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                                  جمعــــــة حدــــــين محمــــــد أ. م. د.
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                                                            جــــــــاالك حدــــــــن دــــــــعيد. م. م

 ن
ــة   ــة ت ريت  ليــــــــــــ جامعــــــــــــ
ــة   ــة العربيــ ــم الللــ                       التربية قدــ

 ن                                   ن

 

جامعــــــــــــــــة ت ريت  ليــــــــــــــــة 
ــة   ــة العربيـــ ــم الللـــ                                  التربية قدـــ

 ن                                                           ن

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 
محمد وعمى آلػ  وصصػحا   الحمُد هلل ربِّ العالميف والصالة والسالـ عمى سيدنا 

 و عد:، صجمعيف
فقػػد جػػاَذ اػػذا ال حػػُث ِليرنػػاوؿ الروايػػات الممرم ػػق ل،ػػعر امػػرئ القػػيس، ومػػا في ػػا 

 مف مالٍؼ نحوي ُمْر،ٍد إلى آفاؽ مف الر ايف الداللي.
عصر  واي:، لعناصر ثالثقفأاميق اذا الموضوع َرْكُمُف في َكْون  نقطق الرقاذ 

، ود ل   الَسػْ ؽ واوولويػق، ومعنػىح نحػويِّ لروايػات مرعػدِّدة ذا ي لالسر، اد، و،اعر م
ُصامؿ الكثير من ػا، فالروايػات المرعػددة عمػى الػر ـ مػف حضػوراا القػوي فػي كرػب الم ػق 
والنحػػو، فقػػد جػػاذت م ثوثػػق فػػي اػػذد الكرػػب، واَػػْد ُردد  عضػػ ا  حجػػق وجػػود روايػػق ُصمػػر  

حيػاف ُرددت الروايػات جميع ػا  حجػق ر ػاُيف ُروافؽ اواعد الم وييف والنحاة، وفي  عض او
الرواة وامرالف ـ في رواير ا، ناسيف صو ُمرناسيف صفد معظـ اذد الروايػات جػاَذت وث رػت 
مف رواة عا،وا في عصر االحرجاج، فمػيس مػف الحكمػق واانصػاؼ حرمػاف اػذد الم ػق 
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ْمَنُح ػػػػا اػػػػذد مػػػػف اػػػػذا الكػػػػـ ال ااػػػػؿ مػػػػف الم ػػػػردات واوسػػػػاليب واواعػػػػد الرراكيػػػػب الرػػػػي رَ 
 لم يت ال،عري. ةالروايات المرعدد

ووفد المعنى الذي  حْثنا عن  اااـٌ عمى ما يرر   االمرالؼ النحوي لمروايق، فقد 
ُاْمنػػا   حػػث المسػػألق النحويػػق الموجػػودة فػػي الروايػػات عنػػد النحػػاة، واسػػَرْطمعنا آراذاػػـ ثػػـ 

ـد  ُاْمنػػا َ ْعػػَد ذلػػؾ  ػػبيراد ال يػػت عنػػد  عرضػػنااا  مػػا ُينيػػُر لمقػػارئ المسػػألق ويوضػػح ا لػػ ، ثُػػ
معرمػػػديف فػػي ذلػػؾ  ،ػػػكؿ صسػػاس عمػػػى  –امػػرئ القػػيس، والروايػػػق صو الروايػػات اُومػػر  
ثػػـ ُاْمنػػا  عػػد ذلػػؾ  ػػرممس المعػػاني الرػػي  –رحقيػػؽ محمػػد ص ػػي ال ضػػؿ إ ػػراايـ  لمػػديواف 

لؾ  راريخ حياة ُير،ُدنا إلي ا المالؼ في الروايات مف الِوْجَ ق النحويق، مسر ديف  في ذ
امػػػرئ القػػػيس، وعالاارػػػ  االجرماعيػػػق والعاط يػػػق، وحالرػػػ  الن سػػػّيق، مػػػف دوف صف ُن مػػػؿ 
ط يعػػػَق العصػػػِر الجػػػااميِّ ومػػػا كػػػاف سػػػااداح فيػػػ  مػػػف اػػػيـ وعػػػادات وصثػػػر ذلػػػؾ فػػػي ال،ػػػعر 

 وال،عراذ.
 :قد جاء هذا البحث في ثالثة مباحثو 

ا الم حث الثاني فرناولنا في  رحدحثنا في الم حث اووؿ عف او واب النحويق، صم
اودوات ومّصصػػػناد لحػػػػروؼ الجر،لركػػػػوف صنموذجػػػػاح ي ػػػيِّف صثػػػػر رنػػػػاوب اودوات  سػػػػ ب 

ودَرسنا فػي الم حػث الثالػث اوسػاليَب واْارصػرنا فيػ  عمػى ، الروايق في المعاني ؼامرال
صيضػاح، الروايق في المعنػى  ؼليكوف صنموذجاح داالح عمى صثر امرال، ِدراسق صسموب ال،رط

واػي  حاجػق إلػى عمػؿ صك ػر  وند ا كثيػرة جػداح، ،ي،أ ال حث صف يرناوؿ كؿ الرواياتولـ 
واػد ، مف اذا ،ول ذا اضطر ال حػث إلػى رنػاوؿ النمػاذج الدالػق عمػى ال كػرة المػراد  يان ػا

نحسب صند ػا ك يػرة ،واػي صفد اػذا الػنمط مػف ال حػوث نػادر ، واج ت اذا ال حث صعو ق
ونػزعـ صندنػا فرحنػا  ػاب دراسػق صثػر امػرالؼ ، الدراسػات الم ويػق والنحويػقو ير ،ااع فػي 
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ونؤكِّػد صفد روايػاِت ، روايات ال،عر العر ػي فػي المعنػى عمػى مصػراعي  فػي اػذد الدراسػق
،ػػعرنا العر ػػي، وال سػػيما القػػديـ من ػػا  حاجػػق إلػػى دراسػػات ل ويػػق ونحويػػق مػػف نمػػط اػػذد 

ت آفااػاح لم ػاحثيف واسػعق، لدراسػق امػرالؼ روايػات الدراسق، الري نرجو صْف ركوف اد فرحػ
 ،عرنا العر ي.

واد مدمْت اذا ال حث ُكرُػٌب ايَِّمػٌق من ػا: وديػواف امػرئ القػيسي  رحقيػؽ: محمػد 
ص ػػي ال ضػػؿ إ ػػراايـ، فقػػد كػػاف جػػّؿ اعرمادنػػا عميػػ  فػػي رمػػريل او يػػات والروايػػات، لػػذا 

اسػػـ المحقػػػؽ ، وّنػػػ  اوصػػػؿ  جػػاذت اا،ػػػارة إلػػػى الػػديواف فػػػي ال ػػػامش مػػف  يػػػر ذكػػػر
المعرمد في عممنا  مالؼ الرحقيقات اُومػر  لمػديواف إْذ كنػا ُن،ػير إلػى صسػماذ محققي ػا 

وكػذلؾ َصفَػْدنا مفو،ػرح او،عارالسػرق الجااميػقي ، في ال ػامش لينمػاز  عضػ ا عػف  عػض
يػاة الري ااـ   ا الدكرورالّطاار صحمد مكي عػف ح قاػي، ومف الدراسٗٙٗلم طميوسي وت

امرئ القيس وديوان   اسـ وامرؤ القيس حيار  و،ػعردي. فضػالحعف مصػادرومراجع كثيػرة 
 ذكرنااا في موضع ا في آمر ال حث.

ْف كاف  حثنا آرى ُصُكمػ   عػد ج ػٍد مضػفٍ   ،،فذلؾ مػف فضػؿ اهلل وعونػ  وروفيقػ وا 
ْف كاف في  نقص ،فنرحمدؿ وزرد رنا العر ػي ولعمد  يع ِّر عف عمٍؿ  كٍر فػي ميػداف ،ػع ،وا 

 ينرقؿ في  ال احث  حذر م،يق الواوع في م اوي المطر.، القديـ اليممو مف العناذ
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 املثحج األول
 ويحـحـواب انُـاألت

 :تني انسفع وانُصة واجلس -1
 - :يا حيتًهه االسى تعد )كى( يٍ زفع وَصة وجس 

نقسػـ وكـي كنايق عف العدد، واي م نيق عمى السكوف، وال ُ دد ل ا مف رمييز، ور
عمػى اسػػميف: اسػػر  اميق وم ريػػق، ورمييػػز وكػػـي االسػػر  اميق منصػػوب، ورمييػػز الم ريػػق 
مم ػػوض، ويكػػوف م ػػرداح وجمعػػاح، وُعمِّػػػؿ ذلػػؾ  أندػػ  وولمػػا كانػػت وكػػـي رقػػع فػػي االسػػر  اـ 
لمركثيػػػر والرقميػػػؿ، صػػػار مروسػػػط الحكػػػـ  ػػػيف القميػػػؿ والكثيػػػر، فجعػػػؿ ل ػػػا حكػػػـ اوعػػػداد 

والقميمػق، ومػا  ػيف المااػق إلػى الع،ػرة فمػا دون ػا فالع،ػرة فمػا دوف  المروسطق  يف الكثيػرة
لمقمق، والمااق فما فوا ا لمكثرة، وما  ين ما او المروسط، فمذلؾ جاز صْف ينصب   ػا فػي 
االسر  اـ، وجعمت في الم ر مافضق، حمالح عمػى ل ػظ العػدد الكثيػر، صعنػي المااػق فمػا 

 : ]مف الكامؿ[يٕو ريق، ااؿ ال رزدؽ. واد ينصب مميز وكـي المئوفوا ايي
                   كمممممم  كمممممممُة لمممممم   مممممما جر ممممممر  و الممممممةُ 

 ف
                                    فمممممدكاء  قمممممد حمبمممممت كممممممي  ك مممممار   

 ف
روايػػق الجػػر  واػػد روي وعمػػٌقي  اووجػػ  الثالثػػق:  ػػالرفع والنصػػب والجػػر، فعمػػى

الرفػػػع وكػػػـ عمػػػٌقي، فػػػبفد وكػػػـي رقػػػع عمػػػى   وكػػػـ عمػػػٍقي المعنػػػى: ُرّب عمػػػٍق، وعمػػػى روايػػػق
 .يٖوالزماف، فالمعنى: كـ يوماح عمٌق لؾ، وكـ مردةح، ونحو ذلؾ

، وايػؿ: عمػى يٗواػي ير  صند ا ل ػق اػوـٓٛٔصمدا عمى روايق النصب، فسي وي وت
ندما عمى س يؿ الر كـ والسمريق، فكأندػ   االسر  اـ، واالسر  اـ اسر  اـٌ مجازي، وا 

ووصم رنػػػػي عػػػػف عػػػػدد عمارػػػػؾ وماالرػػػػؾ الالرػػػػي حمػػػػ َف عمػػػػيد ع،ػػػػاري،  يقػػػػوؿ:
 .ي٘وفقػدعني عدداػايي
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والمعنى يمرمؼ في الروايات الثالثق ووفبذا امت: وكػـ عمػٍقي فمسػت رقصػد إلػى 
ف رفعت لػـ ركػف إاّل واحػدة، وفد  الرمييػز يقػع واحػُدد  فػي  واحدة، وكذلؾ إذا نص ت، وا 

يأل وندػػؾ إذا امػػت: ُربد رجػػٍؿ رصيرػػ ، لػػـ موضػػع الجميػػع، وكػػذلؾ مػػا كػػاف فػػ ي معنػػى وُربد
ذا امت: كـ رجالح عندؾ؟ فبندما رسأؿ: صع،روف صـ ثالثوف صو نحو ذلؾ؟.  َرْعِف واحداح، وا 
ـٌ عنػػػدؾ؟ي فبندمػػػا َرْعنػػػي: كػػػـ دانقػػػاح اػػػذا الػػػدراـ الػػػذي صسػػػألؾ عنػػػ ؟  فػػػبذا امػػػت: وكػػػـ دراػػػ

ندػػػ  م ػػٌر، ولػػػيس  رمييػػػز، وكػػػذلؾ: كػػػـ جػػػاذني فالػػدراـ واحػػػٌد  مقصػػػود َاْصػػػَدُد  عينػػػ أل و
 .يٙوصاُح ؾ؟ إندما رريُد: كـ مرةح جاَذني صاُح ؾيي

وروايق الجر والنصب ص مغ فػي ال جػاذ مػف روايػق الرفػِع، إذ صند مػا ر يػداف وجػود 
ت لجريػػر، ورػػدؿع روايػػق الرفػػع عمػػى وجػػود عمػػق  عمػػات ومػػاالت صجيػػرات ممَرَ نػػات ُمػػَذالد

حػػدة لجريػػر حم رػػا عميػػ  ع،ػػارد ولكػػف فػػي صواػػات كثيػػرة صو مػػرات عديػػدة، واحػػدة ومالػػق وا
اػػػػػػي: وواوجػػػػػود فػػػػػي ال يػػػػػت الم ػػػػػض و عػػػػػدد الّنصػػػػػب و عػػػػػدد ٖٛٙاػػػػػاؿ السػػػػػيرافي وت

 .يٚوالرفعيي
: يٛوواد ورد فػي ،ػعر امػرئ القػيس  يػت م،ػا   ل يػت ال ػرزدؽ، وذلػؾ فػي اولػ 

 ]مف الطويؿ[

ممممممم   ومم ممممممممازة   مم  َ                    وكممممممم  دو مَممممممما مممممممم  مم
 ف

مممد ب  د و مَممما ول  مممو                                           (9)وكممم  ضمَر جم
 ف

. ويرحػّدث ئٔوورفع ػا يٓٔواػا ويرو  وووكـ صرُض جدبيي  نصػب اورض وجػرِّ 
ال،ػػػػػاعُر انػػػػػا عػػػػػف ح ي رػػػػػ ، وكيػػػػػؼ ر صػػػػػم  عن ػػػػػا صرض ُمْق ػػػػػرة ماليػػػػػق لػػػػػيس في ػػػػػا إال 

 .ئٕوالمصوص واطاع الطرؽ
عنا في  ياف ال روؽ الدالليق  يف الروايات في ضػوذ ما س ؽ مػف صاػواؿ ولو ،ر 

النحاة، نجد صفد روايق الم ض ص مػغ فػي رصػوير الُ عػد مػف الح ي ػق، فال،ػاعر َمْعنِػي  فػي 
ـد فػبّف اػذد الروايػق صاػدر  اذد الروايق  ركثير اوراضي القاحمػق  ينػ  و ػيف ح ي رػ ، ومػف ثَػ

عػػف ذلػػؾ ال عػػد، ومػػا يسػػرر ع  مػػف حصػػر وامػػؽ وُعصػػاب  عمػػى رصػػوير الع،ػػؽ النػػارل
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 –و ،ػػكؿ مكثػػؼ  –واضػطراب، كػػؿع ذلػػؾ يػػدفُع ال،ػػاعَر إلػػى صْف يصػػوِّر لنػػا فػػي الروايػػق 
 اوراضي الجد ق القاحمق والمصوص المرر صق لكؿ مف يُمرع في ا  في طريؽ الح ي ق.

ـد ُيسر،ػؼ من ػا عػدـ صمدا روايق الرفػع  ف ػي ال رػدؿع عمػى رعػدد المرفػوع، ومػف ثَػ
الم ال ػػػػق فػػػػي ال عػػػػد عػػػػف المح و ػػػػق، ذلػػػػؾ صفد امرػػػػزاج اورواح عنػػػػد الع،ػػػػاؽ ال يؤثرفيػػػػ  

 اؤالذ. دان صاؿ اوجساد، واؿ يعررؼ الحبع   ير الروح مكاناح لمسكف والقرار عن
ونػػأري إلػػى روايػػق النصػػب الرػػي اػػي ص مػػغ مػػف الرفػػع ودوف روايػػق الم ػػض، مػػف 

ثيػػر الرمييػػز  عػػد وكػػـي الم ريػػق، لنجػػد  في ػػا ُسػػندَق الحيػػاة ووااعير ػػا حيػػث الداللػػق عمػػى رك
، وال  ووسػطير ا، لرػدؿع عمػى صفد الح ي ػق ليسػت  عيػػدةح  حيػث رػؤذف  انط ػاذ ،ػمعق الحػػبِّ

 اي  القري ق الري رروي عطش ال،وؽ ون م .
صة: -2

ّ
 تني انسفع وانُ

صة عهى املفعونيح:  - أ
ّ
 انسفع عهى االتتداء وانُ

جممػػق االسػػميق مػػف الم رػػدص والم ػػر، ويجوزحػػذؼ الم ػػر فػػي الجممػػق إذا ررػػألؼ ال
 .ئٖودؿد عمي  دليؿ، نحو: صْف ُرسأؿ: وَمْف مجر ٌد؟ي فرقوؿ: وزيٌدي، صيأل وزيٌد مجر ٌدي

الم ػػر وجو ػػاح فػػي عػػدد مػػف المواضػػع، من ػػا صْف يكػػوف م ػػراح لم رػػدص  ؼواػػد يحػػذ
ندما وجب حذف  لكون  معموماح، واد سدد صريح في القسـ، نحو: صيمف اهلل، ولعمرؾ، وووا  

 .يٗٔوالجواُب مسددديي
اػػي ويمػيف اهللي مػف صل ػاظ الَقَسػـ الصػريح الرػي يجػب ٘ٗٚواد عدد ص و حيافوت

حػػذؼ م راػػا، إذ اػػاؿ: ووويجػػب حػػذؼ الم ػػر صيضػػاح  فػػي َاَسػػـٍ صػػريح، مثالػػ : َلَعْمػػُرؾ، 
 .ي٘ٔواسميييوَصْيُمُف اهلل، وصماَنُق اهلل، ويميُف اهلل، صيأل 

]سػػػورة  چٱ  ٻ  ٻ  چ ومعنػػػى ويمػػػيف اهللي وو مػػػا حمػػػؼ  ػػػ  رعػػػالى مػػػف اولػػػ : 
ونحواػػا، صو  [ٔ]سػورة الضػحى  چچ  چ  چ ، و[ٔ]سػورة الميػؿ  چڳ  چ ، و[ ٔال،ػمس 

اليمػػػػػػيف الرػػػػػػي ركػػػػػػوف  أسػػػػػػماا  رعػػػػػػالى، نحػػػػػػو: واهلِل، وربِّ الكع ػػػػػػق، والمػػػػػػالؽ، ونحػػػػػػو  
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فد م ػر ويمػيف اهللي محػػذوؼ جػوازاح ويجػػوز اػػي إلػػى صٙٛٙ، وذاػب الرضػػيوتيٙٔوذلػؾيي
 .يٚٔوذكرد

صمدا إذا كاف الم رػدص  يػر صػريح فػي القسػـأل وذلػؾ  اسػرعمال  فػي القسػـ و يػرد، 
ندمػػػػػا يجػػػػوز حذفػػػػػ  وذكػػػػرد، رقػػػػػوؿ: وع ػػػػػُد اهلِل  فػػػػبفد حػػػػػذؼ الم ػػػػر معػػػػػ  لػػػػيس واج ػػػػػاح، وا 

ي  .يٛٔووفعمفد
ػػا الجممػػق ال عميػػق فررػػألؼ مػػف ال عػػؿ وال اعػػؿ، و  الم عػػوؿ  ػػ  إذا كػػاف مرعػػدياح، صمد

: ويجػوز حػذؼ ال عػؿ من ػا وا  قػاذ مػا يػػدؿع عميػ ، نحػو صْف ُرسػأؿ: ومػف ضػر تي، فرقػػوؿ
 .ئٜووزيداحي صيأل وضر ُت زيداحي
 ]م  الطو ل[: (20)وقد ورد ب ت امرئ الق س

ممممممممممداُ                     فقممممممممممت   ممممممممممم  م ا   ضبممممممممممرمح  قاك 
 ف

مممممي لممممممدم       مممممال ي ولمممممو قمط ر ممممموا رمض ك                                      وضو  م
 ف

حػػدااا إ ػػروايريف رمرمػػؼ في مػػا الحركػػق ااعرا يػػق لم ظػػق ويمػػيف اهللي في ػػا، ف ػػي 
عمػػػى صند ػػا م رػػػدص وم ػػرد محػػذوؼ، وفػػػي الروايػػق الثانيػػػق جػػاذت الم ظػػػق  ئٕواػػي مرفوعػػق

 منصو ق   عؿ محذوؼ.
د، وطم ػػت انصػػراف ، فحمػػؼ صندػػُ  ال يقػػوـ يقػػوؿ: إندػػُ  حػػيف وصػػؿ إلي ػػا صرادت َردد 

ْف ُضِرَب رصس  واطِّعت وصوصال   .يٕٕوحرى يناؿ حاجر  وا 
وا ػػؿ المػػوض فػػي  يػػاف الر ػػايف الػػداللي  ػػيف الػػروايريف، يجػػدر  نػػا ال حػػث عػػف 
ال روؽ الدالليق  يف الجممق االسميق والجممق ال عميػق، الرػي رنرمػي إلػى كػؿ واحػدة من مػا 

 إحد  الروايريف.
فالجممػق االسػميق آكػد وص مػغ وصدوـ مػف الجممػػق ال عميػق، الرػي رػدؿع عمػى الحػػدوث 
والرجدد، لذلؾ نر  صفد اوسموب القرآني يعدؿ عف المطاب  الجممق ال عميق إلػى الجممػق 
االسػػميق ل ػػرض  يػػاف الرث عػػت والرحقعػػؽ فػػي مضػػموف الجممػػق، فمػػف ذلػػؾ اولػػ  رعػػالى فػػي 

 چ  ى  ى  ى   ىۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ى  ى  ې  ې  ې        ې   ې  ې   ٴۇ چ  وصػػػؼ المنػػػافقيف:
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وصظ ػػػػروا إيمػػػػان ـ،  [. فقػػػػد ماطػػػػب المنػػػػافقوف المػػػػؤمنيف  الجممػػػػق ال عميػػػػق،ٗٔ] ال قػػػػرة 
وامرػػاروا الجممػػق ال عميػػقأل وفد ووصن سػػ ـ ال رسػػاعداـ  عميػػ  إذ لػػيس ل ػػـ مػػف عقااػػداـ 

 .يٖٕودؽ ور  ق واعرقاديي اعث ومحرِّؾ، واكذا كؿع اوؿ لـ يصدر عف صريحيق وص
ػػػا ممػػػاط ر ـ امػػػوان ـ فجػػػاذت  صػػػي ق الجممػػػق االسػػػميق الدالػػػق عمػػػى الػػػدواـ  صمد
والروكيدأل ذلؾ صند ػا صػدرت عػن ـ ووعمػى صػدِؽ ر  ػٍق ووفػوِر ن،ػاٍط وارريػاٍح لمػركمعـ  ػ ، 
 ومػػػػا اػػػػالود مػػػػف ذلػػػػؾ  ف ػػػػو رااِػػػػٌل عػػػػن ـ  ُمَرَق دػػػػؿ مػػػػن ـ فكػػػػاف َمِظنػػػػق لمرحقيػػػػؽ  وَمِاندػػػػقح 

 .يٕٗولمروكيديي
وصكدد ا ف جني صفد الجممق االسميق ردؿع عمى االسرمرار، في حيف رعجز الجممػق 
ال عميق عف إعطاذ اذد الداللق، فػذكر صفد وواولػؾ: وإذا زررنػي فأنػا ممدػف ُيحسػف إليػؾي، 
صيأل فحػػػرٌ   ػػػي صْف ُصحسػػػف إليػػػؾ، ولػػػو جػػػاذ  ال عػػػؿ مصػػػارحاح  ػػػ ، فقػػػاؿ: و إذا زرَرنػػػي 

إليػػؾي، لػػـ يكػػف فػػي ل ظػػ  ذكػػر عادرػػ  الرػػي يسػػرعمم ا مػػف ااحسػػاف إلػػى زااػػرد، صحسػػنُت 
وجػػاز صيضػػاح صف ُيَظػػف  ػػ  عجػػز عنػػ ، صو َوَنػػىح وفرػػور دونػػ ، فػػبذا ذكػػر صفد ذلػػؾ عادرػػ ، 

 .يٕ٘ووَمِظندق من  كانت الن س إلى واوع  صسكف، و   صوثؽيي
و  وآكػػد وصدؿ عمػػى وفػػي ضػػوذ مػػا سػػ ؽ نجػػد صفد روايػػق ويمػػيُف اهللي  ػػالرفع، صاػػ

. صمدػا يٕٙواالسرمرارأل وند ػا جممػق اسػميق مؤل ػق مػف الم رػدص ويمػيف اهللي، وم ػرد المحػذوؼ
روايػػػق ويمػػػيَف اهللي  الّنصػػػب، ف ػػػي جممػػػق فعميػػػق دالػػػق عمػػػى الرجػػػدد والحػػػدوث، وفعم ػػػا 
محذوؼ وويميفي منصوب  نزع المػافض، صيأل وصحمػؼ  يمػيف اهللي، صو منصػوب عمػى 

 .يٕٚومطمؽ صند  م عوؿ
ف ػػي روايػػق الرفػػع الدالػػق عمػػى الروكيػػد واالسػػرمرار، ُيجسِّػػد ال،ػػاعر نظػػرة العا،ػػؽ 
الػػذي اسرسػػمـ لمع،ػػؽ، وَرَكػػف إلػػى ال ػػو . فِمْثػػُؿ اػػذا العا،ػػؽ يرحػػد  المػػوت فػػي سػػ يؿ 

، كرٍق ام يق،  ؿ  وعكٍق  ِصحيدقٍ الوصوؿ إلى ح ي ر ، ويسوغ ذلؾ  أفد المرذ اد يموت  س
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ذا كػاف المػوُت آريػاح ال ريػب،  فما العجب في صْف ُيصي   ال جػر وال ػراؽ َ ْمورَػٍق َحْرِميدػق. وا 
 فمي مؾ المرُذ اري اح مف الح ي ق ال  عيداح عن ا.

