـ:ككجو االستشياد بالبيت فٌنده الفراء بقكلو

 . (ُِ)( (التأنيث، فقاؿ: ما تفعؿ الخمر
_كقد كرد ذلؾ عند العيني في أثناء شرحو حديثى رسكؿ اهلل 


ٍبًد اهلل بًف عيمىرى _ ))عف عى

_أفَّ رىسيكؿى اهلل _
_


ًرمىيا ًفي اآلًخرىًة((_ ـٍ يىًتٍب ًمٍنيا حي ٍمرى ًفي الدٍُّنيىا ثيَـّ لى : مىٍف شىًربى الخى ،قىاؿى
(ِِ)، 
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: (ِْ)كأنشد لذلؾ قكؿ األعشى، (ِّ)((ىي مؤنَّثة كقد ذكر ذلؾ الفرَّاء :)) قاؿ أبك حنيفة :قاؿ إذ
 )الخفيؼ(

ٍمرى اٍلعىًتيؽى مف اإلسػ                 فنًط ممزكجةه ًبمىاءو زيالؿً  كىأفَّ اٍلخى  كى
كىذا الٌشاىد مف الشكاىد المختمؼ  ،أكرد العيني ىذا البيت شاىدنا عمى أفَّ )الخمر( مؤنث

، )الخمر (ِٔ) ىػػ(ِٓٓ، )الخمر العتيؽ( كعند أبي حاتـ )ت(ِٓ)في ركايتيا، فيك عند الفٌراء
 :أكرده الشاعر مذكرنا بقكلو :فقيؿ ،المداـ(، فنظرنا الختالؼ الركايات ايٍختيًمؼى في تذكيره كتأنيثو

لفظو:)الخمر المداـ( كليس العتيؽ. فكال  :، كقيؿ)العتيؽ( كعاد بعدىا إلى التأنيث بػػػ)ممزكجة(
. أمَّا األكلى فػػ)عتيؽ( ألقيت منو الياء تشبيينا بكؼو خضيب  ،الركايتيف بحاجة إلى تحميؿو كبيافو

ف أراد  ،ىذا مف جية ،ألنيا معتَّقة فيي مفعكؿ بو في األصؿ ؛كلحية دىيف ،كعيف كحيؿ كا 
أٌما الثانية فقد أنكرىا  ،عجز البيت مف جية أخرل  الشاعر تذكيره فمنسكخ بػػ) ممزكجة( في

 .(ِٕ)المدامة :أم ،األصمعي متمسكنا بأف المُّغة المشيكرة كالمعركفة تأنيثو
 ــ ذود  .ٕ

، (َّ)، كابف جني(ِٗ)، كأبك حاتـ (ِٖ)فمف ىؤالء الفراء ،يرل أغمب المغكييف أٌف ذكدنا مؤنثة
ىػػ( ٕٕٓ. إالَّ ابف األنبارم  )ت(ّْ)، كالزبيدم(ّّ)كابف فارس، (ِّ)، كالتيٍستىرم(ُّ)كأبك بكرو األنبارم

كقد كرد ذلؾ عند بعض شيٌراح الحديث في قكؿ النبي  ،(ّٓ)فيرل تذكيرىا كتأنيثيا
_محمد


لىٍيسى ًفيمىا _ دىقىةه، كى ٍمًس ذىٍكدو صى لىٍيسى ًفيمىا ديكفى خى دىقىةه، كى ٍمًس أىكىاؽو صى :))لىٍيسى ًفيمىا ديكفى خى

دىقىةه((ديكفى  ٍمًس أىٍكسيؽو صى )) الذٍُّكدي ما بيف الثِّنتيف كالتِّسع مف اإلناث دكف :،إذ قاؿ العيني(ّٔ) خى
 ، (ّٕ) ((الذُّككر

 :  )الرجز((ّٖ)كاستشيد لذلؾ بقكؿ الشاعر
 ذيٍكده ثالثه بىٍكرىةه كناباٍف                     غيرى الفيحيكؿ مف ذيكيكًر البيٍعرافٍ 

كىذا الشاىد مف الشكاىد التي استشيد بيا  ،ذا البيت عمى أٌف ذكدنا مكنَّثةاستشيد العيني بي
 ككجو استشياد العيني ال غبار عميو ألىمريف: ،(ّٗ)ابف سيده

إال مع  ػػػ إٌف الشاعر في صدر البيت ذكَّر العدد )ثالثة(، كالعدد مف ثالثة إلى تسعة ال ييذىكَّرُ
 المؤنَّث .

أٌف ذكدنا ى كىذا االستثناء دليؿ ثافو عم ،يستثني بقكلو غير الفحكؿػػػ إٌف الشاعر في العجز ِ
 مؤنثة في صدر البيت . 
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 عاِتق  .ػػ ّ
، كابف (ْْ)، كالتيٍستىرم(ّْ)، كالفارابي(ِْ)، كأبك بكر األنبارم(ُْ)، كابف جنِّي(َْ)ذىب الفرَّاء

إلى أفَّ )عاتقنا( ييذكَّر كيؤنث في  (ْٖ)كابف عيٍصفيكر ،(ْٕ)،كابف األنبارم(ْٔ)، كابف سيده(ْٓ)فارس
كقد كرد ذلؾ عند بعض شيٌراح الٌصحيح في حديث  ،(ْٗ)حيف نرل أبا حاتـو ال يقكؿ إال بتذكيره

_رسكؿ اهلل 


ٍيرىةى _ : قىاؿى النًَّبيُّ  ،--عىٍف أىًبي ىيرى _قىاؿى


ـٍ ًفي الثٍَّكًب الكىاًحًد _ ديكي مِّي أىحى :))الى ييصى
مىى  اًتقىٍيًو شىٍيءه لىٍيسى عى  .(َٓ) ((عى

ٍنًكبىٍيًف ًإلى أصؿ العنؽ عاتقاف. كقىاؿ أىبك عبيد: ىك مذىٌكر كقد :إذ قاؿ العيني )) مف اٍلمى
: (ِٓ)، أم: قكؿ الشاعر(ُٓ) أنُّث، كقد قاؿ أىبك حاتـ: كليس يثبت، كزعمكا أىف ىذا البيت مصنكع((

 )السريع(
محى بىٍيًني ػػػ فاٍعمىميٍكهي ػػػ  ًممٍت عىاًتقيالى صي ـي ما حى  كىالى          بىٍينىكي

إفَّ عاتقنا ال  :أم ،كييٍمحىظي مف نصِّ العيني أف البيت لـ يعتد بو بعضيـ بحجة أنو مصنكع
 يؤنَّث.

، (ْٓ)، كأبك حاتـ(ّٓ)كىذا الشاىد مف الشكاىد التي كردت عند المغكييف فقد استشيد بو الفرَّاء
كالذم ينبغي قكلو مف أىٌف قكؿ أبي  ،(ٕٓ)، كابف منظكر(ٔٓ)كابف سيده ،(ٓٓ)كأبك بكر األنبارم

كقد أنشدكا فيو بيتنا ليس يثبت  ،فأنكره وكقد سألت بعض الفصحاء عف تأنيث ،))العاتؽ مذكر:حاتـ
مح بيني فاعممكه((  . (ٖٓ) كال عف ثقة ال صي

نا عف سممة عف الفراء أف ألىٌف العباس أخبر  ؛)) كىذا خطأ منو :رٌده أبك بكر األنبارم قائالن 
ال  ،، فما داـ األمر مختمفنا فيو(ٗٓ)((كأنشدنا عف سممة في التأنيث البيت ،العاتؽ يذكر كيؤنث

فالناظر في نصِّ األنبارم يمحظ أف تأنيث العاتؽ أمر أيًخذ تكاترنا  ،يمكف ألحدو أف يقطع بصناعتو
كيضاؼ إلى ذلؾ المغكيكف الذيف استشيدكا بالبيت كأكردكه ػػػ عدا أبا حاتـ  ،مستندنا بالشاىد نفسو

ال يطعنكف في ركايتو. فمعؿَّ غالبية مف استشيدكا بو مف دكف طعف ييٍبًعد زعـ مف قاؿ إنو 
 مصنكع.

 ــ َأْرَمل .  4
 ىؿ ييطمؽ )أرمؿ( عمى الٌرجؿ الفاقد زكجتو ؟       
ا منيـ يقؼ كقفة متأمؿو محٌمؿو ما كرد مف لقد تباينت آراء المغكييف في   ذلؾ فجعمٍت بعضن

دد مجيزنا كغير مجيز، فقكلو رجؿ أرمؿ إذا ماتت امرأتو كرد عف الخميؿ أنو  :الشكاىد في ىذا الصَّ
بينما نرل ابف قتيبة يستسيغو مف غير  (َٔ)ال يقاؿ: أرمؿ إاٌل أف يشاء شاعر في تمميح كالمو



 أ.م.د. حسين عبد إسماعيل            الفراهيدي مجمة آداب    الشواهد الشعرية لمسائل المذكر والمؤنث
 م.م بسام إبراهيم عمي                                                    في شروح صحيح البخاري

 م6ٕٔٓ( أيمول 7ٕالعدد )                                                                             
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َٕ 
 

ألىفَّ األرامؿ تقع عمى  ؛ىذا ألرامؿ بني فالف خصَّ بو الرِّجاؿ كالنِّساء :إذ ذكر أنَّو مف قىاؿ ،ذلؾ
 )الرجز(                                             : (ُٔ)الذُّكيكر كاإلناث يقىاؿ: اٍمرىأىة أرممة كرجؿ أرمؿ، كأنشد لذلؾ قكؿ الٌشاعر

