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ِ  َد" و "َل "َبي    يَّما" 
  ِ  تعمالَبيَن ثََبات  المصطلح َوتمرد ال
ّكتورّحنَّاّحد ادالدّ 

ّرُموكَعةّاليَّجامّ 

  أعتقييد أن الييست اِييتعمللما أول ميير  لييم يعييد  ليلمييا ميير ، فييا العربيييظ لن تييان
كميييا أعتقيييد أن مييين وتيييا علييين فييياتين اللن تيييين فيميييا ِيييب  ليييم تتيييوافر لديييي   .أخييير 

يب  فيسا  ،وليم يميد ننِي  بةاميظ  ليلميا، ما  لين معممي  اللييوتالقناعظ فا ضيمل ِو
نييدر  ورود فيياتين اللن تييين فيمييا وصييل  لينييا ميين تييرا  الِييلا  نثيير   العتقيياد عنييدت

ييلولظ اِييتعماللما، وشييعر  أمييا اللن تييان فلمييا "َبي ييَد" و"ل . عليين الييرنم ميين خنتلمييا ِو
 وفيما يلا تنصيل الةدي  عن كل منلما.. يِّما"ِ  
ّ:واًل:ّ"َبْيَد"أ

يي"َبي ييَد" فييا الليييظ بمعنيين "نَ  وتبعيي  فييا سليية مماعييظ  (1)كييسا تييال الكِييا ا ."ري 
 (5)وأبييو الطيييي  اللييييوت (4)وابييين الِيييرا  (2)والقاِيييم بييين ِيي م (3)ميينلم  ابييين الِييكيت

 (10)والزمخشيييييرت (9)وأبيييييو عبييييييد الليييييروت (8)والميييييوفرت (7)وابييييين فيييييار  (6)واألزفيييييرت
 .(14)والِيوطا (12)والرضا اإلِتراباست (13)ثيروابن األ (11)ياضوالقاضا ع  

 .(15)"من أمل" وفا عند أبا عبيد  معمر بن المثنن بمعنن 

 .(17)"علن"  بمعنن (16)وعند األموت

 "لكن".  بمعنن (18)وعند ابن مالة

 " ل".  بمعنن (19)وعند اإلِنرايينا
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 (30)الِيرا  كسا تال ابن. من أِماء الِتثناء، و "َبي َد" فا الِتعمال النةوت
 .(33)وابن فشام (31)والرضا اإلِتراباست

 .(32)وفا من أدوات الِتثناء عند الِيوطا

 .(34)ومن أةرا الِتثناء عند ابن مالة

ا عن "َني ر" من ةيي  لولكنلا تخت. النقطاع خاصظ ول يِتثنن بلا  ل فا
كما أنليا ل  ،ف  تكون مرفوعظ ول ممرور  ول تقع صنظ ، نلا م زمظ للنص  دا ما  

كميا . ثير الِيتعمالأك" ومعموليليا فيا تماء  ل مضافظ  لن مصدر مؤول مين "أن  
 ل يموز تطعلا عن اإلضافظ.

" ميييير  وسليييية فييييا الةييييدي  الشييييريا يييين  (35)وتييييد وردت مقطوعييييظ عيييين "أن    "َنة 
ر   َِّاب   نَ و اآلخ  َم الق َيامَ  ق ونَ ال ( ل  ك ي دَ ي  بَ  ظ  َيو  ل َنيا وأ  أ وت يوا الك   أمَّيظ   )ك يلِّ ين  َتب  ين  تَياَ  م  ت ي َنيا م  و 

." م  ف   َبع د 

" ومعموليليييييا مييييير  أخييييير "أَ  ونيييييير مضيييييافظ  لييييين وسلييييية فيييييا تيييييول امييييير  . ن 
  (36)القي 

