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 أبنية اجلموع يف سرية ابن هشام
 (دراسة استقرائية)

ىفاضلىصبدىأحمدىقاسمى.م
ىىىىىىىىىىىىىاللغةىالعربوة/قسمىتربوةكلوةىال/ىكركوكجامعةى

ىن
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 
 : وبعد ،والصالة والسالم عمى رسول اهلل الحمد هلل

 ن هشدا  المادافريفهذا بحث في كتاب السيرة النبوية ألبي محمد  ببد  الممد  بد
( لمحمددد  بدددن (السددديرة والدددذي اسدددتنركت مدددن كتددداب   ،هدددد ٕٛٔالمتدددوفن سدددنة  البصدددري

وبمددن الددرن  مددن كددون مؤلاهددا مهتمددا بالتدداري   ،هددد ٔ٘ٔإسددحاا المّطمبددي المتددوفن سددنة 
األمدر الدذي  ،والسير والمغازي إال أّن كتابدت شدمج كواندب متنوبدة فدي المباحدث المغويدة

 راسددتي فيهددا  راسددة صددرفية لصدديل الكمددوع التددي ظهددرت فددي هددذا  فانددي إلددن أن تكددون 
  .(ٔ الشرح با  أن ُ رست الظواهر المغوية فيها من قبج ال كتور كاص  الزي ي

واني آلمج أن أكون قد  وفتدت فدي بدرض الموودوع وابطيتدت حتدت مدن البحدث 
 وال راسة

  .ومن اهلل التوفيق

قولدد  كماددت الشددي  بددن والكمددم مصدد ر  ،اسدد  لكمابددة الندداس :الجمععل ل عع 
  .(ٕ َيكَماُت َكماًا وُكمَاة ،تارقت
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فالت نيددة والكمددم شددريكان مددن  ،فهددو ودد  الشددي  إلددن أك ددر منددت :أمععا اصعع الحا  
نما يتارقان فدي المتد ار والكميدة ،الكمم والو  والكمدم بمدن ودربين كمدم تصدحي   ،وا 
  .(ٖ وكمم تكسير

 ،(ٗ مة لادظ واحد ن مدن التغييددرلسددا ،كمدم سدال  :ويتداج لدتً:اجلمععاًانيعع   ً:أولاً
  .(المذكر والمؤنث ويتس  بمن كماين 
ً:ًمجاًاملذكزًانسامل

فدي حالددة  -ويتداج لدت أيوددًا كمدم بمدن هكددا ين ألندت مددرة يكدون بدالواو والنددون 
 ،(٘ والزيدد ين ،الزيد ون :نحددو -فدي حالددة النصدب والكدر  -ومدرة باليددا  والندون  -الرفدم 

فددان كددان  ،هددذا الكمددم أن يكددون بممددًاً ً ً ً  أو صدداةً ويشددترط فددي االسدد  الددذي يكمددم 
 .بممًا يشترط فيت

أن يكون لمذكِر باقِج ناليًا من التا  ومن التركيب فا يكمم هذا الكمدم نحدو 
  .(ٙ لا   التذكير (حمزة وال  ،(طمحة وال  ،(ساا  وال  ،لا   الاممية (تمميذ كممة 

 : وان كان صف  فيشتر  فيه
الددددذي مؤن ددددت  (أفاددددج ج ناليددددة مددددن التددددا  ليسددددت بمددددن وزن أن تكددددون لمددددذكر باقدددد -ٔ

فددا تكمددم هددذا الكمددم كممددة  (فامددن الددذي مؤن ددت  (فاددان وال بمددن وزن  ،(فاددا  
وال  ،لوكددو  التددا  (نّسددابة وال  ،لادد   الاتددج (شددموس وال  ،لادد   التددذكير (حددا ض 
  .(ٚ الذي مؤن ت حمرا  وسكرى (سكران أو  (أحمر 

  .(ٛ ذكر مم المؤنث نحو صبور وكري وال يستوي فيت الم -ٕ
 ،أرودددددون ،أهمدددددون ،ذوو ،أولدددددو  :وُتمحدددددا بكمدددددم المدددددذكر السدددددال  ألاددددداظ م دددددج

وتسددمن الممحددا بكمددم  ،وألادداظ الاتددو  مددن بشددرين إلددن تسدداين ،وبنددون ،بددالمون
  .(ٜ (المذكر السال 

 : وقد جاءت صي   جمل المذكر السالم في سيرة ابن هشام عمى النحو اآلتي
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 :قداج ابدن هشدا  ،[ٙ :الكهد ] چ ٹ ٿ ٿچ  ندا  ح ي دت بدن تاسدير قولدت تادالنفي أ  - أ
 (ٓٔ (باِنُاون وَبَنَاة :وكمات ...أي ُمْهِم  ناس  ،بانم ناس  

قداج ابددن  ،[ٙٗٔ :آج بمددران] چ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھچ  كدذل  تاسدير قولددت تادالن - ب
 .(ٔٔ ((واح  الّربيين رّبي   :هشا 

 :قدداج ابددن هشددا  ،[ٜٚ :آج بمددران]: چ ڈ ڈ  ڌ ڌ ڎ ڎ ڇچ  وفددي تاسدديرن لتولددت تاددالن - ج
مشددتا مددن الددرّب  :والّربدداني ...واحدد ه  َرّبددانيّ  ؛الاممددا  الاتهددا  السددا ة :الربددانيون  

 .(ٕٔ ((وهو السي 
 :قدددددداج ابددددددن هشددددددا  ،[٘ٔ :البتددددددرة] چ ەئ ەئ ەئ ەئ ەئ ەئ ەئچ  فددددددي قولددددددت تاددددددالن -  

قددداج رؤبدددة بدددن  ،نركدددج َبِمدددت وباِمدددت أي َحْيدددَرا :تتدددوج الادددرب ،يامهدددون َيَحدددارون  
 الاكاج يص  بم ا

ععععععععععه   ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىأعمععععععععععى الهلععععععععععد  بالجععععععععععاهمين العلم 

ىن
  .(ٖٔ (َبِمَهة وَبْمها  :والمرأة ،وأما َبِمت فكمات َبِمهون ،كمم باِمتٍ  :فالُاّمت ...

 ہ ٱچ  أما الممحا بكمم المذكر السال  فت  كا  بن ن فدي تاسديرن لتولدت تادالن

وذكر ابن هشا   ،(ٗٔ ((ِبَوة :واح  الِاوين   :قاج ابن هشا  ،[ٜٔ :الحكر] چ ھ ہ
إن هذا الكمم مطر  فدي كدج  ا دي حدذفت    :في كتابت أوو  المسال  (هد ٔٙٚت  

و ُبددة  ،وبددزة وبددزين ،المددت وبددّوض بنهددا هددا  الت نيددث ولدد  يكّسددر نحددو بوددة وبوددين
 فددي نحددو َبدد ة وِزَنددة الن المحددذو  وال يكددوز فددي نحددو  مددرة لادد   الحددذ  وال ...و بددين
 .(٘ٔ ((...الاا 

ًً:مجاًاملؤنثًانسامل
وهو ما سم  بنا  مار ن بن  الكمم و ج بمن أك ر من ا نتين بزيا ة أل  وتدا  

ويكمددم  ،(ٚٔ فدي هدذا الكمددم مدن ياتددج مدن المؤندث ومددا ال ياتدج ويشددتر  ،(ٙٔ فدي آندرن
  .(ٛٔ هذا الكمم من األسما  ما ي تي
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ويد نج فدي ذلد  مدا ، فاطمدة فاطمدات ،أنت أندوات :تا  الت نيث نحوكج ما نت  ب -ٔ
وكدددج مدددا ندددت  بددد ل  الت نيدددث المتصدددورة أو ، كدددان بممدددًا لمدددذكر نحدددو طمحدددة وحمدددزة

وكج ما سمي بت مؤنث حتن لو ندا مدن التدا  م دج  ،المم و ة نحو ليمن وصحرا 
 ،وشدداة ،وشدداة، وممددة، وأّمددة، وأمددة، امددرآة :واسددت نن مددن ذلدد ، وهندد ، وسدداا  ،زينددب

  .فانها تكمم كمم تكسير
سدددرا ا وحمدددا  تكمددددم  :مدددا كدددان اسدددمًا نماسددديًا ولدددد  يسدددمم لدددت كمدددم مكسددددر م دددج -ٕ

  .سرا قات وحمامات
 :فنتدوج ،وشدابان ،ورمودان، إيدوان :اسما  المذكر التي لد  يسدمم لهدا تكسدير م دج -ٖ

  .وشابانات، ورموانات، ايوانات
فدديمكن كماهددا كمددم  ،مددم تكسدديرمكموبددة ك ،باددض األسددما  ال الددة بمددن الكمددم -ٗ

وبيددت  ،ركددج ركدداالت :بدداب كمددم الكمددم( قصدد ًا لممبالغددة م ددج مددن  مؤنددث سددال 
 .وطرا طرقات ،بيوتات

فددي تاسدديرن قولددت  وقدد  كددا ت صدديغة كمددم المؤنددث السددال  فددي سدديرة ابددن هشددا 
وَيكسدر  ،الذي يشت  الركج َبانية :الُهَمَزة   :قاج، [ٔ :الهمزة] چ ٿ ٿ ٿ ٿچ تاالن

والممدددددزة: الدددددذي يايدددددب النددددداس سدددددّرًا  ،وكمادددددت ُهَمدددددَزات ...بدددددت بينيدددددت بميدددددت ويغمدددددز
 چ ۋ ٴۇ ېچ  ، وم مدددددت فدددددي تاسددددديرن قولدددددت تادددددالن(ٜٔ ((وكمادددددت ُلَمدددددزات ...وُيدددددْؤذيه 

  .(ٕٓ ((بورة أي ماورة لما و ووا اة وكماها َبْوَرات   :قاج، [ٖٔ :األحزاب]
ولدت مادر  حتيتدي أو تتد يري  ، روهو ما يد ج بمدن  ا دة فد ك :مجاًانتكسريً:ثان ا

، وسددمي (ٕٔ يشدداركت مانددان وفددي أصددولت مددم تغييددر يطددرأ بمددن صدديغتت بندد  الكمددم
ألن بندا  الواحدد  قد  يغيدر بمدا كددان بميدت فك ندت قد  ُكِسددر؛ الن  ؛هدذا الكمدم مكسدراً 

إمدددا تغييدددرًا  (ٖٕ ويكدددون هدددذا التغييدددر، (ٕٕ َكسدددر كدددج شدددي  تغييدددرُن بمدددا كدددان بميدددت
أو بالزيددا ة فتددط نحددو صددنو كماهددا  ،ط نحددو أسدد  كماهددا ُأُسدد حاصددًا بالشددكج فتدد
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بالشددكج والزيددا ة نحددو َرُكددج  أو، أو بددالنتص فتددط نحددو ُتنمددة كماهددا ُتَندد  ،صددنوان
أو بددالنتص والزيددا ة  ،أو بالشددكج والددنتص نحددو رسددوج كماهددا ُرُسددج ،كماهددا ِركدداج