بَّان سىٍحبىال      رعى الرَّ   بيع كالشِّتاء أرمالأيًحبي أىف أصطادى ضى
 .    (ِٔ)أىراد ال أيٍنثىى لو ألنَّو ًإذا سفد ىزؿ

كعند ابف سيده قمَّما ييٍستىٍعمىؿي األرمؿي في المذكَّر ًإاٌل عمى التشبيو كالمغالطة
كقاؿ غيره  ،(ّٔ)

 .  (ْٔ)مف باب المجاز
دينار عف أبيو كقد جاء ذلؾ عند شيٌراح الٌصحيح في شرح  بيت أبي طالب عف عبد اهلل بف 

 : )الطكيؿ((ٓٔ)قاؿ سمعت ابف عمر يتمثؿ بشعر أبي طالب
ـي ًبكىٍجًيًو       ًثمىاؿي اليىتىامىى ًعٍصمىةه ًلألىرىاًمؿً  ا  كىأٍبيىضي ييٍستىٍسقىى الغىمى

)) األرامؿ جمع أرمؿ، كىك الذم نفد زاده، كقاؿ ابف سيده: رجؿ أرمؿ  :إذ قاؿ العيني      
المحتاجة كاألرامؿ كاألراممة، كسركه تكسير األسماء لغمبتو، ككؿ جماعة مف كامرأة أرممة كىي 

كفي  ،رجاؿ كنساء أىك رجاؿ دكف نساء أىك نساء دكف رجاؿ أرامؿ بعد أىف يككنكا ميٍحتىاجيف
ًإٍذ لـ تكف قيِّمة عميو  ،كال يقىاؿ: رجؿ أرمؿ ألٌنو ال يكاد يذىب زاده بذىاب اٍمرىأىتو :قالكا :)الجامع(

. كاستشيد (ٔٔ) ((بالمعيشة، بخالؼ المرأة، كقد زعـ قكـ أىنو يقاؿ: رجؿ أرمؿ ًإذا ماتت امرأتو
 : )البسيط( (ٕٔ)لذلؾ بقكؿ الحطيئة

ًة ىذا األىٍرمىًؿ الذَّكىرً  تىيا       فمىٍف لحاجى  ىىًذم األىراًمؿي قىد قىضيَّتى حاجى
البيت عمى أفَّ )أرمؿ( يطمؽ عمى الرجاؿ الذيف ماتت أزكاجيـ استشيد العيني بيذا        

، كعمي بف الحسف (ٗٔ)، كابف قتيبة(ٖٔ)كالنِّساء، كالشاىد مف شكاىد المغكييف، إذ استشيد بو الخميؿ
، كأبك البقاء (ْٕ)، كابف سيده(ّٕ)، كابف فارس(ِٕ)، كالجكىرم(ُٕ)، كأبك بكر االنبارم(َٕ)زدماأل

 ، كغيرىـ .  (ٕٓ)الكفكم
إذ قاؿ: )) الرجؿ ال يكصؼ بأرمؿ إال  ،كيرل أبك بكر ابف األنبارم استعمالو لمرجاؿ شذكذنا

كلـ يكتًؼ أبك بكر بالتشذيذ بؿ  ،(ٕٔ) ((في الشذكذ، كحمؿ ىذا الكالـ عمى األعرؼ كاألشير أكلى
أف صطاد ... كالشتاء أرمؿ أفخرج قكؿ الشاعر أيًحبُّ أف  ،أفسد األبيات التي كانت حجة لذلؾ

فمٌما أسقط  ،أم: الميٍذًىبي أىٍزكىادى النَّاسً  ،كمعناه: رعى الربيع كالشتاء األرمؿ ،األرمؿ صفة الشتاء
كالحؽ ليس كما آؿى  ،(ٕٕ)األلؼ كالالـ منو، نصبو عمى القطع مف الشتاء، لتنكيره أكتعريؼ الشتاء

؛ ألفَّ  الشاعر تمنى الضَّب سٍحبالن  كأرمؿ لكي يككف  ،عظيمنا عريض البطف :أم ،إليو أبك بكرو
ذا لـ تكف  ،كاألرمؿ الذم ال أينثى لو عادة ما يحمؿ شحمنا كثيرنا ،سميننا ألنو إذا سىًفد قؿَّ شحمو، كا 

 .  (ٖٕ)ىذا ما يبتغيو المعنى ،لو أنثى، كلـ يسًفد، كىثير شحمو
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ألنو إذا احتمؿ  ؛أٌما اإلعراب فككف أرمؿ صفة لمشتاء عمى القطع ما لـ يحتمؿ كجينا آخر
اٌل فيك رأم  بعيد عف الكاقع المغكم حاؿ ككف المكصكؼ معرفة كالصفة  سقط االحتجاج بو كا 

فيك ممحكظ مف خالؿ  ،نكرة . كالرأم القائؿ بأف يككف أرمؿ صفة لمضب ال لمشتاء رأم ابف قتيبة
 إذ يككف مف باب تعدد الصفات .  ،المعنى

.، فخرجو أبك بكرو عمى أف الشاعر أراد الفقير .. أٌما البيت الثاني ... ىذه األرامؿ
لكف يمتمس منو قرينة لفظية كىي لك لـ يكف يريد الذم ماتٍت زكجتو لما احتاج أف ، (ٕٗ)الذكر

فإف في كممة الذكر إشارة كقرينة تدؿ عمى أنو كاف يقصد الذم ماتت  ،يذكر بعدىا )الذكر(
 ،كىـ اإلناث فيك مف الذككر ليس مف اإلناث ،ؿزكجتو كلكنو مف الجنس الذم قد ذكرىـ قبؿ قمي

ف سممنا ال يعني عدـ جكاز إطالؽ لفظ األرمؿ  فبيذا ال نسٌمـ إلى تخريج أبي بكرو ليذا البيت كا 
 عمى الذكر لما بيناه في البيت األكؿ .     

يشاء ) ال يقاؿ: أرمؿ إاٌل أف  السابؽ ذكريىا فضالن عف ذلؾ أىٌننا لك تحٌرينا عبارة الخميؿ
ابف سيده ) قمَّما ييٍستىٍعمىؿي األرمؿي في المذكَّر ًإاٌل عمى التشبيو ما قالو ، ك (شاعر في تمميح كالمو

لنرل أٌنيا عبارات تيسٌكغ استعماؿ المفظ لمذككر كليس  (كغيرىـ ) أٌنو مف باب المجاز (كالمغالطة
ف كاف الغالب اختصاصيا بالنساء كلكف عدـ ا باإلناث كا  تصن جكاز استعماليا لـ يرد بدليؿ،  ميخى

فمثالن لفظة )قٌمما( عند ابف سيده فييا إشارة كاضحة إلى أٌف األمر ليس مقتصرنا عمى النساء، 
كالظاىر أٌف ىذا التكجيو لمقمة ىك تكجيو عرفي لعدـ استحساف العرب إطالؽ ىذا المفظ عمى 

 الرجاؿ لككنو شائعنا عند النساء .    
 ـ تأنيث المذكر . 5

 ــ َرُجمة .
 ،امرأة :األصؿ في كضع التاء لمفرؽ بيف المذكر كالمؤنث في األسماء كالصفات، نحك

 .           (َٖ)كمضركبة ،كضاربة ،كحمارة
دخكليا فرقنا بيف االسـ المذكر كالمؤنث الحقيقي الذم ألينثاهي ذكر، كذلؾ )) :الٌسٌراج بفااؿ ق
مةه  ،كمرء ،كامرأة ،امرؤ :قكليـ  . (ُٖ) ((كمرأة، كيقكلكف: رجؿ كلألينثى رىجي
يعيش إلى أف دخكؿ التاء لمفرؽ بيف المذكر كالمؤنث في مثؿ ىذه األسماء  بفاكذىب       
 .    (ِٖ)كذلؾ ألفَّ األنثى ليا اسـ تنفرد بو ؛قميؿ

_ككرد ذلؾ عند العيني في شرحو حديث رسكؿ اهلل         


ٍنيىا: أىفَّ  _ اًئشىةى رىًضيى المَّوي عى عىٍف عى
اًرثى ٍبفى ًىشىاـو سىأىؿى النًَّبيَّ  _الحى


:))كيؿُّ ذىاؾى يىٍأًتيًني المىمىؾي أىٍحيىاننا ًفي ًمٍثًؿ _ ؟ قىاؿى كىٍيؼى يىٍأًتيؾى الكىٍحيي
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، كىىيكى أىشى  ا قىاؿى قىٍد كىعىٍيتي مى رىًس، فىيىٍفًصـي عىنِّي، كى مىًة الجى ٍمصى ثَّؿي ًلي المىمىؾي أىٍحيىاننا رىجيالن صى يىتىمى ، كى مىيَّ دُّهي عى
ا يىقيكؿي   .  (ّٖ) ((فىييكىمِّميًني، فىأىًعي مى

نَّث مف ىذه المادَّة : )) إذ قاؿ العيني          [أم: مف الرجؿ ]فًإف قمت ىؿ ييطمؽ عمى المؤى
 . (ْٖ) ((قمت: نعـ قيؿ: المرأىة رجمة
 )المديد( :     (ٖٓ)كاستشيد لذلؾ بقكؿ الشاعر

مة ٍرمىة الرَّجي ـٍ ييبالكا حي ٍيبى فىتاًتيـ       لى قيكا جى رى  خى
كدليؿ ذلؾ أنَّنا لك جٌردناىا عف التاء  ،ككجو استشياد العيني أف مؤنث رجيؿ )رجمة( بالتاء        