َّوال ّطَُّّّبْيَدّالَّتْعُثُرّبالرِّْدف  ّإذاّالَحيُّ ّر دُّْتْسل ُمّالَحيَّ

الةيرفين فتيدخل  والعر  تبادل بين. وفا "َبي َد" فس  ليظ ثانيظ فا "َمي َد" بالميم
ييم ةم أت  مييا   تييال ابيين الِييكيت. الميييم عليين البيياء والبيياء عليين الميييم  ِ يقولييون  بييا ا

م ةا َماخَ  ن ا أَ "  م وماء فا الةدي ِ  َبا". "اا  عليكم الرِّ  .(37)أت، الرِّ
ّندرةّاستعمالها:

كمييا لييم يييرد للييا سكيير فيمييا اطلعنييا . يييرد لييي"َبي َد" فييس  سكيير فييا القيير ن الكييريم مليي
فقييد ، أمييا فييا الةييدي  الشييريا والشييعر القييديم، ليي  ميين كيي م أفييل المافليييظ النثييرتع
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ةييديثين شييرينين وبيتييين ميين  تعيياورت مصييننات النةييو والليييظ ميين مختلييا العصييور
 الشعر.

ر    (38)أم ا الةديثان فاألول منلما ن  اآلخ  ياب   نَ و "َنة  َِّ مَ ال  ل  ك ي دَ ي يبَ ظ الق َيامي ق ون َييو 
) ييظ   )ك ييلِّ يين  تَ وت ييوا الك  أ   أم  ل نييتَيياَ  م  "ا وأ  ب  م  ف  ييد  يين  َبع  َنييا م  ت ي  متنيي   ، وفييو ةييدي  صييةيح،و 

 علي  ول خ ا ةول .

ييا الةييدي  الثيياناأَ  يياد  َنييا أَ "أَ   فلييو، م  يين  ت ييري  َبي ييَد أَ  ف َصييح  َميين  َنَطييَ  بالضَّ نِّييا م 
َِ أ  َوَنش ولكن  ورد فا . حبن  َبك ر". وفو ةدي  لم تسكر  الكت  الصةا ع د  ت  فا َبنا 

مصننات كثير من أِاطين العربيظ وعلما لا من مختلا العصور واألمصار شافدا  
 علن "َبي َد" فا معنن من معانيلا.

 ومن فؤلء العلماء 

 (39)في(334)ت أبو عبيد القاِم بن ِ م

 (20)في(391)ت وأةمد بن يةين ثعل 

 (21)في(251)ت وأبو الطي  الليوت

 (23)في(270)ت توأبو منصور األزفر 

 (22)في(401)ت وأبو عبيد اللروت

 (24)في(503)ت والخطي  التبريزت

ا ِ ي د البطليِو  (25)في(531)ت وابن ال

 (26)في(528)ت والزمخشرت
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 (27)في(544)ت ياضوالقاضا ع  

 (28)في(606)ت وابن األثير المزرت

 (29)في(973)ت وابن مالة

 (40)في(686)ت والرضا اإلِتراباست

 (41)في(711)ت وروابن من 

 (43)في(735)ت ومةمود الةلبا

 (42)في(761)ت وابن فشام األنصارت

 (44)في(911)ت والم ل الِيوطا

 (45)في(951)ت واإلِنرايينا

ييولوتييد دةضيي  ونب يي عييدد ميين العلميياء      ليين عييدم صييةظ نِييبت   ليين الِر
 منلم 

 (46)في(822)ت ابن المزرت

 (47)في(903)ت وشم  الدين الِخاوت

 (48)في(911)ت م ل الِيوطاوال

 (49)في(1014)ت وعلا القارت اللروت
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ِماعيل العملونا  (50)في(1163)ت وا 

 (51)في(1350)ت ومةمد بن علا الشوكانا

 وتد وصنو  بقوللم 

 "تار . ،"ل أصل ل  ول يصح 

 " تار  أخر .، و"معنا  صةيح ول أصل ل 

 يييل أورد  أصيييةا  اليرا ييي  ول يعليييم مييين خر مييي  ول تيييار   ،  ِيييناد "و"مِر
 ثالثظ.