  .والشكج نحو ُنا  كماها نممان
  .جمل قم  وجمل كثرةويقسم جمل التكسير عمى جمعين 

 ،أْفَاداج ،ْفِامَدةأ  ،أْفُادج)) وينحصر في أرباة أوزان أساسية ومطر ة هي :جمل القم  - أ
  .وكا  وزنان من هذن الكموع في سيرة ابن هشا  وهما أْفَااج، أْفِاَمة، (ٕٗ ((ِفْاَمة

ً:ًأفعال -1
فددي  (فدداذا كددان قيدداس  أفاددج، (أفاددج وقيدداس هددذا الكمددم منددال  لتيدداس كمددم 

يتداس  (أفاداج فدان قيداس  ،صحي  الاين ولد  ُيوداب  (َفْاج بمن وزن  س  ال ا ياال
وسدددددي    ،(ٕ٘ (وقدددددت أوقدددددات نحدددددو  (َفْادددددج فدددددي الماتدددددج الادددددا  أو الادددددين الدددددذي وزندددددت 

أو مددا كددان  ،(ٕٚ (َكددّ  أكدد ا  نحددو  (َفْاددج وِلمددا كددان مودداباًا بمددن وزن ، (ٕٙ (أسدديا 
نحدددو  ِحْمدددج  (ِفْادددج و مدددا كدددان بمدددن وزن أ ،(ٕٛ (ُكْنددد  أكندددا  نحدددو  (ُفْادددج بمدددن وزن 

 : وكا ت صيغة أفااج في سيرة ابن هشا  بمن النحو اآلتي، (ٜٕ (أحماج
 [ٗٔ :األحدزاب] چ ەئ ەئ ەئ ەئ ەئچ  : فدي قولدت تادالن(ُفْادج ما كدان بمدن وزن  -ٔ

واحدددد ها  ،وهددددي األْقتددددار ،ُقْطددددر: الكوانددددب واحدددد ها :األقطددددار   :قدددداج ابددددن هشددددا 
 (ٖٓ ((ُقْتر

 چ ڻ ڻ ڻ ں ںچ فدي تاسدديرن لتولدت تاددالن  :ماتدج الاددين (ِفْاددج وزن مدا كددان بمدن  -2
  .(ٖٔ ((وكمات أْكيا  ...الكي  الانا   :قاج ابن هشا [ ٘ :المس ]

 ڭ ۓ ۓ ے ےھ ھ چ صددحي  الاددين فددي قولددت تاددالن (ِفْاددج مددا كددان بمددن وزن  -ٖ

سددابات  :آنددا  الميددج   :قدداج ابددن هشددا ، [ٖٔٔ :آج بمددران] چ ې ۉ ۉ ې ې ڭ ڭ ڭ
 :المزمدج] چ ں ں ڱ ڱچ  ومدن ذلد  أيودا فدي قولدت تادالن ،(ٕٖ ميج واح ها إْندن((ال

 .(ٖٖ ((التيو  واح ها ِنْكج :األنكاج   :قاج ابن هشا ، [ٕٔ
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 :البتدددرة] چ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ې ېچ  فدددي قولدددت تادددالن :مدددا كدددان بمدددن وزن فادددج موددداب  -4
 (ٖٗ ((واح ه  ِن ّ  ،األم اج :األن ا  قاج ابن هشا :   ،[ٕٕ

2- ً
 
عِه
ْ
ً:ةأف

ويتاس هذا الكمم فدي األسدما  الربابيدة المدذكرة التدي آنرهدا أحد  حدرو  المد  
 ،(ٖٙ ((ِفدراش أفرشدة أ  ِفاداج نحدو   ،(ٖ٘ ((واٍ  أو يدة سوا  كان بمدن وزن فابدج نحدو  

أ  فايددج نحددو  ،(ٖٛ ((أ  ُفَادداج نحددو   ُنددَراب أْنِرَبددة ،(ٖٚ ((مكددان أْمِكنددة أ  َفَادداج نحددو  
وكددا  هددذا الددوزن فددي سدديرة  ،(ٓٗ ((َبُمددو  أْبِمدد ة َفُاددوج نحددو   أ  ،(ٜٖ ((رنيدد  أْرِناددة  

 ...   :قددداج ابدددن هشدددا  ،[ٚٔ :الامدددا] چ ەئ ەئچ  ابدددن هشدددا  بنددد  تاسدددير قولدددت تادددالن
  .(ٔٗ ((وكمات أْنِ َية ...والنا ي المكمس الذي يكتمم فيت التو  ويتوون فيت أموَره 

ويمكدن بدرض  ،فدي مؤلاداته  لهذا الكمم صيل ك يدرة ذكرهدا الاممدا  :جموع الكثرة - ب
 : ما كا  من هذن األبنية في سيرة ابن هشا  بمن النحو اآلتي

م -1
ْ
ع
ُ
ًبضمًانفاءًوسكونًانعنيًً:ف

 (َفَادددج ويددد تي كمادددًا لمدددا كدددان قياسددديا بمدددن وزن  ،وهدددو  ا دددي سددداكن الوسدددط
 روالماتج الاين نحدو   ار ُ وْ  ،(ٕٗ (َوَ ن ُوْ ن و ،أس  ُأْس  باتحتين صحي  الاين نحو 

وصددداين كددد حمر حمدددرا   (فادددا  ومتابمدددت  (أفادددج  أو بمدددن وزن، (ٖٗ (وسددداا ُسدددْوا و
وليس لت مؤنث  (أفاج ما كان وصات منار ًا كوكو   (ُفْاج ويكوز أن يكمم ، (ٗٗ ُحْمر
  .(٘ٗ (وال متابج لها نحو  باا  ُبْاج (َفْاا  أو وكو   ،ك كمر ُكْمر (فاا  بمن 

 : ة ابن هشام عمى النحو اآلتيفي سير  (وجاءت صي   )فلْعل
 چ چچ  فت  ذكر في تاسدير قولدت تادالن ،ماتج الاين (َفَاج كماًا لما كان بمن  - أ

 .(ٙٗ (ُسوقت نير مهموز كمم لساا الشكر   :قاج ،[ٜٕ :الات ] چ ڇ چ چ
فاي تاسديرن  ،(فاا  وليس لت مؤنث  (أفاج كماًا لما كان وصاًا منار ًا بمن  - ب

األكمدددددت الدددددذي يولددددد     :قددددداج ،[ٜٗ: آج بمدددددران] چ گ گ گچ  لتولدددددت تادددددالن
 :البترة] چ ڇ ڇ چچ  وم مت في تاسيرن لتولت تاالن، (ٚٗ ((وكمات ُكْمت ...أبمن
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وفددي كتدداب ا   ،األلدد  الددذي َيْشددَغُ  فتشددت   نصددومتت وكماددت لُدد ّ    :قدداج [ٕٗٓ
 .(ٛٗ (([ٜٚ :مري ] چ ٿ ٿ ٿ ہچ بز وكج 

م -2
ُ
ع
ُ
ًبضمًانفاءًوانعنيً:ف

اسددمًا نحددو  (ِفَادداج ذا الددوزن فددي أبنيددة ِبددّ ة منهددا مددا كددان بمددن وزن ويتدداس هدد
أو مدا كدان بمددن  ،(ٓ٘ (قُددَرا  قُدُر  نحدو  (ُفَاداج أو مدا كددان بمدن وزن  ،(ٜٗ ( ِحَمدار ُحُمدر

أو مددا كددان بمددن وزن  ،(ٔ٘ (فَددَ ان فُددُ ن و َصددَناع ُصددُنم وصدداًة نحددو  اسددماً  (َفَادداج وزن 
أو مددا كددان بمددن وزن  ،(ٕ٘ (ُمددو  ُبُمدد  أو َصددُبور ُصددُبربَ  اسددمًا أو صدداًة نحددو  (َفُاددوج 
وكا  هذا الكمم في سيرة ابن هشا  بن  تاسديرن لتولدت  ،(ٖ٘ (رني  ُرُن  نحو  (فايج 

وكمادت  ،الصداي  األرض   :قاج ابن هشا  ،[ٛ :الكه ] چ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ  تاالن
 ،[ٜ :الكهدد ] چ ڑ ڇ ڇ ڍ ڍ ڈ ڈ ڌ ڌ ڎچ  وكددذل  فددي تاسدديرن لتولددت تاددالن ،(ٗ٘ ((ُصددُا 
چ  وكذل  في قولت تاالن ،(٘٘ ((الّرقي  الكتاب الذي ُرِق  فيت بنبره  وكمات ُرُق    :قاج

وفددي كتدداب  ،وهددي الكمابددات ،التبيددج كماددت ُقُبددج ...   :قدداج ،[٘٘ :الكهدد ] چچ چ ڦ ڦ
فُتُبدددج كمددم قبيدددج م دددج ُسددُبج كمدددم سدددبيج  ،[ٔٔٔ :األنادددا ] چٹ  ٹ  ٹ ٹ پچ  ا  تاددالن

  .(ٙ٘ ُرر كمم سرير ُوقُمص كمم قميص((وسُ 

م -3
 
ًبكسزًانفاءًوفت ًانعنيًً:فِع

صددحيحًا أو ماددتا أو  (ِفْامددة ويتدداس هددذا الددوزن فددي كمددم مددا كددان بمددن وزن 
فداذا  ...فان  إذا كّسدرتت بمدن بندا  أ ندن الاد   (ِفْامة وما كان    :قاج سيبويت ،مواااً 

وبنددات اليددا  والددواو بهددذن المنزلددة تتددوج  ...(رِسددَ ر وِقددَرب وِكَسدد أر ت بنددا  األك ددر قمددت 
 (ُفْامَددة والمودداب  منددت كالمودداب  مددن  ...(وِرْشددوة وِرشددا ،وِفْريددة ِفددَرى ،ِلْحَيددة ِلَحددن 

، وكدا  (ٚ٘ ((وِرّبة ورّباب وِربب وِبدّ ة المدرأة وِبدّ ات وِبدَ   ،ِقّ ة ِقّ ات وِقَ   وذل  قول  
 : اآلتيهذا الكمم في سيرة ابن هشا  بمن النحو 
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 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ  ڳ ڳ ڳ ڳچ  فاي تاسيرن قولت تاالن :ما كان صحيحا - أ