 ،(ٖٔ)لخميؿا إذ استشيد بو، كالشاىد مف شكاىد المغكييف كالنحاة كالصرفييف ،لكانت مذكرنا
 ٓ (ُٗ)كابف منظكر، (َٗ)كأبكعمي القيسي، (ٖٗ)كابف سيده، (ٖٖ)كابف السراج، (ٕٖ)كالمبرد
ء )) :إذ قاؿ ،كيرل الخميؿ أف تأنيث الرجؿ بإضافة التاء ىي لغة  مىة  :كليغىةي طيِّ ىذه رىجي

 .(ِٗ) ((كىذا رجؿ
ف لـ يكف ذلؾ فيك شاذ ،إذا كاف الشاىد لغة قكـو فال غركى فيو :فعميو يتبٌيف أمراف ىما        ؛كا 

 لشيرة ىذا المفظ لمرجاؿ دكف النساء .   
 ــ تأويل المؤنث بالمذكر.  6

 ــ األرض بمعنى المكان . 
إذا أيٍسًندى الفعؿ الماضي إلى ضمير المؤنث، نحك: المرأة حضرٍت، كالنخمة طالٍت     

كذلؾ ألفَّ الراجع ينبغي أف يككف  ؛التٍأنيث الساكنة تاءي  حؽ الفعؿى أف تمكجب  ،كالدار انيدمتٍ 
الفعؿ مسند إلى شيءو آخر، فمزكـ إلحاؽ التاء يقطع ىذا  حسب ما يرجع إليو ًلئىالَّ يتكىـ أفَّ 

 .   (ّٗ)كال فرؽ في ذلؾ بيف المؤنث الحقيقي كالمجازم ،التكىـ
الشعر )) كقد يجكز في :إذ قاؿ ،أٌما مجيؤه مخالفنا لذلؾ فجائز في الٌشعر عند سيبكيو

كظاىر كالـ سيبكيو ييجيز ىذا في ، (ْٗ) )مكعظة جاءىنا( اكتفى بذكر)المكعظة( عف التَّاء((
 : )المتقارب(                                                                     (ٓٗ)كأنشد قكؿ األعشى ،الٌشعر مف غير عيب

ػكىادث أٍكدىل بًػيىا فإٌمػا تػىرىٍم ًلمَّػتي بيػدلىت          فإفَّ   الحى
)) الشَّاىد فيو حذؼ التَّاء مف  :ىػ( عمى الشاىد قائالن ْٕٔعمَّؽ األعمـ الشٍَّنتمرم )ت

كسكغ لو حذفيا أفَّ تأنيث  ،كدعاه إلى حذفيا أٌف القافٌية مردفة باأللؼ ،)أكدت( ضركرة
 . (ٔٗ) (()الحكادث( غير حقيقي كىي في معنى )الحدثاف(

_كقد جاء ذلؾ عند القسطالني في شرحو حديث رسكؿ اهلل 


ٍيرىةى ػػػ رىًضيى المَّوي  _ عىٍف أىًبي ىيرى
: قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  ٍنوي ػػػ قىاؿى عى

_


فَّ أىٍعكىجى  :_ ، كىاً  ًمقىٍت ًمٍف ًضمىعو ٍرأىةى خي كا ًبالنِّسىاًء، فىًإفَّ المى ))اٍستىٍكصي
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مىًع أىٍعالىهي، كا  شىٍيءو ًفي الضِّ ، فىاٍستىٍكصي ٍؿ أىٍعكىجى ـٍ يىزى ٍكتىوي لى ٍف تىرى فىًإٍف ذىىىٍبتى تيًقيميوي كىسىٍرتىوي، كىاً 
 . (ٕٗ)ًبالنِّسىاًء((

نما أعاد الضمير  ؛)) كاألصؿ التعبير بأعالىا :إذ قاؿ القسطالني ألف الضمع مؤنثة، كا 
از التذكير، تعقبو في تأنيثو غير حقيقي فمذا ج :مذكرنا عمى تأكيمو بالعضك، كقكؿ الزركشي

المصابيح فقاؿ: ىذا غمط ألف معاممة المؤنث غير الحقيقي معاممة المذكر إنما ىك بالنسبة إلى 
ظاىره إذا أسند إليو مثؿ طمع الشمس، كأما مضمره فحكمو حكـ المؤنث الحقيقي في كجكب 

في بعض  التأنيث تقكؿ: الشمس طمعت كىي طالعة كال تقكؿ طمع كىك طالع. نعـ قد يؤكؿ
 )المتقارب(                                             : (ٗٗ)مثؿ قكؿ الشاعر،(ٖٗ) ((المكاضع بالمذكر فينزؿ منزلتو

ٍدقىيىا        كىالى أىٍرضى أىٍبقىؿى ًإٍبقىالىيىا دىقىٍت كى  فىالى ميٍزنىةه كى
رفييفكىذا الشاىد مف الشكاىد المشيكرة عند المُّغكييف كالنُّحاة  إذ استشيد بو  ،كالصَّ

، (َُْ)كالسِّيرافي، (َُّ)كأبك عمي الفارسي ،(َُِ)كابف جني، (َُُ)كاألخفش، (ََُ)سيبكيو
، (َُٗ)كابف منظكر، (َُٖ)كابف عصفكر، (َُٕ)كابف يعيش، (َُٔ)كاألعمـ الشٍَّنتمرم، (َُٓ)كالجكىرم
 كغيرىـ .

لٍت بالمكاف، فأعاد الضمير المستتر عمييا  استشيد القسطالني بالبيت عمى أٌف األرض أيكِّ
 مذكَّرنا .

كيرل ابف جنِّي أىٌف المسكغ الذم مف أجمو حذفٍت عالمة التأنيث المسند إلى ضمير المؤنث 
ح مف خالؿ حممو )األرض( عمى معنى  المجازم المعنى، إذ إنو يقتضي ذلؾ، كىذا متَّضى

ذفت التاء مف الفعؿ )أبقؿ( حمالن عمى ىذا المعنى :أم ؛)المكضع( ك)المكاف( كتبعو . (َُُ)حي
 .    (ُُُ)األعمـ الشنتمرم في ىذا الٌتكجيو

)) الشَّاىد فيو أىنو ذكر) أبقؿ( كىك صفة لألرض ضركرة حمالن عمى معنى  :كقاؿ ابف خمؼ
كالصحيح أىنو ترؾ فيو عالمة التٍَّأنيث لمضركرة  ،المكاف فأىعاد الضمير عمى المعنى كىك قبيح

نَّما قىبيح  لى ىذا الكجو أىشار أىبك عمي كقىاؿ غيره كاً  كاستغنى عنو ممَّا عمـ مف تىٍأنيث األىرض كاً 
ذلؾ التصاؿ الفاعؿ المضمر بفعمو فكأىنَّو كالجزء منو حتَّى ال ييٍمًكف الفصؿ بينيما بما يسد مسد 

 . (ُُِ) (( يخفي ما فيوعالمة التٍَّأنيث كال
ػػ( أفَّ الفعؿ إذا كاف مسندنا إلى ضمير المؤنث المجازم، ال ىِٗٗ)ت (ُُّ)كعند ابف كيساف

الشاعر كاف يمكنو كيستدؿ ابف كيساف عمى أف ،(ُُْ)يجب إلحاؽ عالمة التٌأنيث ككذا الجكىرم
عمى أنو مختار ال أف يقكؿ: أبقمت ابقاليا، بالنقؿ، فممَّا عدؿ عف ذلؾ مع تمكنو منو دؿَّ 

 كييٍفيىـي مف كالمو أنو ال ضركرة في الشاىد . ،(ُُٓ)مضطر
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كأجيب بأىنَّو يجكز أىف يككف ىذا الشَّاعر ليس مف لغتو تخفيؼ اليمزة كحينئذو ال ييمكنو ما 
كلك تأممنا قميالن نجد أف المؤنث المجازم في البيت قد جمع بيف التذكير كالتأنيث كىذا ،(ُُٔ)ذكره

فعمى المفظ يككف التأنيث كعمى المعنى يككف  ،جية المفظ مرة كمف المعنى مرة أخرلالجمع مف 
 التذكير .

كقاؿ ابف ىشاـ: ،(ُُٕ)بالتاء كتخفيؼ اليمزة (كييٍركل عف بعضيـ )كال أرضى أبقمًت ابقاليا
كاية كصحَّ أفَّ القائؿ ذلؾ ىك الذم قاؿ)) بالتَّذكير صحَّ البف  ()ال أرضى أبقؿ :إٍف صحَّت الرِّ

ا ،عاهدَّ كيساف مي  الَّ فقد كانت العرب ينشد بعضيـ بعضن ككؿٌّ يتكمَّـ عمى مقتضى سجٌيتو التي  ،كا 
كايات في بعض األبيات ،فطر عمييا  . (ُُٖ) ((كمف ىنا كثرت الرِّ

األصؿ ال مكاف كزعـ فريؽ أنو ال شاىد في البيت عمى ركاية حذؼ التاء كذلؾ عمى أف 
كقاؿ: ابقاليا عمى اعتبار  ،كقاؿ: أبقؿ عمى اعتبار المحذكؼ ،أرض ثـ حذؼ المضاؼ

 . (ُُٗ)المذككر
ىك أٌف حذؼ التاء مف البيت أمر مخصكص بالشعر مف  :كاألمر الذم ينبغي أف يقاؿ 

غير تأكيؿ حذؼ مضاؼ أك حمؿ عمى المعنى، كأما مف حممو عمى المعنى فعندئذو ذكَّره مف 
كىذاف األمراف يستسيغيما العمماء إالَّ أٌف الحمؿ عمى المفظ أكلى كالسيما في  ،غير خصكصية

إذ ذكر السيكطي أنو إذا اجتمع الحمؿ عمى المفظ كالحمؿ عمى المعنى بيدء بالحمؿ  ،ىذا المكضع
ذلؾ فم ،ألنو ىك المشاىد المنظكر إليو . أما المعنى فخفي راجع إلى مراد المتكمـ ،عمى المفظ

كيضاؼ إلى ذلؾ كجكد الياء في المصدر)إبقاليا( كعكدتيا عمى لفظة  ،(َُِ)كانت أكلكٌية المفظ 
 األرض ال عمى المعنى . 