وعلن الرنم من الخت ا فا روايظ ألنا  فسا الةيدي  عنيد مين سكيرو   ل أن 
 موطن الِتشلاد في  وفو كلمظ "َبي َد" واةد لم يتيير.

، أما بيتا الشعر اللسان تعاورتلميا كتي  النةيو واللييظ شيافدين علين فيس  اللن يظ
  (53)فأوللما تول من ور بن مرثد األِدت

َفَعْلُتَّذاَكَّبْيَدّأََّعمّْ ّْنُّتر نِّيَخاُفّإْنَّهلْكُتّأََّأّّّن يداًّ

   (52)تول عدت بن زيد العبادت وثانيلما

ّاللهَّقدَّْبْيَدّأَّ لكمّّنَّ ب إزَارّ ّأََّفْوَقَّمْنّأْحكََّّّفضَّ ُّصْلَباًّ

 س  ، فأعتقيد أني  ليم يكين، أما ورود "َبي َد" فا نير فس  الشوافد مين تيرا  الِيلا
عثير عليلييا فيا كيل مييا اطلعيت عليي  أو رمعييت  ليي  مين شييعر ونثير علين مييد  ليم أ

 ِنوات.

ييَدث ين والمعاصيرين " مين الِييتعمال عنيدأميا عيين ةي  "َبي ييدَ  فقييد كيان أوفيير ، المة 
نييير أنلييا فييا . شييعر  ونثيير   فةضييورفا طييي  فييا ك ملييم. ميين ة لييا عنييد القييدماء
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. لم لليس  اللن يظ ورنبيظ فيا  ةيا لياما ساة فا تقديرنا  ل اِتم ح منو . رفم أكثرنث
فالمطلع علين مصيننات المعاصيرين فيا مختليا فيروع المعرفيظ لين يعيدم وميود فيس  

ر ميير  فيا الصيينةظ الواةييد  فضيي   يييبييل  نيي  تييد يصيادفلا ن. اللن يظ فيمييا يطلييع عليي 
شيييوع فييس  اللن ييظ فييا  كمييا ي ةيي  المطلييع. عيين ومودفييا متنيياثر  فييا ثنايييا الكتييا 

ِي ما فالكات  اإل  . وعند كتا  دون نيرفم ب  ِب  واضح، ِوافا مصننات  دون
ةيري  علين اِيتعماللا فيا معممي  ، مييرم بليس  اللن يظ -ميث    –خالد مةميد خاليد 

ومين اِتعراضينا . ةتن  ن  ليكررفا فا الصنةظ الواةد  من كتبي  نيير مير ، الليوت
َل الرَِّيول" و"خ   "ر َميال   لكتابين مين مصيننات  فميا  ِ يول" لنياء  َةيو  تبيين لنيا أني  تيد  الرَّ

، 62، 60، 24  ( مر  موزعظ علين الصينةات24" فا الكتا  األول )اِتعمل "َبي دَ 
69 ،76 ،80 ،85 ،135 ،121 ،155 ،176 ،318 ،348 ،358 ،360 ،

380 ،387 ،395 ،210 ،234 ،238 ،220 ،257 ،214 ،443 ،446 ،
450 ،478 ،480 ،561 ،589 ،596 ،597 ،628. 

، 153، 17  ( مييير  موزعيييظ علييين الصييينةات11واِيييتعمللا فيييا كتابييي  الثيييانا )
312 ،218 ،225 ،250 ،275 ،276 ،284 ،286 ،584. 

بييل  ن مييا ميياء ميين . الكت ييا ميين ليي  شييبيلا  عنييد نييير  نمييد وفييو اِييتعمال تلَّمييا 
فا فسين المصننين ينو  ما ماء فا المصننات التا اطلعنا عليليا مين  "سكر لي"َبي دَ 

ي ان التوةيدت وأبا النر  األصنلانا وابن عبد رب  ترا  الماة  وابن تتيبظ وأبا ةَ 
 األندلِا وابن من ا ممتمعظ.