 صمدػا روايق الّنصب الري ال ردؿع عمى االسرمرار صو الرأكيد، فبند ا رنسجـ مػػع

احدة  ػؿ كػاف مػف دص ػ  ،مصيق امرئ القيس الذي لـ َيْقُصْر ح د  عمى ح ي ق و 
االنرقػاؿ مػػف واحػػدة الػى ُصمػػر  . ف ػػو يػذكر فػػي ص،ػػعارد ح ي ػاٍت كثيػػراٍت، ويػػذكر مع ُػػفد 
ص اِر فد ووف اطمق مردلِّمق معزوزة، وليمى ناسيق ناكرة، وُعنيزة مرمنِّعق مسرجي ق، وصسماذ 

وراػػػاش  ُحػػػّوؿ ُامّػػػب، وسػػػممى  ػػػّرة نافرة،وماويػػػق م يثػػػق مػػػاكرة، واػػػّر لعػػػوب مسػػػرجي ق،
يي  .يٕٛومعررضق  اذلق، وُصمريات كثيرات ال يذكر صسماَذُافد

واد جاذت ل ظق ويميف اهللي فػي  يػت آمػر  روايرػي الرفػع والّنصػب، وذلػؾ فػي 
 ]مف الطويؿ[: يٜٕواول 

ممممممممم    ا   مالمممممممممم م ح  ممممممممممة                      فقالمممممممممت   مم 
 ف

م ممممممي  ا مممممممةم  م  جم                                     وممممممما َ  ضمرما ك مممممم  الرممم
 ف
. يقػػوؿ: إند ػػا االػػت: صحمػػؼ  ػػاهلل مػػالي يٖٓوفقػػد ُروَي ويمػػيف اهللي  ػػالرفع والندصػػب

 .ئٖوالى دفعؾ مف س يؿ، وما صراؾ راركاح ل واؾ وَ يِّؾ
ف ػػي روايػػق الرفػػع رؤكػػد الح ي ػػق عػػدـ انصػػراؼ ال،ػػاعر، واسػػرمرارد عمػػى  يِّػػِ ، 

ال، واـ محاطوف  الحراس، ويمرقوف وسط ديػار اواػؿ  ورودع دفع  ورر، ث  ذلؾ، كيؼ
 والع،يرة، وينووف ارركاب صفحش الذنوب وص ،ع اآلثاـ.

ػػا فػػي روايػػق الندصػػب الرػػي لػػيس في ػػا إيحػػاذ الرأكيػػد واالسػػرمرا ،  ػػؿ رعطػػي رصمد
 –نسػ ق إلػى الروايػق اوولػى  -داللق الرجػدد والحػدوث، ف ي ػا نػوع مػف ال رػور والضػعؼ 

اعر، وكأفد الح ي ق في طريق ا إلى الضعؼ والمور واالسرسالـ، وكيػؼ ال في دفع ال،
رمضػع المػرصة الضػعي ق العاط يػق، واػد اسرسػػمـ الّرجػؿ، ال  ػؿ رحػدد  فػي مناسػ ق ُصمػػر   

 :يٕٖوإلى درجق القوؿ
ممممممممممداُ  ممممممممممرمح  قاك  مممممممممم  م ا   ضمب                     فق م مممممممممت   مم 

 ف
مممممي لممممممدم    و   مممممال يولمممممو قمط ر ممممموا رمض ك                                      ضمو  م

 ف
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 انسفع عهى اخلرب وانُصة عهى املدح أو انرو:  - ب
اػػد ُيْقَطػػُع النعػػُت عػػف الر عيػػق لمموصػػوؼ فػػي ااعػػراب، إلػػى كونػػ  م ػػراح لم رػػدص 

 محذوؼ صو م عوالح    ل عؿ محذوؼ.
، نحػو يٖٖو عػؿييفحقيقق القطع اي ووصْف يجعؿ النعت م راح لم ردص، صو م عوالح  ل

، واػرص ، فقرص الجم ػور وحمالػُقي  ػالرفع[ ٗ]سورة المسد چڱ   ڱ  ڱ  ڱ  چ اول  رعالى: 
عاصػػـ وحمالػػَقي  النصػػب. وُوجِّ ػػت اػػراذة الرفػػع  أند ػػا صػػ ٌق، صو م ػػٌر لم رػػدص محػػذوؼ 

 .يٖٗووُاِطَع عف الوص يق ل رض الذدـ، واراذة الندصب عمى الذـ صي: صذـع 
والحمػػُد  عػػت المقطػػػوع صف يأرػػػي لممػػػدح صو الػػذـ صو الررحػػػـ، نحػػػووال الػػب فػػي الن

ي ووامػػػػػُت  نصػػػػػح زيػػػػػٍد ال اسػػػػػُؽ، صو ال اسػػػػػَؽي وومػػػػػررُت  مالػػػػػٍد  ـَ ـُ، صو العظػػػػػي هلِل العظػػػػػي
المسػػكيُف، صو المسػػػكيَفي. وفػػػي الحػػاالت السػػػا قق يجػػػب حػػذؼ ال عػػػؿ إذا نصػػػ نا النعػػػت 

ػػػػا فػػػػػي  يػػػػر الحػػػػػاالت الػػػػثالث مػػػػػف النعػػػػػوت  المقطػػػػوع، وحػػػػػذؼ الم رػػػػدص إذا رفعنػػػػػاد. صمد
نحػػػو:ومررت  زيػػػٍد الميػػػاطي، فػػػال يجػػػب إضػػػمار ال عػػػؿ صو الم رػػػدص،  ػػػؿ يجػػػوز إظ ػػػاُرد  

ضمارد  .يٖ٘ووا 
وي،ػػػررط فػػػي النعػػػت المقطػػػوع صف يكػػػوف المنعػػػوت معمومػػػاح  ػػػدوف النعػػػت، فػػػبذا 
. احرػػاج المنعػػوت إلػػى النعػػت فػػي  يػػاف معنػػاد،  حيػػث لػػـ يرضػػح إال  ػػ ، لػػـ يجػػز القطػػع

يسػػرمـز اػػذا ال،ػػرط  ووصْف يعمػػـ السػػامع مػػف ارصػػاؼ المنعػػوت  ػػذلؾ النعػػت مػػا يعممػػ   و 
المركمِّـأل وند  إْف لـ يعمـ ، فالمنعوت محرػاج  إلػى ذلػؾ  النعػت لي يِّنػ  ويميِّػزد، وال اطػع  

 .يٖٙومع الحاجقيي
ويسرمـز ذلؾ صف ال يكوف المنعػوت اسػـ إ،ػارةأل وفد وواسػـ اا،ػارة محرػاج إلػى 

. ولمقطع ص راٌض و اياٌت ي دؼ إلي ا ُمنِ،ُاُ ، من ػا رجديػد  نعػت يٖٚو  ِلَرْ ييف ذار يينعر
اػػػي: وووالعػػرب رعرػػرض مػػػف ٕٚٓلممنعػػوت  يػػر رػػا ع لػػ  فػػي ااعػػػراب، اػػاؿ ال ػػراذوت

صػػ ات الواحػػد إذا رطاولػػت  المػػدح صو الػػذـ، فيرفعػػوف إذا كػػاف االسػػـ  رفعػػاح، وينصػػ وف 
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إمػػػػػػراج المنصػػػػػػوب  مػػػػػػدٍح ُمجػػػػػػددد  يػػػػػػر ُمْرَ ػػػػػػٍع ووؿ  عػػػػػػض المػػػػػػدح، فكػػػػػػأند ـ ينػػػػػػووف 
 .يٖٛوالكالـيي

ثػارة انر ااػ ،  مػالؼ اار ػاع، ذلػؾ  ويسرعمؿ القطع كذلؾ ِلَمْ ِت نظر السػامع وا 
يقػاظ لمسػامع ورحريػػؾ  ووصفد فػي االفرنػاف لممال ػق ااعػراب و يػر المػألوؼ زيػادة رن يػ  وا 

ذؼ ال عػؿ صو الم رػدص فبندػُ  صدؿ دليػؿ عمػى والسّيما مع الرزاـ حػ مف ر  ر  في االسرماع،
 .يٜٖواالارماـيي

كػػػدليؿ عمػػػى ا،ػػػر ار المنعػػػوت   ػػػذد  -عنػػػد اطعػػػ   –ويسػػػرعمؿ النعػػػت كػػػذلؾ 
الص قأل فأنت رقطع النعػت ورعمػـ صفد السػامع عمػى عمػـ   ػذا النعػت لممنعػوت، واػد نقػؿ 

وال مػف ُرماِطػب  ػأمٍر  سي وي  عف المميؿ صندؾ عندما اطعت وولـ رػرد صف ُرحػدَِّث النػاَس 
 .يٓٗوج مود، ولكن ـ اد عمموا مف ذلؾ ما اد عممت فجعم  ثناذ ورعظيماحيي

وَيػػػِرُد القطػػػع فػػػي ال ػػػدؿ كػػػذلؾ نحػػػو وو وفرحػػػت  عمػػػي صمػػػوؾي صو صمػػػاؾ، عمػػػى 
 .ئٗوالقطع في ما، صو صميؾ عمى ال دؿيي

: يٕٗووفػي  يػت المػػرئ القػيس ُاِطػػع فيػ  ال ػػدؿ عػف الم ػػدؿ منػ ، وذلػػؾ فػي اولػػ 
 ]مف الطويؿ[

ممم  فمممو  ف را مممَا ي فم  مممت  الم ك  مممح                     و  ض 
 ف

ممل   مم   كمم   م مضى ممح  لمم   م   مط                                       مئ ممو   الضى
 ف

َ الضحىيي  النصب  . يٖٗوورو  الر ريزي وونؤـو
 ا فال،ػػاعر يصػػؼ مح و رػػ   الّدعػػق والنعمػػق وم ػػِض العػػيش، ف ػػي رػػرش فرا،ػػ

 المسػػػؾ، ولػػػـ رعرػػػد االسػػػريقاظ م كػػػراح، ف ػػػػي كثيػػػرة النػػػوـ فػػػػي الضػػػحى، والر،ػػػد وسػػػط ا 
لمعمػػػؿ  عػػػد لػػػ س النػػػوـأل وند ػػػا ال رحرػػػاج إلػػػى ذلػػػؾ مػػػا دامػػػت عمػػػى اػػػذا الحػػػاؿ: ال نػػػى 

 .يٗٗووال ضؿ والجماؿ والدالؿ
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فمػػف رفػػع ونػػؤـو الضػػحىي فعمػػى المػػدح،  بضػػمار: اػػي نػػؤـو الضػػحى، ومػػف 
ز الم ػػػض عمػػػػى ال ػػػدؿ مػػػف ال ػػػػاذ صيضػػػاح  بضػػػمار ال عػػػػؿ، ويجػػػو نصػػػب فعمػػػى المػػػػدح 

 .ي٘ٗووفرا، اي
ثػػارة ِإنر ػػاد المماطػػب إلػػى صفد ح ي رػػ    فروايػػق الرفػػع ررمػػي إلػػى إيقػػاظ السػػامع وا 
م،ػػػػ ورة   ػػػػذد الصػػػػ ق، وو يػػػػر صفد ارصػػػػاف     ػػػػذد الصػػػػ ق واسػػػػرقراراا ورسػػػػوم ا فيػػػػ   

نوـ الضحى إ،ارة إلى ال نل والدالؿ، مف روايق الّنصب ف يٙٗوورمكن ا من  صكثر وص،ديي
واما صنوا اا اذ واالمرناع المذيف في ما اولـ وال،قاذ لمعا،ؽ، ووولكف العا،ؽ يرمسؾ 
 ألم  و،قاا  لكون ما مف جوار ع،ػق  ورجر رػ  الوجدانيػق، وكممػا  صمعػف العا،ػقاف فػي 

يػػؿ، نمػػا اػػذا الع،ػػؽ الرػػراوح  ػػيف ال عػػد و،ػػ   الق ػػوؿ،  ػػيف المقػػاذ الم رػػور وال ػػراؽ الطو 
 ، ورمذدَذ العا،ؽ   ذا النمو واالزدياد.يٚٗووازداديي

صمدا روايق الّنصػب ف ػي دوف روايػق الرفػع فػي روكيػد ورسػوخ ا،ػر ار الموصػوفق 
  ػػذد الصػػ ق صوَلْ ػػت إنر ػػاد السػػامعيف، ولعػػؿد ال،ػػاعر فػػي اػػذد الروايػػق حمػػؿ وج ػػق نظػػر 

الػػػدالؿ يػػػزيف المػػػرصة وَيُسػػػر الّرجػػػؿ،  مػػػالؼ الع،ػػػاؽ الػػػذيف يػػػروف صفد ،ػػػيااح مػػػف ال ػػػنل و 
ااسػػراؼ فيػػ أل وووفد ااسػػراؼ ي،ػػيع فػػي جوان ػػ  اليػػأس، واػػد يصػػرف  عػػف اوااػػا إلػػى 

 .يٛٗوُصمر يي
صة واجلس: -3

ّ
 تني انُ

( يقدزج:  -
َّ
ب

ُ
صة عهى املفعونيح واجلس تـ )ز

ّ
 انُ

ي، صاػػػػي اسػػػـ صـ حػػػرؼ، فػػػػذاب ال صػػػريوف إلػػػى صند ػػػػا  امرمػػػؼ النحػػػاة فػػػي وُربد
. اسػردؿ ال صػريوف عمػى ذلػؾ  ػأفد معنااػا ال يٜٗوحرٌؼ، وذاػب الكوفيػوف إلػى صند ػا اسػـٌ 

يظ ػػر إاّل فػػي  يراػػا. وكػػذلؾ اػػي م نيػػق   يرعػػارض، ولػػو كانػػت اسػػماح لكانػػت معر ػػق. 
 وكذلؾ إيصال ا لمعنى ال عؿ إلى ما  عداا كما اي الحاؿ مع حروؼ الجر.
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الجػر رقػػع  مروسػطق. واػاؿ ال صػػريوف واػد ُردد  ػأفد ل ػا صػػدر الكػالـ، وحػروؼ 
 .يٓ٘وِإند ا مقا ؿ وكـي الم ريق، واي ال رقع إاّل في صدر الكالـ

واد امرمؼ النحاة في معنااا كذلؾ، فذاب اوكثروف إلى صند ا  لمرقميؿ، وذاب  
. وذاػػب آمػػروف ئ٘واػػػي إلػػى صند ػػا لمركثيػػرٖٚٗصػػاحب كرػػاب العػػيف وا ػػف درسػػروي  وت

 .يٕ٘وير كثيراح ولمرقميؿ اميالح إلى صند ا لمركث
. وُر دمػا صند ػا يٖ٘ووذاب آمروف إلى صند ا لمركثيػر فػي موضػع الم ااػاة واالفرمػار

لـ روضع لرقميٍؿ، وال لركثيٍر،  ػؿ ذلػؾ ُيسػر اد معنػى الرقميػؿ والركثيػر مػف سػياؽ الكػالـ، 
 يٗ٘وواذا الذي  امرارد ورجدح  ص و حياف اوندلسي

 ]مف الطويؿ[: ي٘٘وػقميؿ،  ؿ لمواحد، كقوؿ ال،اعرفِمف اسرعماِل ا لمر
لممممممممممممود  ولمممممممممممم س لمممممممممممم  ضب                      ضال ر ب  ممو 

 ف
لممممممممممممد لمممممممممممم   مم ممممممممممممدم   ضمبممممممممممممموا                                       وذ  وم

 ف
 .يٙ٘وواووؿ او عيسى والثاني آدـ عمي ما السالـ

 الطويؿ[: ]مف يٚ٘وومف اسرعمال ا لمركثير، اوؿ امرئ القيس
َ     مممممممممال                       ضمالم ر ب   مممممممممو   لممممممممم  مممممممممم 

 ف
مممممممممممل  مج  مممممممممم  مما  ممممممممممو   بممممممممممدارة  ج                                      وال ك 

 ف
. واػػد رنػػوب الػػواو عػػف يٛ٘وو ال ػػاح مػػا رسػػرعمؿ فػػي مواضػػع الم ااػػاة واالفرمػػار
ي، وامرمؼ النحاة في االسػـ المجػرور  عػداا، فػذاب ال  صػريوف إلػى صفد والػواوي ال وُربد

ي المقػػدرة، واسػػردلعوا عمػػى ذلػػؾ  ػػأفد  ندمػػا العمػػؿ لػػػ وُربد رعمػػؿ الجػػر فػػي االسػػـ  عػػداا، وا 
والواوي ليست عاممقحأل وند ا حرؼ عطؼ، وحرؼ العطػؼ  يػر ممػرّصأل لػذا ال َيعمػؿ، 

ي المقػػػدرة. وذاػػػب الكوفيػػػوف إ ذا لػػػـ يكػػػف عػػػامالح وجػػػب صْف يكػػػوف العامػػػؿ وُربد لػػػى صفد وا 
ي،  والواوي رعمؿ الجر في االسـ  ن س ا، واسردلوا عمى ذلػؾ  ػأفد والػواوي ناا ػق عػف وُربد
ي واي رعمؿ، فكذلؾ والواوي لنيا ر ا عن ا، كما عممػت وواو القسػـي  فمما نا ت عف وُربد
الجر لمدا نا ت عػف  ػاذ القسػـ. وممػا يقػوي رصي ال صػرييف صندػ  يجػوز إظ ػاروالواوي مػع 

ي، نحو: ووُربد  مٍديورُ   يٜ٘وبد
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ي المقػدرة ي، فيُجػر االسػـ  عػداا  ػػ وُربد . واػد يٓٙووينػوب وال ػاذي كػذلؾ عػف وُربد
ي في إحػد  روايرػي  يػت ،ػعري المػرئ القػيس، وذلػؾ فػي  وردت وال اذي ناا ق عف وُربد

 : ]مف الطويؿ[ئٙواول 
ممممممم  قمممممد طرق مممممت  وم ر ضمممممراُ  ب                     فمثممممممم   ح 

 ف
ممممما كممممم  ذ   ممممممائ  م    ممممممل    فألَ   َ 

                                    يٕٙو
 ف

ويرو  ووفمثِمِؾيي  الجر، فمف نص  ا  فعمػى صند ػا م عولػق  طراػت، ومػف جراػا 
ي  .يٖٙوجعؿ وال اذي ناا ق عف وُربد

، و،ػػ مُرُ فد عػػف اارضػػاع، وكػػذلؾ تيقػػوؿ: صريػػُت  كثيػػراح مػػف النسػػاذ المرضػػعا
 الحوامؿ.