 ما يستوي فيه المذكر والمؤنث . :ثالثًا
 صفة لمكان . من)قريب وبعيد( إذا ُأوِّال ــ جواز إلحاق التاء وحذفها

كامرأة كريمة،  ،نحك: رجؿ كريـ ،فتدخؿ الياء في مؤنثوالشؾ أٌف)فعيالن( يأتي بمعنى فاعؿ 
جاز إلحاؽ التاء  فعندئذو ييراد في بعض المكاضع صفة المكاف  ، كقد(ُُِ)كظريؼ كظريفة

ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ   ژتفسير قكلو تعالى: حجر في ، ككرد ذلؾ عند ابف(ُِِ)كحذفيا

قريبة كبعيدة ًإٍف ... أيًريدى المكاف  :الفرَّاء قاؿ)) :(،إذ قاؿٔٓ)االعراؼ مف اآلية /ژۉ
، (ُِّ)جاز الكجياف؛ ألىنَّو صفة المكاف فتقكؿ فالنة قريبة كقريب ًإذا كانت في مكاف غير بعيد((

 :)الطكيؿ((ُِْ)الشاعر كاستشيد لذلؾ بقكؿ

ٍفرىاءي ًمٍنؾى بىًعيدي  ٍفرىاءي ًمٍنؾى قىًريبىةه      فىتىٍدنيك كىالى عى  عىًشيَّةى الى عى



 أ.م.د. حسين عبد إسماعيل            الفراهيدي مجمة آداب    الشواهد الشعرية لمسائل المذكر والمؤنث
 م.م بسام إبراهيم عمي                                                    في شروح صحيح البخاري

 م6ٕٔٓ( أيمول 7ٕالعدد )                                                                             
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٕٓ 
 

 :)الطكيؿ((ُِٓ)امرئ القيسكقكؿ 
ٍيؿي إٍف أٍمسىى كىال أيُـّ ىىاًشـو          قًريبه كىال البىسباسىة ي ابنةي يىشكيرىا  لىوي الكى

استشيد ابف حجر بالبيت األكَّؿ عمى أٌف الشاعر أراد عفراء بالقريبة فأثبت التاء كأراد بالبعد 
بعيدة .أمَّا قكؿ امرئ القيس فشاىد  مكانيا فأسقط التاء عمى تأكيؿ ىي في مكاف بعيد كيجكز

آخر عمى جكاز حذؼ التاء مف قريب إف أريد بو صفة المكاف، كالشاىداف مف شكاىد المغكييف 
،كالثاني (ُِٗ)،كابف منظكر(ُِٖ)، كابف جني(ُِٕ)، كاألزىرم(ُِٔ)فاألكَّؿ مف شكاىد الفراء ،كالمفسريف

 كغيرىـ .  ،(ُِّ)كالزبيدم ،(ُُّ)كسراج الديف الدمشقي ،(َُّ)ككذلؾ األكَّؿ مف شكاىد أبي حياف
اج بقكلو:  ،كما ذىب إليو ابف حجر ىك مذىب الفٌراء ألىفَّ كؿَّ  ؛كىذا غمط))كقد غمَّطو الزَّجَّ

 .(ُّّ)((ما قىريبى مف مكاف أك نىسىبو فيك جارو عمى ما يصيبو مف التأنيث كالتذكير
عمى الزجاج قائالن:))كأىمَّا قكؿ بعضيـ سبيؿ  كلـ يتكقؼ ابف حجر عند اختيار الرأم بؿ ردَّ 

نَّث أىٍف يجريا عمى أفعاليما فمردكد  . (ُّْ)(( ألىنَّوي رد الجائز بالمشيكر ؛المذكَّر كالمؤى
 ژٴۇۋۋۅ  ۅۉژ)):في قكلو تعالى (ىػَِٗكقاؿ أبك عبيدة )ت 

بمفظ كاحد كال ىذا مكضع يككف في المؤنثة كالثنتيف كالجميع منيا (56)االعراف من اآلية / 
ألنو ليس بصفة كلكنو ظرؼ ليف كمكضع، كالعرب تفعؿ ذلؾ في قريب  ؛يدخمكف فييا الياء

كالينداف قريب  ،ىند قريب مٌني :إذ قاؿ: )) كيقاؿ ،كتبعو في ذلؾ أبك بكر األنبارم،(ُّٓ) ((كبعيد
 ،بعيد(:(ككذلؾ ،ألف المعنى ىند مكاف قريب ؛فيكٌحد )قريب( كيذكر ،كاليندات قريب مني ،مني

كلـ ترد قيٍرب  ،فإذا أرت النَّسب ،كبعيدة إذا بنيتيما عمى قىريبىت أك بىعيدت ،قريبة :كيجكز أف تقكؿ
 . (ُّٔ) ((المكاف ذكرت مع المذكر كأنَّثت مع المؤنث ال غير

كىؤالء يتكفؿ في إبطاؿ رؤياىـ أٌنو ييتَّسع في  ،(ُّٕ)كيرل بعضيـ أنو لك كاف ظىٍرفان النتصب
 )الكامؿ(:(ُّٖ)فييٍعطىى حكـ األسماء الصَّريحة. قاؿ لبيد بف ربيعة ،الٌظرؼ

يًف تىٍحسىبي أنَّو ٍمفييا كأىمامييا           فىغىدىٍت ًكالى الفىٍرجى افة خى ٍكلىى المخى  مى
ا أك الشاىد فيو ريفع )خمفً : )) عمؽ األعمـ عمى قكؿ ابف ربيعة قائالن  يا( ك)أماًميا( اٌتساعن

فغدٍت خمفييا كأمامييا  :مجازنا كالمستعمؿ فييما الٌظرؼ، كرفعييما عمى البدؿ مف )ًكال(، كالتقدير
 . (ُّٗ) ((تحسبيما مكلى المخافة
ىػػ( )قريبنا( في قكؿ امرئ القيس: لو الكيؿ إف أمسى...عمى ُِْكحمؿ القزَّاز)ت

َـّ ىاشـو قيٍربو :معنى)القيٍرب(،أم ، فأجراه عمى  ،لو الكيؿ إف أمسى كال أ فجعؿ فعيالن بمعنى فيٍعؿو
 .(َُْ)التذكير



 أ.م.د. حسين عبد إسماعيل            الفراهيدي مجمة آداب    الشواهد الشعرية لمسائل المذكر والمؤنث
 م.م بسام إبراهيم عمي                                                    في شروح صحيح البخاري

 م6ٕٔٓ( أيمول 7ٕالعدد )                                                                             
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٕٔ 
 

شٌبو فعيؿ بمعنى فاعؿ بفعيؿ بمعنى مفعكؿ فحينئذو يستكم فيو المذكر كالمؤنث  كقيػؿ:
ٍمالن عمى رحيـ كري  ًمؿ ىذا عميو حيث قالكا: أسير كأيسىراء، كقبيؿ كقيبىالء، حى ماء كجريح، كما حي حى

كىماء مىماء كحكيـ كحي  .(ُُْ)كعميـ كعي
بىة فيصير مف باب كؼِّ  فعيؿ بمعنى مفعكؿ، ىػ(ٖٕٔكعف الكرماني)ت  خضيبو  أم: ميقىرَّ

كعمى تقدير قياسو فإنَّما يككف ،(ُّْ)ذلؾ أفَّ فعيالن بمعنى مفعكؿ ال ينقاس كيردُّ ، (ُِْ)كعيفو كحيؿو 
 كميقىرَّبة مف المزيد فيو.مف الثُّالثي المجرَّد، ال مف المزيد فيو، 

أٌما ما قيؿ: شبِّو فعيؿ بمعنى فاعؿ  ،كعمى ذلؾ لـ يبؽى سكل رأييف ىما رأم الفرَّاء ك القزَّاز
ألفَّ فعيالن بمعنى مفعكؿ غير مقيس فكيؼ يشبَّو فعيؿ بمعنى  ؛بمعنى مفعكؿ ففيو ضعؼ بػفعيؿ

كذلؾ إلعطاء  ؛أنَّو األصكب رأمي الفرَّاءأفَّ الرأم الذم نعتقد  فاعؿ بفعيؿ بمعنى مفعكؿ؟! إالٌ 
المُّغة شيئان مف السعة عند إجازتو ثبكت التاء كحذفيا في قريب كبعيد عمى تأكيميما صفتيف 

 المكاف .  لمكصكؼ محذكؼ كىك
 خاتمة وأهم النتائج .ال

  :يأتي تكصؿ البحث إلى نتائج يمكف إجماؿ أىميا بما
 ان مؤنث أك ذٌكر ان ة ميمة يجب التنبيو عمييا، ألٌف مف أنث مذكر إف قضية التذكير كالتأنيث قضيػػ ُ

ا لو كمزكمو لمف نصب مرفكعا أك خفض منصكبا أك نصب مخفكضا.   كاف العيب الزمن
تكصؿ البحث إلى أف نجدا مذكر كىذا ىك مذىب عامة المغكييف عدا أبا زكريا محيي الديف ػػ ِ