، أمييا عيين اِييتعماللا فييا شييعر ميين ميياءوا بعييد عصيير الةتمييا  والم َعاصييرين
   (54)اِتعمال للا كان عند أبا الع ء المعرت فا تول  ما وتننا علي  من فأتدم  

ّْرَتضدددددددديَّمدددددددداَّفَعلدددددددددالّأَّّن دددددددديَبْيددددددددَدّأَّ
 

ّفددددددددديّا َُّّتنَّّدددددددددد ّادّ ْجَيدددددددددوَأُطدددددددددواُقُكنَّ
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  (55)وعند أةمد شوتا فا تول 
َّقددددددددرََّبدددددددداّالزَّْهددددددددأَّ ّْدَّجدددددددداَوْزُتَّقددددددددْدر  اء 

 

َكَّبْيدددددددددَدّأَّ ّل دددددددددب َمدددددددددْدح  ّاَيّاْنت َسدددددددددابَّنَّ
 

  (56)وتول 

ددددددددْنَّحْول ددددددددهّبيدددددددددّأَّّةّ ُمَنظََّمدددددددد ّنَّهددددددددام 
 

ّيَّددددددد ُّتدددددددودُّّلدددددددوّاْنَتدددددددق ّالثَّدددددددر َّفُت َّ
 

  (57)ل وتو  
ّْندددددددددَتَّبْيدددددددددَدّأَّ)ُعَمدددددددددر  ّأَّّ ددددددددد   ّنَّدددددددددَكّظ 
 

ْصددددددددددددددددَمة َّوَسدددددددددددددددد ُمّّ ّللَبرَايدددددددددددددددداّوع 
 

  (58)تول  وعند  برافيم الزفاوت فا

ّنّْيهددددددددداّولك دددددددددلّْاَّنْقدددددددددو ّعَّن دددددددددَبْيدددددددددَدّأَّ
 

ّبَخْمددددقّ  ّلددددْيقَّنْقددددَو ّعلددددبّالزََّمددددان 
 

  (59)وعند علا مةمود ط  فا تول 
دددددددددَبْيدددددددددَدّأَّ ّفْيدددددددددكّت  ّاءًّفَّن ددددددددديّأحدددددددددقُّ

 

ددددْنّسددددَقاميَّوَرْحمددددةًّ ددددْنَّعددددَذابيّم  ّم 
 

  (60)وفا تول 
ّالتَّددددددددَبْيددددددددَدّأَّ َمددددددددرّالدددددددددَّقاءَّن  ـَ َّقددددددددْدّ

 

سدددددددددْينا ّأرَضَّوَفددددددددداّالُوجدددددددددوُدّبالتَّاع 
 

ولييم نعثيير للييا عليين ومييود  خيير فيمييا اطلعنييا علييي  ورامعنييا  ميين داووييين نيييرفم 
ّ.من الشعراء المةدثين والمعاصرين

ّدّالقدماء:عودّإلبّتواهدّ"َبْيد"ّعن

يييَد" بمعنييين "نيييير" أو "مييين أميييل" أو   مضييين القيييول  ن العييير  تيييد اِيييتعملت "َبي 
واِتشييييلد علماؤفييييا عليييين بعييييض فييييس  المعييييانا بةييييديثين . "عليييين" أو "لكيييين" أو " ل"
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ونَ   أما الةدي  األول. وبيتين من الشعرشرينين  ر  ن  اآلخ  َِّاب   "َنة  اميظ يَ ق وَن يوَم الق  ال
 .." وبيت الشعر  وا الك َتا َ أ وت  َأنَّلم َبي َد 

َفَعْلتَّذاكَّبَيَدّأنّ  ّ.......................ّّّّّيّعمداًّ

 ف  خ ا عليلما عند علماء الةدي  والليظ ول مطعن فيلما.