ير ػػػااى وير ػػػامر  ػػػذلؾأل وفد المرضػػػع والحامػػػؿ ال ر،ػػػر ي الّرجػػػاؿ، ومػػػع ذلػػػؾ 
 .يٗٙور ْ َف في  لجمال  ووسامر 

ي  ومثمػؾي، وانػا مقػدرة عممػت الجػر فػي فروايق وفمثِمؾي  الجر، ر يد وجػود وُربد
ر يػػػد الكثػػػرةأل وند ػػػا جػػػاَذت فػػػي سػػػياؽ الم ااػػػاة والر ػػػامر، الم ااػػػاة والر ػػػامر  م امرارػػػ  

  اح،ق الري ر،ير إلى امق حياٍذ وعدـ رحرعٍج.ال
سػمحت  ي٘ٙووليس اذا  ري اح عمى امرئ القيس وآ اا  أل فقد ووكاف جدعد ُمْزَدكّيػاح 

ل  صمالا  صْف ُيعرؼ  يف اوم   مذاب يدعو إلى صف يكوف الماؿ والنساذ عمى الم،اع، 
 .يٙٙووثارت  نو صسد عمى ص ي  حجرأل وند   ي ير عمى نساا ـيي

ػػػا روايػػػق الّنصػػػب فمػػػيس في ػػػا اػػػذا اايحػػػاذ إلػػػى الكثػػػرة فػػػي اارػػػراؼ مثػػػؿ اػػػذد  صمد
اوعمػػػػػاؿ، فػػػػػالمرذ م مػػػػػا  ػػػػػرؽ فػػػػػي  حػػػػػر الع،ػػػػػؽ وال،ػػػػػ وات، وارركػػػػػب مػػػػػف الػػػػػذنوب 
والمعاصي، إال صند  ي قى يميز الصحيح مف السقيـ، ويميؿ إلػى الُممُػؽ المسػرقيـ، ويكػرد 

: يٛٙواػو القااػؿيٚٙو-لواذ ال،عراذ إلى النػار حامؿ –الممؽ الذميـ، صو ليس امُرؤ القيس 
 ] مف الوافر[

كمممممممممار   ا م مممممممممال   مممممممممارت                      وك ممممممممملى مم
 ف

م  مممممممممممي وبممممممممممم  اك   كممممممممممماب ي                                      َل ممممممممممم  ه 
 ف
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ي، وذلػؾ فػي  وورد في إحد  روايري  يت آمر مف ،عرد والواوي ناا ق عف وُربد
 طويؿ[: ]مف اليٜٙواول 

                   و وممممممُا كمممممم  َِمممممر الكث مممممب   رمممممذ رت  
 ف

م مممممممممل    م  ممممممممُة لممممممممم   محم لمممممممممت  حم                                     كمممممممممي  ْو
 ف

ييٕٖٛوعػػف ا ػػف االن ػػاريوت . يقػػوؿ ال،ػػاعر: ر،ػػددت يٓٚواػػػيصن  ُيػػْرَو  ووويػػوـٍ
 ئٚو ا رقاطعني ور جرنيالع،يقق ذات يوـ وساَذْت ع،رر ا وحم ْت حم اح لـ رسرثِف صند 

ي مقػػدرة  عػػد الػػواو، واػػي رػػدؿع عمػػى الرقميػػؿ. فقميمػػق  فروايػػق الجػػر رػػدؿع عمػػى وُربد
اػػي اويػػاـ الرػػي رصػػعب ال رػػاة عمػػى ال رػػى  عػػدما يصػػالف إلػػى اػػذد الحالػػق مػػف الممػػوة 
واالمر اذ عف صعػيف الرا ػاذ، ذلػؾ صندػ  مػا مػف وورجػؿ عرضػت لػ  امػرصة جميمػق  الحػب، 

ـد مػف مػػانع، إاّل واػع فػػي َ،ػَرؾ ال،ػػيطاف، واسػر ور  المعاصػػي، وطػاؿ ذلػ ؾ، ولػػـ يكػف ثَػػ
لػػػ  الطمػػػُع، ومػػػا مػػػف امػػػرصة دعااػػػا رجػػػؿ  مثػػػؿ اػػػذد الحػػػاؿ إاّل  واسػػػر زدُد الحػػػرُص، ور ود

 .يٕٚووصْمَكَنْرُ ، حرماح مقضياح، وحكماح نافذاح ال محيد عن  ال رقيي
يننػا الحنيػؼ لمممػوة واالمػرالط  ػيف ولعؿد اذا الذي ي سر لنا الحكمق مف منػع د

 .يٖٚوالّرجؿ والمرصة
ػػػا روايػػػق الّنصػػػب الرػػػي ال رػػػوحي  الرقميػػػؿ وال رػػػدؿع عميػػػ   مقارنػػػق  الروايػػػق  –صمد

فمعؿد الممرنعات  ير امػيالت، وال اويػاـ الرػي َرَمػندْعَف في ػا كانػت اميمػقأل ذلػؾ  –اُومر  
اف ي رقػػد الرقػػدير والحػػبد  ػػيف زوجارػػ ، فمػػـ صفد امػػرَص القػػيس كػػاف م  ضػػاح إلػػى النسػػاذ، وكػػ

يُكػػػػفد حريصػػػػات عمػػػػى مالط رػػػػ  صو إرضػػػػاا أل فقػػػػد كػػػػاف كمػػػػا وصػػػػ ر  إحػػػػداُافد ووثقيػػػػؿ 
 .يٗٚوالصدر، م يؼ العجز، سريع اارااق،  طيذ اافااقيي
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 املثحج انخاَي
 األدواخ

 تني )انثاء( و )انالو(:  -1
معنػىح ال ُي ارا ػا، وايؿ: اػو ي٘ٚوالمعنى اوصمي لم اذ او االصاؽ

، ول ػذا يٙٚو
اارصر عمي  سي وي ، جاذ في الكراب: ووو اذ الجرِّ إنما اي لإلْلزاؽ واالمرالط، وذلػؾ 
اولػػؾ: ومرجػػت  زيػػٍدي، وو دممػػُت  ػػ ي ووضػػر ر   السػػوطي صلزاػػت ضػػر ؾ إيدػػاد  السدػػوط، 

ل ػق ر يعػق،  . ولَػِزؽ ل ػق فػي َلِصػؽ، واػييٚٚوفما اردسع مف اذا في الكالـ ف ػذا صْصػُم يي
 .يٛٚوصمدا َلِصؽ فم ق رميـ

واالصػػػاؽ ووحقيقػػػٌي كػػػػ وصمسػػػكت  زيػػػدي إذا ا ضػػػتَ عميػػػ  ،ػػػيااح مػػػف جسػػػم  صو 
عمػػى مػػا يح سػػ  مػػف يػػد صو ثػػوب ونحػػود، ولػػو امػػت: وصْمسػػْكُر ي احرمػػؿ ذلػػؾ وصف ركػػوف  

، واػد يكػوف مجػازاح، نحػو ومػررت  زيػٍدي، صي: صلصػقت مػروري يٜٚومنعر  مف الرصرؼيي
 .يٓٛويْقُرب مف زيد  مكاف

اػػي إلػى صر عػق  ٔٙٚواػد ذكػر النحػاة ل ػا معػاِني كثيػرة، صوصػم ا ا ػف ا،ػاـ وت
 .يٕٛو، وصوصم ا  يرد إلى سرق ع،ر معنىئٛوع،ر معنى

فمػػػف المعػػػاني الرػػػي ذكراػػػا النحػػػاة لم ػػػاذ والرعديػػػقي، واػػػي المعاا ػػػق  لم مػػػزة فػػػي 
صػػػر، رقػػػوؿ فػػػي ذاػػػب زيػػػد   ال عػػػؿ لمم عػػػوؿ، وصكثػػػر مػػػا رعػػػدي ال عػػػؿ القا ىإيصػػػاؿ معنػػػ

وذا ػػػػُت  زيػػػػٍدي، ورسػػػػمى و ػػػػاذ النقػػػػؿي صيضػػػػاح وذاػػػػب الجم ػػػػور إلػػػػى صفد و ػػػػاذ الرعديػػػػقي 
 معنىوامػػػػػػػػزة الرعديػػػػػػػػقي، وال رقرضػػػػػػػػي م،ػػػػػػػػاركق ال اعػػػػػػػػؿ لمم عػػػػػػػػوؿ، وذاػػػػػػػػب الم ػػػػػػػػردد 

ليػػػػ  ذاػػػػب يٖٛواػػػػػي إلػػػػػى صند ػػػػا رقرضػػػػي مصػػػػاح ق ال اعػػػػؿ لمم عػػػػوؿٔٛ٘والسػػػػ يميوت . وا 
وال اذي و ين ػا ت: صيع فرٍؽ  يف رعديػق وذاػبي  ػػك،ػاؼ: ووفبْف امالزمم،ري، جاذ فػي ال
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ٱ  چ  : ال ػػاذي فمعنػػاد اَومػػذ واالسرصػػحاب، كقولػػ   رعػػالىو ػػػوال مزةي؟ امػػُت: إذا ُعػػدِّي  ػػػ

 .يٗٛووصمدا ااذااب فكاازالقيي [ ،٥١يوسف: ] چٻ  ٻ  
ي فأصػؿ معاني ػا االمرصػاص، نحػو: والجنػق لممػ ؤمنيفي، ووواػو صمدػا والـ الجػرِّ

معنىح ال ُي اِرا ا، واد يصح   معاٍف ُصمر يي
 .ي٘ٛو

اػػي اثنػيف  ٔٙٚواد ذكر النحاة ل ا معاني كثيرة، فقد ذكر ل ا ا ف ا،ػاـ و ت 
وع،ريف معنىح 
ولكػف صكثػر اػذد  يٚٛواػي إلى صكثر مػف ذلػؾٜٗٚوصوصم ا المراديوت يٙٛو

 .يٛٛوالمعاني رعود الى االمرصاص
چ  چ   : اا النحاة ل ا موافقر ا لػ وإلىي، نحو اولػ  رعػالىومف المعاني الري ذكر 

 .يٜٛو[١الزلزلة: ] چچ  چ  ڇ  ڇ  
ػػػيد ال طميوسػػػيوت اػػػػي مجػػػيَذ الػػػالـ ل ػػػذا المعنػػػى،  أندػػػ  ٕٔ٘واػػػد عمػػػؿ ا ػػػف السِّ

ووجاز واوُع الالـ مواع وإلىي، وواوع وإلىي مواع الالـ، ِلَما  يَف َمْعنيي ما مف الردامؿ 
صال رػػػػر  صفد الػػػػالـ ال يممػػػػو مػػػػف صْف ركػػػػوف  معنػػػػى الممػػػػؾ، صو االسػػػػرحقاؽ، والردضػػػػارع. 

صوالرمصيص، صو العّمق والس ب. ووإلىي لإِلنر اذ وال ايق. وكؿ ممموؾ ف اير  صْف َيمحػؽ 
 مالكػػػػ ، وكػػػػؿع ُمسػػػػرحؽ ف ايرػػػػ  صف َيْمحػػػػَؽ ِ ُمسػػػػرحق ، وكػػػػؿ ممػػػػرص ف ايرػػػػ  صْف يمحػػػػؽ 

محؽ  عمر ، فكم ا يوجد في ا معنىوإلىي وموضػوع ا  ممرص ، وكؿع معموؿ ف اير  َصْف ي
 .يٜٓوالذي وضعت ل يي

واػػد َوَرَدْت روايرػػاف ل يػػٍت ،ػػعريل المػػرئ القػػيس ا،ػػرممت إحػػدااما عمػػى وال ػػاذ 
 ]مف الطويؿ[ :ئٜووذلؾ في اول واومر  عمى واالـ الجارةي،  الجارةي،

ممممرما مممممما لممممم   ممممو   برممممدما كمممما  ضمق  م                    كم
 ف

ممممرا  مممممم  مم  بمط مممم م قمممممو  فرمر كم م ممممت  ك                                      يٕٜووحم
 ف

 . يٖٜوويرو  ووَسَما ِ َؾيي
يقوؿ: إفد ح دُ  اد رسعدَر، و،ػوَا  اػد ازداد وذاػب  ػ  كػؿ مػذاب،  عػدما رحمَػْت 

ي ثػػـ  ػػوادي وعرعػػري، وامػػا موضػػعاف    عيػػداف ح ي رػػُ  ونزلػػت مػػع اوم ػػا  ػػواد و طػػف اػػول
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عػف موضػػع  الػػذي يقػيـ  ػػ ، وكػػاف ،ػوُا   اػػد اْنَحَسػػر، وُحُ ػ  اػػد رراجػػع ا ػؿ ذلػػؾ لقر  ػػا 
 .يٜٗومن 

فروايق وسما  ؾي َصك ُر إيحاذح، وص،دع رع يراح عف َرَسععِر ال،وؽ ورزايد الحنػيف فػي 
ق صعماا  لح ي ر أل ذلؾ صفد وال اذي انا َصعطْت معنى والرعديقي، والرعديػق رقرضػي م،ػارك

ال اعػػؿ لمم عػػوؿ ومصػػاح ر  لػػػ ، وصفد معنػػى االصػػاؽ ال ي ارا ػػػا، مػػع إعطاا ػػا معنػػػى 
 .يٜ٘والرعديق كذلؾ

 ف ذد الروايق رُْ ِرُز صفد ال،دوَؽ او الذي َرَفَع ال،اعَر، وظؿد مالصقاح لػ  ومالزمػػاح 
س اػذا إيداد، يرفُع  ويصَحُ   إلى حيث رمر ي َصحكاـ العقؿ، ورذوب اواعد المنطؽ، ولػي

 ري ػػػاح عمػػػى العا،ػػػقيف ووَصَمػػػا َسػػػِمْعَت  ػػػذلؾ اَوعرا ػػػي الػػػذي ايػػػؿ لػػػ : مػػػا َ مَػػػَغ مػػػف ُح ِّػػػؾ 
ل النػػػػػق؟ فقػػػػػاؿ: وواهلِل إنػػػػػي َور  ال،ػػػػػمَس عمػػػػػى حااط ػػػػػا َصحسػػػػػَف من ػػػػػا عمػػػػػى حيطػػػػػاف 
جيران ػػاي... واهلِل َصػػَدَؽ و ػػردت يمينػػ ، فػػبفد فػػي كممارػػ  ال،ػػعريق وثػػراح مػػف َعْيَنيػػ  إذ يػػر  

مَس عمػػى حااط ػػا كال،ػػمِس عمػػى الِ مّػػْور الصػػافي ال عمػػى الَحَجػػر والَمػػَدر، ف نػػاؾ ال،ػػ
َص،ػػعٌق ُصمػػر  مػػف رمػػؾ الرػػي وراذ الحػػااط َرْن ُػػُذ الػػى امػػب اػػذا المسػػكيف فػػبذا اػػي َسػػَطَعْت 

المعنى الجميؿ الحػّي،  لميال  في نور ال،مِس صضاَفْت إلى النور صْلواناح ُممرم ق مف ذلؾ
فػػي عينيػػ  صحسػػَف ممػػا اػػي واراػػذ، ولػػو صند ػػا طمعػػت عمػػى حػػااط مػػف  فػػال ركػػوف ال،ػػمُس 

 .يٜٙوالمؤلؤيي
 صمدا روايق وسما َلؾي، فال رمرمؾ ذلؾ اايحاذ القوي الذي رممك  الروايق اُومػر 

 .يٜٚوفيقػػاؿ في ر سيراا :ِإند  ووجاذؾ ال،وُؽ  عد ما كاف رركؾيي
إفد  ايػق ال،ػوؽ اػي الوصػوؿ ووالالـ الجارةي انا، جاذت  معنػى وإلػىي، صيأل 

روحي صفد ال،وؽ كاف  عيػداح عنػؾ، مػف  يػر حاجػق  –وحداا  –إليؾ، فع ارة وسما لؾي 
الػػػى ركممػػػق صػػػدر ال يػػػت و عػػػدما كػػػاف َصاصػػػراي اعطػػػاذ اػػػذا المعنػػػى، ورُػػػْوحي إلػػػى صفد 
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ال،وؽ يسمو إلى ال،اعر، دوف الرصريح  أفد ال،وؽ يسمو  ال،اعر ويرفع  كما فعمػْت 
 روايق اُومر .ال

ر ػػػا َرَرناسػػػب مػػػع سػػػمطاف ال،ػػػوؽ ومػػػا ي عم ػػػا   ذا كانػػػت روايػػػق وسػػػما  ػػػؾي وُاود وا 
ررناسػػب مػػع  –نسػػ ق إلػػى الروايػػق اُومػػر   – اول ػػاب، فػػبفد روايػػق وسػػما لَػػؾي وضػػع  ا 

امػػرئ القػػػيس ك،ػػمص  يػػػر موفػػؽ فػػػي حيارػػ  العاط يػػػق، حرػػى مػػػع زوجارػػ   فقػػػد كػػػاف 
 .يٜٛوييووكثير الزواج كثير الطالؽ

ـُ دلػػيالح عمػػى ذلػػؾ فػػي ص،ػػعارد، ف ػػي القصػػيدة الرػػي َمْطمُع ػػا اػػذا  ولعّمنػػا ال ُنْعػػَد
 ]مف الطويؿ[ :يٜٜوال يت الذي ُنَحمُِّم  وَنْسر، د   ، يقوؿ في صحد ص يار 

مممم دىهمممما قممممد  م م  ممممرا ماء  ضمضمك  مممم  و  كم                    ضمم 
 ف

ممممممرا  د  ْ م ل  َ   ضمب ممممممدمل ت  بمممممالو                                      كممممم  ب د 
 ف

ور دما اي ُسَمْيمى ن ُسػ ا كمػا صػرح  ػذلؾ صحػد  –ف و يماطب ح ي ر  وصسماذي 
اااالح: ِإند ا لو اطعت ما  ين مػا مػف ُحػبِّ َوِوصػاؿأل ال رعػادد عن ػا،  يٓٓٔو-ُ،رداح الديواف

 .ئٓٔووااَمْت  وصؿ  يرد، فبند  َسَيمِيُؿ إلى سوااا، وي و   يَراا
واػػذا الر ديػػد  االنصػػراؼ إلػػى ح ي ػػٍق ُصمػػر ، يرنػػافى مػػع ال،ػػوؽ الُمردِقػػد والحنػػاف 

ضػػعؼ معنػى روايػػق وسػػما لَػؾي وانحطاط ػػا فػػي  –ثانيػقح  –الالاػب، واػػذا مػا ي سػػر لنػػا 
 القوة عف الروايق اُومر .

 تني)انثاء( و)يف(: -2
، لػذلؾ يٕٓٔويالمعنى اوصمي لحرؼ الجرِّ وفيي او والظرفيقي، ورعني والوعػاذ

 .يٖٓٔوااؿ سي وي : وو وصمدا وفيي ف ي لموعاذ يي
ػػا زمانيػػق صو مكانيػػق، واػػد اجرمعرػػا فػػي اولػػ  رعػػالى:  ھ  ھ  ھ  چ وظرفيػػق وفػػيي إمد

. يٗٓٔو[٤ – ٥الررررر و : ]             چے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ې  ې  ۉ  ۉ     ې  ې
مدػا مجازيػق،  واي إمدا حقيقيق كما في اآليق السا قق، ونحو اولؾ: والماُؿ فػي الكػيسي، واِ 
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ڭ  ڭ  ڭ  ې   چ ، واولػػػ  رعػػػالى:[٨٠٢البقررر  : ] چۓ   ۓ  ڭ    ڭ  چ نحػػػو اولػػػ  رعػػػالى:

 .ي٘ٓٔو[٥٧١البق  : ] چ
واػػػد َوَرَدْت فػػػي  يػػػت المػػػرئ القػػػيس روايرػػػاف، ا،ػػػرممت إحػػػدااما عمػػػى وال ػػػاذي 

يي، وذلػػػػػؾ فػػػػػي ،ػػػػػرممق عمػػػػػى معنػػػػػى الظرفيػػػػػق، وا،ػػػػػرممت اُومػػػػػر  عمػػػػػى وفػػػػػالجػػػػػارة الم
 : ]مف ال سيط[يٙٓٔواول 

مممممممممممممممارمة  قمممممممممممممممد  ممب بمممممممممممممممت  بَممممممممممممممما                     وغم
 ف

ممممممممممممممرمابمَا الر كممممممممممممممال  كممممممممممممممأم   ضمك 
                                    .يٚٓٔو

 ف
 .يٛٓٔوويرو  وواد رم  ت في ايي

ُي يف ال،اعر صند  اْ،َرَرؾ مػع جماعػق مػف َاْومػ  فػي ُاُجػوـ عمػى اوعػداذ، اػاموا 
 .يٜٓٔو  في الص اح، واد َرحزدـ في ا ور،مدر، ُمرقِدمق الم اجميف َصسراُب الميؿ 

فروايػق وَرَم دْ ػُت في ػاي، رػػدؿع عمػى ر،ػميرد عػف سػػاعد الجػد، وم،ػاركر  فػي ُعْمػػِؽ 
ال ارة، وفي وسط المعركق، وذلؾ  ما روحيػ  ظرفيػق وفػيي الدالػق عمػى ااحاطػق والولػوج 

ـٌ  يػػَر آ ِػٍ   اوعػػػداذ، يػدؿع عمػى ذلػؾ مػا َصْوَردد ، ف و عااػٌد ايٓٔٔووالرضميف ، ُمَصػمِّ لعػـز
مػػف حػػديث عػػف ميول ػػػـ، وكيػػؼ  صند ػػا  ُر،ػػ   الجػػراَد  – زاػػٍو وفمػػر  – عػػد اػػذا ال يػػت 

الم ثػػػوث حػػػيف َرْممػػػُع نعاُل ػػػا، واػػػد اػػػاجموا فػػػي صػػػ اح َصحػػػد اويػػػاـ، فكػػػاف َص،ػػػدع َصعػػػداا ـ 
و،ػػػػػقاذح الرجػػػػاَؿأل وَن ػػػػػـ يُ  قرمػػػػوف ويصػػػػػرعوف،  ينمػػػػا النسػػػػػاُذ والصػػػػ ياف ُيْسػػػػػَ ْوف رعاسػػػػق ح

 .ئٔٔووُيْؤَسروف
 : ]مف ال سيط[ئٕٔوف و يقوؿ ُمرحّدثاح عف ذلؾ

ر  ممممممممممممممممم   مبثمممممممممممممممممموث   َ   حم                     كمممممممممممممممممأ  
 ف

و  َذ  بمممممممممممممممممر   ال  رمممممممممممممممممال                                        بمممممممممممممممممالجم
 ف

مممممممممممدماة   ا الحمممممممممممي  فمممممممممممي غم                      مممممممممممب ح  َ 
 ف

                                    فكمممممممممممممممممما م ضم ممممممممممممممممممقاه    الر جممممممممممممممممممال   
 ف
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ػػػا روايػػػق واػػػد رم  ػػػُت   ػػػاي، فَحػػػْزـُ ال،ػػػاعر وَعْزمػػػ  فػػػي ال ػػػارة َصاػػػؿع نسػػػ قح الػػػى  َصمد
الروايػػػػق اُومػػػػر ، فالظرفيػػػػق الرػػػػي ر يػػػػُداا وال ػػػػاذي اػػػػي المالصػػػػقق والمصػػػػاح ق ولْيَسػػػػت  

 .ئٖٔواالحرواذ وااحاطق
فػي َرَحزعمػ  ور،ػمعرد لم ػارة  –مقارنقح  الروايق  اُومر   – ةواذا الضعؼ وال رود

والمعركػق، ر مػا يكػػوف عااػداح إلػػى وجػود نزعػػق َصصػيمق فػػي الػن س ال ،ػػريق َرْنُ ػُذ الحػػروب، 
وَركَرُد الَ َزوات، ورميُؿ عف المعػارؾ، واػذد الندْزعػق لػـ ركػف  عيػدةح عػف امػرئ القػيس، وال 

 : ] مف الكامؿ[يٗٔٔوعف ،عرد، ف و الذي يذـ الحرب اااالح  عيدةح 
                    الحمممممممممممرب  ضمول  ممممممممممما  كممممممممممو  ف  مممممممممممةُ 

 ف
َمممممممممممول    رمممممممممم  بز   َممممممممما لك مممممممممل  جم                                      مك 

 ف
مممممرام َا مممممب  ض  ممممم مرمرمت   و م                     ح ممممم  َذا اك 

 ف
كجمممممممموزُا غ ممممممممر  ذات   م                                       ممممممممل  كممممممممادت  

 ف
ممممممممز ت  رمض كمَمممممممما و  ك ممممممممرت   طمممممممماء  جم                      مم 

 ف
                                    ممك روهمممممممممممممممممُة لم  مممممممممممممممم   وال قب مممممممممممممممممل 

 ف
 تني )يف(  و)يٍ(:  -3

عمى صند ػا لحرؼ الجرِّ ومفي  اووا رداذ ال ايقي، وارد ؽ النحاة  يالمعنى اوصم
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ     ٹ  چ لػ وا رداذ ال ايػقي فػي المكػاف، نحػو اولػ  رعػالى: 

منعػػػػػ ، وذاػػػػػب  ى[، وامرم ػػػػػوا فػػػػػي الزمػػػػاف، فػػػػػذاب ال صػػػػػريوف إلػػػػػ٥ اإلسررررر ا :] چٹ  
الكوفيػوف واوم ػش والم ػػردد وا ػف درسػػروي  إلػى جػواز ذلػػؾ، وممػا اسػػردؿ  ػ  المجيػػزوف، 

، واػػوؿ ي٘ٔٔو[ ٥٠٢التوبررة: ]چ  چ  چ  چ  چ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  ڦچ اولػػ  رعػػالى: 
 : ]مف الطويؿ[يٙٔٔوالنا  ق الذ ياني

م  ممممممممة   ممممممم   ضمزمممممممما    مممممممو   حم ر ث  م م                        مممممممو 
 ف

ب  م كممممل  ال  جممممار ب    ممممر                                      َلمممم  ال ممممو   قممممد ج 
 ف