 النككم الذم ذىب إلى تذكيره كتأنيثو . 
ذىب إليو أبك  ػ تكصؿ البحث إلى أف أرمؿ يجكز استعمالو لممذكر الذم فقد زكجو بخالؼ ماػّ

 بكر األنبارم . 
 بالتاء كأف ال تأتػي إذا أريد بيا ػػػ تكصؿ البحث إلى أف )فعيالن( بمعنى فاعؿ يجكز أف تأتيْ

 صفة مكاف أك زماف .
 ثبت المصادر والمراجع

 َأّواًل: الكتب المطبوعة . 
* إرشاد السارم لشرح صحيح البخارم، ألحمد بف محمد بف أبى بكر بف عبد الممؾ القسطالني 

 ىػ .  ُِّّ/ ٕىػ(، الناشر: المطبعة الكبرل األميرية، مصر، ط/ِّٗ)ت 
 ىػ( دار الكتب العممية بيركت . ُُٗجالؿ الديف السيكطي )ت ،* األشباه كالنظائر في النحك

ىػ(، ُّٔكر محمد بف السرم النحكم المعركؼ بابف السراج )ت * األصكؿ في النحك، ألبي ب
 بيركت .  –تح: عبد الحسيف الفتمي، الناشر: مؤسسة الرسالة، لبناف 
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* إعراب القرآف، ألبي جعفر النحاس أحمد بف محمد بف إسماعيؿ بف يكنس المرادم 
منشكرات محمد ىػ(، كضع حكاشيو كعمؽ عميو: عبد المنعـ خميؿ إبراىيـ، الناشر: ّّٖ)ت

 ىػ .  ُُِْ/ ُط/ ،عمي بيضكف، دار الكتب العممية، بيركت
ىػ(، عني بكضعيا ّٔٓ* األمالي، ألبي عمي إسماعيؿ بف القاسـ بف عيذكف القالي )ت 

 -ىػ  ُّْْ/ ِكترتيبيا: محمد عبد الجكاد األصمعي، الناشر: دار الكتب المصرية، ط/
 ـ .  ُِٔٗ

ىػ(، تح: الدكتكر محمكد محمد ِْٓبف عمي بف حمزة الشجرم )ت األمالي الشجرية، ىبة اهلل  *
 الطناحي، الناشر: مكتبة الخانجي، القاىرة . 

ىػ( صححو كضبط ألفاظو كعمؽ ّْٔ* أمالي المرتضى، ألبي القاسـ عمي بف الطاىر )ت 
 ،ايراف -السيد محمد بدر الديف النعساني الحمبي،  منشكرات مكتبة المرعشي قـ  :حكاشيو

 ـ .َُٕٗػػػػ   ى ُِّٓ/ ُ/ط
ىػػ( كمعو عدة السالؾ إلى ُٕٔابف ىشاـ األنصارم )ت ،* أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ

 تحقيؽ أكضح المسالؾ، محمد محيي الديف عبد الحميد، دار الكتب العممية. 
: ىػ(، دراسة كتحقيؽٔ* إيضاح شكاىد اإليضاح، أبك عمي الحسف بف عبد اهلل القيسي )ت، ؽ 
 َُْٖ/ ُط/ ،لبناف –د. محمد بف حمكد الدعجاني، الناشر: دار الغرب اإلسالمي، بيركت 

 ـ .  ُٕٖٗ -ىػ 
* البحر المحيط في التفسير، أبك حياف محمد بف يكسؼ بف عمي بف يكسؼ بف حياف أثير 

بيركت،  –ىػ( تح: صدقي محمد جميؿ، الناشر: دار الفكر ْٕٓالديف األندلسي )ت 
 ىػ .  َُِْالطبعة:

د. رمضاف  :ىػػ( تحٕٕٓألبي البركات األنبارم )ت  ،* البمغة في الفرؽ بيف المذكر كالمؤنث
 مطبعة دار الكتب . ،عبد التكاب

الممقب بمرتضى الزبيدم  ،محمد بف محمد بف عبد الرزاؽ ،* تاج العركس مف جكاىر القامكس
 الناشر: دار اليداية .  ،ىػ( تح:  مجمكعة مف المحققيفَُِٓ)ت 

فتحي  :ألبي محمد عبداهلل بف إسحاؽ الٌصيمرم ) مف نحاة القرف الرابع(  تح ،* التبصرة كالتذكرة
 ـ . ُِٖٗىػػ ػػػ َُِْ/ ُط/ ،أحمد عمي الديف

ىػ(، تح: عبد ٕٔٔأبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم )ت  ،* تحرير ألفاظ التنبيو
 ىػ . َُْٖ/  ُط/ ،دمشؽ –ر: دار القمـ الناش ،الغني الدقر
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د . زىير عبد  :تح ،* تحصيؿ عيف الذىب مف معف جكىر األدب في عمـ مجازات العرب
 ـ . ُْٗٗىػػ ػػػ ُُْٓ/ ِط/ ،مكسسة الرسالة ،المحسف سمطاف

عباس مصطفى  :ىػ( تحُٕٔالبف ىشاـ األنصارم ) ت  ،* تخميص الشكاىد كتمخيص الفكائد
 ـ . ُٖٔٗىػػ ػػػ َُْٔ/ ُط/ ،دار الكتاب العربي بغداد ،شرالنا ،الصالحي

ىػػ(  تح: د. حسف ْٕٓأبك حياف األندلسي )ت ،* التذييؿ كالتكميؿ في شرح كتاب التسييؿ
 دمشؽ .     ،دار القمـ ،ىنداكم

د. كاظـ بحر  :ىػػ( ػتحّٕٕ* التكممة، ألبي الحسف بف أحمد بف عبد الغفار الفارسي ) ت
 ـ. ُٗٗٗىػػ ػػػ ُُْٗ/ ِط/ ،لـ الكتبعا ،المرجاف

تح: محمد عكض مرعب، الناشر: دار  ،ىػ(َّٕمحمد بف أحمد األزىرم )ت  ،* تيذيب المغة
 ـ .ََُِ/  ُط/ ،بيركت –إحياء التراث العربي 

عبد الرحمف  :تح (ىػػْٕٗلمحسف بف القاسـ المرادم ) ت  ،* تكضيح المقاصد كالمسالؾ
 ـ . ََُِىػػ ػػػ ُُّْ/ ُط/ ،دار الفكر العربي ،سميماف

ىػ( تحقيؽ َُّٗ* خزانة األدب كلب لباب لساف العرب، عبد القادر بف عمر البغدادم )ت 
 -ىػ  ُُْٖ/ ْط/ ،كشرح: عبد السالـ محمد ىاركف، الناشر: مكتبة الخانجي، القاىرة

 ـ.ُٕٗٗ
حمد عمي النجار الناشر: عالـ ق(، تح: مِّٗ* الخصائص، أبك الفتح عثماف بف جني )ت 

 بيركت.–الكتب 
* الدر المصكف في عمكـ الكتاب المكنكف، أحمد بف يكسؼ بف عبد الدائـ المعركؼ بالسميف 

 ىػ(، تح: د. أحمد محمد الخراط، دار القمـ، دمشؽ. ٕٔٓالحمبي )ت 
/ ُط/  ،دار الكتاب العربي ،الناشر ،د: محمد التكنجي ،جمعو كشرحو ،* ديكاف أبي طالب

 ـ . ُْٗٗىػػ ػػػ ُُْْ
ق(، اعتنى بو: عبد  ْٓٓ* ديكاف أمًرئ القيس، امرئ القيس بف حجر بف الحارث الكندم، )ت 

 ـ. ََِْ -ىػ ُِْٓ/ ِبيركت، ط/ –الرحمف المصطاكم، الناشر: دار المعرفة 
 .  ّنعماف محمد أميف طو، دار المعارؼ، ط/ :* ديكاف جرير بشرح محمد بف حبيب، تح

/ ُط/ ،ديكاف حساف بف ثابث األنصارم، شرح األستاذ عبدأ ميٌنا، دار الكتب العممية بيركت *
 ـ .     ُْٗٗىػػ ُُْْ

 مطبعة المناىؿ .   ،مكتبة صادر بيركت ،عيسى سابا :تح ،* ديكاف الحطيئة
 دار الكتب العممية بيركت .  ،أحمد حسف ،قدـ لو كشرحو ،* ديكف ذم الرمة
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/ ُط/ ،إنطكاف محس القٌكاؿ، دار الجيؿ بيركت ،حزاـ، جمع كتحقيؽ كشرح * ديكاف عركة بف
 ـ .  ُٓٗٗىػػ  ػػػ ُُْٔ

كطٌماس، الناشر:  اعتنى بو: حمد ،ىػ(ُْ* ديكاف لبيد، لبيد بف ربيعة بف مالؾ العامرم )ت 
 ـ .  ََِْ -ىػ  ُِْٓ/ ُط/ ،دار المعرفة

بف محمد بف بشار، أبك بكر األنبارم )ت  * الزاىر في معاني كممات الناس، لمحمد بف القاسـ
ىػ  ُُِْ/  ُبيركت، ط/  –ىػ(، تح: د. حاتـ صالح الضامف، الناشر: مؤسسة الرسالة ِّٖ

 ـ .ُِٗٗ-
د. يكسؼ الشيخ  :ىػ( تحُُّٓلمشيخ أحمد الحمالكم )ت  ،* شذا العرؼ في فف الصرؼ

 ـ .    َُُِ ،دار الكتاب العربي بيركت لبناف ،محمد
* شرح التصريح عمى التكضيح في النحك، خالد بف عبد اهلل بف أبي بكر بف محمد األزىرم )ت 

 ـ . َََِ -ىػُُِْ/ ُلبناف، ط/-بيركت-ىػ(، دار الكتب العممية َٓٗ
ىػػ( قدـ لو ككضع ٗٔٔألبي الحسف عمي بف مؤمف ابف عصفكر ) ت  ،* شرح جمؿ الزجاجي

 ،منشكرات محمد عمي بيضكف ،د . اميؿ بديع يعقكب بإشراؼ ،فكاز الشعار ،فيارسو كىكامشو
 ىػػ . ُٖٗٗىػػ ػػػ ُُْٗ/ ُط/ ،دار الكتب العممية  بيركت

ىػػ(، تصحيح كتعميؽ: يكسؼ ٖٔٔ* شرح الرضي عمى الكافية، رضي الديف اإلستراباذم )ت 
 جامعة قاريكنس .  ،ـ ُٖٕٗ -ق  ُّٖٗ ،حسف عمر

ىػ( تح: أحمد حسف ميدلي كعمي سيد ّٖٔفي )ت شرح كتاب سيبكيو، ألبي سعيد السيرا* 
 ـ. ََِٖىػػ ُِْٗ/ ُط/ ،دار الكتب العممية بيركت ،عمي

ىػ( عنيت بطبعو كنشره إدارة الطباعة ّْٕعمي بف يعيش النحكم ) ت ،* شرح المفصؿ
 المنيرية.  