الِكَسدد  التطددم مددن الاددذاب وواح تددت ِكْسدداة م ددج ِسددْ رة    :قدداج ،[ٕٜ :اإلسددرا ] چ
قدداج ابددن  [ٓٔ :الممتحنددة] چ ەئ ەئ ەئ ەئچ وم مددت فددي قولددت تاددالن  ،(ٛ٘ ((ِسددَ ر
 .(ٜ٘ ((بواح ة الِاَص  ِبْصمة وهي الحبج والسب   :هشا 

          چ      چ    ڦ     ڦ          ڦچ  فددددي تاسدددديرن قولددددت تاددددالن :مددددا كددددا  مودددداباا - ب

 .(ٓٙ ((وكماها ِذَم  ...الذّمة الاه    :قاج ابن هشا  ،[ٛ:التوبة] چ چچ

م -4
ْ
ًبكسزًانفاءًوسكونًانعنيًً:فِع

نحدددو أشددديب كمدددم  (أفادددج مدددا كدددان بمدددن وزن  ويتددداس هدددذا الدددوزن فدددي كمدددم  
بالكسدر وزيدا ة  (ِفْمْ ْ ْ لَدة أو ، بالات  والم  نحو بيوا  بمن ِبْيض (فاا  أو  ،ِشْيب

وقد  ذكدر ابدن هشدا  هدذا الدوزن أ ندا  ح ي دت بدن الماندن  ،(ٔٙ ((ها  كالمبندة بمدن المدبن
وهددي  ، ...وواح تدت ِكْسدداة ،الِكَسد  التطددم مدن الاددذاب   :قدداج (الِكَسد  الد اللي لكممددة 

 .(ٕٙ ((أيوًا واح ة الِكْس 
5- ً

ُ
مف

ّ
ًبضمًانفاءًوتشديدًانعنيً:ع

 (فابمدة أو  (فابدج وينتاس هذا الوزن في كج وص  صحي  الدا  بمدن وزن 
 (ُفّادج أن يكدون  ومن النا ر الذي ال يتداس بميدت ،(ٖٙ ((وارب وواربة ُوّرب   نحو

وبدداٍ  ُباّددن  ،ندداٍز ُنددّزى نحددو   (فابددج كماددًا لوصدد  ماتددج الددا  لمددذكر بمددن وزن 
 ەئچ  وكدا  هدذا الدوزن فدي سديرة ابدن هشدا  بند  تاسديرن قولدت تادالن ،(ٗٙ ((وساٍر ُسدّرى

سا بة األك ر  وكمم   :قاج ابن هشا  ،[ٖٓٔ: الما  ة] چ یی ی ی ەئ ەئ ەئ ەئ ەئ ەئ
 چ ەئ ەئ ەئ ەئ ەئ ەئ ەئچ وكددددذل  فدددددي تاسدددديرن قولددددت تادددددالن ،(٘ٙ ((وُسددددّيب سددددوا ب

َبِمدت وبامدت أي ركج  :وتتوج الارب ،يامهون يحارون   :قاج ابن هشا  ،[٘ٔ :البترة]
 حيران قاج رؤبة بن الَاّكاج يص  بم اً 

ععععععععععه   ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىأعمععععععععععى الهلععععععععععد  بالجععععععععععاهمين العلم 

ىن
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ععععععه ... َبِمهَددددددة  :والمددددددرأة ،وأمددددددا َبِمددددددت فكماددددددت َبِمهددددددون ،كمددددددم بامددددددت :فالعلم 
 .(ٙٙ ((وَبْمها 

ال -6
 
ًفِع

اسددمًا أو  -سددكون فددت  ف - (َفْاددج ويتدداس هددذا الكمددم فددي مددا كددان بمددن وزن 
 - (َفَاددددج أو مددددا كددددان بمددددن وزن  ،(ٚٙ ((َصددددْاب ِصددددَااب ،َفْحددددج ِفَحدددداج نحددددو   ،صدددداةً 

نحددو َكَبددج ِكَبدداج وَحَسددن  ،-اسددمًا أو صدداًة  -نيددر ماتددج الددا  وال موددااًا  -باتحتددين 
، (ٜٙ ((ُكْمد  ِكمدا  نحدو   -ود  فسدكون  - (ُفْادج أو ما كدان بمدن وزن  ،(ٛٙ ((ِحَسان

َقْصددددددداة ِقصددددددداع وَصدددددددْابة  اسدددددددمًا أو صددددددداًة نحدددددددو   (َفْامدددددددة ن وزن أو مدددددددا كدددددددان بمددددددد
 (ِفاداج وُسدِمم  ،(ٔٚ ظري  ِظرا (( نحو   (فايج ، أو ما كان بمن وزن (ٓٚ ((ِصَااب

وكددا  هدذا الكمددم فدي سدديرة ابدن هشددا  بمددن ، (ٕٚ ((ِكْزيدة ِكددَزا  نحددو   (ِفْامدة فدي كمددم 
 : النحو اآلتي

 الكهددد /] چ ڃڃ ڃ چ چچ  رن قولدددت تادددالنفدددي تاسدددي :(َفْامدددة مدددا كدددان بمدددن وزن  - أ
  .(ٖٚ ((وكماها ِفَكا  ،الَاْكوة الساة   :قاج ابن هشا ، [ٚٔ

وقدددوله  الّربددداب لولددد  ببددد   ...   :قددداج ابدددن هشدددا  :(ِفْامدددة مدددا كدددان بمدددن وزن  - ب
وهدددددددي كمابدددددددات ِقددددددد اح أو بصدددددددي ، وواحددددددد  الّربددددددداب ِرّبدددددددة وِربابدددددددة ...منددددددداة

 .(ٗٚ ((ونحوها
ول -7

ُ
ع
ُ
ًف

َكْاددددب  نحددددو   -فددددت  فسددددكون  - (َفْاددددج ال ا ددددي بمددددن وزن ويتدددداس هددددذا فددددي 
أو بمدددن  ،(ٙٚ ((َكبِددد  ُكُبدددو  نحدددو   -فدددت  فكسدددر  - (َفِادددج أو بمدددن وزن  ،(٘ٚ ((ُكُادددوب
ود   - (ُفْادج أو بمدن وزن  ،(ٚٚ ((ِحْمدج ُحُمدوج نحدو   -كسر بسدكون  - (ِفْاج وزن 

 : ن هشا  بمن النحو اآلتيوكا  هذا الكمم بن  اب ،(ٛٚ ((ُكْن  ُكُنو  نحو   -بسكون 
 ٹ ٹچ وذل  في تاسيرن قولت تاالن :-فت  بسكون  - (َفْاج ما كان بمن وزن  - أ

الدددناس  :والنحددب ،مددات :قوددن َنْحبدددت   :قدداج ابدددن هشددا  ،[ٖٕ :األحددزاب] چ ٹ ٹ
 .(ٜٚ ((وكمات ُنُحوب ،فيما أنبرني أبو ببي ة
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چ   قولدت تادالن وذلد  فدي تاسديرن، -كسدر فسدكون  - (ِفْاج ما كان بمن وزن  - ب

الِكْبددددت    :قدددداج ابددددن هشددددا ، [ٔ٘:النسددددا ] چ ی ی ی ی ەئ ەئ ەئ ەئ ەئ ەئ ەئ
  .(ٓٛ ((ُكُبوت :والكمم ،ما ُبب  من  ون ا  تبار  وتاالن :بن  الارب

ًفعائم -8
و ال دت حدر  مد  ، ويتاس هذا الكمم في كج ربابي مؤندث اسدما كدان أو صداة

، (ٔٛ ((وِرسدالة رسدا ج ،  ِكندازة كندا ز اسمًا أو صداًة نحدو (ِفاالة سوا  كان بمن وزن 
أ  بمدن  ،(ٕٛ ((وُذبابدة ذبا دب ،ذؤابدة ذوا دب اسدمًا أو صداًة نحدو   (ُفاالة أ  بمن وزن 

اسدددمًا أو صددداًة نحدددو  (فايمدددة أ  بمدددن وزن  ،(ٖٛ ((َحُمولدددة حما دددج نحدددو   (َفُاولدددة وزن 
 ،(٘ٛ ((اج شما جنحو   ِشم (ِفااج أ  بمن وزن  ،(ٗٛ ((وصبيحة صبا   ،قبيمة قبا ج  

سداي  ولطيد   نحدو   (فايدج أ   ،(ٙٛ ((بكوز بكا ز اسمًا أو صاًة نحو   (َفُاوج أ  
وكددا  هددذا الكمددم فددي سدديرة ابددن هشددا   ،(ٚٛ ((سدداا   ولطددا   -اسددما  بمدد  مؤنددث  -

  :بمن النحو اآلتي
 ەئ ەئ ەئ ەئ ەئ ەئ ەئ ەئچ  في تاسيرن قولت تاالن :(فايمة ما كان بمن وزن  - أ

وكمددم بحيددرة بحددا ر وُبُحددر وكمددم    :قدداج ابددن هشددا  ،[ٖٓٔ : دد ةالما] چ یی ی ی
 چ ڃ ڃ ڃ ڃ چچ  وم مددت فددي تاسديرن قولددت تاددالن ،(ٛٛ ((وصديمة وصددا ج وُوُصدج

 ،وكماهددا وال دد  ، نيددج :وليكددة   :قدداج ابددن هشددا  ،[ٙٔ: التوبددة] چ ڇڇ چ چ چ
  .(ٜٛ ((وهو من َوَلَ  َيِم  أي  نج ي نج

 :الكهد ] چ ڱڱ ڳ ڳ ڳچ  اسيرن قولت تاالنفي ت :(فايج ما كان بمن وزن  - ب
  .(ٜٓ ((...وصا   :الانا  وكمات ...الوصي    :قاج ابن هشا  ،[ٛٔ

الءً -9
 
ع
ُ
ًف

، أو (ٜٔ ((باقج بتا  نحو   (فابج ويتاس هذا الكمم في ما كان بمن وزن 
بماندن فابدج وصداًا لااقدج نيدر مودا  وال ماتدج الدا  وال  فايدج ما كان بمدن وزن  

صددددغير  ويسددددت نن مددددن ذلدددد   ،(ٕٜ ((وكددددري  كرمددددا  ،ظريدددد  ظرفددددا  :ين نحددددوواوي الادددد
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وقد  َيدَ بون    :وقد  أشدار سديبويت لدذل  بتولدت ،(ِفاداج النها كمات بمن وزن  (وسمين
صددغير  :فاا ددج اسددتغنا  بغيرهددا كمددا أنهدد  قدد  َيددَ بون ُفَاددا  اسددتغنا  بغيرهددا نحددو قددوله 

 (ُفَادددا  ويددد تي  ،(ٖٜ (( يتولدددون ُسدددَمنا وسدددمين ِسدددمان وال، وِصدددغار وال يتولدددون ُصدددغرا 
، (ٜٗ ((كمدديس بمانددن ُمكددالس وكماددت ُكمسددا  ُمَاابددج نحددو   أيوددًا كماددًا لاايددج بمانددن