ال ايػػػق فػػػي  يػػػر الزمػػاف والمكػػػاف، نحػػػو اَوحػػػداث   وركػػوف ومػػػفي صيضػػػاح ال رػػداذ
 .يٚٔٔوواَو،ماص، نحو: وعج ُت ِمْف ِإاداِمؾ عمى العمؿي
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واد ص،ار سي وي  إلى ذلؾ: ووورقوؿ إذا كر ت كرا اح: مف فالف إلى فالف. ف ذد 
 .يٛٔٔواَوسماذ ِسو  اَوماكف   منزلر ايي

،ػػػاـ إلػػػى ممسػػػق ع،ػػػر مػػػفي معػػػاني ُصمػػػر، َصوصػػػم ا ا ػػػف اوواػػػد ذكػػػر النحػػػاة لػػػػ
معنىح 
. وصمدػا ومػفي  عػد يٕٓٔو: إفد ساار معاني ا راجعق إلى وا رػداذ ال ايػقي. واد ايؿئٜٔو

 .ئٕٔوا رداذ ال ايقيوصفعؿ الر ضيؿ ف ي لػ
نػػْت إحدااػػا وفػيي الجػػارة، واُومػر   واد ورد  يٌت المرئ القيس  ػروايريف، رضمد

 ]مف الطويؿ[: ئٕٕوومفي الجارة، وذلؾ في اول 
م مممممممي الط و مممممممل  ضمال ا  جم                     ضمال ضم ىَممممممما الم  مممممممل  

 ف
                                    ئٖٕوب مممب   ومممما ا  مممباح  ف ممم م بأممثممممل   

 ف
 .يٕٗٔواػي والزوزني ووما ااص اح منؾيٓٚٔوروايق الُقَرِ،ي وت نحو

مي واػػو الظرفيػػق، فروايػػق وفيػػؾ  أمثػػؿي الرػػي جػػاَذت في ػػا وفػػيي  معنااػػا اوصػػ
جػػاَذت لُرَؤكػػَد ِثَقػػَؿ الميػػِؿ عمػػى ال،ػػاعر وررا رػػ ، الزدحػػاـ ال مػػوـ عميػػ ، يقػػوؿ: وولػػيس  
الص اح  أمثؿ واو فيؾ، صيأل ُصريد صف يجػيذ َمجياػاح ُمنَكِ،ػَ ا ُمْنَجميػاح ال َسػَواَد  فيػ . كمػا 

لى اذا ص،ار فقاؿ:ٕٗٛااؿ ال حرري وت  :]مف ال سيط[يٕ٘ٔواػي، وا 
رم    مممممم    فممممممأمز                      الم ممممممل   بممممممدو قبمممممملم ضمب  مض 

 ف
مممممممك ب                                        وال  مممممممث   بمممممممدض  قمط مممممممرُا ث ممممممم    م  كم

 ف
 اػػػاؿ اوصػػػ  اني: ووولػػػو صراَد َصفد الصػػػ اح لػػػيس  َأمثػػػؿ مػػػف الميػػػؿ، لقػػػاؿ: منػػػؾ

 .يٕٙٔو أمثؿيي
ميػػػؿ، وال يػػػر  َصفضػػػميقح لمصػػػ اح  ف ػػػو م مػػػوـٌ م مػػػوـٌ َضػػػِجٌر مػػػف المديػػػؿ، ُكػػػؿِّ ال

 كذلؾ ما داـ في  ممالطٌق  الميؿ.
. وممػػا يٕٚٔووُيقػػاؿ فػػي ر سػػيرد صيضػػاح: ووإذا جػػاذ الصػػ ح فػػبندي صيضػػاح م مػػوـٌيي

يؤيػد الر سػير اووؿ صفد اػػذا ال يػت اػػد جػاَذ فػػي سػياؽ ص يػػات ُصمػر  مػػف المعمقػق يرحػػدث  
 ]مف الطويؿ[: يٕٛٔوفي ا  عف الميؿ اااالح 
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مممممر ضمر  ممممم  ك مممممد ولم    ول مممممل   مممممو ج  البمح                      كمم
 ف

ممممممممممو   ل مب  مم ممممممممممي                                      كمممممممممممي  بممممممممممأ واي الَم 
 ف

ز   مممممممما  مط مممممممم  بجممممممممو                      فقم مممممممممت  لممممممممم  لم 
 ف

جممممممممممممازُا و مممممممممممماءم بكممكمممممممممممممل     دم م ضمك                                      وضمر 
 ف

م مممممممي                     ضالم ضم ىَممممممما الم  مممممممل الطو مممممممل  ضمال ا  جم
 ف

                                    ب مممممب   ومممممما ا  مممممباح  ف  ممممم  بأممثممممممل   
 ف

ممممممم                      ف مممممما لمممممم م مممممممم  ل ممممممل  كممممممأ     جومم
 ف

ب ممممممممل                                        بكمممممممل  م  مممممممار  ال   مممممممل   مممممممد ت  ب مذ 
 ف

َممممممما م قمممممممت  فمممممممي مم ام                      كممممممأ   الثىرم  مممممما ك 
مممممممدمل  ف ممممممم   جم   راس  كم  ممممممما   َلممممممم                                          بمممممممأمم 

 ف
ِـّ  ووَرَسـ امرؤ القيس في اذد اَو يات صورة صد يق رن ض  الحياة  والحركق، لم ػ

رحر  سحقاح، ال يررؾ ل   اراقح مف َصمػٍؿ رحمؿ إليػ  ،ػعاعاح ُينيخ عمي   كؿ اواد، فيسحق  
ِمػػػف ُطمْأنينػػػق، وال نافػػػذة مػػػف رجػػػاذ يرمػػػذاا َمْ ر ػػػاح الػػػى عػػػالـ واػػػذد او يػػػات فػػػي ال ػػػدوذ 

العر ي وفػي  ، واذد او يات وصؼ الميؿ ورصويرد، ل ا َ،ْأف في اَودبئٜٕوالرحيب يي
 .يٖٓٔوُكُثر دراسات  احثي ، واد امداا فيما  عدد ،عراذ

ف ذد او يات وصػؼ ِلمديػؿ  ػؿ إ ػراؽ فػي وصػ  ، واػي حػديث عػف امومػ   ػؿ 
إسػػراؼ فػػي الحػػديث عن ػػا وولػػذا كػػاف انػػ الج  الن ػػار  اعثػػاح لمحيويػػق والن،ػػاط فػػي ن ػػس  
،ػػػػػػاعرناأل وفد الن ػػػػػػار اػػػػػػو الحيػػػػػػاة واوُل ػػػػػػق والحركػػػػػػق  عكػػػػػػس ليػػػػػػؿ الوح،ػػػػػػق والمػػػػػػوؼ  

 .ئٖٔووال موـيي
اف سػػؤاؿ عػػف رمصػػيص امػػرئ القػػيس ِلػػػمديؿ  بط ااػػ  عميػػ  واػػد ير ػػادر الػػى الػػذ

، ويػػػأري الجػػػواب ِمػػػف صحػػػد النعقػػػد الُمْحػػػَدثيف  أندػػػ  ان عػػػاث ووالال،ػػػعور   ِـّ ضػػػرو اح مػػػف ال ػػػ
الجمػػػػػاعي اويػػػػػاح عارمػػػػػاح، فالميػػػػػؿ حيػػػػػواِف مرافػػػػػي عظػػػػػيـ الِمْمقػػػػػق، لعمدػػػػػ  مػػػػػف ممم ػػػػػات 

حيواف المرافي ال ااػؿ يجػثـ عمػى صػدرد الوثنيق. وكاف اذا ال تاَوساطيرالقديمق والع ادا
 .ئٕٖوويضيؽ رن عُس  وي،عرد  دنو َصجم  صو دنو الموت من يي
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ػػا روايػػق ومنػػؾ  َأمثػػؿي، الرػػي َصعَطػػْت في ػػا وِمػػفي معنػػى وا رػػداذ ال ايػػقي واػػو  صمد
المعنػػى اوصػػمي ل ػػا، فمعنااػػا: إذا جػػاذ الصػػ ح فأنػػا م مػػـو كمػػا كنػػت فػػي الميػػؿ، ف ػػو 

ؿ ثقيؿ رريب ال يريد صْف يمضػي، ومطحػوف  ػ  يراػب الصػ ح امقػاح، ومػاذا ير  صفد ووالمي
يصنع  الص ح إذا جاذ؟ إند  ليس  أفضؿ مف الميؿ، لف يحمؿ إلي  عػزاذ، ولػف  يم ػؼ 

 .ئٖٖوما    مف  مو يي
اػػذد الروايػػق الرػػي رؤكِّػػد إط ػػاَؽ ال ػػـ عمػػى حيػػاة ال،ػػاعر، جػػاَذت ِمػػْرآةح صػػاداق 

ِ  ُكمِّ ػػا، ليِمػػِ  ون ػػاِرِد، ط ولرِػػِ  و،ػػ اِ ِ ، ف ػػو الػػذي طُػػرَد صػػ يراح لحيػػاة امػػرئ القػػيس، حيارِػػ
مف ِاَ ِؿ َص ي ، وعانى ما عانى في ط ولر ، حرى إذا َكِ ر ورممص مف معاناة  الط ولق، 
َوَجد صماَمُ  ِحْمالح ك يراح وِعْ ػااح ثقيالح، عمي  َحْمم ، صاَل واو الثْأر لمقرؿ ص ي  مف  ني صسد، 

، ويحدث نا ال،اعر ن ُس  عف ذلؾ  ع ارات َرَقطُر ُحزناح وصلماح،  عدما َسكب في ا اّماح وصسىح
اااالح ووضيدعني ص يراح، وحمدمني دم  ك يراح، ال َصْحو اليوـ، وال سكر  داح، اليػوـَ ممػر 

 .يٖٗٔوو داح صمريي
ـد جنػػدب وومػػا  واػػو الػػذي افرقػػد الحػػب والرقػػدير  ػػيف زوجارػػ ، فقػػد سػػأؿ زوجرػػ  ص

: يكػرْاَف منػؾ صندػؾ ثقيػُؿ الصػدِر، م يػُؼ العجػِز، سػريُع  اارااػِق، يكرُد النساُذ مني االػت
 طيُذ اافااِق، ويسأؿ ُصمػر  عػف مثػؿ ذلػؾ فقالػت : يكػرْاَف منػؾ صندػؾ إذا َعَرْاػَت ُفْحػَت 

 .يٖ٘ٔو ريِح كمٍبيي
، يٖٙٔوواػػو الػػذي مػػاَب َصَممػػ ، ولػػـ يجػػد مػػا يرجػػود، مػػف  عػػض َمػػْف اسػػرجار   ػػـ

حرى وصؿ اومر  أحداـ واوعامر  ف ُجَوْيف، وكاف مميعاح فاركاح، الى صف راودر  ن سػ  
 .يٖٚٔوفي صمواؿ امرئ القيس، وكاف ُيَعرِّض  ِ ْنٍد ا َنِرِ ، إلى صِف اضطرد إلى الرحيؿ عن 
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 املثحج انخاَي
 األسانية انُحويح )أسهوب انشسط(

( و )إذا( -1
ْ
   :  تني)إٌ

صصؿ صدوات ال،رط، واد َنَسب سي وي  الى المميؿ  ف صحمد ُرَعدع وإْفي ال،رطيق 
ـع حروؼ الجزاذيي  .يٖٛٔوصندُ  زعـ ووصفد وإْفي اي ُص

ْفَف فَػػػَيُكفد اسػػػر  اماح، ومن ػػػا مػػػا  واػػػد ُعمِّػػػَؿ ذلػػػؾ  ػػػأفد ووحػػػروؼ الجػػػزاذ اػػػد َيرصػػػرد
 .ئٜٖوالمجازاةييُي ارا  وماي فال يكوف في  الجزاُذ، واذد عمى حاٍؿ واحدٍة ص داح ال ر ارؽ 

ذا واعا ماضييف فيكوناف  ووإْفي حرؼ يجـز فعميف، اما فعؿ ال،رط وجوا  ، وا 
 .يٓٗٔوفي موضع جزـٍ ولـ ير يف في ما ااعراب

، ذلػػػػؾ صفد وواوصػػػػَؿ فػػػػي حػػػػروؼ ئٗٔوورمػػػػرصع وإفي  المسػػػػرق ؿ فػػػػي المعنػػػػى
حػػو . واػػد رػػدمؿ عمػػى الماضػػي، نيٕٗٔوال،ػػرط والجػػزاذ صف رػػدمؿ عمػػى فعػػؿ المسػػرق ؿيي

 .يٖٗٔو[٨٧يوسف: ] چۓ  ڭ    ڭ  ڭ  ڭ   ې  ې  چ رعالى: اول  
، ويكثػر يٗٗٔوصمدا وإذاي ال،رطيق ف و ظرؼ وولممسرق ؿ مضػمنق معنػى ال،ػرطيي

مجػػػػيذ الماضػػػػي  عػػػػداا، مػػػػراداح  ػػػػ  االسػػػػرق اؿ، واػػػػد يػػػػأري ال،ػػػػرط مع ػػػػا لمداللػػػػق عمػػػػى 
 ،[٥٥الجمعة: ]        چ ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ     ڇ  ڇچ  المضي، نحو اول  رعػالى:

 .ي٘ٗٔوومعموـ صفد اآليق نزلت  عد الحادثق
إذاي معنػػى ال،ػػرط إال صند ػػا  يػػر جازمػػق، وُعمِّػػَؿ ذلػػؾ  أندػػ  ووُمنِػػع ومػػع َرضػػمعف و

 .يٙٗٔووإذاي مف صف ُيجازي   األ وند ا مؤارق وحروؼ الجزاذ م  مقيي
ي، ف ػػـ يػػروف صفد واػػد رطػػرؽ النحػػاة إلػػى مسػػألق ال ػػرؽ  ػػيف اودارػػيف وإفي ووإذا

ػا وإْفي فرػدمؿ عمػى المػ  ـ والم،ػكوؾ فيػػػ  وإذاي  ردمؿ عمى المعمػوـ والمرػيقف  ال ػاح، صمد
 ال ػػػاح، اػػػاؿ سػػػي وي : ووإفد وإذاي رجػػػيُذ وارػػػاح معمومػػػاح، صال رػػػر  صندػػػؾ لػػػو امػػػت: آريػػػؾ إذا 
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أل وذلػػؾ يٚٗٔوحػػاحيياحمػػرد الُ ْسػػُر، كػػاف حسػػناح، ولػػو امػػت: آريػػؾ إْف احمػػرد الُ ْسػػُر، كػػاف ا ي
 وندُ  وااع ال محالق.

وجػػػاذ فػػػي اارقػػػاف: وورمػػػرصع وإذاي  ػػػدمول ا عمػػػى المرػػػيدقف والمظنػػػوف والكثيػػػر 
الواوع،  مالؼ وإْفي فبند ا رسرعمؿ فػي الم،ػكوؾ والمواػوـ والنػادرأل ول ػذا اػاؿ رعػالى: 

، فأرى  ػػ  [٦ائد : الم] چ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹچ [، ثـ ااؿ  ٦المائد : ] چٻ  ٻ  پ  پ  پ   چ 
وإذاي في الوضوذ لركػررد وكثػرة صسػ ا  ، و ػػ وإْفي فػي الجنا ػق لنػدرة واوع ػا  النسػ ق إلػى 

 .يٛٗٔوالحدثيي
وإْفي ووإذاي فػػي روايرػػيف ل يػػت واحػػد مػػف ،ػػعر  فومثػػاؿ مػػا وردْت فيػػ  اودارػػا

 ] مف الوافر[: يٜٗٔوامرئ القيس، اول 
ممممممممممممممزما ر                      ضمالم َ   الم  مك مممممممممممممم   َب ممممممممممممممل  فم 

 ف
ممممممميى   م   َممممممما الر    و م ج  كمممممممأم   ق مممممممر 

                                     يٓ٘ٔو
 ف

. يقػػػوؿ ئ٘ٔوورو  الطوسػػػي، والسػػػكري، وا ػػػف النحػػػاسووإذا مػػػا لػػػـ ركػػػف ِإ ػػػؿيي
امرؤ القيس: إف لـ رروفر اا ؿ، ف ي الِمْعز  ِ نػىح واكر ػاٌذ، صي ووإال يكػف ِ نػىح وكثػرة 

 .يٕ٘ٔوَ ٌق مف العيش ُر نى عف ذلؾييماؿ َفُ مْ 
ويرو  في س ب نظـ القصيدة، صف  ني ن  اف َرِكُ وا الرواحؿ لَيُرّدوا إ ؿ  امػرئ 
القيس الري صمذر ا جديمق، فاسػرولت جديمػق عمػى الرواحػؿ كػذلؾ، فقػاـ  نػو ن  ػاف  مػنح 

 .يٖ٘ٔوالِمْعز  المرئ القيس  دالح مف إ م  الري اسرولت عمي ا جديمق
وإذا مػػػا لػػػـ ركػػػف إ ػػػؿي الرػػػي رضػػػمنت اوداة وإذاي الدالػػػق عمػػػػى اليقيػػػػف، فروايػػػق 

طمأنانػػ  إليػػ ، ور مػػا  جػػاذت لرؤكػػػداسرسالم  لموااػػع، ويقينػػ   مػػا حصػػؿ، ورضػػاد  ػػػػػ  وا 
 دفعػػػ  إلػػػػى ذلػػػؾ ر  رػػػ  فػػػي َرْطييػػػب مػػػاطر  نػػػي ن  ػػػاف الػػػذيف دافعػػػوا عنػػػػ ، لكػػػن ـ لػػػػـ

 يسرطيعوا رد إ م  وفعؿ صكثر مما فعموا.
صمدػا روايػػق وإف ال ركػػف إ ػؿي، فقػػد ا،ػػرممت عمػى اوداة وإْفي الدالػػق عمػػى ال،ػػؾ. 
وكيؼ ال ي،ؾ؟ وكيؼ ال رسرولي عميػ  الظنػوف والحيػرة   ػذا الوااػع الػذي صصػ ح صسػيراح 
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ل ؟ َمِمٌؾ َجْمد مف ساللق المموؾ، ُيقرؿ ص ود الممؾ، وُرْؤمذ إ م   القوة، وحرى الدذيَف ُوِضع 
وديعق، لػـ يسػرطيعوا الػدفاع عنػ ، فأصػ ح مصػدراح لمعطػؼ وال،ػ قق، ُيوَاػب الماؿ لدي ـ 

مف صدنى صمػواؿ العػرب، واػي الِمْعػز ، ليحم  ػا ويقرػات عمي ػا ويعرػاش من ػا. إندػُ  لوااػع 
جػػدير  ػػأف ُيْزِجػػي المػػرَذ إلػػى مرااػػات الظنػػوف، و يااػػب ال،ػػكوؾ، ويسػػوا  إلػػى حيػػث 

 حرى لي،ؾ المرُذ في ن س  ووجودد.رمر ي في  الحدود  يف الظف واليقيف، 
واذا ما دفع اوصمعي إلى إنكار صْف يكوف اذا ال يت وما يميػ  المػرئ القػيس، 

 ي٘٘ٔو. واد نس   لمُحَطْيا يٗ٘ٔووند  َمِمٌؾ، واذا الكالـ  عيد عف منطؽ المموؾ
( و)نو(:  -2

ْ
 تني )إٌ

، يٙ٘ٔوطيقصداة مف صدوات ال،رط، رسػرعمؿ لمػر ط والرعميػؽ فػي الجممػق ال،ػر  لو:
 .يٚ٘ٔووجاذ في الكراب َصند ا ووِلَما سيقع لواوع  يرديي

اػػػػي صند ػػػا وورػػدؿع عمػػػى امرنػػػاع ال،ػػػي المرنػػػاع  يػػػرد، ٜٖ٘ويػػر  ا ػػػف فػػػارس وت
 .يٛ٘ٔورقوؿ: ولو حضر زيٌد لحضرتي فامرنع اذا المرناع اذايي

وولػػػوي حػػػرؼ ي يػػػد الػػػر ط والرعميػػػؽ فػػػي الماضػػػي، واػػػد يسػػػرعمؿ فػػػي المسػػػرق ؿ 
ْف ج ورنيي  .يٜ٘ٔو معنى وإْفي، نحو: ووكرمندؾ ولو ج ورنيي،  معنى ووا 

واػػػد رنػػػاوؿ النحػػػاة فػػػي كرػػػ  ـ ال رواػػػات  ػػػيف ولػػػوي ووإْفي، فمػػػف ناحيػػػق الػػػزمف 
ػا وإ ْفي فرػدؿع عمػى الرعميػؽ فػي او مب في ولػوي صْف رَػُدؿد عمػى الرعميػؽ فػي الماضػي، صمد

 .يٓٙٔوالمسرق ؿ
ػػػا مػػػف ناحيػػػق المعنػػػى، فػػػاف ولػػػوي ووَمْوضػػػوعقح ل،ػػػرط م ػػػروض وجػػػودد فػػػي  صمد
الماضي مقطػوع  عدمػ  فيػ ، لعػدـ جزااػ ، ووإْفي َمْوُضػوع ح ل،ػرط م ػروض وجػودد فػي 

 .ئٙٔوالمسرق ؿ، مع عدـِ َاْطِع المركمـ، ال  واوع  في ، وال  عدـ واوع يي
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، إاّل صف يٕٙٔومػى الػػر ـ مػف اسػرعمال ا فػػي المظنػوف والم،ػكوؾ والنػػادرفػػوإْفي ع
ولػػوي ووإفي  المػركمـ ال يقطػػع  واػػوع ال،ػرط وال  عدمػػ . ومثػػاؿ مػػا احرػو  عمػػى اودارػػيف

 ]مف الطويؿ[ :يٖٙٔوفي روايريف ممرم ريف مف ،عر امرئ القيس، اول 
ا ممممممممممرمة  َ   كمممممممممم ح  َ  ب  مممممممممم ائي كم                     وا      

 ف
ل    مم   م رمممو                                       يٗٙٔووهممل ك ممد ركمم   دارس  م 

 ف
وُ ْراػي  . يقػوؿ: إفد مممِّصػي ممػا  ػيي٘ٙٔوورو  الطوسي ووع ػػرة لػػو َسَ ْحُر ايي

 .يٙٙٔومف دااي يكوف  دمع صص ع ، وال طااؿ في ال كاذ في اذا الموضع
قػػػدرة عمػػػػى إرااػػػق الػػػػدموع وصػػػػب فروايػػػق وإف سػػػػ حر اي دالػػػق عمػػػػى ،ػػػكِّ  فػػػػي ال

الَعَ ػػرات، فالػػػدموع كثيػػػراح مػػػا رسرعصػػػي عمػػػى المػػرذ عنػػػد احرياجػػػ  إلػػػى ذلػػػؾ، فاوحػػػداث 
ُؼ المػػياي ا ػػؿ الحمػػوؽ واوفػػواد، لكنػػ  ،ػػٌؾ فحسػػب، ولػػـ الجسػػاـ، والميسػػي الك ػػار، ُرَج ِّػػ

فػراُؽ اوح ػق يقطع  ذلؾ، وَصندى لػ  ذلػؾ، صو لػيس الحػزُف المن ػَع الثػرد لمػدموع واآلاػات، و 
 الُمِسيؿ لمحزف والَعَ رات.