ح: ىػ(، تّّٗ* الصحاح تاج المغة كصحاح العربية، أبك نصر إسماعيؿ بف حماد الجكىرم )ت 
 ـ.ُٕٖٗ - ىػَُْٕ/ ُط/  ،بيركت –أحمد عبد الغفكر عطار، الناشر: دار العمـ لممالييف 

تح: محمد زىير بف ناصر الناصر، الناشر:  ،* صحيح البخارم، محمد بف إسماعيؿ البخارم
 ىػ .  ُِِْ/ ُط/ ،ترقيـ محمد فؤاد عبد الباقي ،دار طكؽ النجاة

ىػ(، تح: السيد ٗٔٔحمد المعركؼ بابف عصفكر )ت * ضرائر الشعر، عمي بف مؤمف بف م
 ـ .  َُٖٗ/ُإبراىيـ محمد، الناشر: دار األندلس لمطباعة كالنشر كالتكزيع، ط/

* عمدة القارم شرح صحيح البخارم، ألبي محمد محمكد بف أحمد بف مكسى بدر الديف العينى 
 بيركت .  –ىػ(، الناشر: دار إحياء التراث العربي ٖٓٓ)ت
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ىػ( تح: د. ميدم المخزكمي، د . إبراىيـ َُٕيف، الخميؿ بف أحمد الفراىيدم )ت * الع
 السامرائي، الناشر: دار كمكتبة اليالؿ .

ىػ(، تح: د. عبد اهلل ِٕٔ* غريب الحديث، أبك محمد عبد اهلل بف مسمـ بف قتيبة الدينكرم )ت 
 ىػ . ُّٕٗ/ ُبغداد، ط/ –الجبكرم، الناشر: مطبعة العاني 

 ىػػ(الناشر: دارِٖٓح البارم شرح صحيح البخارم، أحمد بف عمي بف حجر العسقالني)ت * فت
، رقـ كتبو كأبكابو كأحاديثو: محمد فؤاد عبد الباقي، قاـ بإخراجو ُّٕٗبيركت،  -المعرفة 

 .  كصححو كأشرؼ عمى طبعو: محب الديف الخطيب
طبعة في  ،جندؿ األعشى ميمكف بف قيس بف ،* كتاب الصبح المنير في شعر أبي البصير

 ـ . ُِٕٗ ،مطبعة آذلفيمزىكسنس
ىػ(، تح: عبد السالـ محمد َُٖ* الكتاب، عمرك بف عثماف بف قنبر الممقب بسيبكيو )ت 

 ـ .  ُٖٖٗ -ىػ  َُْٖ/ ّط/ ،ىاركف، الناشر: مكتبة الخانجي، القاىرة
الكفكم أبك البقاء * الكميات معجـ في المصطمحات كالفركؽ المغكية، أليكب بف مكسى 

 بيركت .  –محمد المصرم، مؤسسة الرسالة  -ىػ(، تح: عدناف دركيشَُْٗ)ت
 ،مكتبة األدب ،جكاد مبركؾ محمد :ىػ( تحِّٕألبي الفداء ) ت ،* الكناش في النحك كالتصريؼ

 ـ .  ََِٓىػػ ػػػ ُِْٔ/ ِط/
في شرح صحيح البخارم، لمحمد بف يكسؼ بف عمي بف سعيد، شمس الديف  * الككاكب الدرارم
 -ىػُّٔٓ/ ُط/ ،لبناف -ىػ(، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيركتٖٕٔالكرماني )ت 

 ـ .ُّٕٗ
* المباب في عمكـ الكتاب، أبك حفص سراج الديف عمر بف عمي بف عادؿ الحنبمي )ت 

د المكجكد كالشيخ عمي محمد معكض، الناشر: دار الكتب ىػ(، تح: الشيخ عادؿ أحمد عبٕٕٓ
 ـ .ُٖٗٗ-ىػ  ُُْٗ/ ُبيركت / لبناف، ط/ -العممية 

 ،ىػ(ُُٕمحمد بف مكـر  جماؿ الديف، أبك الفضؿ ابف منظكر اإلفريقى )ت  ،* لساف العرب
 ىػ .  ُُْْ/ ّط/ ،بيركت –الناشر: دار صادر 

ىػ(، حققو كقدـ لو كصنع ُِْجعفر القزاز )ت * ما يجكز لمشاعر في الضركرة، محمد بف 
 -فيارسو: د.  رمضاف عبد التكاب، د.  صالح الديف اليادم، الناشر: دار العركبة، الككيت 

 .  بإشراؼ دار الفصحى بالقاىرة مجاز القراف 
 ،ىػ(، تح: عبد الحميد ىنداكمْٖٓ* المحكـ كالمحيط األعظـ، عمي بف إسماعيؿ بف سيده )ت 

 ـ .  َََِ -ىػ  ُُِْ/، ُبيركت، ط/ -دار الكتب العممية  الناشر:
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ىػ( ٔٔٔ* مختار الصحاح، زيف الديف أبك عبد اهلل محمد بف أبي بكر بف عبد القادر الرازم )ت 
صيدا،  –الدار النمكذجية، بيركت  -تح: يكسؼ الشيخ محمد، الناشر: المكتبة العصرية 

 ـ . ُٗٗٗىػ / َُِْ/ ٓط/
ىػ(، تح: خميؿ إبراىـ جفاؿ، الناشر: دار ْٖٓف إسماعيؿ بف سيده )ت * المخصص، عمي ب
 ـ . ُٔٗٗىػ ُُْٕ/ ُبيركت، ط/ –إحياء التراث العربي 

 ،الناشر ،أحمد عبد المجيد ىريدم :ىػػ( تػحُّٔ* المذكر كالمؤنث، البف التىستيرم الكاتب ) ت 
 ـ .  ُّٖٗىػػ ػػػ َُّْ/ ُط/ ،مكتبة الخانجي بالقاىرة

/ ُط/ ،دار البياف العربي ،طارؽ نجـ عبداهلل :ىػػ( تحِّٗالبف جني ) ت  ،مذكر كالمؤنث* ال
 ـ . ُٖٓٗىػػ ػػ َُْٓ

 ،ىػػ( تح: محمد عبد الخالؽ عضيموِّٖألبي بكر بف األنبارم ) ت  ،* المذكر كالمؤنث
 ـ .  ُُٖٗىػػ ػػػ َُُْ ،القاىرة

ىػػ( تح: د. حاتـ صالح ِٓٓالسجستاني )ت * المذكر كالمؤنث، ألبي حاتـ سيؿ بف محمد 
 ـ . ُٕٗٗىػػ ػػ ُُْٖ/ ُط/ ،دار الفكر دمشؽ سكريا ،الضامف

/ ػػػ ُط/ ،رمضاف عبد التكاب :ىػ( تحّٓٗ* المذكر كالمؤنث، ألبي الحسيف أحمد بف فارس )ت 
 ـ . ُٔٗٗ

 ،عبد التكاب د. رمضاف :ق( تحَِٕألبي زكريا يحيى بف زياد الفراء )ت  ،* المذكر كالمؤنث
 مكتبة دار التراث، القاىرة .  