 چ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤچ  هشدددا  فدددي تاسددديرن قولدددت تادددالن وقددد  كدددا  هدددذا الكمدددم فدددي سددديرة ابدددن

  .(ٜ٘ ((وكمات ُظَهَرا  ...الظهير الاون   :قاج ابن هشا ، [ٛٛ :اإلسرا ]

11- ً
ْ
ع
ُ
ًبضمًانفاءًوسكونًانعنيًً-النًف

نحدو ، -فدت  فسدكون  - (َفْادج ويتاس هذا الكمم في ما كدان اسدما بمدن وزن 
 -باتحتددين  - (َفَاددج وكددذل  مددا كددان بمددن وزن  ،(ٜٙ ((وَظْهددر ُظْهددران ،َبْطددن ُبْطنددان  

رنيد   نحدو   (فايدج أو مدا كدان بمدن وزن  ،(ٜٚ ((َكدَذع ُكدْذبان نحدو   صحي  الاين
 :قدددداج ،وكددددا  هددددذا الكمددددم بندددد  ابددددن هشددددا  فددددي كماددددت لماظددددة الوصددددي  ،(ٜٛ ((ُرناددددان

  .(ٜٜ ((وُأْص ان ...وص ان ...الوصي   
11- ً

ّ
ايل

 
ع
 
ًف

وفدي آندرن يدا  زا د ة ليسدت  ،ويتاس هذا الكمم في كج اس   ا ن ساكن الاين
وكدا  هدذا الكمدم فدي سديرة ابدن ، (ٓٓٔ ((وأمنية أمداني، كرسي كراسي يا  النسب نحو  

قاج ابن هشا  بدن أبدي  ،[ٛٚ :البترة] چہ ہ ۀ ۀ ٹ ٹ ٹچ  تاسيرن قولت تاالن هشا  في
ال ياممدددون  :يتدددوج ،ألن اأُلمدددّي الددذي ال يتدددرأ وال يكتدددب ،إال قدددرا ة :إال أمدددانيّ    :ببيدد ة

تمّندن  :وح  ني يونس بن حبيب وأبو ببيد ة أن الادرب تتدوج ...الكتاب إال أنه  يترأونت
  .(ٔٓٔ ((اني أمنّيةوواح ة األم ...بمانن قرأ

12- ً
 
ًفاعمًم

 -بود  المددي  وفددت  الاددين  - (ُمْاَاددج ويتداس فددي كمددم االسد  الددذي بمددن وزن 
چ فدي تاسديرن قولدت تادالن  وكدا  هدذا فدي سديرة ابدن هشدا ، (ٕٓٔ ((ُمْوَسن َمواسدي نحو  
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منتهاهدا وكمادت  :ومرسداها   :قداج ابدن هشدا  ،[ٚٛٔ :األبرا ] چ ەئەئ ەئ ەئ ەئ ەئ
   .(ٖٓٔ ((َمراسٍ 

ا -13
 
و
 
ًًعمف

اسدمًا لغيددر باقدٍج نحددو  (فابدج ويتداس هدذا الددوزن فدي كمدم مددا كدان بمددن وزن 
أو مدا كدان  ،(٘ٓٔ ((صداهج َصدَواهج أو صاًة لغير باقٍج نحدو   ،(ٗٓٔ ((حا ط حوا ط  

 (فابمدة أو  ،(ٙٓٔ (حدا ض َحدَواِ ض صداة لمؤندث نحدو   (فاِبمة و  ،(فابج بمن وزن 
أو  ،(ٚٓٔ ((وفاطمددة فَددَواط  ،ناصددية َنَواصددي اسددمًا أو صدداًة لمااقددج ولغيددر الااقددج نحددو  

وكا  هذا الكمم في سديرة ابدن ، (ٛٓٔ ((كوكب َكَواكب نحو   (َفْوَبج وزن  ما كان بمن
 ،[ٖٓٔ :الما د ة] چ یی ی ی ەئ ەئ ەئ ەئ ەئ ەئ ەئ ەئچ  تاسيرن قولت تادالن هشا  في

  .(ٜٓٔ (( ٍ وكمم حاٍ  األك ر َحَوا ...وكمم سا بة األك ر َسَوا ب ...   :قاج ابن هشا 

 اعِم -14
 
ًف

 انيددددت يددددا  زا دددد ة نحددددو  ،ويتددداس هددددذا الكمددددم فددددي مددددا كددددان بمددددن أرباددددة أحددددر 
 ڤچ وكا  هذا الكمم بن  ابن هشا  في تاسيرن قولت تاالن ،(ٓٔٔ ((َصيَر  َصياِر   

وهددو مددن َصدداَب  ،الصددّيُب المطددر   :قدداج ابددن هشددا  ،[ٜٔ :البتددرة] چ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ
وكمادددددت  ؛والمّيدددددت مدددددن مدددددات يمدددددوت ،سدددددا  يسدددددو  السدددددّي  مدددددن :َيُصدددددوب م دددددج قدددددوله 

 .(ٔٔٔ ((َصياِ ب

ًأفاعِ م -15
ّن مدددا كدددا  بميدددت ياددد  شددداذًا وقددد  بتددد   ،ال يتددداس هدددذا الكمدددم فدددي بندددا  مادددين وا 

هددذا بدداُب مددا كددا  بندداُ  كماددِت بمددن نيددر مددا    :سدديبويت بابددًا فددي شددواذ الكمددم قدداج فيددت
باطدج أباطيدج الن ذا لديس  ومن ذلد  ...يكون في م مت ول  يكّسر وهو بمن ذل  البنا 

بطدداج وم ددج ذلدد  حدد يث  ،...بنددا  باطددج ونحددون إذا كّسددرتت فكاّنددت كّسددرت بميددت إبطيددج وا 
ومدددنه  مدددن كامدددت يتددداس فدددي ، (ٕٔٔ ((وقطيدددم وأقددداطيم ،وَبدددُروض وأبددداريض ،وأحا يدددث
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وكددا  ، (ٗٔٔ ((أنا يدد أندد و  و  نحددو   (افاددوج و ،(ٖٔٔ ((إحميددج وأحاليددج نحددو   ( إفايددج
 :قاج أبن هشا ، [ٗ :البروج] چ ٹ ٹ ٹچ  يرة ابن هشا  في قولت تاالنهذا الكمم في س

 ...الحاددر المسددتطيج فددي األرض كالنندد ا والكدد وج ونحددون وكماددت أنا يدد  :اأُلندد و   
  .(٘ٔٔ ((ويتاج أل ر السي  والسكين في الكم  وأ ر السوط ونحون أن و  وكمات أنا ي 

اعِ م -16
 
و
 
ًف

وكدا  بند  ابدن ، (ٙٔٔ ((اموس َكدَواِميسكد ويتاس فدي كمدم وزن فداُبوج نحدو  
قداج  ،[ٔ٘ :النسدا ] چ ی ی ی ی ەئ ەئ ەئ ەئ ەئ ەئ ەئچ  هشا  في تاسيرن قولت تادالن

  .(ٚٔٔ ((وكمم الطانوت َطَواِنيت ...والطانوت كج ما أوج بن الحا   :ابن هشا 

ًأفعالء -17
بماندن فابدج بشدرط أن يكدون  (فايدج ويتاُس فدي كدِج وصد  مدذكر بمدن وزن 

ش ي  وأش ا  ومن ماتج الا  نحدو  فمن الموا  نحو   ،(ٛٔٔ اتج الا م أو ،موااا
 چ ەئ  ەئ ەئچ وكددا  هدذا فددي سديرة ابددن هشدا  فددي قولدت تاددالن  ،(ٜٔٔ ((نندي وأننيدا 

 چ ۅ ۅ ۋ ۋچ وفي كتاب ا   ،الحاي الَبّر المتاه    :ابن هشا  قاج، [ٚٛٔ: األبرا ]

  .(ٕٓٔ ((َأْحِايا  :وكمات [ٚٗ :مري ]

ان ةً -18
 
ع
 
ًف

، (ٕٔٔ كالِغْاريددة بمددن الَغَااِريددة -بكسددر الاددا  والددا   -(ِفْاميددة ويتدداس فددي كمددم 
 ،[ٛٔ: الامدا] چ ەئ ەئچ  وكا  هذا الكمم في سيرة ابن هشدا  فدي تاسدير قولدت تادالن

والزبانيدة  ،َنَزندة الندار :وهد  فدي هدذا الموودم ،الزبانية الِغاظ الّشَ ا    :قاج ابن هشا 
 .(ٕٕٔ ((والواح  ِزْبِنية ،لركج الذي ين مونت وُياينونتأيوا في ال نيا أبوان ا

اعِ م -19
 
ف
 
ًي

، (ٖٕٔ ((ياتدوب يااقيدب   :نحو (َيْااوج يتاس في كمم االس  الذي بمن وزن 
 چ ڍ ڈ ڈ ڌ ڌ ڎ ڎ ڇ ڇ ڇچ  وكددددا  هددددذا فددددي سدددديرة بددددن هشددددا  فددددي تاسدددديرن قولددددت تاددددالن
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وكمادت  ،األرض ونيرها الينبوع ما نبم من الما  من   :قاج ابن هشا  ،[ٜٓ :اإلسرا ]
  .(ٕٗٔ ((َيَناِبيم

ًًمجاًنفظةًأباب م -21
أي يتبم باوها باوًا إبيا إبيا أي  ،(ٕ٘ٔ األبابيج في المغة كمابٌة في تارقة

 ،وق  انتم  الامما  في أصج كمم أبابيج ،(ٕٙٔ ونيٌج أبابيج كذل  ،قطياًا نم  قطيم
 ،(ٕٚٔ وَشددَماِطيَط وَشددَااِليجَ  فددذهب قسدد  مددنه  أن أبابيددج كمددم ال واحدد  لددت بمنزلددة ببابيدد 
وقدداج  ،بتودداي  البددا  (ٕٛٔ وقسدد  انتمدد  فددي واحدد ها فددزب  الرؤاسددي أن واحدد ها إّبالددة

وذكدر األزهدري أندت لدو قيدج واحد   ،(ٜٕٔ واحد ها ُأّبدْوج :(هدد ٖ٘ٛت  الصاحب بن ببا  
يددج مدن هددذا فداذا كددان كمدم أباب ،(ٖٓٔ األبابيدج إبالددة لكدان صددوابا كمدا قددالوا  يندار  نددانير

ويتداس فدي كمدم ال ا دي المزيد  بتكدرار الادين اسدمًاً  كدان أو  (فاابيدج فهو بمن وزن 
وأشار ابن  ،(ٖٔٔ (بواوير وكبابير والصاة نحو  (سالي  و باليط فاالس  نحو  ،صاةً 