ػػا روايػػق ولػػو سػػ حر اي فمػػـ يرواػػؼ ال،ػػاعر في ػػا عنػػد ال،ػػؾ،  ػػؿ َوظدػػؼ صداةح  صمد
رُػػوحي  اسػػرحالق ادررػػ  عمػػى إرااػػق الػػدموع، ومػػف ثػػـ اسرعصػػاذ ال،ػػ اذ، ليرنػػا ـ صػػدُر 

د عمػػى ال يػػت مػػع عجػػزد، ولرنسػػجـ  دايرػػ  مػػع مارمرػػ ، ذلػػؾ المرػػاـ الػػذي ين ػػي االعرمػػا
 اوطالؿ والركوف إلى اآلثار في إرجاع صاؿ الديار، وَمْؿِذ القموب  القرار .

 تني )إٌ( و)إذ( : -3
إذاي فيمػػػا َرسػػػرق ؿ ورسػػػرعمؿ وإذي ظرفػػػاح لمزمػػػاف الماضػػػي، جػػػاذ فػػػي الكرػػػاب وو

 .يٚٙٔو منزلق وإذي فيما مضىيي
-الػؾ من ـ ا ػف م -وذاب الجم ور إلى صند ا ال رقع لالسرق اؿ، وااؿ جماعق 

 چڃ  ڃ  ڃ  چ   چ اػػػػػي: إند ػػػػا رقػػػػع لالسػػػػرق اؿ كػػػػذلؾ، واسػػػػردلوا  قولػػػػ  رعػػػػالى: ٕٚٙوت

واػػػد ردد عمػػػي ـ الجم ػػػور صفد اآليػػػق ونحواػػػا مػػػف  ػػػاب وورنزيػػػؿ المسػػػرق ؿ  [٤الزلزلرررة: ]
 .يٛٙٔوالواجب الواوع منزلق ما اد واع يي
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  وا إلػػى صفد واػػد رطػػرؽ النحػػاة إلػػى مسػػألق ال ػػرؽ  ػػيف وإْفي ال،ػػرطيق ووإذي، فػػذا
وإْفي ال،رطيق وو ر يد ال،ؾ،  مػالؼ وإذي، َصاَل رػر  صندػُ  ال يجػوز صف رقػوؿ: وإْف اامػت 
القيامػػق كػػاف كػػذاي لمػػا يقرضػػي  مػػف معنػػى ال،ػػؾ، ولػػو امػػت: وإذ اامػػت القيامػػػقي صووإذا 

 .يٜٙٔواامت القيامقي كاف جاازاحأل وفد وإذي ووإذاي ليػس في ما معنى ال،ؾيي
مػاي، اػاؿ وذي  أدوات ال،رط في رصي ص مب النحاة إاّل  عد اارران ػا  ػػوال رمحؽ وإ

ـع الػػى كػػؿ واحػػد من مػػا  سػػي وي : وووال يكػػوف الجػػزاذ فػػي وحيػػثي وال فػػي وإذي حرػػى ُيَضػػ
 .يٓٚٔووماي يي

إذي  دوف وماي حيػث اػاؿ فػي ر سػير اولػ  رعػالى: وواد ذاب ال راُذ إلى الجـز  ػ
جػواب   چک  گ   پچ[: ووواول : ٥٦الكهف:  ]     چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  چ 
چ  چ . واػد ايػؿ فػي ر سػيراول  رعػالى: ئٚٔوإذي، كمػا رقػوؿ: إْذ فعمػت مػا فعمػت فرُػْبييولػ

: وإذي  معنػػى وإْفي ال،ػػرطيق، اػػاؿ إف [،٥١المجادلررة: ] چچ  چ         چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  
ػا اولػ : وو: الرضػي           واولػ : [٥٥األحقراف:  ]           چ  ى  ى   ى  ى  ى  ىچ وصمد

[، فإلجػػػػراذ الظػػػػرؼ ُمجػػػػر  كممػػػػق  ٥١المجادلررررة: ] چچ  چ  چ         چ  ڃ  ڃ ڃ    چ 
 .يٕٚٔوال،رطيي

واػػػػػػد وردت وإذي ،ػػػػػػرطيق ظرفيػػػػػػق، واػػػػػػي مجػػػػػػردة مػػػػػػف ومػػػػػػاي فػػػػػػي اػػػػػػوؿ َل يػػػػػػد 
 : ]مف الطويؿ[يٖٚٔواػئٗوت

د  ال ممممممممممممرا   بأربممممممممممممد                       فمرم   مممممممممممممي  َذ ضمو 
 ف

ال  ف ممممممممدمرا   َ ممممممممدا ض   كمممممممم  م                                       فممممممممال  مج 
 ف

 ]مف ال سيط[ :يٗٚٔووفي قول ال اب ة الذب ا ي
ا مممممممممر  َم مممممممممد  ا      م  ق  مممممممممت م بحم                     فمممممممممتذ  و 

 ف
ي فممممممزمارم َلممممم  ا ط مممممواد  فمممممالمىوب                                         فممممما  جم

 ف
 ]مف الطويؿ[ :ي٘ٚٔوإذي صمر  اوؿ امرئ القيسوإْفي مرة و ػوومما ورد مروّياح  ػ

ِام َممممما ممممم   ك  ممممماءم ج                      دم ممممممت  كمممممم  بم  ضم
قي  ف د  ممو                                       يٙٚٔو  رم  ممي بممذ ل  الممد ر ي َذ  جئممت  مم

 ف
 .يٚٚٔوْوِدايييورو  السكري، وص و س ؿ: ووإْف جاُت مَ 
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يصػػؼ ال،ػػاعرانا المػػرصة الرػػي دمػػؿ عمي ػػا  ػػالمِّيف والسػػمف، فكػػأفد السػػمف صم ػػى 
فعظام ػػػا  يػػػر ناراػػػقي واػػػذد الع ػػػارة كنايػػػق عػػػف كمػػػاؿ جسػػػم ا،ف ي ليسػػػت و عظام ػػػا،

ُُ العػيف ويسػرعالقمب، واػو يقػوؿ: إذا جار ػا  ضعي ق ر،ماز من ا الن س، ؿ إفد جسػم ايم
 .يٛٚٔوصثري وَمْسمكي الذي َسَمْكُر   ذيؿ اميص اف ي رقوـ  مسح ور طيق 

ووإذي انػػا ،ػػرطيق ف ػػي ُرَعمِّػػؽ ر طيػػق اوثػػر  ػػالمجيذ، صي: اػػو إذا جػػاذ اامػػت 
 اي  ر طيق صثرد.

ومما يقوي كون ا صداة ،رط، مجيذ ال عؿ وُرَع ِّػيي  صػي ق المضػارع الذيوواػد 
 ق اُومػر  م،ػرممق عمػى، وكذلؾ مجػيذ الروايػيٜٚٔوُي يد افرراض ركرر الحدث ورجددديي

 إْفي ال،رطيق في السياؽ ن س .و
ذا مػا ،ػػرعنا نػرممدس الر ػػايف الػداللي  ػػيف الػروايريف، نجػػد صفد روايػق وإْف جاػػت  وا 
مػػودايي ررضػػمف ،ػػكداح وعػػدـ اطػػع فػػي حصػػوؿ الجػػواب الػػذي اػػو ايػػاـ الح ي ػػق  بم ػػاذ 

 اوثر، موفاح مف انك،اؼ صمراما.
 .يٓٛٔوْف ال،رطيقي الدالق عمى ال،ؾ وعدـ القطعواذا المعنى مسروحىح مف وإ

واػػذا المعنػػى يرنػػا ـ مػػع ،مصػػيق امػػرئ القػػيس، ف ػػو ُي،ػػير إلػػى عػػدـ م االرػػ  
 الرسررمف الناس، والموؼ من ـ، واذا واضح في اصاادد اُومر ، الري وصمت الجرصة 

 صلػػيس ئٛٔو ػػ  فػػي  عضػػ ا إلػػى رحػػدي صزواج  مح و ارػػ  ومجااررػػ  ل ػػـ  ح ػػ  لزوجػػار ـ
 ]مف الطويؿ[: يٕٛٔواو القااؿ

ممممممممممداُ  ممممممممممرمح  قاك                      فق ممممممممممت   مممممممممممم  م ا   ضمب 
مممممال ي  ف مممممي لممممممدم     وضمو  م                                      ولممممممو قمط ر ممممموا رمض ك 

 ف
ػػا الروايػػػق اُومػػػر  وإذ جاػػػت مػػػودايي، ف ػػي ال ررضػػػمف ،ػػػكاح وُ ْعػػػداح لمجػػػواب  صمد

ف صدر  –ذ اوثر والموؼ مف الرا اذ والناس، وال  را ق مف ذلؾ الذي يقرضي إم ا وا 
ذا كػاف الُمِحػب ،ػػجاعاح ال -مػف امػرئ القػيس ، واػػؿ كػاف الُمح ػوف إال مػاا يف امقػػيف، وا 

يمػػاؼ عمػػى ن سػػ ، فػػبفد الحػػبد يدفعػػ  إلػػى المػػوؼ عمػػى مصػػير العالاػػق والرواصػػؿ مػػع 
 المح و ق.
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الحرجػاب عػف المح و ػق مػف رمقػاذ ن سػ  ذلؾ الموؼ الذي اد يدفع المػرذ إلػى ا
 م،يق مف صف يحج   اآلمروف الى او د. –في كثير مف اوحياف  –

 ػيف اػذا الثالثػي  – ففػي كثيػر مػف اوحيػا –واذا ما ي سر لنػا امر ػاذ الحػدود 
 الذي ما فرىذ اونساف يعيش في ظالل : الموؼ والحب وال،جاعق.

 تني )إذا( و)حيج(:  -4
 چڌ   ڎ  ڎ           ڈ  ڈ   ڇچ ف مػػ  ـ، اػػاؿ اهلل رعػػالى: حيػػث: واػػي ظػػرؼ مكػػا

 .يٖٛٔو[، ااؿ اوم ش: واد ررد لمزماف ٦١طه: ]
 واػػد ذاػػب معظػػـ النحػػاة إلػػى صفد وحيػػثي ال ُرْسػػَرعمؿ َصداة ،ػػرط إاّل  زيػػادة ومػػاي

ى ُيَضػػـ إلػػى كػػؿ عمي ػػا، اػػاؿ سػػي وي : وووال يكػػوف الجػػزاذ فػػي وحيػػثي وال فػػي وإذاي حرػػ
 .يٗٛٔويي ما ومايواحد  من

ومف النحاة مف ير  صف وحيثي اد رأري صداة ،رط، وفي كالـ سي وي  ما ي،ير 
إلى صندُ  اد عاد إلى اذا الرصي، ف و يقوؿ في معرض الحديث عف ا ح الرفع  عداا في 
اال،ر اؿ: ووومما يق ح  عدد ا رػداُذ اوسػماذ ويكػوف اوسػـ  عػدد إذا صواعػَت ال عػؿ عمػى 

نصػػ اح فػػي القيػػاس: وإذاي، ووحيػػثي، رقػػوؿ: إذا ع ػػَداهلل َرْمقػػاد فأكرمػػ ،  ،ػػيٍذ مػػف سػػ   
 .ي٘ٛٔووحيث زيداح رجدد فأكرم أل وند ما يكوناف في معنى حروؼ المجازاةيي

 حيػػثي دالػػق عمػى المجػػازاة فػػي المكػػاف كػػوإذي فػػي الزمػػاف، نحو:وحيػػثويقػوؿ:وو
ال،ػػػػرط صاػػػػؿع مػػػػف اسرعمػػػػػاؿ  زيػػػػداح رجػػػػدد فأكرمػػػػ ي، ولكػػػػفد اسػػػػرعماَل ا اسػػػػرعماَؿ كممػػػػاتِ 

 يٙٛٔوييوإذاي
ھ    ھہ  ہ  ہ  ھ   ھچ وعند المقارنق  يف وحيثي ووحيثماي في مثؿ اول  رعالى: 

ن َ  َحي ن    َوِمن    چ ،  [٥٤٤البق  :  ]      چ ے  ے            ۓ  ۓ  ڭ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ َخَرج 

احيق رأدير ما وظي ػق الرعميػؽ فػي [، نجد صندُ  ال ك يَر َفْرٍؽ  ين ما مف ن ٥٤١البق  :  ]چ
 .يٚٛٔوالجممريف

واػػػػد وردت اودارػػػػاف وإذاي ووحيػػػػثي فػػػػي روايرػػػػيف ل يػػػػت المػػػػرئ القػػػػيس، اػػػػو    
 ]مف الطويؿ[: يٛٛٔواول 
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م ممممممت  د  ممممممار     ممممممر د  ح ممممممث ح  ممممممر   لمكم                     لمرمم 
مممممر    ف م  مممممبى ال  ممممما م   ممممم م فممممما فممممممرمس  حم                                      ضحم

 ف
 . يٜٛٔووفي روايق وولعمري لسعُد  ف الض اب إذا  دايي

ور دمػػا اػػو عػػامر  ػػف  –ُيقسػػـ ال،ػػاعر فػػي اػػذا ال يػػت ويماطػػب َصحػػد مصػػوم  
وُيَعيِّرُد   ساد رااحق فم ، حيث ي،     ال رس إذا انرف فود، ويقوؿ: إفد  –جويف الطااي 

 .يٜٓٔوسعد ا ف الض اب َصحبع إلينا منؾ صينما كاف
واػػػد اجرمػػػع فػػػي اػػػذا ال يػػػت الَقَسػػػـ وال،ػػػرط، ومرػػػى مػػػا اجرمعػػػا ُحػػػِذَؼ جػػػواب 

، وانا حذؼ جواب ال،رطأل وندػُ  المرػأمر، ئٜٔوالمرأمر من ما لداللق جواب اووؿ عمي 
 والجواب اوالجممق االسميق ولسعد  ف الض اب صحبع إليناي.

ذا ،رعنا نسر،ؼ الر ايف الػداللي  ػيف الػروايريف، نجػد ص فد روايػق وحيػث حمػت وا 
ديػػػاردي ص مػػػغ فػػػي مػػػدح سػػػعد  ػػػف الضػػػ اب، وذلػػػؾ  مػػػا رحممػػػ  اوداة وحيػػػثي مػػػف معنػػػى 
الرعميـ واا  اـ، اػاؿ الرضػي: وووكػذلؾ كػؿ مػاٍض واػع  عػد وحيػثي، احرمػؿ الماضػي 

 .ئٕٜووالمسرق ؿ، لمعمـو الذي في  ككممات ال،رط، ف ي  وفي وكمماي رااحق ال،رطيي
ا الردجػػػؿ صينمػػػا حػػػطد ادمػػػ  وصلقػػػى رحمػػػ  عمػػػى سػػػطح اػػػذد واػػػذا ُيػػػوحي  ػػػأفد اػػػذ

اورض ال سػػيحق، فبندػػ  صحػػبع إلػػى ال،ػػاعر واػػذا الحػػبع ال ي اراػػ ، ف ػػذا يؤكػػد صندػػُ  صحػػبع 
إلي  في كؿ اوماكف مف اذا الردجؿ المذموـ، واانساف في كؿ اَوْمِكَنق ال ُ دد وصف يكوف 

 ي،مؿ كؿ اوزمنق  الر عيق. في زماف يحوي ، مما يجعؿ اذا المعنى
ػػػا روايػػػق وإذا  ػػػداي فػػػبذا الدالػػػق عمػػػى الزمػػػاف عمػػػى الػػػر ـ مػػػف دمول ػػػا عمػػػى  صمد

إال صفد اومػػر المرػػيقف الحػػدوث و ،ػػكؿ مركػػرر،  ،ئٖٜوالمرػػيقف الحػػدوث والكثيػػر الواػػوع
 ال دد وصف يرممم  زمف ال يحدث في .

ـد اَوزمنق كافق ، واذا ما يجعؿ الروايق اوولى الري ر،رمؿ اَومكنق  كافق ومف َث
 ص،مؿ وصاو  وصكمؿ في مدح سعد وذـ مقا م .
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 :اخلامتح
إفد صاـ ماروصؿ إليػ  ال حػُث اػو صفد المػرالؼ روايػات ،ػعر امػرئ القػيس صثػراح 

مػػف مػػالؿ جولػػق ،ػػااقق فػػي ر ػػوع  ،و يدنرػػ  ،المعنػػى نطقػػت  ػػ  صػػ حات اػػذا ال حػػث فػػي
ؿ انا صفد صثر امرالإنموذج ذي نك ق مرميزة مف ،عرنا  روايػات  ؼالعر ي القديـ، ونسجِّ

القديـ نحوياح وصرفياح وصورياح عمى المعنى  حاجق إلػى دراسػات ر صػيميق  يال،عر العر 
 ػؿ مػف معينػ  الثّر، جزالػق لنن رقؼ عند ،عر كػؿِّ واحػد مػف ،عراانا،وردرسػ   الر صػيؿ،

ػػص َصْظ َػػَر النرػػاال وسػػمّو دالالرػػ . وفػػي الِمرػػا و ال ػػق رراكي ػػ ، ،صل اظػػ  ـ ُيْمكػػف َصف ُنممِّ
َؿ الي ا ال حُث  ما يأري:  الري روصد

لجػر، ويمرمػؼ وكـي الم ريق كنايق عف العدد، ويجوز في ُمَميدزاا الرفع والنصػب وا -ٔ
فػالجر َص مػغ مػف النصػب فػي ركثيػر العػدد، والرفػع دوف النصػب  ،المعنى َرَ عاح لػذلؾ

 في ذلؾ.

َصفد وُرّبي ر يػػػػد الركثيػػػر، وذاػػػب آمػػػروف إلػػػى صن ػػػػا  ذاػػػب طاا ػػػق مػػػف النحػػػاة إلػػػى -ٕ
ػح ال حػُث اػوؿ ص ػي حيدػاف فػي  لمرقميؿ، وايػؿ إن ػا لمركثيػر كثيػراح ولمرقميػؿ امػيالح ،ورجد

 َصفد معنااا ُمسر اد مف السياؽ.

رػػػػػػػػرجيح رصي النحػػػػػػػػاة القػػػػػػػػااميف  ػػػػػػػػَأفد و ػػػػػػػػاذ الرعديػػػػػػػػقي ر يػػػػػػػػد مصػػػػػػػػاح ق ال اعػػػػػػػػؿ  -ٖ
 ي الرى ال رُ يد ذلؾ.لمم عوؿ، مالؼ وامزة الرعديق

ُعمِّؿ مجيذ والالـي  معنى وإلىي  الرضارع والردامؿ  يف معنيي مػا، فػػوإلىي ركػوف  -ٗ
 معنػػػػى وإنر ػػػػاذ ال ايػػػػقي، صمػػػػاوالالـي فركػػػػوف  معنػػػػى والممػػػػؾ واالسػػػػرحقاؽ ي، وكػػػػؿ 
مسػرحؽ ف ايرػ  َصف يمحػػؽ  ُمسػرحق ، صو ر يػػد واالمرصػاصي، وكػػؿ ممػرص ف ايرػػ  
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ر يد والعمق والسػ بي، وكػؿ معمػوؿ ف ايرػ  صف يْمَحػَؽ  عمرػ ، صف يمحؽ  ممرص ، صو 
 فكؿ معانى والالـي يوجد في ا معنى وإلىي.

ظرفير ا رُ يػد ااارػراف والمالصػقق،  مػالؼ ظرفيػق رجىذ وال اذي لمعنى الظرفيق، و  -٘
 وفىي الرى ر يد الولوج واالحرواذ والردَضمعف.

 مػػػػػالؼ وإْفي  ،ف والكثيػػػػػر الواػػػػػوعاُلمرَػػػػػيقِّ وإذاي ال،ػػػػػرطيق رمػػػػػرص  الػػػػػدموؿ عمػػػػػى  -ٙ
 ال،رطيق فبن ا ُرسَرعْمؿ فى الم،كوؾ والمواوـ والنادر.

ممال ػػاح  ػػذلؾ ص مػػب  - صحيانػػاح  –ذاػػب وال ػػراذي إلػػى َصف وإْذي َرْمَحػػُؽ  ػػأدوات ال،ػػرط  -ٚ
 النحاة الذيف ا،ررطوا لذلؾ َصْف رقررف   ا وماي.

د مػػػػالؼ  ػػػػذلؾ واػػػػ ،إلػػػػى َصف وحيػػػػثي ُرسػػػػرعمؿ صداَة ،ػػػػرط يالرضػػػػ ذاػػػػب -ٛ
 .وا َصف ُرَضـ إلي ا ومايرطُمعَظـ النحاة الذيف ا،ر
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 اهلوايش:
                                                      

، ،ػػرح الرضػي عمػى  ٙٙٔ – ٘ٙٔ ، صسرار العر يق ، وينظر: ٜٗ٘عمؿ النحو،  ئو
 .ٚ٘ٔ  - ٙ٘ٔ،  ٗ٘ٔ/ ٖ، الكافيػػق

 ، وروايق الديواف:ٕٙٔ/ٕالكراب، ، وينظر: ٖٔٙ/ٔديواف ال رزدؽ يٕو
                    كممم   المممة  لممم   ممما جر مممر  وكممممة  

 ف
ممبممت  كمممي  ك  ممار                                        فممدكاءم قممد حم

 ف
 

 .ٜٖٔ/ ٔ، اوصوؿ ٛ٘/ ٖينظر: المقرضب،  يٖو
 .ٕٙٔ/ ٕالكراب : ينظر يٗو
 . ٖٕٗ/ ٗر : صوضح المسالؾ ي ،وينظٔالحا،يق راـ و ٛ٘/ ٖالمقرضب  ي٘و
 . ٜٖٔ/ ٔ، وينظر : اوصوؿ  ٜ٘-ٛ٘/ ٖالمقرضب  يٙو
 . ٓٗٗ/ ٙمزانق اودب ولب ل اب لساف العرب  يٚو
 . ٚٚٔديواف امرئ القيس  يٛو
يدػػػق الَقْ ػػُر  ٕٕٔ/ ٖٔالَمْ َمػػُ : الم ػػازة ال عيػػدة . لسػػاف العػػرب، وم ػػ ي  يٜو . الم ػػازة : الَ رِّ

 . ٖٛٗ/  ٓٔلساف العرب وفوزي 
 .177 القيس امرئ ديواف: ينظر يٓٔو
 .1/123 القرآف معاني: ينظر ئٔو
 .188ي رزوؽ ون اد االسكندراني محمد. د: ،رحو القيس امرئ ديواف ينظر ئٕو
/ ٔ، وامػػػػػع ال وامػػػػػع ٜٙٔ/ ٔ، وصوضػػػػػح المسػػػػػالؾ ٕٛٓ/ ٔينظػػػػػر : المسػػػػػاعد  ئٖو

ٜٔٙ. 
/ ٖ، وارر،ػاؼ الضػرب ٛٙ/ ٖ، وينظػر: ،ػرح الرسػ يؿ  ٜٖٗ/ ٔامع ال وامع  يٗٔو

ٜٔٓٓ. 
 .ٜٓٓٔارر،اؼ الضرب   ي٘ٔو
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 . 4/305 الكافيق عمى الرضي ،رح يٙٔو
 .4/305:ن س  المصدر: ينظر يٚٔو
 وجامػػع. 1/253 عقيػؿ ا ػف ،و،ػػرح305/ 4 الكافيػق عمػػى الرضػي ،ػرح: ينظر يٛٔو

 . 261/ 2، العر يػػق الػدروس
 . 3/8 العر يق روسالد وجامع ،156/ 2 عقيؿ ا ف ،رح:  ينظر ئٜو
 . ٕٖديواف امرئ القيس  يٕٓو
 .ٕٕٔ/ٕ، و،رح ص يات سي ويػ ، ٕٖٙ/ٕ، والمقرضػب ٗٓ٘/ٖينظر: الكراب  ئٕو
 . 2/221 سي وي  ص يات ،رح: ينظر يٕٕو
 .48 الك،اؼ يٖٕو
ي، دكرػوراد صطروحقو الكريـ القرآف في االسميق الجممق داللق:وينظر ،48 الك،اؼ يٕٗو

 . 51 ع داهلل محمود ،كر
 . 328، النحويق الدراسات في المعنى ونظريق ،274/ 2 المحرسب يٕ٘و
 او،ػػػعار و،ػػػرح ،221/ 2 سػػػي وي  ص يػػػات و،ػػػرح ،326/ 2 المقرضػػػب: ينظػػػر يٕٙو

 .129/ 1 الجااميق السرق
 .1/129 الجااميق السرق او،عار و،رح ،8/419  اودب مزانق: ينظر يٕٚو
 .194 و،عرد حيار  القيس امرؤ يٕٛو
 .14 القيس امرئ ديواف يٜٕو
 .48 الع،ر القصااد و،رح، 1/84 الجااميق السرق او،عار  ،رح: ينظر يٖٓو
 .49الس ع المعمقات و،رح ،1/84 الجااميق السرق او،عار ،رح: ينظر ئٖو
 .32 القيس امرئ ديواف يٕٖو
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، وحا،ػػػػػيق ٕٜٙٔ/ ٗ، وينظػػػػػر: ارر،ػػػػػاؼ الضػػػػػرب ٕٔٚ/ ٖصوضػػػػػح المسػػػػػالؾ  يٖٖو
 .ٛٗٓٔ/ ٖالص اف 

، والمحػرر الػوجيز ٔ٘ٔ/ ٗ، والحجػق لمقراذالسػ عقٙٛٔ/ ٖينظر: معاني القرآف  يٖٗو
٘ /ٖ٘٘ . 