ىػ(، تح: أحمد يكسؼ النجاتي كمحمد َِٕ* معاني القرآف، أبك زكريا يحيى بف زياد الفراء )ت 
مصر،  –عمي النجار كعبد الفتاح إسماعيؿ الشمبي،  الناشر: دار المصرية لمتأليؼ كالترجمة 

 .  ُط/
عرابو ىػ( تح: عبد ُُّسرم بف سيؿ، أبك إسحاؽ الزجاج )ت إبراىيـ بف ال ،* معاني القرآف كا 

 ـ.  ُٖٖٗ -ىػ َُْٖ/ ُبيركت، ط/ –الجميؿ عبده شمبي، عالـ الكتب 
 ـ . ََِّ/ ُط/ ،مكتبة لبناف ناشركف ،أدما طربيو ،* معجـ الجمكع في المغة العربية

ىػ(، تح: َّٓ* معجـ ديكاف األدب، أبك إبراىيـ إسحاؽ بف إبراىيـ بف الحسيف الفارابي )ت
دكتكر أحمد مختار عمر، مراجعة: د. إبراىيـ أنيس، طبعة: مؤسسة دار الشعب لمصحافة 

 ـ .  ََِّ -ىػ  ُِْْكالطباعة كالنشر، القاىرة، عاـ النشر: 
 ،ىػ(، تح:  عبد السالـ محمد ىاركفّٓٗأحمد بف فارس بف زكرياء الرازم )ت ،* مقاييس المغة

 ـ. ُٕٗٗ -ىػ ُّٗٗشر: عاـ الن ،الناشر: دار الفكر
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د في المغة، عمي بف الحسف األزدم، )ت بعد  ىػ(، تح: د. أحمد مختار عمرك د. َّٗ* المينىجَّ
 ـ. ُٖٖٗ/ ِضاحي عبد الباقي، الناشر: عالـ الكتب، القاىرة، ط/

ىػ(، الناشر: دار ُٖٓعبد الرحمف بف عبد اهلل بف أحمد السييمي )ت  ،* نتائج الفكر في النحك
 ـ .  ُِٗٗ -ىػ  ُُِْ/ ُبيركت، ط/ –العممية  الكتب

 ألطاريح . االرسائل و  :ثانيا
* التذكير كالتأنيث في القرآف الكريـ )دراسة كصفية( محمد عبد الناصر، أطركحة دكتكراه 

 المممكة العربية السعكدية .   
فتكح حسيف فدعكس الجبكرم،  ،الٌنحػكمالميخػػالفػػة الٌصػرفٌيػة كالٌنػحكٌيػة في االستعمػاؿ كالٌتكجيػػو *

 ـ .   ََِٔػػ ى ُِْٕ ،أيطركحة دكتكراه ػػػػ  جامعة بغداد
 هوامش البحث

                                                           

 . ٓ/ُ:ألبي بكر األنبارم المذكر كالمؤنث ( ُ)
 . ّٔ :، كينظر: البيمغة في الفرؽ بيف المذكر كالمؤنثٖٖ/ٓ :شرح المفصؿ ( ِ)
 .ُٔ :المعجـ المفصؿ في المذكر كالمؤنث ( ّ)
 .ٖٖ/ٓ :ينظر: شرح المفصؿ ( ْ)
( ، كالتذكير كالتأنيث في القرآف الكريـ )أطركحة دكتكراهُٔينظر: المعجـ المفصؿ في المذكر كالمؤنث:  ( ٓ)

ٗ. 
 .ّٗ/ِ ألبي بكر األنبارم:ينظر: المذكر كالمؤنث ( ٔ)
تاج العركس: ك  ، ُّْ/ ّ :، كلساف العرب َّٓ/ُ :، كمختار الصحاح ِْٓ/ِ :ينظر: الصحاح( ٕ)

ٗ/َِِ. 
 .ُّٖ/ُ:ينظر: تحرير ألفاظ التنبيو( ٖ)
 .ّٖ/ُ :صحيح البخارم( ٗ)
 .ُِٖ/ِ :عمدة القارم( َُ)
 البيت لـ أعثر لو عمى قائؿ  .( ُُ)
 .َْ/ِ: األنبارم بكر ألبيينظر: المذكر كالمؤنث ( ُِ)
       مف قصيدة ذكرىا أبكعمي القالي  ( العباس أحمد بف يحيى الٌنحكم المعركؼ بػ)ثعمبالبيت أنشده أبك ( ُّ)

 .ْٓ/ُفي أماليو: 
 :، كمختار الصحاحِْٓ/ِ :، كينظر: الصحاحَْػػػػ  ّٗ/ِ :األنبارم بكر ألبي المذكر كالمؤنث( ُْ)

 .َِِ/ٗ :، كتاج العركسُّْ/ّ  :كلساف العرب، َّٓ/ُ
 .ٖٖ/ٓ :، كشرح المفصؿّٔ :، كالبيمغةُِْ/ّ :ينظر: الكتاب( ُٓ)
 . ْٕ :البف فارس المؤنث ك المذكرك ، ُٓ :ينظر: المذكر كالمؤنث لمفراء( ُٔ)
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 .َُٖػػ ُٕٔ/ُ:األنبارم بكر ألبي ينظر: المذكر كالمؤنث( ُٕ)
 .ٕٔ:ينظر: شذا العرؼ( ُٖ)
 .ٗٔ :، كالبيمغةْٓ :التٍَّستيًرم المؤنث ك المذكر، ك  ٔٔ :ينظر: المذكر كالمؤنث البف جني ( ُٗ)
نسبة   كبال ديكانو، في ليس، ك ِٔ/ُ :المرتضى كأمالي ،ّٕ :لمفراء المؤنث المذكرك في الرمة لذم البيت( َِ)

 .ّْٓ/ُ :األنبارم بكر ألبي كالمؤنث كالمذكر ،َِّ/ّ :الخصائص في
 .ْٕ:مفراءل المؤنث ك المذكر( ُِ)
 .َُْ/ٕ: البخارم صحيح( ِِ)
 .ُّٔ/ُِ: القارم عمدة( ِّ)
 .ٓ :ديكانو( ِْ)
 .ْٕفراءمالمذكركالمؤنثم: ينظر( ِٓ)
 .ُّّ:نفسو المصدر: ينظر: ينظر( ِٔ)
 .ْْٓ/ ُ:األنبارم بكر ألبي كالمؤنث المذكر:ينظر( ِٕ)
 .ٕٓ:مفراءل كالمؤنث المذكر: ينظر( ِٖ)
 .ُْٔ،ألبي حاتـ: كالمؤنث المذكر: ينظر( ِٗ)
 .ٖٔ،البف جني: كالمؤنث المذكر: ينظر( َّ)
 .ْٖٓ/ُ:األنبارم بكر ألبي كالمؤنث المذكر: ينظر( ُّ)
 .ٕٕ:كالمؤنث ، لمتسترم المذكر: ينظر( ِّ)
 .ْٕ، البف فارس: كالمؤنث المذكر: ينظر( ّّ)
 .(  ذكد) ادة، مٕٓ/ٖ :العركس تاج: ينظر( ّْ)
 .ِٕ: البيمغة: ينظر( ّٓ)
 .َُٕ/ِ :البخارم صحيح( ّٔ)
 .ِٖٓ/ ٖ :لقارم عمدةا( ّٕ)
 .قائؿ عمى عثرلون لـالبيت ( ّٖ)
 .ُٗٗ/ِ :المخصص: ينظر( ّٗ)
 .ٕٔ: لمفراء، المؤنث ك المذكر: ينظر( َْ)
 .ِٖ ، البف جني: كالمؤنث المذكر: ينظر( ُْ)
 .ِْٔ ػِْٓ/ُ: األنبارم بكر ألبي،  كالمؤنث المذكر: ينظر( ِْ)
 .ّٕٓ/ُ :عجـ ديكاف األدبم: ينظر( ّْ)
 . ّٗ ، لمتسترم: كالمؤنث المذكر: ينظر( ْْ)
 . ٓٓ، البف فارس:  كالمؤنث المذكر: ينظر( ْٓ)
 .( كيؤنث مايذكر باب)  ،ُّٖ/ ٓ :المخصص: ينظر( ْٔ)
 .ُٕ :البمغة: ينظر( ْٕ)
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 .ُْٓ/ِ :الزجاجي جمؿ شرح: ينظر( ْٖ)
 .َُِ :ألبي حاتـ ،كالمؤنث  المذكر: ينظر( ْٗ)
 .ُٖ/ُ :البخارم صحيح( َٓ)
 .ٓٔ/ْ :القارم عمدة( ُٓ)
 ،ُُٓ/ٓ :العرب لساف، ك ٗ/ِ :سيبكيو أبيات شرح في مرداس بف العباس جدٌ  عامر ألبي ينسب البيت( ِٓ)

 .ُّٖ/ٓ :المخصص، ك َُِ :حاتـ ألبي، ك ٕٔ :لمفراء المؤنث ك المذكر في نسبة كبال ،( قمر)مادة      
 .ٕٔ :فراء،لم المؤنث ك المذكر: ينظر( ّٓ)
 .َُِ: حاتـ ألبي، المؤنث ك المذكر: ينظر( ْٓ)
 .ِْٔ/ ُ :ألبي بكر األنبارم المؤنث ك المذكر: ينظر( ٓٓ)
 .ُّٖ/ ٓ :المخصص:  ينظر( ٔٓ)
 .( قمر) ادة، مُُٓ/ ٓ :العرب لساف:  ينظر( ٕٓ)
 .َُِ: حاتـ ألبي، كالمؤنث المذكر( ٖٓ)
 .ِْٔ/ ُ :ألبي بكر األنبارم كالمؤنث المذكر: ينظر( ٗٓ)
 .ِٔٔ/ٖ: العيف: ينظر( َٔ)
        :العرب كلساف ،ُْٖ/ُٓ :المغة كتيذيب ، َّْ/ِ:الناس كممات معاني في الزاىر في نسبة بال البيت( ُٔ)

 .( رمؿ) مادة ،ِٕٗ/ُُ
 .ِّْ/ُ :الحديث غريب: ينظر( ِٔ)
 .ِٖٓ/َُ :المحكـ: ينظر( ّٔ)
 .ِّٕ/ِ :السارم إرشاد: ينظر( ْٔ)
 .ٕٔ :ديكانو( ٓٔ)
 .ِٗ/ٕ :القارم عمدة( ٔٔ)
ا لو، ك َُُٖ:ديكانو ذيؿ في لجرير ك الحطيئة، ديكاف في جدهن لـ البيت( ٕٔ)  مادة ،ِٔٔ/ٖ :العيف في أيضن