 :قددددا ا [ٖ: الايددددج] چ ں ڱ ڱ ڱچ هشددددا  إلددددن هددددذن الماظددددة بندددد  تاسدددديرن قولددددت تاددددالن 
  .(ٕٖٔ ((ول  تتكم  لها الارب بواح  بممنان ،الكمابات :  األبابيج

ًاسمًاجلماًواسمًاجلنسًاجلمعي
والاددرا  ،قبددج الحدد يث بددن اسدد  الكددنس الكماددي ال بدد  مددن مارفددة اسدد  الكمددم

  .بينت وبين اس  الكنس الكماي ليتسنن لمتارئ ب   النمط بينهما
 ...هو ما ّ ج بمن كمٍم وليس لت واحد  مدن لاظدت فهدو اسد  كمدم :اسم الجمل

 .(ٖٖٔ وما لت لاظت ول  يكن من األوزان التي تتّ   ذكرها فميس بكمم بج هو اس  كمم
، ومن ناج هذا ناهد  اندت ال توكد  صديل متادا بميهدا بدين النحداة السد  الكمدم

هذا باب    :وق  بت  سيبويت لت بابا في كتابت تح ث فيت بن أقسا  اس  الكمم قاج فيت
 ،(ٖٗٔ ((كَسر بميت واح ن ولكنت بمنزلدة قدو  ونادر وذو ما هو اس  يتم بمن الكميم ل  يُ 

 : أما أقسامت فهي
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وواحد  ، فواحد  اإلبدج بايدر أو ناقدة ،(ٖ٘ٔ ما لت مار  من مانان فتدط نحدو إبدج وندن  -ٔ
  .الغن  شاة

 ما لت مار  من لاظت ومانان لكنت ليس بمن وزن من أوزان الكمدوع الماروفدة م دج -ٕ
ولد  أكد  فدي سديرة ابدن هشدا   ،(ٖٙٔ ((وَصدْحب كمدم صداحب ،َرْكب كمدم راكدب  

  .ما ي ج بميت
فهددو مددا توددمن مانددن الكمددم  اال بمددن الكددنس    :اسععم الجععنس الجمعععي أمععا

كمت ويارا بينت وبين واح ن بالتا  نحو تمر تمرة أو بيا  النسب نحو برب بربي ورو  
واح ا يتدم هذا باب ما كان    :وق  بت  سيبويت لت بابًا في كتابت قاج فيت ،(ٖٚٔ ((رومي

لمكميددم ويكددون واحدد ن بمددن بنا ددت مددن لاظددت إال انددت مؤنددث تمحتددت هددا  الت نيددث ليتبددين 
  .(ٖٛٔ ((الواح  من الكمم

 : وجاءت أوزان اسم الجنس الجمعي عند ابن هشام عمى النحو اآلتي
مً -1

ْ
ع
 
ًً-بفت ًانفاءًوسكونًانعنيًً-ف

 :الَاْصدد    :اجقدد ،[٘ :الايددج] چ ہ ہ ۀچ وكددا  بندد ن فددي تاسدديرن قولددت تاددالن 
 ڃ ڃ  چچ وكدذل  فدي قولدت تادالن ، (ٜٖٔ ((واح تدت َبْصداة ،َوَرُا الزرِع الذي ل  يتّصدب

  .(ٓٗٔ ((شطؤن فرانت وواح تت شط ة   :قاج ،[ٜٕ :الات ] چ

مً -2
 
ع
 
ً-بفت ًانفاءًوفت ًانعنيًً-ف

 :قدددددداج، [٘: المسدددددد ] چ ڻ ڻ ڻ ں ںچ  وكددددددا  بندددددد ن فددددددي تاسدددددديرن قولددددددت تاددددددالن
  .(ٔٗٔ ((وواح تت َمَسَ ة ...ي ا كما ي ا الكتّان فتاتج منت ِحباجشكر  :والَمس ُ   

مً -3
 
ع
ُ
ً-بضمًانفاءًوفت ًانعنيًً-ف

األبدا  التدي يسدت ج  :والّصدوى ،صدّوة :واحد ة الّصدوى   :وكا  بن ن فدي قولدت
  .(ٕٗٔ ((بها بمن الطرا والميان

مً -4
ُ
ع
ُ
ًً-بضمًانفاءًوضمًانعنيًً-ف

 ،[ٔٙ :البتدرة] چ ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻچ  وكا  بن ن في تاسيرن قولت تادالن
  .(ٖٗٔ ((التم  واح تت ُفومة :والُاو    :قاج
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عِمً -5
 
ً-بفت ًانفاءًوكسزًانعنيًً-ف

 :الَاددِر    :قدداج ،[ٙٔ :سددب ] چ ڤ ڤ ڤ ڤ چ وكددا  بندد ن فددي تاسدديرن قولددت تاددالن
  .(ٗٗٔ ((وَبِرمة ،الس 

هىً -6
ْ
ع
 
ًف

  .(٘ٗٔ ((ْمواةواح تها سَ  ،طير :السموى   :وكا  بن ن في قولت
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ً:اخلامتة
وفددي نتددا  البحدددث يمكددن التددوج أن السددديرة النبويددة وددمت فدددي ما تهددا مباحدددث 
لغويدددة متنوبدددة إذ كشدددات ال راسدددة بدددن شنصدددية ابدددن هشدددا  الامميدددة واهتمامدددت الواسدددم 

وق رتددت بمددن التاسددير إذ اسددتطاع  ،وتمكنددت مددن بمددو  المغددة باروبهددا ،بددالظواهر المغويددة
ي تاسدير الك يدر مدن اآليدات الترآنيدة مسدتاينًا باممدت ومارفتددت توظيد  بممدت فدي المغدة فد

وكذل  ابتما ن بمن كبدار المغدويين أم داج يدونس  ،بالغريب واالشتتاا والمهكات الاربية
وهذا كمت يودي   ،(هد ٕٓٔت  وأبي ببي ة مامر بن الم نن  (هد ٕٛٔت  بن حبيب 

  .أهمية أنرى إلن أهميتها التارينية
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ً:اهلوامش
                                                      

  . ٜٗٛٔ -هد  ٗٓٗٔينظر مكمة آ اب المستنصرية الا   التاسم لسنة ( ٔ 

 .ٖ٘/ ٛ، -كمم  -لسان الارب: ما ة ( ٕ 
 ٜٔٔ، وكامم ال روس الاربية: ٕ/ ٘ينظر: شرح الماصج: ( ٖ 

 .ٕ/ ٘ينظر: شرح الماصج: ( ٗ 
، والايصددج فددي الددوان ٕٚٚودد  المسدال : ، وأو ٖ - ٕ/ ٘ينظدر: شددرح الماصددج: ( ٘ 

 .ٜالكموع: 

 ٜٔٔ، وكامم ال روس الاربية: ٛٔ/ ٕينظر: الكافية في النحو: ( ٙ 

 .ٗ٘ٔ،والصر  الوافي:ٚٔوو  المسال :، وأٛٔ/ ٕينظر: الكافية في النحو:( ٚ 

 .ٚٔينظر: أوو  المسال : ( ٛ 

، ٕٗٙ/ ٔالودرب:  ، وارتشدا ٕ/ ٘، وشرح الماصدج: ٜٜ٘/ ٖينظر: الكتاب: ( ٜ 
 .ٕٔوالايصج في ألوان الكموع: 

 .ٜٚٔسيرة ابن هشا : ( ٓٔ 

 .ٕ٘ٙالمص ر ناست: ( ٔٔ 

 .ٜٖ٘ناست: ( ٕٔ 

 .ٖٗٚناست: ( ٖٔ 

 .ٙٚٔناست: ( ٗٔ 
 .ٚٔأوو  المسال : ( ٘ٔ 
، والايصدددج فدددي ٕٔٚ/ ٔ، وارتشدددا  الودددرب: ٙٓٚ/ ٘ينظددر: شدددرح الماصدددج: ( ٙٔ 

 ٕٗألوان الكموع: 

 .ٛ٘ٔلوافي: ينظر: الصر  ا( ٚٔ 
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 - ٘ٔ، والايصج فدي ألدوان الكمدوع: ٕٕٚ - ٕٔٚ/ ٔينظر ارتشا  الورب: ( ٛٔ 
 .ٜ٘ٔ، والصر  الوافي: ٜٙ/ ٔ، وهمم الهوامم: ٙٔ

 .ٖٕٛسيرة ابن هشا : ( ٜٔ 

 .ٖٚٙالمص ر ناست: ( ٕٓ 

 .ٕٜٔ/ ٔ، وارتشا  الورب: ٚ - ٙ/ ٘ينظر: شرح الماصج: ( ٕٔ 

 .ٕ٘ٗ/ ٕج في النحو: ، واألصو ٙ/ ٔينظر: المتتوب: ( ٕٕ 

 .ٕٓٛ، وأوو  المسال : ٙ/ ٘ينظر في هذن التغيرات: شرح الماصج: ( ٖٕ 

، وزا  الاددددرا  وزنددددا ٜ/ ٘، وشددددرح الماصددددج: ٛٚ٘ - ٚٙ٘/ ٖينظددددر: الكتدددداب: ( ٕٗ 
نامسددًا وهدددو  َفَامددة( وم دددج لددت   هددد  أَكمددة رأس( أي قميمدددون يكادديه  رأس واحددد ة. 