، وحا،ػػيق الصػػ اف ٜٖٔ/ ٔ، وامػػع ال وامػػع ٕٕٚ/  ٖينظػػر: صوضػػح المسػػالؾ  يٖ٘و
ٖ /ٜٔٓٗ – ٔٓ٘ٓ. 

 . ٕٕٖ/ ٕ،رح الرضي عمى الكافيق   يٖٙو
 .2/322 ن س  المصدر يٖٚو
 .ٛٚ/ ٔمعاني القرآف  يٖٛو
ق ويسي عمى الرصريح، ومط وع   امش: ،ػرح الرصػريح عمػى الروضػيحي، حا،ي يٜٖو

 .ٚٙٔ/ٖ، وينظر: معاني النحو ٚٔٔ/ٕ
 .٘ٙ/ ٕالكراب  يٓٗو
/ ٖ، و،ػػػػرح الرسػػػػ يؿ ٕٔٚػػػػػ ٕٓٚ، وينظػػػػر: المقػػػػرب،  ٖٓ٘/ ٖالنحػػػػو الػػػػوافي  ئٗو

 .ٜٓٔ/ ٔٔ، ودراسات وسمػوب القرآف الكريـ، ٕٓٓ
 .17 القيس امرئ ديواف يٕٗو
 . ٙ٘: ،رح القصااد الع،ر ينظر يٖٗو
 .٘٘ينظر: ،رح المعمقات الس ع لمزوزني  يٗٗو
 . ٚ٘، و،رح القصااد الع،ر ٜٔ/ ٔينظر: ،رح او،عار السرق الجااميق  ي٘ٗو
 .ٕٚٔ/ ٖمعاني النحو  يٙٗو
 .ٕٚفي الحب والحب العذري  يٚٗو
 .ٙٛٔامُرؤالقيس حيار  و،عرد  يٛٗو
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، ٖٚٚٔ/ ٗارر،ػػػػػاؼ الضػػػػػرب  ٕٛٛ/ ٗينظػػػػػر: ،ػػػػػرح الرضػػػػػي عمػػػػػى الكافيػػػػػق  يٜٗو
 . ٜٖٗ- ٖٛٗوالجني الداني 

 .ٗٛٗ – ٕٛٗ/ ٗينظر: ،رح  الم صؿ  يٓ٘و
، والجنػػي الػػداني ٓٛٔ/ ٔ، وم نػػي الم يػػب ٖٛٚٔ/ ٗينظػػر: ارر،ػػاؼ الضػػرب  ئ٘و

ٖٜٗ – ٗٗٓ. 
 .ٕٚٛ/ ٗ، و،رح الرضي عمى الكافيق ٓٛٔ/ ٔينظر: م ني الم يب يٕ٘و
 .ٓٗٗالجني الداني ، و ٖٚٚٔ/ ٗينظر: ارر،اؼ الضرب  يٖ٘و
 .ٖٛٚٔ/ ٗارر،اؼ الضرب :ينظر يٗ٘و
، ٖٖٖ/ ٕلرجػػػػػؿ مػػػػػف صزد السػػػػػراة، والمصػػػػػااص  ٕٙٙ/ ُٕنسػػػػػب فػػػػػي الكرػػػػػاب  ي٘٘و

 .ٕٙٙورصؼ الم اني 
 . ٔٗٗ، والجني الداني ٕٙٙينظر: رصؼ الم اني  يٙ٘و
 . ٓٔديواف امرئ القيس  يٚ٘و
 . ٖٗٗينظر: الجني الداني  يٛ٘و
، والحػػػروؼ العاممػػػق فػػػي القػػػرآف الكػػػريـ  ػػػيف ٖٔ٘- ٖٓ٘/ ٔينظػػػر: االنصػػػاؼ  يٜ٘و

 . ٜٖٗالنحوييف وال ال ييفوصطروحػػػػػػػػػق دكرورادي، 
، و،ػػرح الرضػػي عمػػى الكافيػػق ٙٚ، والجنػػي الػػداني ٓ٘ٗينظػػر: رصػػؼ الم ػػاني  يٓٙو

ٗ /ٕٜٛ . 
 .ٕٔديواف امرئ القيس  ئٙو
ي  يػػؿو العػػرب افلسػػ: ينظػػر.  ُيضػػاجع صو ُحْ مػػى وصمػػ  يرضػػع الط ػػؿ:  الُمْ يػػؿ يٕٙو

10/159 . 
 . ٕٔ، وديواف صمرئ القيس ٜٚينظر: ،رح او،عار السرق الجااميق  يٖٙو



 
 

12 

 

 جملة آداب الفراهيدي
 ( السنة األوىل 2العدد )

 أثر اختالف روايات 
 مرئ الـقيـساذـعـر 

 
 

 محمد جمعة حدين د. م. أ.
 جاالك حدين دعيدم. م.

                                                                                                                                       

 . ٓٗينظر : ،رح القصااد الس ع الطواؿ الجااميات،  يٗٙو
المزدكيػق : صصػحاب مػزدؾ ظ ػػر فػي صيػاـ ا ػاذ صنػػو ،ػرواف، ور عػ   ا ػاذ، واطمػػع   ي٘ٙو

عو الػى صف يكػوف النسػاذ واومػواؿ صنو ،رواف عمى مذا   وافرراا  فقرم  وكػاف يػد
/ ٔم احاح  يف الناس وم،رركيف في ا كالماذ وال واذ والكُ . ينظر الممؿ والنحػؿ 

ٕٜٗ. 
 .ٜٛٔامُرؤ القيس  حيار   و،عرد   يٙٙو
 فػػي االصػػا قيي النػػار الػػى ال،ػػعراذ لػػواذ حامػػؿ القػػيس امػػرؤ:وو يو الن ػػي اػػاؿ يٚٙو

 .٘ٓٗ/ ٕ، والمزاػػػػر ٕ٘ال،ػػػػعراذ وينظػػػػر: ال،ػػػػعر و   2/390 الصػػػػحا ق رمييػػػػز
 .ٕٚٗ/ٔوالحديث منكر،ينظر:رعجيؿ المن عق ال ف حجر العسقالني 

 .ٜٚديواف امرئ القيس  يٛٙو
 .ٕٔالمصدر ن س   يٜٙو
 .ٜٖٙ، وديواف امرئ القيس ٕٗينظر: ،رح القصااد الس ع الطواؿ الجااميات  يٓٚو
 .ٖٗينظر: ،رح المعمقات الس ع لمزوزني  ئٚو
 .ٕٕٙامق طوؽ الحم يٕٚو
صّن  ااؿ: و صال ال َيْمُمَوفد َرُجٌؿ  امرصٍة  يوجاذ في الحديث: عف ُعَمَر عف الن ي يٖٚو

 ي. ٕ٘ٙٔو راـ الحديث  ٛٓٙإاّل كاَف ثالَث ما الّ،يطاُفي جامع الررمذي 
، وينظػػر: امػػرؤ القػػيس  صميػػر ال،ػػعراذ  فػػي العصػػر القػػديـ  ٛٗال،ػػعر وال،ػػعراذ  يٗٚو

ٕٓ-ٕٕ. 
، وحػػروؼ ااضػػافق فػػي اوسػػاليب ٖٙ، والجنػػي الػػداني ٕٛٚ/ ٗ راػػاف ينظػػر: ال ي٘ٚو

 . ٕٙٔالعر يق 
 .ٖ٘ٔ، ومصا يح  الم اني ٖٙ، والجني الداني ٖٚٔ/ ٔينظر: م ني الم يب  يٙٚو
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 .ٕٚٔ/ ٗالكراب  يٚٚو
 .ٕٛٚ/ ٕٔينظر: لساف العرب ولصؽي  يٛٚو
 .ٚٔ/ ٖو ، ومعاني النحٗٚٗ/ ٗ، وينظر: ،رح الم صؿ ٖٚٔ/ٔم ني الم يب يٜٚو
 .ٚٔٗ/ ٕ، وامع ال وامع ٖٚٔ/ٔ، وم ني الم يب ٖٕٕينظر: المقرب  يٓٛو
 .ٗٗٔ – ٖٚٔ/ ٔينظر: م ني الم يب  ئٛو
 . ٗٗٔ – ٖ٘ٔينظر: مصا يح الم اني  يٕٛو
، ومصػػػا يح الم ػػػاني ٖٛ- ٖٚ، والجنػػػي الػػػداني ٖٛٔ/ ٔينظػػػر: م نػػػي الم يػػػب  يٖٛو

ٖٔٙ. 
 ي.44والسعود ص ي ر سير في الجرِّ  حروؼ معاني صثر: وينظر ،229 الك،اؼ يٗٛو
 .٘٘/ ٖ، ومعاني النحو ٕٕ٘، ومصا يح الم اني ٜٓٔالجني الداني  ي٘ٛو
 .ٜٕٔ – ٕ٘ٚ/ ٔينظر: م ني الم يب  يٙٛو
 .ٜٙينظر: الجني الداني  يٚٛو
 .٘٘/ ٖ، ومعاني النحو ٜٓٔ، والجني الداني ٜٕٗينظر: رصؼ الم اني  يٛٛو
 وظاارة ،253/ 2 ال وامع وامع ،280/ 1  يبالم م ني ،298 اُوزايق: ينظر يٜٛو

 .150 العر يق في الرعويض
 حروؼ وصثرمعاني ،298 – 297 الم اني رصؼ: وينظر ،287/ 2 االارضاب يٜٓو

 .153 السعود ص ي ر سير في الجرِّ 
 . 56 القيس امرئ ديواف ئٜو
 العػػرب سػػافل ينظػػر.  عْنػػ  َكػػؼد  ِإذا، ال،ػػيذ عػػف فػػالفٌ  َصْاصػػرَ : ُيقػػاؿُ : صاصػػر - يٕٜو

 .11/184ي اصرو
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 مػػػػا معجػػػػـ ينظػػػػر، ياػػػػوو وا مػػػػ   العاليػػػػقي عػرعػػػػػروو، موضػػػػعاف:  اػػػػووعرعر -
 .3/932 اسرعجـ

 . ٖٛ،رح ديواف امرئ القيس وحسف السندو يي  يٖٜو
، وديػػػواف امػػػرئ القػػػيس و،ػػػرح ٚٛٔ/  ٔينظػػػر: ،ػػػرح او،ػػػعار السػػػرق الجااميػػػق  يٜٗو

 . ٕٚمحمد االسكندراني  ون اد رزوؽي 
، ومصػػا يح ٖٚ – ٖٙ، والجنػػي الػػداني ٖٛٔ – ٖٚٔ/ ٔنظػػر: م نػػي الم يػػب ي يٜ٘و

 .ٖٙٔ – ٖ٘ٔالم اني 
 .ٜٛرسااؿ اوحزاف في فمس ق الجماؿ والحب،  يٜٙو
 .178/ 1 الجااميق السرق او،عار ،رح يٜٚو
 .ٖٙامرؤ القيس  حيار  و،عرد   يٜٛو
 .ٔٙديواف امرئ القيس  يٜٜو
 .ٚٚحمد االسكندراني ون اد رزوؽي ينظر: ديواف امرئ القيس و،رح م يٓٓٔو
، وديػػواف امػػرئ القػػيس و،ػػرح  ٚٛٔ/ ٔينظػػر: ،ػػرح او،ػػعار السػػرق الجااميػػق  ئٓٔو

 .ٚٚمحمد االسكندراني  ون اد رزوؽي 
 .ٜٙٚينظر: القاموس المحيط والظرؼي  يٕٓٔو
 . 649/ 1 الروضيح عمى الرصريح ،رح: وينظر ،226/ 4 الكراب يٖٓٔو
 في ااضافق وحروؼ ،445/ 2 ال وامع وامع ،223 /1 الم يب م ني: ينظر يٗٓٔو

 .37-36 العر يق اوساليب
 ااضػػافق وحػػروؼ ،451-450 الم ػػاني ورصػػؼ ، 412/ 1 اُوصػػوؿ: ينظػػر ي٘ٓٔو

 .37-36 العر يق صوساليب في
 .192 القيس امرئ ديواف يٙٓٔو
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ـَ :  الرجػػػػؿُ  رم دػػػػبَ : رم دػػػػب - يٚٓٔو /  12ي ل ػػػػبو العػػػػرب لسػػػػاف: ينظػػػػر. ور،ػػػػمر َرحػػػػزد
218. 

: ينظػػػر ، و يراػػػا والنسػػػاذ الظِّ ػػػاذ مػػػف القطيػػػع واػػػوي: سػػػربوجمػػػع: صسػػػراب -
 .102ي السربو المحيط القاموس

 القػػاموس: ينظػر الميػػؿ، مػف والقطعػق الّنعامػػق واػيي الردعمػػقو  جمػع: الّرعػاؿ -
 .926 ػ 925ي رعؿو المحيط

 .192 القيس امرئ ديواف يٛٓٔو
 امػػػرئ وديػػػواف ، 184ي  السػػػندو ي سػػػفحو القػػػيس امػػػرئ ديػػػواف ،ػػػرح: ينظػػػر يٜٓٔو

 .202ي رزوؽ ون اد  االسكندراني محمد:  ،رحو القيس
 . ٔٛ/ ٖ، ومعاني النحو ٗٔٗ/ ٔينظر: اُوصوؿ  يٓٔٔو
، وديػواف امػرئ القػيس ٗٛٔينظر: ،رح ديواف امرئ القيس وحسػف السػندو يي  ئٔٔو

 .ٕٕٓو،رح: محمد االسكندراني  ون اد رزوؽي 
 .ٖٜٔس ديواف امرئ القي ئٕٔو
 . ٔٛ/ ٖ، ومعاني النحو  ٗٔٗ/ ٔينظر: اُوصوؿ  ئٖٔو
 . ٖٓ٘ديواف امرئ القيس و ،رح: محمد االسكندراني  ون اد رزوؽ ي يٗٔٔو
، و،ػػػػػرح ٕٓٗ – ٜٔٗ/ ٔ، وم نػػػػػي الم يػػػػػب ٔٛٔ/ ٔينظػػػػػر: الُ ػػػػػّرة المم يػػػػػق  ي٘ٔٔو

 . ٖٓ، وحروؼ ااضافق  في اوساليب العر يق ٖٛٙ/ ٔالرصريح 
 .٘ٗ ق الذ ياني ديواف النا  يٙٔٔو
، وحروؼ ااضافق في ٖٛٙ/ ٔ، و،رح الرصريح ٙ/ ٖينظر: ،رح  الرس يؿ  يٚٔٔو

 .ٖٓصوساليب العر يق 
 .ٙ/ٖ، وينظر: ،رح الرس يؿ  ٕٕٗ/ ٗالكراب  يٛٔٔو
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 . ٕ٘ٗ-ٜٔٗ/ ٔينظر: م ني الم يب  ئٜٔو
، ومصػا يح  الم ػاني  ٜٔٗ/ ٔ، وم ني الم يب ٔٙٗ/ ٗينظر: ،رح الم صؿ  يٕٓٔو

ٖٔٛ. 
، والجنػػػػػػي الػػػػػػداني  ٛٔٚٔ/ ٗ، وارر،ػػػػػػاؼ الضػػػػػػرب ٕٕ٘/ ٗينظػػػػػػر: الكرػػػػػػاب  ئٕٔو

ٖٕٔ. 
 .ٛٔديواف امرئ القيس  ئٕٕو
 .ٖٕ/ٖٔاومثؿ: اوحسف واوفضؿ . ينظر: لساف العرب ومثػؿي   ئٖٕو
، وديػػػػواف صمػػػػرئ ٜ٘، و،ػػػػرح المعمقػػػػات السػػػػ ع ٗٛينظػػػػر: جم ػػػػرة ص،ػػػػعارالعرب يٕٗٔو

 .ٖٔٚالقيس 
 .ٔٚٔديواف ال حرري،  يٕ٘ٔو
، وينظػػر: ،ػػرح القصػػااد السػػ ع الطػػواؿ ٜٙ/ ٔ،ػػرح اَو،ػػعار السػػرق  الجااميػػق  يٕٙٔو

 .ٗٙ، و،رح القصااد الع،ر ٚٚ
، وينظػػر: ،ػػرح  اَو،ػػعار  السػػرق الجااميػػق ٚٚ،ػػرح  القصػػااد السػػ ع  الطػػواؿ  يٕٚٔو

ٔ /ٜٙ. 
 .ٜٔ-ٛٔديواف امرئ القيس  يٕٛٔو
 .ٖٕٚ – ٖٕٙامرؤ القيس  حيار  و،عرد  ئٜٕو
، ٓٛ، والوصػػػػؼ عنػػػػد امػػػػرئ القػػػػيس ٖٕرؤ القػػػػيس حيارػػػػ  و،ػػػػعرد ينظػػػػر: امػػػػ يٖٓٔو

 .٘ٔٔوالمطاب النقدي عند صدونيس 
 .ٖٓٔرحمق في معمقق امرئ القيس   ئٖٔو
 .ٜٕٔالمصدر ن س   ئٕٖو
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/ ٔ، وينظػػر: ،ػػػرح صو،عارالسػػرق  الجااميػػػق ٖٕٙامػػرؤ القػػػيس  حيارػػ  و،ػػػعرد  ئٖٖو
 .ٗٙ، و،رح  القصااد  الع،ر ٜٙ

 . 39 وال،عراذ ال،عر يٖٗٔو
 .ٖٙ، وينظر: امرؤ القيس  حيار  و،عرد ٛٗال،عر وال،عراذ  يٖ٘ٔو
 مف اذد الرسالق . ٗٚينظر: ص حق  يٖٙٔو
 . ٗٛ- ٖٛينظر: امرؤ القيس  حيار  و،عرد  يٖٚٔو
 والجنػػي ،238  العر يػػق وصسػػرار ،589  النحػػو عمػػؿ: وينظػػر ،63/ 3 الكرػػاب يٖٛٔو

 .208  الداني
 .589  والنح عمؿ: وينظر ،63/ 3 الكراب ئٜٖو
 .207  الداني والجني ، 186  الم اني رصؼ: ينظر يٓٗٔو
 .113: الم اني مصا يح: ينظر ئٗٔو
 .237  العر يق صسرار يٕٗٔو
 المعاصرػػػ العرااػػي لم،ػػعر الم ػػوي الرركيػػب وفػػي ،54/ 4النحػػو معػػاني: ينظػػر يٖٗٔو

 .94ػ93المطم ي مالؾ،ػ وال ياري المالاكق ونازؾ السياب ،عر في ل ويق دراسق
 .41الم اني ومصا يح ،367 الداني الجني: وينظر ،127/ 1الم يب م ني يٗٗٔو
 .87المعاصر العرااي لم،عر الم وي الرركيب وفي ،4/57النحو معاني:ينظر ي٘ٗٔو
 . ٖٚٙ، وينظر: الجني الداني   ٘٘/ ٕالمقرضب  يٙٗٔو
 .ٖٚٙ، والجني الداني ٘٘/ٕوينظر: المقرضب  ٓٙ/ ٖالكراب  يٚٗٔو
 .62/ 4 النحو  معانػػي: ينظرو  ،227 اارقاف يٛٗٔو
 .136القيس امرئ ديواف يٜٗٔو
 .62يجمؿو،ال ال ق صساس:ينظر. َصَسندتْ : النااق اذد جميؿ،وجمدت جميع: الجمدق يٓ٘ٔو
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 .ٜٔٗديواف امرئ القيس   ئ٘ٔو
، وديواف امرئ القيس و،ػرح: ٖٗٛديواف امرئ القيس ورحقيؽ: حنا ال اموريي  يٕ٘ٔو

 .ٗ٘ٔرزوؽي محمد االسكندراني و ن اد 
، وديػػواف امػػرئ القػػيس ورحقيػػؽ ٖٖٔ/ ٔينظػػر: ،ػػرح او،ػػعار السػػرق الجااميػػق  يٖ٘ٔو

 .ٖٖٛ – ٕٖٛحنا ال اموريي 
،  ٖٛ –حيار  و،عرد  –، وامرؤ القيس  ٕٗ٘ينظر: مصادر ال،عر الجاامي  يٗ٘ٔو

 . ٘ٗوامرؤ القيس صمير ال،عر في العصر القديـ 
، ومصػػػادر ال،ػػػعر الجػػػاامي ٖٖٔ/ ٔينظػػػر: ،ػػػرح او،ػػػعار السػػػرق الجااميػػػق  ي٘٘ٔو

ٕ٘ٗ. 
، واواعػػد النحػػو العر ػػي ٜٕٚينظػػر: نظػػاـ الجممػػق العر يػػق ورسػػالق ماجسػػريري،  يٙ٘ٔو

 .ٖٛ٘في ضوذ نظريق النظـ  
 .ٕٕٗ/ ٗالكراب  يٚ٘ٔو
 . ٕٕٛ، ومصا يح الم اني ٖٛ٘، وينظر: رصؼ الم اني ٜٔٔالصاح ي  يٛ٘ٔو
، و،ػػػػػرح الرضػػػػػي  عمػػػػػى ٕٗٛ، والجنػػػػػي الػػػػػداني   ٜٔٔينظػػػػػر: الصػػػػػاح ي :  يٜ٘ٔو

 .ٙٛٔ/ ٖالكافيق 
 .ٙٛٔ – ٘ٛٔ/ ٖ، و،رح الرضي عمى الكافيق ٕٚٙينظر: اارقاف   يٓٙٔو
 .ٚٚ/ ٗ، وينظر معاني النحو  ٘ٛٔ/ ٕ،رح الرضي عمى الكافيق  ئٙٔو
 .ٕٙ/ ٗ، ومعاني النحو ٕٕٚينظر: اارقاف   يٕٙٔو
 .ٜديواف امرئ القيس   يٖٙٔو
، والردسػػػـ   ٜٕٖ/ ٗ، ينظػػػر: لسػػػاف العػػػرب ودرسي  َدَرَس ال،ػػيُذ والردسػػػـ: ع ػػػا يٗٙٔو