اد  َنا أَ أَ   وأما الةدي  الثانا  ...  لخ. ف َصح  َمن  َنَط  بالضَّ

 وبيت الشعر 

ّاللهّقَّ لُكمَّبْيَدّأنَّ ّ..................ّّّّّّّْدَّفضَّ

 .فالخ ا ةوللما كبير

 نميا رفضيو  ألصيل  ، الثيانا ورفضيو   ن مين شيككوا فيا الةيدي   وبداء  نقول
يا ابين أَ .  ن معنيا  صيةيح ولكين ل أصيل لي   ل لمعنا  بيدليل ميا عيرا مين تيوللم م 

 أنييي  يرفضييي  أصييي   وصيييةظ فنيييرا  يقيييول  فميييع اعترافييي  بشيييلر  الةيييدي   ل  ، الميييزرت
صيييل لييي  ول أأنيييا أفصيييح مييين نطييي  بالضييياد ل ، "والةيييدي  المشيييلور علييين األلِييينظ

 يصح".

ي  ِ   فيا مصيننات كثيير ي  والةدي  كميا أشيار ابين الميزرت ةيدي  مشيلور وتيد 
ويكنيييا أن نعيييرا ، ميين أِييياطين اللييييظ والنةيييو واألد  والتنِيييير مييين أتيييدم العصيييور

 بييا منصييور األزفييرت وأبييا عبيييدالقاِييم بيين ِيي م وثعلبييا  وأبييا الطييي  الليييوت وأ  ميينلم
يييي د  ِ يييا وال الليييروت والخطيييي  التبرييييزت وابييين ال  ا  ياضيييمخشيييرت والقاضيييا ع  ز البطليِو

وابيين األثييير وابيين ماليية والرضييا اإلِييتراباست وابيين من ييور وابيين فشييام والِيييوطا 
وكيم ، ليتضح لنا كيم كانيت شيلر  فيسا الةيدي ، يكنا أن نعرا فؤلء، واإلِنرايينا
 لنا  ب  والتناتلم  لي .كانت عنايظ ا
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يعييود  -فييا اعتقادنييا –ومرمييع الخيي ا ةييول فييسا الةييدي  ورفييض بعضييلم ليي  
ألنلييا فيييا الةييدي  فيييا . ليين أن  "َبي ييَد" فيييي  تثييير تضيييظ كبيييير  وتخليي   شيييكال  أكبيير 

معنييين " ل" أو بمعنييين "نيييير" أو بفلييا .  المةييور الييير ي  اليييست يرتكييز عليييي  مدلولييي
ومعلتي  دليي   علين ، ي  شيافدا  علين عيدم فصياةظ تيري " صيي رت الةيدلكنبمعنن "

يول الكيريم . بط ن ما أممع علي  العلماء بشأن ليتلا  س كيا يوف قون بين تيول الِر
   نلا كانت "أمود العر  انتقاء  لألفصيح مين األلنيا  وأِيلللا (61)وتوللم عنلا، فسا

بانظ عما فا الننالعلن   (63) ". كما أنليا التيالِان عند النط  وأةِنلا مِموعا  وا 
"ارتنعييت فييا النصيياةظ عيين عنعنييظ تميييم وكشكشييظ ربيعييظ وكِكِييظ فييوازن وتضييميع 

ل َتلييظ بلييراء". فلييي  تلييي    سا  مييا ِيييخلق  الةييدي  ميين خيي ا تييي  وعمرفيييظ ضييب ظ وتَ 
وعلين ليييظ ، نييا  ميا ِييمر  علين تبيليظ فييا أفصيح العير وليي  في   ،عنيد علمياء اللييظ

ول بيد  سا  مين أن يشيكة فيا .   بيد  سا  أن يرفضي  بعضيلمفي. فا مين أنقين اللييات
 صةت  بعضلم اآلخر.