 .ٖ٘ٔينظر: مااني األبنية في الاربية: 
، وارتشددا  الوددرب: ٔٙٗ/ ٕ، واألصددوج فددي النحددو: ٛٙ٘/ ٖينظددر: الكتدداب: ( ٕ٘ 

ٔ /ٜٔ٘. 
/ ٕ، والمطدالم السداي ة: ٕٔٛ، وأوو  المسال : ٙٔ/ ٘ينظر: شرح الماصج: ( ٕٙ 

 .ٖٙ، والايصج في ألوان الكموع: ٛٓٔ، وشذا الار : ٜٜٕ
 .ٖٓٔة: ، والكموع في المغة الاربئٜٛٔ/ ٗينظر: شرح الكافية: ( ٕٚ 
، ٜٙٔ/ ٔ، وارتشا  الورب: ٜٚٔ/ ٕ، والمتتوب: ٙٚ٘/ ٖينظر: الكتاب: ( ٕٛ 

 .ٜٕٔوالكموع في المغة الاربية: 
، ٜٙٔ/ ٔ، وارتشا  الورب: ٜٙٔ/ ٕ، والمتتوب: ٗٚ٘/ ٖينظر: الكتاب: ( ٜٕ 

 .ٖٙوالايصج في ألوان الكموع: 
 .ٕٙٚسيرة ابن هشا : ( ٖٓ 

 .ٖٕٚالمص ر ناست: ( ٖٔ 

 .ٜٖٛ: ناست( ٕٖ 
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 .ٜٗٗناست: ( ٖٖ 

 .ٖٙٚ - ٖ٘ٚناست: ( ٖٗ 
 .ٗ٘ٔ/ ٕينظر: شرح الشافية: ( ٖ٘ 
، ٖٓٔ/ ٖ، وهمدم الهوامدم: ٖٚٗ - ٕٚٗ، والمتدرب: ٔٓٙ/ ٖينظر: الكتداب: ( ٖٙ 

، والماكددددد  الماصدددددج فدددددي بمددددد  ٗٗٛ/ ٕوالماكددددد  الماصدددددج فدددددي بمدددددو  المغدددددة: 
 .ٖٚ٘الصر : 

، وهمدم الهوامدم: ٜٚٔ/ ٔب: ، و ارتشدا  الودر ٖٚٗ - ٕٚٗينظر: المترب: ( ٖٚ 
 .ٓٗ، وكموع التصحي  والتكسير في المغة الاربية: ٖٓٔ/ ٖ

 .ٖٓٔ/ ٖ، وهمم الهوامم: ٖٚٗينظر: المترب: ( ٖٛ 

، وارتشددا  الوددرب: ٗٚٗ، والمتددرب: ٖٕٛٔ/ ٗينظددر: شددرح الكافيددة الشددافية: ( ٜٖ 
/ ٕ، والماكدددد  الماصددددج فددددي بمددددو  المغددددة: ٖٓٔ/ ٖ، وهمددددم الهوامددددم: ٜٚٔ/ ٔ

ٕٛٗ. 
 .ٕٔٛ، وأوو  المسال : ٛٓٙ - ٚٓٙ/ ٖينظر: الكتاب: ( ٓٗ 
 .ٕ٘ٓسيرة ابن هشا : ( ٔٗ 

، وشددرح الشددافية: ٜٕٛٔ/ ٗ، وشددرح الشددافية الكافيددة: ٔٚ٘/ ٖينظددر: الكتدداب: ( ٕٗ 
 .ٖٚ. وكواهر التاموس في الكموع والمصا ر: ٜٙ/ ٕ

 .ٜٙ/ ٕينظر: شرح الشافية: ( ٖٗ 

، وأوودد  المسددال : ٖٔٗ/ ٕصددوج فددي النحددو: ، واألٗٗٙ/ ٖينظددر: الكتدداب: ( ٗٗ 
، وكواهر التداموس فدي ٜٓٔ، وشذا الار : ٖٓٓ/ ٕ، والمطالم الساي ة: ٕٔٛ

، والماكدددد  الماصددددج فددددي بمدددد  ٘ٗ، والايصددددج فددددي ألددددوان الكمددددوع: ٖٛالكمددددوع: 
 .ٕٕ، والماك  الماصج في الكموع: ٕٗٓالصر : 

 .ٜٓٔ، وشذا الار : ٕٕٛينظر: أوو  المسال : ( ٘ٗ 
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 .ٖٚٛسيرة ابن هشا : ( ٙٗ 

 .ٜٔٗالمص ر ناست: ( ٚٗ 

 .ٕٚٙناست: ( ٛٗ 
، والايصج في الدوان الكمدوع: ٚٚٗ- ٖٚٗ، والمترب: ٔٓٙ/ ٖينظر: الكتاب: ( ٜٗ 

 .ٗٙٔوالصر  الوافي:  ٛٗ

، وشددرح التصددري  بمددن ٕٓٔ/ ٗ، وشددرح ابددن بتيددج: ٗٓٙ/ ٖينظددر: الكتدداب: ( ٓ٘ 
 .ٖ٘ٓ/ ٕالتووي : 

 .ٕٙٔ/ ٕ، وشرح الشافية: ٖٕٔ/ ٕ، والمتتوب: ٕٓٙ /ٖينظر: الكتاب: ( ٔ٘ 

، وهمددم الهوامددم: ٖٖٛٔ/ ٗ، وشددرح الكافيددة الشددافية: ٛٓٙ/ ٖينظددر: الكتدداب: ( ٕ٘ 
 .ٖٗ، وكوهر التاموس في الكموع والمصا ر: ٕٖٔ/ ٖ

 .ٕٕ، والماك  الماصج في الكموع:ٗٚٗ ، والمترب:ٗٓٙ/ٖينظر: الكتاب: ( ٖ٘ 
 .ٜٛٔسيرة ابن هشا : ( ٗ٘ 

 .ٜٛٔالمص ر ناست: ( ٘٘ 
 في كمات لموصي  بمن ُوُص  وأُص . ٕٓٓ، وينظر: ٖٕٓناست: ( ٙ٘ 
، وشدددرح ٕٗٔ، وينظدددر: الواوددد  فدددي بمددد  الاربيدددة: ٔٛ٘ - ٓٛ٘/ ٖالكتددداب: ( ٚ٘ 

، وكددواهر التدداموس فددي الكمددوع والمصددا ر: ٖٙٓ/ ٕالتصددري  بمددن التووددي : 
 .ٗٙٔ ، والصر  الوافي:ٕ٘، والايصج في ألوان الكموع: ٕٖ

 .ٖٕٓسيرة ابن هشا : ( ٛ٘ 
 .ٜٓٚالمص ر ناست: ( ٜ٘ 
 .ٕٜٚناست: ( ٓٙ 

 .ٚٗ - ٙٗينظر: كواهر التاموس في الكموع والمصا ر: ( ٔٙ 

 .ٖٕٓسيرة بن هشا : ( ٕٙ 
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 .ٖٕٛ، وأوو  المسال : ٕٛٔ/ ٕ، والمتتوب: ٖٔٙ/ ٖينظر: الكتاب: ( ٖٙ 
 .ٖٕالماك  الماصج في الكموع: ( ٗٙ 

، والسا بة بند ن مدن اإلبدج التدي يندذر الركدج أن يسديبها وان ٜ٘ : سيرة ابن هشا( ٘ٙ 
بددرئ مددن مروددت إن أصدداب أمددرا يطمبددت، فدداذا كددان ذلدد  أسددباب ناقددة مددن إبمددت أو 

 كما لباض آلهته  فسابت فربت ال ينتام بها.

 ٖ٘ٗ/ ٙ، -مدددددا ة بمدددددت  -، وكدددددا  فدددددي لسدددددان الادددددرب ٖٗٚالمصددددد ر ناسدددددت: ( ٙٙ 
ا ال يهتدددد ي لطريتددددة ومذهبددددت والكمددددم َبمِهددددون   وركددددج بمددددت أي يتددددر   متحيددددر 

 وُبّمت((.
، وكوهر التاموس فدي ٖٖٗ/ ٕ، واألصوج في النحو: ٚٙ٘/ ٖينظر: الكتاب: ( ٚٙ 

، وكدددددامم ٔٙ، والايصدددددج فددددي ألدددددوان الكمددددوع: ٗٔٔ- ٜ٘الكمددددوع والمصددددا ر: 
 .ٕٙ٘والصر  الواو :  ٕٚٓل روس الاربية: 

، والمطدالم ٕٙٗ، والمتدرب: ٕ٘/ ٘: ، وشدرح الماصدجٕٛٙ/ ٖينظر: الكتاب: ( ٛٙ 
 .ٕٔٔ، وشذا الار : ٖٖٓ/ ٕالساي ة: 

، والايصددج فدي ألددوان الكمددوع: ٜٗ/ ٕ، وشدرح الشددافية: ٙٚ٘/ ٖينظدر الكتدداب: ( ٜٙ 
 .ٖٜٔ، والمهذب في بم  الصر : ٕٙ

، وكدددددوهر التددددداموس فدددددي الكمدددددوع ٛٙٗ، والمتدددددرب: ٛٚ٘/ ٖينظدددددر: الكتددددداب: ( ٓٚ 
 .٘ٔٔوالمصا ر: 

 .ٙٙٗمة: التكم( ٔٚ 
، ٜ٘، وكدوهر التداموس فدي الكمدوع والمصددا ر: ٗٓٔ/ ٕينظدر: شدرح الشدافية: ( ٕٚ 

ٔٔٙ. 
 .ٜٜٔسيرة ابن هشا : ( ٖٚ 

 .ٕ٘ٙالمص ر ناست: ( ٗٚ 
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، وكوهر التاموس في الكموع ٜٓ/ ٕ، وشرح الشافية: ٜٛ٘/ ٖينظر: الكتاب: ( ٘ٚ 
 .ٕٗ، والماك  الماصج في الكموع: ٜٛوالمصا ر: 

، وشدددددددرح التصدددددددري  بمدددددددن ٖٕٛ، وأووددددددد  المسدددددددال : ٕٙٗمتدددددددرب: ينظدددددددر: ال( ٙٚ 
 .ٖٓٔ/ ٕالتووي : 

، وشدرح الشدافية: ٖٕٛ، وأوود  المسدال : ٖٗٗ/ ٕينظر: األصوج في النحو: ( ٚٚ 
ٕ /ٜٓ. 

، والماكددددد  ٘ٙ، والايصدددددج فدددددي ألدددددوان الكمدددددوع: ٜٗ/ ٕينظدددددر: شدددددرح الشدددددافية: ( ٛٚ 
 .ٕٗالكموع: . والماك  الماصج في ٗٗٛ/ ٕالماصج في بمو  المغة: 

 .ٕٛٚسيرة ابن هشا : ( ٜٚ 

 .ٕٓٗالمص ر ناست: ( ٓٛ 

/ ٔ، وارتشدددددا  الودددددرب: ٗٗ/ ٘، وشدددددرح الماصدددددج: ٔٔٙ/ ٖينظدددددر الكتددددداب: ( ٔٛ 
 .ٕٚ، والماك  الماصج في الكموع: ٓٚٔ، ومااني األبنية: ٕٓٔ

، وشددرح التصددري  ٙٙٛٔ/ ٗ، وشددرح الكافيددة الشددافية: ٔٔٙ/ ٖينظددر: الكتدداب: ( ٕٛ 
 .ٜٜٔ، والمهذب في بم  التصري : ٖٖٔ/ ٕي : بمن التوو

 .ٖٕٔ، والتطبيا الصرفي: ٔٔٙ/ ٖينظر: الكتاب: ( ٖٛ 

 .ٓٚٔ، ومااني األبنية: ٕٖٗ/ ٖ، وهمم الهوامم: ٓٔٙ/ ٖينظر: الكتاب: ( ٗٛ 
 .ٕٚ، والماك  الماصج في الكموع: ٔ٘ٔ/ ٕينظر: شرح الشافية: ( ٘ٛ 
 .ٖٖٔ/ ٕلتصري  بمن التووي : ، وشرح أ٘ٔ/ ٕينظر: شرح الشافية: ( ٙٛ 