 .ٕ٘ٔ/ ٘اوثر، وايؿ:  قيق اوثر. ينظر: لساف العر ب ورسـي 
 . ٖٛٙديواف امرئ القيس  ي٘ٙٔو
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،  ٕ٘/ ، و،ػػػػرح القصػػػػااد الع،ػػػػر  ٔينظػػػػر: ،ػػػػرح او،ػػػػعار السػػػػرق الجااميػػػػق  يٙٙٔو
 . ٕٔوديواف امرئ القيس و ،رح: صالح الديف ال واريي 

، ٕٓٔ/ ٖ، و،ػػػرح الم صػػػؿ ٖٙ، وينظػػػر: حػػػروؼ المعػػػاني  ٓٙ/ ٖ الكرػػػاب يٚٙٔو
 .ٖٗٔ/ ٕو،رح الرس يؿ 

 .ٖٚ، وينظر: مصا يح الم اني  ٕٚٔ/ ٕامع ال وامع  يٛٙٔو
 .ٙٙ، ، وينظر: صسموب إذ  في الدراسات القرآنيق والنحويقٚٗٔ/ ٕاانصاؼ  يٜٙٔو
نحػػػو، ، وك،ػػػؼ الم،ػػػكؿ فػػػي ال ٜٓ٘، وينظػػػر: عمػػػؿ النحػػػو  ٙ٘/ ٖالكرػػػاب  يٓٚٔو

 .ٜٖٔ/ ٖ، و،رح الرس يؿ ٖٓٓ، والمقرب ٗٚٔ
، وفػػػػػي الرركيػػػػػب ٕٔ٘/ٖ، وينظػػػػػر: ،ػػػػػرح او،ػػػػػموني ٔٙ/  ٕمعػػػػػاني القػػػػػرآف  ئٚٔو

 .ٜٖٗ، ونظاـ الجممق العر يق ٚٓٔالم وي لم،عر العرااي المعاصر  
 والػػػػػدر ،446/ 2 الر يػػػػػاف: وينظػػػػػر ،475/ 4  الكافيػػػػػق عمػػػػػى الرضػػػػػي ،ػػػػػرح يٕٚٔو

/ 1  القػرآف وسػموب ودراسات ، 289/ 6 المكنوف الكراب عموـ في  المصوف
 .287العر يق الجممق ونظاـ ،105- 104

 ديػػواف فػػي العر يػػق الجممػػق: وينظػػر ،173 العػػامري ر يعػػق  ػػف ل يػػد ديػػواف ،ػػرح يٖٚٔو
 . 349ي ماجسرير رسالقو العامري ر يعق  ف ل يد

، واواعػػػد  ٕٚٛ، وينظػػػر: نظػػػاـ الجممػػػق العر يػػػق   ٕ٘ديػػػواف النا  ػػػق الػػػذ ياني  يٗٚٔو
 .ٖٛ٘النحو العر ي فػي ضػوذ نظريػػػق  النظـ  

 .ٔٚٔديواف امرئ القيس   ي٘ٚٔو
ـع : كثػػر لحمػػ ، ينظػػر: لسػػاف العػػرب وجمػػـي   يٙٚٔو ـُ ، ف ػػو صجػػ ـد العظػػ ، ٖٛٙ/ َٕجػػ

، ٜٕٗ/ َٜعَ ِت الريُاح اآلثاَر: إذا دَرسْر ا ومحْر ا. ينظر: لساف العرب وع اي 
لدعراعػػػق والِمػػػْدَرع : ضػػػرب مػػػف الثيػػػاب ُرمػػػ س ينظػػػر: درع المػػػرصة : اميصػػػ ا ، وا

لسػاف العػرب وودؽي  : ، المودؽ: الموضع، ينظر ٖٖٔ/ ٗلساف العرب ودرعي 
ٔ٘ /ٕ٘٘. 

 . ٕٙٗديواف امرئ القيس  يٚٚٔو
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، و،ػػػرح ديػػػواف امػػػرئ القػػػيس و،ػػػرح: حسػػػف ٔٚٔينظػػػر: ديػػػواف امػػػرئ القػػػيس  يٛٚٔو
االسػكندراني ون ػػاد رزوؽي ، وديػواف امػرئ القػػيس و،ػرح محمػد ٖٚٔالسػندويي 

ٕٔٛ. 
 .ٛٗ/ ٗمعاني النحو   يٜٚٔو
 .ٕٓٙ/ ٗ، ومعاني النحو ٕٕٚينظر: اارقاف   يٓٛٔو
 .ٕٗٗينظر: ديواف امرئ القيس ئٛٔو
 .32ن س  المصدر يٕٛٔو
 .ٕٚٗ، واارقاف  ٓٚٔ، ومصا يح الم اني  ٙٚٔ/ ٔينظر: م ني الم يب  يٖٛٔو
/ ٕالمقرصد فػي ،ػرح اايضػاح، ، و ٜٓ٘، وينظر :عمؿ النحو ٙ٘/ ٖالكراب  يٗٛٔو

 .ٓٚٔومصا يح الم اني   ،ٖٔٔٔ
، وينظػػػػػػر: فػػػػػػي الرركيػػػػػػب الم ػػػػػػوي لم،ػػػػػػعر العرااػػػػػػي ٚٓٔ- ٙٓٔ/ ٔالكرػػػػػػاب  ي٘ٛٔو

 .ٕٔٔ- ٔٔٔالمعاصر  
 .ٔٙٗ/ٔ،رح الرضي عمى الكافيق  يٙٛٔو
، ونظػػػاـ الجممػػػق ٕٔٔينظػػػر: فػػػي الرركيػػػب الم ػػػوي لم،ػػػعر العرااػػػي المعاصػػػر   يٚٛٔو

 .ٕ٘ٛالعر يق  
 .ٖٔٔديواف امرئ القيس   يٛٛٔو
 .ٜٓٗ، وديواف امرئ القيس ٖٕٙ/ٔ،رح او،عار السرق الجااميق  يٜٛٔو
، وينظر: ديواف امرئ ٕٓٔينظر: ،رح ديواف امرئ القيس وحسف السندو ي ي  يٜٓٔو

 . ٗٙالقيس و،رح: صالح الديف ال وا ريي 
، ٗٗ/ ٗ، و،ػػػػرح ا ػػػػف عقيػػػػػؿ ٙ٘٘/ ٔينظػػػػر: ،ػػػػرح الجمػػػػؿ ال ػػػػف عصػػػػ ور  ئٜٔو

 .ٖ٘ٗل  جػق المرضيق وا
 .ٜٛٔ/ ٖ،رح الرضي عمى الكافيق   ئٕٜو
 .ٕٙ/ٗ، ومعاني النحو ٕٕٚينظر: اارقاف:  ئٖٜو
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 :حثد املصادز واملساجع
 انكتة املطثوعح:  - أ
اارقاف في عموـ القرآف، رأليؼ: جالؿ الديف ع ػد الػرحمف  ػف ص ػي  كػر السػيوطي  -ٔ

، دار الكرػب ٔا،ػـ، طاػي، ض ط  وصحح  ومػّرج آيارػ : محمػد سػالـ ا ٜٔٔوت
 ـ.ٕٗٓٓ -اػ  ٕ٘ٗٔل ناف ،  -العمميق،  يروت 

ارر،اؼ الضدرب مف لساف العرب، رأليؼ : محمػد  ػف يوسػؼ ال،ػ ير  ػأ ي حيدػاف  -ٕ
اػي، رحقيؽ و،رح ودراسق: د.رجب عثماف محمد، مراجعق: د.  ٘ٗٚاوندلسي وت

 ـ. ٜٜٛٔاػ ػ ٛٔٗٔ، ة، مكر ق المانجي، القاار ٔرمضاف ع د الرواب ، ط
اػػي،  ٘ٔٗ: عمي  ػف محمػد النحػوي ال ػروي و تؼاُوزايق في عمـ الحروؼ، رألي -ٖ

ط، مط وعػػات مجمػػع الم ػػق العر يػػق،  دم،ػػؽ، ٓرحقيػػؽ: ع ػػد المعػػيف الممػػوحي، د
 ـ ٜٔٚٔاػ ػ  ٜٖٔٔ

 صسػػػػاس ال ال ػػػػق، رػػػػأليؼ: جػػػػاراهلل ص ػػػػي القاسػػػػـ محمػػػػود  ػػػػف عمػػػػر الزمم،ػػػػري -ٗ

ل نػاف،  –ط ،دار المعرفػق،  يػروت ٓ، د رحقيؽ : ع د الرحيـ محمػود اػي،ٖٛ٘وت
 ت. ٓد

صسػرار العر يػق، رػػأليؼ: ص ػي ال ركػػات ع ػد الػرحمف  ػػف محمػد  ػػف ع يػداهلل اون ػػاري  -٘
، دار اوراػػػـ  ػػػف ص ػػػي اوراػػػـ، ٔاػػػػي، رحقيػػػؽ:  ركػػػات يوسػػػؼ َا عػػػود، ط ٚٚ٘وت

 ـ. ٜٜٜٔاػ ػ  ٕٓٗٔل ناف،  - يروت 
لنحويػػػق، رػػػأليؼ: د. ع ػػػد العػػػاؿ سػػػالـ ُصسػػػموب وإذي فػػػي ضػػػوذ الدراسػػػات القرآنيػػػق وا -ٙ

، ط  ـ.ٜٛٛٔاػ ػ  ٛٓٗٔ، مؤسسق الرسالق،  يروت، ٔمكـر
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ااصػػػػا ق فػػػػي رمييػػػػز الصػػػػحا ق، رػػػػأليؼ: صحمػػػػد  ػػػػف عمػػػػي  ػػػػف حجػػػػر العسػػػػقالني  -ٚ
اػػ ػ ٕٔٗٔ، دار الجيػؿ،  يػروت، ٔاػي، رحقيؽ: عمي محمد ال جاوي، ط ٕ٘ٛوت

 ـ. ٕٜٜٔ
 ػػػػف سػػػػ ؿ  ػػػػف السػػػػراج  النحػػػػوي اوصػػػػوؿ فػػػػي النحػػػػو، رػػػػأليؼ: ص ػػػػي  كػػػػر محمػػػػد  -ٛ

  -، مؤسسػػػػق الرسػػػػالق،  يػػػػروت ٗاػػػػػي، رحقيػػػػؽ: ع ػػػػد الحسػػػػيف ال رمػػػػي، ط ٖٙٔوت
 ـ. ٜٜٜٔ -اػ  ٕٓٗٔل ناف 

االارضاب فػي ،ػرح صدب الكرػاب، رػأليؼ: ص ػي محمػد ع ػداهلل  ػف محمػد  ػف السِّػيد  -ٜ
اػي رحقؽ: ص. مصط ى السقا، و د. حامػد ع ػد المجيػد، د.ط،   ٕٔ٘ال طميوسيوت

 ـ. ٜٜٓٔر ال،ؤوف الثقافيق العامق،   داد، دا
امػػرؤ القػػيس صميػػر ال،ػػعر فػػي العصػػر القػػديـ، رػػأليؼ: د. سػػيؼ الػػديف الكارػػب،  -ٓٔ

 ـ. ٕٙٓٓاػ ػ  ٕٚٗٔدار ال،رؽ العر ي،  يروت، ، طٓد
، دارالمعػػارؼ، ٗامػػرؤ القػػيس حيارػػ  و،ػػعرد ، رػػأليؼ: د.الطدػػاار صحمػػد مكػػي، ط -ٔٔ

 ـ. ٜٜٚٔالقاارة، 
اؿ المػػالؼ  ػػيف النحػػوييف ال صػػرييف والكػػوفييف، رػػأليؼ: ص ػػي اانصػػاؼ فػػي مسػػا -ٕٔ

اػػػي ، اػػددـ  لػػ   ٚٚ٘ال ركػػات ع ػػد الػػرحمف  ػػف محمػػد  ػػف ُع يػػد اهلل  اون ػػاري وت
، دار ٕووضع اوام،  وف ارس : حسف حمد،  ب،راؼ: د. صميؿ  ديع يعقوب، ط

 ـ. ٕٚٓٓاػ ػ  ٕٛٗٔل ناف،  -الكرب العمميق ،  يروت 
لى صل يق ا ف مالؾ، رأليؼ: ص ػي محمػد ع ػداهلل جمػاؿ الػديف  ػف صوضح المسالؾ إ -ٖٔ

اػي، معػ  كرػاب: عػدة  ٔٙٚيوسؼ  ف صحمد  ف ع داهلل  ف ا،اـ اونصاري وت
السالؾ إلى رحقيؽ صوضح المسػالؾ: محمػد محيػي الػديف ع ػد الحميػد، د.ط، دار 

 الطالاع، القاارة. د.ت. 
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 ٜٗٚمحمد  ف ع داهلل الزرك،ػي وتال رااف في عموـ القرآف، رأليؼ:  در الديف  -ٗٔ
اػي، مّرج صحاديث  واػّدـ لػ  وعمّػؽ عميػ : مصػط ى ع ػد القػادر عطػا،  د.ط، دار 

 ـ. ٕ٘ٓٓاػ ػ  ٕٙٗٔ -ٕ٘ٗٔل ناف،  -ال كر،  يروت 
ال  جػػق المرضػػيق  فػػي ،ػػرح اول يػػق، رػػأليؼ: جػػالؿ الػػديف ع ػػد الػػرحمف  ػػف ص ػػي  -٘ٔ

، ٘يػػ : ااسػػـ الحسػػيني، طاػػػي، صػػحح  وحققػػ  وعمّػػؽ عم ٜٔٔ كرالسػػيوطي وت
 اػ.  ٜٔٗٔإيراف ،  -دار الحكمق، اـ 

الر ياف في إعراب القرآف الكريـ، رأليؼ: ص ػي ال قػاذ ع ػداهلل  ػف الحسػيف العك ػري  -ٙٔ
اػػػػػي، إ،ػػػػراؼ: مكرػػػػب ال حػػػػوث والدراسػػػػات فػػػػي دار ال كػػػػر، د.ط، دار  ٙٔٙوت

 ـ. ٕ٘ٓٓ -اػ  ٕٙٗٔ -ٕ٘ٗٔال كر،  يروت، 
اػػػػي،  ٜٕٚ ػػػي عيسػػػى محمػػػد  ػػػف عيسػػػى الررمػػػذيوتجػػػامع الررمػػػذي، رػػػأليؼ: ص -ٚٔ

 ـ. ٕٗٓٓ -اػ  ٕٗٗٔ، مكر ق ا ف حجر، ٔرحقيؽ: يوسؼ الحاج صحمد، ط
جػػامع الػػدروس العر يػػق، رػػاليؼ: ال،ػػيخ مصػػط ى ال اليينػػي، راجػػع اػػذد الط عػػق  -ٛٔ

 يػػروت  –، المكر ػػق العصػػريق ػ صػػيدا ٖٙونقح ػػا: د. محمػػد صسػػعد النػػادري، ط
 ـ.ٕٓٓٓ -اػ  ٕٓٗٔ

ص،ػػعار العػػرب، رػػأليؼ : ص ػػي زيػػد محمػػد  ػػف ص ػػي المطػػاب  القر،ػػي وت جم ػػرة  -ٜٔ
اػي، ،رح ا وض ط نصوص ا واّدـ ل ا: د. عمر فاروؽ الطّ اع، د.ط، ٓٚٔنحو

 ل ناف، د.ت. -دار اوراـ ،  يروت 
اػػي، ٜٗٚأليؼ: حسف  ف ااسػـ المػرادي وتالجنى الداني في حروؼ المعاني، ر -ٕٓ

، دار الكرػب العمميػق،  يػروت ٔنديـ فاضؿ، طرحقيؽ: فمر الديف ا اوة، ومحمد 
 . ٕٜٜٔ -اػ  ٖٔٗٔل ناف،  -
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حا،ػػيق الصػػ اف عمػػى ،ػػرح او،ػػموني عمػػى صل يػػق ا ػػف مالػػؾ، رػػأليؼ: محمػػد  ػػف  -ٕٔ
اػي ، مع  ،رح ال،وااد لمعيني ، محمػود  ػف صحمػد  ػف  ٕٙٓٔعمي الّصّ اف وت

 نػػػػاف، ل –، دار ال كػػػػر،  يػػػػروت ٔاػػػػػي، ط ٘٘ٛموسػػػػى  ػػػػدر الػػػػديف العينػػػػي وت
 ـ. ٜٜٜٔ-اػ ٜٔٗٔ

الُحجق لمقّراذ الس عق صامػق اومصػار  الحجػاز والعػراؽ  وال،ػاـ الػذيف ذكػراـ  ص ػو  -ٕٕ
اػػػػػي، وضػػػػع حوا،ػػػػي  وعمّػػػػؽ عميػػػػ : كامػػػػؿ مصػػػػط ى  ٖٚٚ كػػػر  ػػػػف مجااػػػػد وت

 ـ. ٕٔٓٓ -اػ  ٕٔٗٔل ناف،  –، دار الكرب العمميق ،  يروت ٔال نداوي، ط
رػػأليؼ: يوسػػؼ نمػػر ذيػػاب، د.ط، دار  العر يػػق، بحػػروؼ ااضػػافق فػػي اوسػػالي -ٖٕ

 ـ. ٕٜٛٔالجاحظ،   داد، 
مزانػػق اودب ولػػب ل ػػاب لسػػاف العػػرب، رػػأليؼ: ع ػػد القػػادر  ػػف عمػػر ال  ػػدادي      -ٕٗ

، دار ٔاػػػي، رحقيػػؽ: محمػػد ن يػػؿ طري ػػي، ود. صميػػؿ  ػػديع يعقػػوب، طٖٜٓٔوت
 ـ. ٜٜٛٔالكرب العمميق،  يروت، 

اػػػػي، د.ط، رحقيػػػؽ:  ٕٜٖنػػي وت: ص ػػػي ال ػػرح عثمػػػاف  ػػػف جؼالمصػػااص، رػػػألي -ٕ٘
 ـ. ٕٓٓٓمحمد عمي النجار، المكر ق العمميق، 

المطػػاب النقػػدي عنػػد صدونػػيس اػػراذة ال،ػػعر صنموذجػػاح، رػػأليؼ: د.عصػػاـ العسػػؿ،  -ٕٙ
 ـ.ٕٚٓٓ-اػ  ٕٛٗٔل ناف،  –، دار الكرب العمميق،  يروت ٔط

ر دراسػػات وسػػموب القػػرآف الكػػريـ، رػػأليؼ: محمػػد ع ػػد المػػالؽ عضػػيمق، د.ط، دا -ٕٚ
 ـ.ٕٗٓٓ -اػ  ٕ٘ٗٔالحديث، القاارة، 

الدرالمصػػوف فػػي عمػػـو الكرػػاب المكنػػوف، رػػأليؼ: ،ػػ اب الػػديف  ص ػػي الع ػػاس  ػػف  -ٕٛ
اػػي، رحقيػػؽ:  ٙ٘ٛيوسػؼ ا ػف محمػػد  ػف إ ػػراايـ المعػروؼ  السػميف الحم ػػي وت

عمػػي محمػػد معػػوض، وعػػادؿ صحمػػد ع ػػد الموجػػود، ود. جػػاد مممػػوؼ جػػاد، ود. 
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  -اػػ ٗٔٗٔل نػاف،  -، دارالكرب العمميػق،  يػروت ٔط زكريا ع د المجيد النوري،
 ـ.ٜٜٗٔ

ديػػػػواف امػػػػرئ القػػػػيس، حققػػػػ  و،ػػػػرح  وضػػػػَ ط   ال،ػػػػكؿ ص يارػػػػ : حنػػػػا ال ػػػػاموري،  -ٜٕ
 ـ.ٕ٘ٓٓ -اػ  ٕ٘ٗٔ مؤازرة: د. وفاذ ال اني، د.ط، دار الجيؿ،  يروت، 

، ٔديواف امرئ القيس، اّدـ ل  و،رح  ووضع ف ارس : صالح الديف ال واري، ط -ٖٓ
 ـ. ٕٗٓٓال الؿ،  يروت،  قر ومكر دا

، ، دار المعػػػارؼٖديػػػواف امػػػرئ القػػػيس، رحقيػػػؽ: محمػػػد ص ػػػي ال ضػػػؿ إ ػػػراايـ، ط -ٖٔ
 ـ.ٜٜٙٔمصر، 

ديػػواف امػػرئ القػػيس، ،ػػرح: د. محمػػد اوسػػكندراني  ود. ن ػػاد  رزوؽ، د.ط، دار  -ٕٖ
 ـ. ٕٙٓٓ -اػ  ٕٙٗٔل ناف،  -الكراب العر ي،  يروت 

و،ػػرح  والرعميػػؽ عميػػ : حسػػف كامػػؿ الصػػيرفي، ديػػواف ال حرػػري، ُعنػػَي  رحقيقػػ   -ٖٖ
 ـ.ٖٜٙٔد.ط، دار المعارؼ، القاارة، 

 ـ.ٜٙٙٔ -اػ  ٖٙٛٔديواف ال رزدؽ، د.ط، دار صادر،  يروت،  -ٖٗ
، دار المعػػرؼ، ٖديػػواف النا  ػػق الػػذ ياني، رحقيػػؽ: محمػػد ص ػػي ال ضػػؿ إ ػػراايـ، ط -ٖ٘

 القاارة، د.ت. 
مصػػط ى صػػادؽ الرافعػػي،  رسػػااؿ اوحػػزاف فػػي فمسػػ ق الجمػػاؿ والحػػب، رػػأليؼ: -ٖٙ

 ـ. ٜٗٚٔ -اػ  ٜٖٗٔد.ط، دار الكراب العر ي،  يروت، 
اػػ ف ع ػد  ٜٖٛٔرصؼ الم اني  في ،رح حروؼ المعاني، رػأليؼ: صحمػد وف،  -ٖٚ

،  دار ٖاػػػػػي ، رحقيػػػػؽ: ص.د. صحمػػػػد محمػػػػد المػػػػرداط، ط ٕٓٚالنػػػػور المػػػػاَلَقي  وت
 ـ. ٕٕٓٓ -اػ  ٖٕٗٔالقمـ، دم،ؽ، 
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ق ا ف مالؾ، رأليؼ: ع ػداهلل   ػاذ الػديف  ػف ع ػداهلل ا ػف ،رح ا ف عقيؿ عمى صل ي -ٖٛ
اػػػػي، معػػػ  كرػػػػاب منحػػػق الجميػػػػؿ  ٜٙٚع ػػػد الػػػرحمف  ػػػػف ع ػػػداهلل ا ػػػف عقيػػػػؿ وت

 ـ.ٜٜٛٔ -اػ ٜٔٗٔ رحقيؽ  ،رح ا ف عقيؿ، د.ط، مكر ق دارالرراث، القاارة، 

 ٖ٘ٛ،رح ص يات سي وي ، رأليؼ: ص ي محمد يوسػؼ  ػف ص ػي سػعيد السػيرافي وت -ٜٖ
حققػػ  واػػّدـ لػػ : محمػػد عمػػي السػػمطاني، د.ط، مط عػػق الحجػػاز،   دم،ػػؽ، اػػػي، 

 ـ. ٜٙٚٔ -اػ   ٜٖٙٔ
،رح او،موني عمى صل يق ا ف مالؾ رأليؼ: ا ي الحسف نورالديف عمي  ف محمد  -ٓٗ