 .ّٕ: الكميات، ك ِٖٓ/َُ :المحكـ، ك ( رمؿ) ادة، مِْْ/ِ :المغة كمقاييس ( رمؿ)
 .( رمؿ) ادة، مِٔٔ/ٖ :العيف: ينظر( ٖٔ)
 .ِّْ/ُ:الحديث غريب:ينظر( ٗٔ)
 .ُُِ:المنجد: ينظر( َٕ)
 .َّْ/ِ:الناس كممات معاني في الزاىر: ينظر( ُٕ)
 .ُُّٕ/ْ :الصحاح: ينظر( ِٕ)
 .( رمؿ) ادة، مِْْ/ِ:المغة مقاييس: ينظر( ّٕ)
 .ِٖٓ/َُ:المحكـ: ينظر( ْٕ)
 .ّٕ :الكميات: ينظر( ٕٓ)
 .َّْ/ِ: الناس كممات معاني في الزاىر( ٕٔ)
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 .َّٓ/ِ: الناس كممات معاني في الزاىر :ينظر( ٕٕ)
 .( رمؿ) ادة، مِٕٗ/ُُ:العرب لساف، ك ِّْ/ُ: الحديث غريب :ينظر( ٖٕ)
 .َّٓ/ِ :الناس كممات معاني في الزاىر: ينظر( ٕٗ)
 .ُِّ/ُ :الكافية عمى الرضي شرح :ينظر( َٖ)
 .َْٕ/ِ:صكؿاأل( ُٖ)
 .ٖٗ/ ٓ:المفصؿ شرح :ينظر( ِٖ)
 .ُُِ/ْ :لبخارم صحيح( ّٖ)
 .ُْ/ُ :لقارما عمدة( ْٖ)
 ،ِِِ/ُ :الكامؿ، ك ( رجؿ) ادة، مَُُ/ٔ :العيف في بالنسبة كىك قائؿ، عمى لو قؼن لـ البيت( ٖٓ)

يضاح، ك ٖٔ/ ٓ :المخصص، ك َْٕ/ِ :كاألصكؿ        ُُ :العرب لساف، ك ُْٔ/ِ :اإليضاح شكاىد ا 
 .( رجؿ) ادة، مِٔٔ/       
 .( رجؿ) ادة، مَُُ/ ٔ :العيف: ينظر( ٖٔ)
 .ِِِ/ُ :الكامؿ: ينظر( ٕٖ)
 .َْٕ/ِ :األصكؿ: ينظر( ٖٖ)
 .ٖٔ/ ٓ :المخصص: ينظر( ٖٗ)
 .ُْٔ/ِ :اإليضاح شكاىد إيضاح: ينظر( َٗ)
 .( رجؿ) ادة، مِٔٔ/ُُ :العرب لساف: ينظر( ُٗ)
 .( رجؿ) مادةَُُ/ٔ :العيف( ِٗ)
 .ُٓٓ/ُ :الزجاجي جمؿ شرح، ك ْٗ/ ٓ :لمفصؿ شرحا، ك َُّ :النحك في الفكر نتائج: ينظر( ّٗ)
 .ِِٓ/ُ :لمسيرافي سيبكيو كتاب شرح: ينظر، ك ْٔ ػػػْٓ/ِ: الكتاب( ْٗ)
 .ْٓ/ِ :الكتاب: ينظر، ك َُِ:ديكانو( ٓٗ)
 .َُّ/ ِ:كاإلعراب البناء عمؿ في المباب: ينظر، ك ِٔٓ :الذىب عيف تحصيؿ( ٔٗ)
 .ُّّ/ْ:البخارم صحيح( ٕٗ)
 .ِّّ/ ٓ : السارم إرشاد( ٖٗ)
  عيف تحصيؿ، ك  ( بقؿ) ادة، مُّٕٔ/ ْ :الصحاح، ك ْٔ/ِ :الكتاب في الطائي جكيف بف لعامر البيت( ٗٗ)

  :التكممة، ك ُُْ/ّ :لخصائصا في نسبة بال، ك  ( أرض) ادة، مُُُ/ُ:العرب لساف، ك ِٔٓ :الذىب
 .ُُٓ/ُ:الزجاجي جمؿ شرح، ك ْٗ/ٓ :المفصؿ كشرح ،ِِٓ/ُ :لمسيرافي بسيبكيو كشرحكتا ،َّٖ/ّ

 .ْٔ/ ِ :الكتاب: ينظر( ََُ)
 .ِّٕ/ُ:القراف معاني :ينظر( َُُ)
 .ُُْ/ّ :الخصائص: ينظر( َُِ)
 .َّٖ/ّ :التكممة: ينظر( َُّ)
 .ِِٓ/ُ :سيبكيوب كتا شرح: ينظر( َُْ)
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 .( بقؿ) ادة، مُّٕٔ/ ْ :الصحاح: ينظر( َُٓ)
 .ِٔٓ:الذىب عيف تحصيؿ: ينظر( َُٔ)
 .ْٗ/ٓ:المفصؿ شرح: ينظر( َُٕ)
 .ُُٓ/ُ:الٌزٌجاجي جمؿ شرح:  ينظر( َُٖ)
 .( أرض) ادة، مُُُ/ُ :العرب لساف:  ينظر( َُٗ)
   في كالنحكية الصرفية الميخالفة، ك َِٓ :الكناش، ك ِٕٔ :الشعر ضركرة، ك ُُْ/ ِ: الخصائص: ينظر( َُُ)

 .ُِّ ( :دكتكراه أطركحة)  النحكم كالتكجيو االستعماؿ
 .ِٔٓ:الذىب عيف تحصيؿ: ينظر( ُُُ)
 .ْٔ/ ُ:األدب خزانة( ُُِ)
 .َْٕ/ ُ:التصريح شرح، ك ْٔ/ُ: نفسو المصدر: ينظر( ُُّ)
 .( بقؿ) ادة، مُّٕٔ/ ْ:الصحاح: ينظر( ُُْ)
 .ْٔ/ ُ :األدب خزانة، ك َْٕ/ ُ :التصريح شرح: ينظر( ُُٓ)
 .ْٔ/ُ:األدب خزانة: ينظر( ُُٔ)
 ، ْٔ/ُ :األدب خزانة، ك ّّٗ/ ُ :سيبكيو أبيات شرح، ك ِٓٓ :الضركرة في لمشاعر يجكز ما: ينظر( ُُٕ)

يضاح         .ََٓ/ُ :اإليضاح شكاىد كا 
 .ْْٖ :الشكاىد تخميص( ُُٖ)
 .ْْٖ :نفسو ردالمص: ينظر( ُُٗ)
 .ِِٕ/ُ :النحك في كالنظائر األشباه: ينظر( َُِ)
 .ُّٓٓ/ٓ:كالمسالؾ المقاصد تكضيح، ك َُْ/ٓ: المخصص: ينظر( ُُِ)
 .ُّٖ ػػػػَّٖ/ ُ:لمفراء القراف معاني: ينظر( ُِِ)
 .ّْٓ/ ُّ:البارم فتح( ُِّ)
ى... ضراريىا دافو  العفراءي  عشٌيةى  :الركاية، ك ِْ:ديكانو في حزاـ بف لعيٍركة البيت( ُِْ)  ًمٍنؾى  عفراءي  كال فتيٍرجى

 كلساف ،ُِْ/ِ: الخصائص، ك ُْٓ/ِ  :المغة تيذيب، ك ،ُّٖ/ُ: لمفراء القراف معاني في كالركاية قىريبي 
 .بعيد منؾ عفراءي  كال فتدنك... قىًريبىةه  ًمٍنؾى  عىٍفرىاءي  الى  عىًشيَّةى : ىي ،َٗ/ ّ :العرب

 .ٕٗ:ديكانو( ُِٓ)
 .ُّٖ/ُ :القرآف معاني :ينظر( ُِٔ)
 .( بعد) ادة، مُْٓ/ِ:المغة تيذيب: ينظر( ُِٕ)
 .ُِْ/ِ :الخصائص: ينظر( ُِٖ)
 .( بعيد) ادة، مَٗ/ ّ:العرب لساف: ينظر( ُِٗ)
 .ُٕ/ ٓ:المحيط البحر: ينظر( َُّ)
 .ُِٔ :الكتاب عمـك في المباب: ينظر( ُُّ)
 .( بعد) ادة، مٔ/ْ :العركس تاج: ينظر( ُِّ)



 أ.م.د. حسين عبد إسماعيل            الفراهيدي مجمة آداب    الشواهد الشعرية لمسائل المذكر والمؤنث
 م.م بسام إبراهيم عمي                                                    في شروح صحيح البخاري

 م6ٕٔٓ( أيمول 7ٕالعدد )                                                                             
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٖٕ 
 

                                                                                                                                                                      

عرابو القرآف معاني( ُّّ)  .ّْٓ/ِ :كا 
 ..ّْٓ/ُّ :البارم فتح( ُّْ)
 .ُِٔ/ُ :القراف مجاز( ُّٓ)
 .ِٕ/ِ :كالمؤنث المذكر( ُّٔ)
عراب، ك ٖٗٓ/ِ:لشجرم ابنا أمالي: ينظر( ُّٕ)  .ُِّ/ِ :لمنحاس القرآف ا 
 .ُُِ :ديكانو، ك َْٕ/ ُ :الكتاب: ينظر( ُّٖ)
 .ِٖٓ/ُ :كالتذكرة التبصرة: ينظر، ك ِّٔ: الذىب عيف تحصيؿ( ُّٗ)
 .ِٔٓ:الضركرة في لمشاعر مايجكز: ينظر( َُْ)
 .ّْٓ/ٓ :المصكف الدر: ينظر( ُُْ)
 .ُٖٓ/ِٓ :الدرارم الككاكب: ينظر( ُِْ)
 .ِْٔ/ ّ :المسالؾ أكضح: ينظر( ُّْ)