 .ٚٙٛٔ - ٙٙٛٔ/ ٗ، وشرح الكافية الشافية: ٘ٓٙ/ ٖينظر: الكتاب: ( ٚٛ 

 .ٜ٘سيرة ابن هشا : ( ٛٛ 

 .ٖٜٚالمص ر ناست: ( ٜٛ 
 .ٕٓٓناست: ( ٜٓ 

، وشددرح التصددري  بمددن ٕٗٛ، وأوودد  المسددال : ٚ٘ٔ/ٕينظددر: شددرح الشددافية:( ٜٔ 
 .ٜٙٔب في بم  التصري :والمهذ ،ٗٔٔوشذا الار : ،ٕٖٔ/ ٕالتووي :
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 .ٖٚ، والايصج في ألوان الكموع: ٖٙٔ/ ٖالكتاب: ( ٕٜ 
 .ٖٙٔ/ ٖالكتاب: ( ٖٜ 
 .ٔٚ، والايصج في ألوان الكموع: ٛ٘ٔ/ ٕينظر: شرح الشافية: ( ٜٗ 

 .ٓٔٗسيرة ابن هشا : ( ٜ٘ 
 .ٕٚٓ/ ٔ، وارتشا  الورب: ٕٙٗ، والمترب: ٔٚ٘/ ٖينظر: الكتاب: ( ٜٙ 

 .ٕٕٔ،وتصري  األسما :ٓٙٗ/ٕ، واألصوج في النحو:ٓٚ٘/ٖينظر:الكتاب:( ٜٚ 

، وارتشددا  الوددرب: ٜٕٓ/ ٕ، والمتتوددب: ٘ٓٙ - ٗٓٙ/ ٖينظددر: الكتدداب: ( ٜٛ 
ٔ/ٕٓٚ. 

أن  ٖٛٔ/ ٜ -مددا ة وصدد   -، وكددا  فددي لسددان الاددرب ٕٓٓسدديرة ابددن هشددا : ( ٜٜ 
 الارا  ذكر أن الوصي  واألصي  لغتان.

، وشدرح ٕٓٔ/ ٔ، وارتشا  الورب: ٜٙٛٔ/ ٗينظر: شرح الكافية الشافية: ( ٓٓٔ 
 .ٚٔٔ - ٙٔٔوشذا الار :  ٖٗٔ/ٕالتصري : 

 .ٖٓٛسيرة ابن هشا : ( ٔٓٔ 
 .ٜٙٔينظر: كواهر التاموس في الكموع: ( ٕٓٔ 

 .ٜٓٗسيرة ابن هشا : ( ٖٓٔ 

 .ٛٔٔ، والممم في الاربية: ٕٚٔ/ ٕ، والمتتوب: ٕٛٓ/ ٖينظر: الكتاب: ( ٗٓٔ 

/ ٕ، والمطدددالم السددداي ة: ٛ٘ٔ/ ٕرح الشدددافية: ، وشدددٖٖٙ/ ٖينظددر: الكتددداب: ( ٘ٓٔ 
 .ٜٛٔ، والمهذب في بم  الصر : ٘ٚفي ألوان الكموع:  ، والايصجٖٙٓ

، وأوودددددددد  ٛ٘ٔ/ ٕ، وشددددددددرح الشددددددددافية: ٖٖٙ - ٕٖٙ/ ٖينظدددددددر: الكتدددددددداب: ( ٙٓٔ 
 .ٕ٘ٛالمسال : 

، وكوهر التداموس ٛ٘ٔ/ ٕ، وشرح الشافية: ٖٖٙ - ٕٖٙ/ ٖينظر الكتاب: ( ٚٓٔ 
 .٘ٚ، والايصج في ألوان الكموع: ٗٗٔمصا ر: في الكموع وال

 .ٗٗٔ،وكوهر التاموس في الكموع والمصا ر:ٕ٘ٛينظر:أوو  المسال :( ٛٓٔ 
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، والحدددامي مدددن اإلبدددج: الاحدددج اذا ندددت  لدددت بشدددر إنددداث ٜ٘سددديرة ابدددن هشدددا : ( ٜٓٔ 
متتاباات ليس بينهن ذكر حمي ظهرن فم  يركب ولد  يكدز وبدرن ونمدي فدي إبمدت 

 ، ولسان الارب:ٛ٘م منت بغير ذل ؛ السيرة: يورب فيها ال ينتا
، وينظددددر: كددددوهر التدددداموس فددددي الكمددددوع ٕٛالماكدددد  الماصددددج فددددي الكمددددوع: ( ٓٔٔ 

 ٖٚٔ، ٛٗٔوالمصا ر: 
 .ٖ٘ٚسيرة ابن هشا : ( ٔٔٔ 

 .ٔٓٗ، وينظر:  قا ا التصري : ٙٔٙ/ ٖالكتاب: ( ٕٔٔ 

 .ٜٖٕينظر: كواهر التاموس في الكموع والمصا ر: ( ٖٔٔ 

 .ٜٖٕست: المص ر نا( ٗٔٔ 
 .ٖٕسيرة ابن هشا : ( ٘ٔٔ 
 .ٕٔٔينظر: كوهر التاموس في الكموع والمصا ر: ( ٙٔٔ 

، وقد  انتمد  الاممدا  فدي أصدمت ووزندت فتيدج إن اشدتتاقت ٕٓٗسيرة ابن هشدا : ( ٚٔٔ 
من طغي، وتاؤن زا  ة ف صمت طغيوت ووزنت فامدوت  د  قد مت اليدا  قبدج الغدين 

ألادددا لتحركهدددا واناتددداح مدددا قبمهدددا  فصدددار طيغدددوت فوزندددت فمادددوت  ددد  قمبدددت اليدددا 
فصار طانوت، وقيج ان اشتتاقت من طغو، وتاؤن زا  ة، وقيدج ان تدا ن أصدمية 
فوزنت فابوج وهي ب ج من الا . ينظدر: ماكد  مادر ات اإلبد اج واإلبداج فدي 

 .ٕٚٔالترآن الكري : 
 .ٕٙٓ/ ٔ، وارتشا  الورب: ٕٔ/ٕ، والمتتوب: ٖٗٙ/ٖينظر: الكتاب: ( ٛٔٔ 
 .ٛ٘ٔ، وكوهر التاموس في الكموع والمصا ر: ٖٗٙ/ ٖنظر: الكتاب: ي( ٜٔٔ 

 .ٜٓٗسيرة ابن هشا : ( ٕٓٔ 
 .ٖٙٔينظر: كوهر التاموس في الكموع والمصا ر: ( ٕٔٔ 

 .ٕ٘ٓسيرة ابن هشا : ( ٕٕٔ 
 .ٜٕٔينظر: كوهر التاموس في الكموع والمصا ر: ( ٖٕٔ 

 .ٖٕٓسيرة ابن هشا : ( ٕٗٔ 
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 .٘٘/ ٔ -ما ة أبج  -لسان الارب ( ٕ٘ٔ 

 .ٕٖٗ/ ٛ -أبج  -ينظر: الاين: ما ة ( ٕٙٔ 
مدددنه  بمدددن سدددبيج الم ددداج: أبدددو ببيددد ة، والادددرا ، وأبدددو ببيددد  التاسددد  بدددن سدددا ، ( ٕٚٔ 

مددا ة  -، والصددحاح ٕٓٛ/٘ٔ -مددا  أبددج  -واألناددش؛ ينظددر: تهددذيب المغددة: 
مددا ة أبددج  -، وتدداج الاددروس ٘٘/ٔ -مددا ة أبددج  -، ولسددمن الاددرب ٕٗ -أبددج 
- ٕٚ /ٕٖ٘. 

 .٘٘/ٔ -أبج  -، ولسان الارب ما ة ٕٓٛ/ ٘ٔ -ما ة أبج  -تهذيب المغة:( ٕٛٔ 
 .ٖٙٔ/ ٓٔالمحيط في المغة: ( ٜٕٔ 
 .٘٘/ ٔ، لسان الارب: ٕٓٛ/ ٘ٔتهذيب المغة ( ٖٓٔ 
 ٕٗٔينظر: كتاب األسما  واألفااج والحرو : ( ٖٔٔ 
 .ٖٙسيرة ابن هشا : ( ٕٖٔ 
 .ٗٛٛٔ/ ٗشرح الكافية: ( ٖٖٔ 
 .ٕٗٙ/ ٖالكتاب: ( ٖٗٔ 
 .ٖٕٛ، والواو  في بم  الاربية:ٕٜٕ/ٕ،والمتتوب:ٕٗٙ/ٖالكتاب:ينظر:( ٖ٘ٔ 

 .ٕٜٕ/ ٕ، والمتتوب: ٕٗٙ/ ٖينظر: الكتاب: ( ٖٙٔ 
 .ٖٖٚ، وأبنية الصر  في كتاب سيبويت: ٖٗ٘، والتكممة ٕ٘ٛ/ ٖينظر: الكتاب: ( ٖٚٔ 

 .ٕ٘ٛ/ ٖالكتاب: ( ٖٛٔ 

 .ٖٙسيرة ابن هشا : ( ٜٖٔ 
 وكمات شطو . -ما ة شط   -ن الارب ، وفي لساٖٚٛالمص ر ناست: ( ٓٗٔ 
 .ٖٕٚناست: ( ٔٗٔ 
 .ٔٓٗناست: ( ٕٗٔ 

 .ٖٛٚناست: ( ٖٗٔ 
 .ٚناست: ( ٗٗٔ 

 .ٖٚٚناست: ( ٘ٗٔ 
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ً:قائمةًامليادر
أبنيددة الصددر  فددي كتدداب سدديبويت:  . ن يكددة الحدد ي ي، منشددورات مكتبددة النهوددة،  -ٔ

  . ٜ٘ٙٔ، ٔبغ ا ، ط 
هددد(، تحتيددا  ٘ٗٚ ت ارتشددا  الوددرب مددن لسددان الاددرب: ألبددي حيددان األن لسددي  -ٕ

  .  ٜٗٛٔ، ٔمصطان أحم  النحاس، مطباة النسر الذهبي، ط 
األسدددما  واألفاددداج والحدددرو   ابنيدددة كتددداب سددديبويت(: البدددي بكدددر محمددد  بدددن حسدددن  -ٖ

هددددد(، تحتيددددا أحمدددد  راتددددب حمددددوش، مطبوبددددات مكمددددم المغددددة  ٜٖٚالزبيدددد ي  ت 
 الاريبة،  مشا

هددد( تحتيددا  . ببدد   ٖٙٔ األصددوج فددي النحددو: ألبددي بكددر محمدد  بددن السددراج  ت -ٗ
  .  ٜٜٜٔ، ٗالحسين الاتمي، مؤسسة الرسالة، ط 

هد(،  ار الامو   ٔٙٚأوو  المسال  إلن ألاية ابن مال : البن هشا  األنصاري   -٘
  .  ٕٜٛٔلبنان،  -الح ي ة، بيروت 