اػي، ادـ ل  ووضع اوام،ػ  وف ارسػ : حسػف حمػد، إ،ػراؼ: ٜٓٓاو،موني وت 
 -اػػػ  ٜٔٗٔل نػػاف،  - يػػروت ، دار الكرػػب العمميػػق ٔد. إميػػؿ  ػػديع يعقػػوب، ط

 . ـٜٜٛٔ
،رح الرس يؿ ورس يؿ ال وااد وركميؿ المقاصدي، رأليؼ: جمػاؿ الػديف محمػد ا ػف  -ٔٗ

اػػػي، رحقيػػؽ: محمػػد ع ػػد  ٕٚٙع ػػداهلل ا ػػف مالػػؾ الطػػااي الجيػػاني اونػػدلس وت
    ٕٕٗٔ، دار الكرػػب العمميػػق،  يػػروت،  ٔالقػػادر عطػػا، وطػػارؽ فرحػػي السػػّيد، ط

 ـ. ٕٔٓٓ -اػ 
اػػػي  ٜ٘ٓح الرصػػريح عمػػى الروضػػيح، رػػأليؼ: مالػػد  ػػف ع ػػداهلل اوزاػػري وت،ػػر  -ٕٗ

ل نػػاف،  - ت، دار الكرػػب العمميػػق،  يػػرو ٔرحقيػػؽ: محمػػد  اسػػؿ عيػػوف الّسػػود، ط
 ـ.ٕٓٓٓ -اػ  ٕٔٗٔ

اػػػي،  ٜ٘ٓ،ػػرح الرصػػريح عمػػى الروضػػيح، رػػأليؼ مالػػد  ػػف ع ػػداهلل اوزاػػري وت -ٖٗ
 ػف زيػف الػديف الُعميمػي الحمصػي، و  ام،  حا،يق لمعالمق المرقف ال،يخ ياسيف 

 د.ط، دار إحياذ الكرب العر يق، د.ت.
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،ػػرح جمػػؿ الزجػػاجي، رػػأليؼ: ص ػػي الحسػػف عمػػي  ػػف مػػؤمف  ػػف محمػػد   ػػف عمػػي  -ٗٗ
اػػػي، اػػّدـ لػػ  ووضػػع اوام،ػػ   وف رسػػ : فػػّواز  ٜٙٙا ػػف عصػػ ور او،ػػ يمي وت 

 -روت ، دار الكرػػب العمميػػق،  يػػٔال،ػػّعار، إ،ػػراؼ: ص.د. صميػػؿ  ػػديع يعقػػوب، ط
 ـ.ٜٜٛٔ -اػ  ٜٔٗٔل ناف،  

،ػػرح ديػػواف امػػرئ القػػيس ومعػػ  صم ػػار المرااسػػق وص،ػػعاراـ  فػػي الجااميػػق وصػػدر  -٘ٗ
: ااسػػػالـ، ويميػػػ  صم ػػػار النوا ػػػغ وآثػػػاراـ  فػػػي الجااميػػػق وصػػػدر ااسػػػالـ، رػػػأليؼ

 ، المكر ق الرجاريق  الك ر ، القاارة، د.ت. ٘حسف السندو ي، ط
، ٕامري، حققػػػ  واػػػّدـ لػػػ : د.إحسػػػاف ع ػػػاس، ط،ػػػرح ديػػػواف ل يػػػد  ػػػف ر يعػػػق العػػػ -ٙٗ

 ـ. ٜٗٛٔمط عق حكومق الكويت، الكويت، 
،ػػرح الرضػػي عمػػى الكافيػػق، رػػأليؼ: رضػػي الػػديف محمػػد  ػػف الحسػػف االسػػرر اذي  -ٚٗ

اػػػي، رصػػػحيح ورعميػػػؽ: ُيوسػػػؼ حسػػف عمػػػر، د.ط، مؤسسػػػق الصػػػادؽ،  ٙٛٙوت
 ـ. ٜٛٚٔ -اػ  ٜٖٛٔط راف، 

ات، رػػػأليؼ: ص ػػػي  كػػػر محمػػػد  ػػػف القاسػػػـ  ،ػػػرح القصػػػااد السػػػ ع الطػػػواؿ الجااميػػػ -ٛٗ
، دار ٙاػػػػي، رحقيػػػؽ ورعميػػػؽ: ع ػػػد السػػػالـ محمػػػد اػػػاروف، ط ٕٖٛاون ػػػاري وت

 المعارؼ، القاارة. 
اػػي، ٕٓ٘،رح القصااد الع،ر، رأليؼ: ص ػي زكريػا  يحيػى  ػف عمػي الر ريػزي وت -ٜٗ

 -اػػػػػ ٙٔٗٔرعميقػػػػات: محمػػػػد المضػػػػر حسػػػػيف، د.ط، الػػػػدار الحسػػػػينيق لمكرػػػػاب،
 ـ. ٜٜٙٔ

اػػػي، رحقيػػؽ   ٙٛٗ،ػػرح المعمقػػات السػػ ع، رػػأليؼ: حسػػيف  ػػف صحمػػد الزوزنػػي وت -ٓ٘
 ـ. ٜٜٛٔ -اػ ٓٔٗٔ، دار ا ف كثير، دم،ؽ، ٔورعميؽ: يوسؼ عمي  دوي، ط



 
 

11 

 

 جملة آداب الفراهيدي
 ( السنة األوىل 2العدد )

 أثر اختالف روايات 
 مرئ الـقيـساذـعـر 

 
 

 محمد جمعة حدين د. م. أ.
 جاالك حدين دعيدم. م.

                                                                                                                                       

،ػػرح الم صػػؿ لمزمم،ػػري، رػػأليؼ: موفػػؽ الػػديف ص ػػي ال قػػاذ يعػػيش  ػػف عمػػي ا ػػف  -ٔ٘
 ػػديع  اػػػي، اػػّدـ لػػ  وضػػع اوام،ػػ  وف ارسػػ : د. صميػػؿ ٖٗٙيعػػيش الموصػػمي وت

 ـ. ٕٔٓٓ-اػ  ٕٕٗٔ، دار الكرب العمميق،  يروت، ٔيعقوب، ط
 ٕٙٚال،عر وال،عراذ، رأليؼ: ص ي محمد ع داهلل  ف مسمـ  ف اري ق الدينوري وت -ٕ٘

 ـ. ٜٗٓٔل ناف،  -اػي، د.ط، دار صادر،  يروت 
الصاح ي في فق  الم ق العر يق ومساام ا وسنف العرب فػي كالم ػـ، رػأليؼ: ص ػي  -ٖ٘

اػػػي، عمّػػؽ عميػػ  ووضػػع حوا،ػػي :  ٜٖ٘د  ػػف فػػارس   ػػف زكريػػا وتالحسػػيف صحمػػ
 -اػػػػػ ٛٔٗٔل نػػػػاف،  -، دار الكرػػػػب العمميػػػػق،  يػػػػروت ٔصحمػػػػد حسػػػػف  سػػػػل، ط

 . ـٜٜٚٔ
طػوؽ الحمامػق فػػي اول ػق واُوالدؼ، رػأليؼ: ص ػػي محمػد عمػي  ػػف صحمػد  ػف سػػعيد  -ٗ٘

.ط، اػػػي، حققػػ  واػػّدـ  لػػ : صػػالح الػػديف القاسػػمي، دٙ٘ٗ ػػف حػػـز اوندلسػػي وت
 ـ. ٜٙٛٔدار ال،ؤوف الثقافيق العامق،   داد، 

ظاارة الرعويض في العر يق وما ُحمؿ عمي ا مف المسااؿ، رأليؼ: د. ع د ال راح  -٘٘
 صحمد الحموز، د.ط، دار عّمار، عماف، د.ت. 

اػػي، رحقيػؽ:  ٖٔٛعمؿ النحو، رأليؼ: ص ي الحسف محمد  ػف ع ػداهلل الػوّراؽ وت -ٙ٘
  ٕٕٗٔل ناف،  -، دار الكرب العمميق،  يروت ٔمحمود محمد محمود نصار، ط

 ـ. ٕٕٓٓ -اػ 
ال رة المم يق  في ،رح الدرة اول يق، رػأليؼ: ص ػي الع ػاس صحمػد  ػف الحسػيف  ػف  -ٚ٘

اػػػي د.ط، دار اون ػػار،   ٜٖٙصحمػػد  ػػف ص ػػي المعػػالي المعػػروؼ  ػػا ف المّ ػػاز وت
 ـ. ٜٜٔٔاون ار،  –  داد 
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دراسػػق ل ويػػق فػػي ،ػػعر السػػياب  –معاصػػر فػػي الرركيػػب الم ػػوي ل،ػػعر العرااػػي ال -ٛ٘
، رػأليؼ: مالػؾ يوسػؼ المطم ػي، د.ط، دار الحريػػق،  -ونػازؾ المالاكػق وال يػاري 

 ـ. ٜٔٛٔ -اػ  ٔٓٗٔ  داد، 
، دار المػػد ، ٘فػػي الحػػب والحػػب العػػذري، رػػأليؼ: د. جػػالؿ صػػادؽ العظػػـ، ط -ٜ٘

 . ـٕٕٓٓسوريا،  –دم،ؽ 
 ٚٔٛيعقػوب ال يػروز آ ػادي وت القاموس المحيط، رأليؼ: مجد الػديف محمػد  ػف -ٓٙ

، دار إحيػػػػاذ الرػػػػراث ٕاػػػػػي، إعػػػػداد ورقػػػػديـ: محمػػػػد ع ػػػػد الػػػػرحمف المرع،ػػػػمي، ط
 ـ. ٖٕٓٓ -اػ  ٕٗٗٔل ناف،   –ااسالمي،  يروت 

اواعػػد النحػػو العر ػػي فػػي ضػػوذ نظريػػق الػػنظـ ، رػػأليؼ: د. سػػناذ حميػػد ال يػػاري،   -ٔٙ
 ـ. ٖٕٓٓاوردف،  –، دار وااؿ، عماف ٔط

ؼ: ص ػػػػي  ،ػػػػر عمػػػػرو  ػػػػف عثمػػػػاف  ػػػػف ان ػػػػر المعػػػػروؼ  سػػػػي وي  الكرػػػػاب، رػػػػألي -ٕٙ
، مكر ػػق المػػانجي، ٖاػػػي، رحقيػػؽ و،ػػرح: ع ػػد السػػالـ محمػػد اػػاروف، طٓٛٔوت

 ـ. ٜٛٛٔ -اػ ٛٓٗٔالقاارة،  
الك،ػػػاؼ عػػػف حقػػػااؽ الرنزيػػػؿ وعيػػػوف اوااويػػػؿ فػػػي وجػػػود الرأويػػػؿ، رػػػأليؼ: ص ػػػي  -ٖٙ

اعرنػى  ػ   ومػػّرج   اػػي، ٖٛ٘القاسػـ محمػود  ػف عمػر الزمم،ػػري المػوارزمي وت
ل نػػاف،  –، دار المعرفػػق،  يػػروت ٔصحاديثػػ  وعمّػػؽ عميػػ : مميػػؿ مػػأموف ،ػػيحا، ط

 ـ. ٕٕٓٓ -اػ ٖٕٗٔ
ك،ػػػؼ الم،ػػػكؿ فػػػي النحػػػو، رػػػأليؼ: ص ػػػي الحسػػػف عمػػػي  ػػػف سػػػميماف  ػػػف صسػػػعد  -ٗٙ

اػػي، اػرصد وعمّػؽ عميػ : د. يحيػى  ٜٜ٘الرميمي ال كيمػي الممقػب  حيػدرة اليمنػيوت
 ـ. ٕٗٓٓ -اػ  ٕٗٗٔل ناف،  –العمميق،  يروت  ، دار الكربٔمراد،  ط
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جمػػػاؿ الػػػديف محمػػػد  ػػػف مكػػػـر  ػػػف منظػػػور   ؿلسػػػاف العػػػرب، رػػػأليؼ: ص ػػػي ال ضػػػ -٘ٙ
اػػػػي، اعرنػػػى   رصػػػحيح : صمػػػيف محمػػػد ع ػػػد الواػػػاب، ومحمػػػد ٔٔٚالمصػػػري وت

حياذ الرراث العر ي،  يروت ٖالصادؽ الع يدي، ط  ل ناف، د.ت.  –، دارا 
واذ القػػراذات واايضػػاح عن ػػا، رػػأليؼ: ص ػػي ال ػػرح المحرسػػب فػػي ر يػػيف وُجػػود َ،ػػ -ٙٙ

: عمي النجدي ناصؼ، ود.ع د الحميـ ٔاػي ، رحقيؽ ج ٕٜٖعثماف  ف جني و 
عمػػي النجػػدي ناصػػؼ، ود. ع ػػد  ٕالنجػػار، ود.ع ػػد ال رػػاح إسػػماعيؿ ال،ػػم ي، ج

 -اػػػػ  ٕٗٗٔال رػػاح إسػػػماعيؿ ال،ػػػم ي د.ط، لجنػػق إحيػػػاذ كرػػػب السػػنق، القػػػاارة، 
 ـ. ٕٗٓٓ

محػػرر الػػوجيز فػػي ر سػػير الكرػػاب العزيػػز، رػػأليؼ: ص ػػي محمػػد ع ػػد الحػػؽ  ػػف ال -ٚٙ
اػػػػػي، رحقيػػػػؽ: ع ػػػػد السػػػػالـ ع ػػػػد ال،ػػػػافي  ٙٗ٘ الػػػػب  ػػػػف عطيػػػػق اوندلسػػػػي وت

 ـ. ٕٔٓٓ -اػ  ٕٕٗٔل ناف،  -، دار الكرب العمميق،  يروت ٔمحمد، ط
كػر المزار في عموـ الم ق وصنواع ػا، رػأليؼ: جػالؿ الػديف ع ػد الػرحمف  ػف ص ػي   -ٛٙ

اػػػي ضػػ ط  وصػػحح  ووضػػع  حوا،ػػي : فػػؤاد عمػػي منصػػور،  ٜٔٔالسػػيوطي وت
 ـ. ٜٜٛٔ -اػ  ٛٔٗٔل ناف،  -، دار الكرب العمميق،  يروت ٔط

المسػػاعد عمػػى رسػػ يؿ ال وااػػد، رػػأليؼ: ع ػػداهلل   ػػاذ الػػديف   ػػف ع ػػداهلل   ػػف ع ػػد  -ٜٙ
اػػػػي، رحقيػػػؽ ورعميػػػؽ: د. محمػػػد كامػػػؿ  ٜٙٚالػػػرحمف  ػػػف ع ػػػداهلل  ػػػف عقيػػػؿ وت

ـ ٕٔٓٓ -اػ ٕٕٗٔ، مطا ع جامعق صـ القر ، مكق المكرمق، ٕ، طٔركات، ج 
 ـ. ٕٜٛٔ -اػ  ٕٓٗٔ، د.ط، دار ال كر، دم،ؽ، ٕج

مصػػا يح الم ػػاني فػػي حػػروؼ المعػػاني، رػػأليؼ: محمػػد  ػػف عمػػي  ػػف ع ػػداهلل  ػػف  -ٓٚ
اػػي   ٕٓٛإ راايـ المطيب الموزعي ص ي ع ػداهلل المعػروؼ  ػا ف نورالػديفوت نحػو
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، دار ال جػر ااسػالميق، المدينػق ٕ  وعّمؽ عميػ : د. جمػاؿ طم ػق، طحقق  واّدـ ل
 ـ. ٕٗٓٓاػ ، ٕ٘ٗٔالمنورة، 

مصػػػادر ال،ػػػعر الجػػػاامي وايمر ػػػا  الراريميػػػق، رػػػأليؼ: د. ناصػػػر الػػػديف اوسػػػد،  -ٔٚ
  ٓـ  ٕٜٛٔ، دار المعارؼ، القاارة ، ٙط

عدت ، سػأمعاني او نيػق فػي العر يػق، رػأليؼ: د. فاضػؿ صػالح السػامرااي ، ط -ٕٚ
 ـ. ٜٔٛٔ -اػ  ٔٓٗٔجامعق   داد عمى ن،رد،  

اػػي، اػّدـ  ٕٚٓمعاني القرآف، رأليؼ: ص ي زكريػا يحيػى  ػف زيػاد ع ػداهلل ال ػراذوت -ٖٚ
، دار الكرػب ٔل  وعّمؽ عمي  ووضػع حوا،ػي  وف ارسػ : إ ػراايـ ،ػمس الػديف، ط

 ـ. ٕٕٓٓ -اػ  ٖٕٗٔل ناف،  –العمميق،  يروت 
، دار ال كػػر،  عمػػاف، ٕؿ صػػالح السػػامرااي، طمعػػاني النحػػو، رػػأليؼ: د . فاضػػ -ٗٚ

 ـ. ٖٕٓٓ -اػ ٖٕٗٔ
معجػػـ مػػا اسػػرعجـ مػػف صسػػماذ الػػ الد والمواضػػع، رػػأليؼ: ع ػػداهلل  ػػف ع ػػد العزيػػز  -٘ٚ

، عػػػػالـ الكرػػػػػب، ٖاػػػػػي، رحقيػػػػػؽ: مصػػػػط ى السػػػػقا، طٚٛٗال كػػػػري اوندلسػػػػيوت
 اػ. ٖٓٗٔ

لػػديف  ػػف م نػػي الم يػػب عػػف كرػػب اوعاريػػب، رػػأليؼ: ص ػػي محمػػد ع ػػداهلل جمػػاؿ ا -ٙٚ
 ٓاػػػػي، رحقيػػػؽ: د ٔٙٚيوسػػػؼ  ػػػف صحمػػػد  ػػػف ع ػػػداهلل ا ػػػف ا،ػػػاـ اونصػػػاري وت

مػػازف الم ػػارؾ، ومحمػػد عمػػي حمػػػد اهلل، راجعػػ : سػػعيد اوف ػػاني، د.ط، مؤسسػػػق 
 الصادؽ لمط اعق والن،ر، اـ، د.ت.

المقرصد في ،رح اايضاح، رأليؼ: ص ػي  كػر ع ػد القػاار  ػف ع ػد الػرحمف ا ػف  -ٚٚ
اػي، رحقيػؽ: كػاظـ  حػر المرجػاف، د.ط، دار الر،ػيد،  ٔٚٗمحمد الجرجاني وت

 ـ. ٕٜٛٔ
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اػػي، رحقيػؽ: محمػد ع ػد المػالؽ  ٕٛالمقرضب، رأليؼ: محمد  ف يزيػد الم ػّرد و  -ٛٚ
 عضيمق،  د.ط، عالـ الكرب،  يروت، ل ناف، د.ت. 

الُمقّرب، رػأليؼ: ص ػي الحسػف عمػي  ػف مػؤمف   ػف محمػد  ػف عمػي ا ػف عصػ ور  -ٜٚ
رحقيػػػؽ: صحمػػػد ع ػػػد السػػػرار الجػػػواري وع ػػػداهلل الج ػػػوري، اػػػػي  ٜٙٙاو،ػػػ يمي وت

 د.ط، مط عق العاني،   داد، د.ت. 
اػػي،  ٛٗ٘الِمَمَؿ والنَِّحؿ، رأليؼ: محمد ع د الكريـ  ف ص ي  كػر ال، رسػراني وت -ٓٛ

 اػ. ٗٓٗٔرحقيؽ: محمد سيد كيالني، د.ط، دار المعرفق،  يروت،  
، رػػػأليؼ: ةالحيػػػاة الم ويػػػق المرجػػػددالنحػػػو الػػػوافي مػػػع ر طػػػ   اوسػػػاليب الرفيعػػػق و  -ٔٛ

 ـ. ٕٗٓٓ -اػ  ٕ٘ٗٔ، د.ـ، ٔع اس حسف، صو نددانش ، ط
نظريق المعنى في الدراسات النحويق، رػأليؼ: ص.د. كػريـ حسػيف ناصػح المالػدي،  -ٕٛ

 . ـٕٙٓٓ -اػ  ٕٚٗٔاوردف،  –، دار ص اذ، عماف ٔط
رحمف  ػػف امػػع ال وامػػع فػػي ،ػػرح جمػػع الجوامػػع ، رػػأليؼ: جػػالؿ الػػديف  ع ػػد الػػ -ٖٛ

اػػي، رحقيػؽ: د. ع ػد الحميػد انػداوي، د.ط، المكر ػق   ٜٔٔص ي  كر السػيوطي و 
 مصر، د.ت.  –الروفيقيق، القاارة 

، رػػػأليؼ: نصػػػر الػػػديف فػػػارس،  -دراسػػػق رحميميػػػق  -الوصػػػؼ عنػػػد امػػػرئ القػػػيس  -ٗٛ
 ـ. ٜٛٛٔ، دار المعارؼ، حمص، ٔط

 األطازيح وانسسائم اجلايعيح:  - ب
ي ر سػػير ص ػػي السػػعود وإر،ػػاد العقػػؿ السػػميـ إلػػى مزايػػا صثػػر معػػاني حػػروؼ الجػػرِّ فػػ -ٔ

كميػػق  –الكرػػاب الكػػريـي، ،ػػوكت طػػ  محمػػود، رسػػالق ماجسػػرير، جامعػػق الموصػػؿ 
 ـ.  ٕٚٓٓ -اػ  ٕٛٗٔاآلداب،  ب،راؼ: د. ع د السرار فاضؿ مضر النعيمي، 
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الجممػػق العر يػػق فػػي ديػػواف ل يػػد  ػػف ر يعػػق العػػامري، محمػػد جيجػػاف ع ػػد الػػدليمي،  -ٕ
كميػػػػق اآلداب،  ب،ػػػػراؼ: ص.د. محمػػػػود ف مػػػػي  –لق ماجسػػػػرير، جامعػػػػق القػػػػاارة رسػػػا

 ـ. ٜٚٚٔ -اػ  ٜٖٚٔالحجازي، ود. ع د الحميد عوض السيوري ، 
الحروؼ العاممق في القرآف الكريـ   يف النحوييف وال ال ييف ، اادي عطيق مطر،  -ٖ

ضاف ع د كميق اآلداب ،  ب،راؼ: ص.د: رم –صطروحق دكروراد، جامعق عيف ،مس 
 ـ. ٜٓٛٔ -اػ ٓٓٗٔالرواب وص.د. ع ت ال،رااوي ، القاارة، 

، داللػػق الجممػػق االسػػميق فػػي القػػرآف الكػػريـ، ،ػػكر محمػػود ع ػػداهلل، صطروحػػق دكرػػوراد -ٗ
 ،راؼ: ص.د . طػػارؽ ع ػػد عػػوف الجنػػا يكميػػق الرر يػػق لم نػػات،  ب،ػػ –جامعػػق   ػػداد 

 ـ. ٜٜٜٔ -اػ  ٕٖٓٔكريـ حسيف ناصح المالدي،  ٓود
كميػق  –ـ الجممق العر يق، سػناذ حميػد ال يػاري، رسػالق ماجسػرير، جامعػق   ػداد نظا -٘

 ـ. ٖٜٛٔ -اػ  ٗٓٗٔاآلداب،  ب،راؼ: ص.د. مديجق الحديثي، 
 انثحوث واندوزياخ:  - خ
رحمػػق فػػػي معمقػػػق امػػػرئ القػػػيس، رػػأليؼ: د. عمػػػر الطالػػػب، مجمػػػق المجمػػػع العممػػػي  -ٔ

 ـ.ٜٛٚٔ  -العرااي،   داد، المجمد الراسع والع،ر
 