هد( ابتندن  ٕ٘ٓٔتاج الاروس من كواهر التاموس: محم  مرتون الزبي ي  ت  -ٙ
إبدددراهي ، وكدددري  سدددي  محمددد  محمدددو ،  ار الكتدددب الامميدددة،  بدددت ببددد  المدددنا  نميدددج

    ٕٚٓٓلسنة  ٔ، ط-لبنان  -بيروت 
  .  ٜ٘٘ٔ، ٘تصري  األسما : محم  طنطاوي، ط  -ٚ
 ٜٗٚٔالتطبيا الصرفي: بب ة الراكحي،  ار النهوة لمطبابدة والنشدر، بيدروت،  -ٛ

 .  
كدان، سداب ت هد(، تحتيدا كداظ  بحدر المر  ٖٚٚالتكممة: ألبي بمي الاارسي  ت  -ٜ

  .  ٜٔٛٔكاماة بغ ا  بمن تاوي ن، 
هدددد(، تحتيدددا  ٖٓٚتهدددذيب المغدددة: ألبدددي منصدددور محمددد  بدددن أحمددد  األزهدددري  ت  -ٓٔ

  . ٕٔٓٓلسنة  ٔطمحم  بوض مربب،  ار إحيا  التراث الاربي، بيروت، 
  .  ٕ٘ٓٓكامم ال روس الاربية: مصطان الغاييني،  ار الح يث، التاهرة،  -ٔٔ
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سددير فددي المغددة الاربيددة:  . ببدد  المددنا  سددي  ببدد  الادداج، كمددوع التصددحي  والتك -ٕٔ
  .  ٜٚٚٔمكتبة النانكي، التاهرة،  ار االتحا  الاربي لمطبابة، 

 الكموع في المغة الاربية: باكزة رفيا حممي، مطباة األ يب البغ ا ية   ،ت( -ٖٔ
كددواهر التدداموس فددي الكمددوع والمصددا ر: محمدد  شددايم التزوينددي، تحتيددا محمدد   -ٗٔ

 ي  ابراهي ، منشورات كماية منت ى النشر، النك  األشر . كاار الش
 قددا ا التصددري : لمتاسدد  بددن محمدد  المددؤ ب  مددن بممددا  التددرن الرابددم الهكددري(،  -٘ٔ

تحتيددددا أحمدددد  ندددداكي التيسددددي، وحددددات  صددددال  الوددددامن، وحسددددن تددددوراج، مطباددددة 
  .  ٜٚٛٔالمكمم الاممي الاراقي، 

هدددد(،  ٕٛٔذبها ابدددن هشدددا   ت هدددد(، هددد ٔ٘ٔالسددديرة النبويدددة: البدددن إسدددحاا  ت  -ٙٔ
  .  ٜٔٚٔحتتها محم  محيي ال ين بب  الحمي ، مطباة الم ني، 

شددذا الاددر  فددي فددن الصددر : لمشددي  أحمدد  الحمدداوي، مطباددة مصددطان البددابي  -ٚٔ
  .  ٜ٘ٙٔ، ٙٔالحمبي وأوال ن، بمصر، ط 

 ٜٙٚشددرح ابددن بتيددج بمددن ألايددة ابددن مالدد : بهددا  الدد ين ببدد  ا  بددن بتيددج  ت  -ٛٔ
ومات كتاب منحة الكميج بتحتيا شرح ابن بتيج ت لي  محم  محيي الد ين هد(، 

  .  ٜٜٓٔبب  الحمي ، مكتبة  ار التراث، التاهرة، 
شرح التصري  بمن التووي : لمشي  نال  بن بب  ا  األزهري، بمدن ألايدة ابدن  -ٜٔ

مال  في النحو لمشي  كماج ال ين بن هشا  األنصاري،  ار احيا التدراث الكتدب 
 اربية بيسن البابي الحمبي وشركان. ال

هد( تحتيا محمد  ندور الحسدن،  ٙٛٙشرح شافية ابن الحاكب: لألستراباذي  ت  -ٕٓ
ومحمدد  الزفددزا ، ومحمدد  محيددي الدد ين ببدد  الحميدد ،  ار الكتددب الامميددة، بيددروت 

 . -لبنان  -
شدددرح الكافيدددة الشدددافية: كمددداج الددد ين أبدددي ببددد  ا  محمددد  بدددن مالددد  الطدددا ي  ت  -ٕٔ

 ( تحتيا  . بب  المنا  أحم  هريري،  ار الم مون لمتراث. هد ٕٚٙ
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هد( بال  الكتب بيروت، مكتبدة  ٖٗٙشرح الماصج: لموفا ال ين بن يايش  ت  -ٕٕ
 المتنبي، التاهرة. 

هددد(،  ٓٓٗهدد( وقيددج بحد و    ٖٜٖالصدحاح: إسدمابيج بددن حمدا  الكددوهري  ت  -ٖٕ
 ٕ٘ٓٓلسنة  ٔط - لبنان -إبتنن بت نميج م مون شيما،  ار الماار  بيروت 

 .  
الصددددر  الواودددد : ببدددد  الكبددددار بمددددوان النايمددددة؛  ار الكتددددب لمطبابددددة والنشددددر،  -ٕٗ

  .  ٜٛٛٔكاماة الموصج، 
  . ٜٜٛٔالصر  الوافي:  . ها ي نهر، مطباة التامي  الاالي في الموصج،  -ٕ٘
الظواهر المغوية في سيرة ابن هشا :  . كاص  الزي ي، مكمة آ اب مستنصدرية،  -ٕٙ

  .  ٜٗٛٔسم لسنة الا   التا
هدددد(؛ تحتيدددا مهددد ي المنزومدددي  ٘ٚٔالادددين: لمنميدددج بدددن أحمددد  الاراهيددد ي  ت  -ٕٚ

  .  ٜٓٛٔوابراهي  السامرا ي،  ار الرشي  لمنشر بغ ا ، 
 الايصج في الوان الكموع: بباس أبو الساو ،  ار الماار  بمصر.  -ٕٛ
ت  الكافيددة فددي النحددو: كمدداج الدد ين أبددي بمددرو ب مددان بددن بمددر  ابددن الحاكددب -ٜٕ

 هد(،  ار الكتب الاممية بيروت، لبنان.  ٙٗٙ
هد(، تحتيا بب  السا  محمد  هدارون، الناشدر مكتبدة  ٓٛٔالكتاب: سيبويت  ت  -ٖٓ

  .  ٕٜٛٔ، ٕالنانكي بالتاهرة،  ار الرفابي بالرياض، ط 
هددددد(،  ار الحدددد يث التدددداهرة سددددنة الطبددددم  ٔٔٚلسددددان الاددددرب: ألبددددن منظددددور  ت  -ٖٔ

ٕٕٓٓ  .  
هدد( تحتيدا سدمي  أبدو  ٕٜٖ: ألبدي الادت  ب مدان بدن كندي  ت الممم في الاربية -ٕٖ

  .  ٜٛٛٔمغمي، بمان،  ار مك الوي لمنشر، 
هدددد(، تحتيدددا محمددد  حسدددن آج  ٖ٘ٛالمحددديط فدددي المغدددة: لمصدددحب بدددن ببدددا   ت  -ٖٖ

  .  ٜٜٗٔلسنة  ٔط -لبنان  -ياسين، بال  الكتب بيروت 
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هدد(، تحتيدا  ٜٔٔ ت المطالم الساي ة في شرح الاري ة: لكاج ال ين السيوطي  -ٖٗ
  .  ٜٚٚٔنبهان ياسين حسين،  ار الرسالة لمطبابة، بغ ا ، 

مادداني األبنيددة فددي الاربيددة:  . فاوددج صددال  السددامرا ي، سدداب ت كاماددة بغدد ا   -ٖ٘
  .  ٜٔٛٔ، ٔبمن نشرن، ط 

ماكدد  ماددر ات اإلبدد اج و اإلبدداج فددي التددرآن الكددري : أحمدد  محمدد  النددراط،  ار  -ٖٙ
  .  ٜٜٛٔ، ٔالام   مشا، ط

الماكدددد  الماصددددج فددددي بمدددد  الصددددر : راكددددي األسددددمر؛ مراكاددددة  . أميددددج بدددد يم  -ٖٚ
  .  ٕٔٓٓ -لبنان  -ياتوب،  ار الكتب الاممية بيروت 

 -بيددروت  -المكدد  الماصددج فددي الكمددوع:  . أميددج ياتددوب،  ار الكتددب الامميددة  -ٖٛ
  .  ٕٗٓٓلسنة  ٔط -لبنان 

التنددددوني، وراكدددددي الماكدددد  الماصددددج فددددي بمددددو  المغدددددة  األلسددددنيات(:  . محمدددد   -ٜٖ
األسدددمر، مراكادددة: أميدددج ياتدددوب، منشدددورات محمددد  بمدددي بيودددون،  ار الكتدددب 

  .  ٜٜٜٔ، ٔط -لبنان  -الاممية، بيروت 
هد( تحتيا محم  بب  النالا بويمة،  ار الكتب،  ٕ٘ٛالمتتوب: لممبر   ت  -ٓٗ

 بيروت. 
المهذب في بم  التصري :  . هاش  طت شاش،  . صاح مهد ي الارطوسدي،  -ٔٗ

  . ٜٜٛٔالكميج ببي  حسين، مطباة التامي  الاالي، الموصج،  بب 
همدددم الهوامدددم فدددي شدددرح كمدددم الكوامدددم: كددداج الددد ين السددديوطي؛ تحتيدددا أحمددد   -ٕٗ

 -شدددمس الددد ين، منشدددورات محمددد  بمدددي بيودددون،  ار الكتدددب الامميدددة، بيدددروت 
   ٜٜٛٔ،ٔط -لبنان 

ا  . أمدددين هدددد( تحتيددد ٜٖٚالواوددد  فدددي بمدددو  الاربيدددة: ألبدددي بكدددر الزبيددد ي  ت  -ٖٗ
  . ٜ٘ٚٔبمي السي ،  ار الماار  بمصر، 

Abineat AL- Gumoo in Ibin- Hishams AL- Seara 
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The present study is in AL- seara AL- Naboya by 

Mohammed Abid AL Malik bin Hisham AL- basry (218H ) He 

has taken out from (( AL Seara )) by Mohammed bin Isaac AL- 

Matlby (151 H ) The book has a lot of topics in lingyistic 

sections So the present study is amorphological study about 

Abineat AL- Gumoo in explaining Holy Qurans verses.  He has 

dealt with the both kinds of Abineat AL- Gumoo : males and 

females as well as the broken plural. 

The study also shows the personal sketch of Bin- Hisham 

and his interest in linguistic phenomena and his abilities in 

explaining Quran . 