وبيسلة  ،أما السين تبلوا الةدي  فإنما تبلو  علن أن "َبي َد" فيي  بمعنين "مين أميل"
سلة لييو . ل يكييون فنيياة تعييارض بييين مييا وصيينوا بيي  ليييظ تييري  ومييا يقييرر  الةييدي 

 ظ الِاب  سكر  برواي تداولوا بيت عدت بن زيد

َل أَ أَ  لك م  تَ  ن  الل َ م   ..............  د  َفضَّ

 س ، ثييم تبلييوا فييس  الروايييظ عليين الييرنم ممييا تخلقيي  ميين اخييت ا فييا معنيين البيييت
ل" معنين المنعولييظوأن فا "أَ . من المعروا أن فا "َبي َد" معنن الِتثناء وشيتان . م 

 بين المعنيين.

زيييد تييد تضييمن بيتييا   خيير فييا  أن ديييوان عييدت بييين لييي  مييا سفبنييا  والييست يؤكييد
  (62)وفسا البيت فو ،القصيد  التا منلا الشافد

َهار  ّّْولُكمهاّأََّأْجَ ُّنْعَمبَّربَّّ ْنُكمّواْصط  ّوُدُنوِّ ّكانّم 
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يييَد" فيييا فيييسا البييييت  يييَد" وسلييية ألن ""َبي  ل يمكييين أن ولكييينلم ليييم ييييسكرو  برواييييظ "َبي 
ل"أَ  تصلح عوضا  عن . ست تبل  لخت ا المعنن ةين س" كما صلةت فا البيت الم 

ييل" ثيييم تبليييوا وميين فنيييا تيييد ينلييم الِيييب  اليييست ميين أملييي  تيييالوا  ن "َبي ييَد" تيييد تعنييين "أَ  م 
 لتنِير.االةدي  علن فسا 

. لما كان فسا الخي ا، الةدي  تأملوا روايت  عند ثعل  اولو أن الرافضين للس
أني   وييروت عين النبيا   (64)فقيد مياء فيا المميال . ولما اةتاموا  لن فسا التأويل

ييو َتربَّي ييت  فييا أَ ، ر   الَعيي ح  َصييف  ا أَ َنييأَ تييال   يين ييالا َبنييا ِييعد َبي ييَد أَ خ  ". وعلييي  ن تييري ا م 
ول الل  فا بنيا  يكون الِتثناء فا الةدي  بلس  الروايظ منصبا  علن اِترضاع ِر

يول . وفسا صةيح ومعروا. ل علن فصاةظ تري ، ِعد ونشأت  بينلم ويكون الِر
كميا ي نليم مين رواييظ ، لكريم بليسا متنقيا  ميع َمين  تيال بنصياةظ تيري  َني يَر م نكير  للياا

 الةدي  الشا عظ.
ّ:ثانيًا:ّ"الّسيما"

يرمع أتدم ما اِتطعنا الوتوا علي  من اآلثار التا تضم نت فسا التركي   لن 
  (65)ةي  نمد  فا تول امر  القي  ،العصر المافلا

َّيْوٍمَّلَكّمّ أَّ َّصال حٍّْنهُّالُّر َّ يَّماَّيْومّ ّّنَّ ّبَداَرة ُّجْلُج ّ ّ)يوٍم ّوالّس 

وخلقتيي  ، ما" تركييي  ليييوت تنتيي  عنيي  سفيين الرمييلأكيياد أمييزم أن "ل ِييي   ،وللييسا
وميياء النييا  ميين بعييد  فةييسوا ةييسو  ، فاِييتعمل  فييا شييعر  ثييم لييم يعييد  لييي ، شيياعريت 
زن أو مييواز تنعيلييظ ةتيين  سا ةييال فييسا التركييي  عنييد بعضييلم دون  تامييظ و ، وتلييدو 

َيَما" أو التخنيا تار  أخر  فقالوا  ،"ِي ما"  أعملوا في  الةسا تار  فقالوا  ِ فيإن  ."ل 
يييَّما". ثييم  سا اِييتلمن فييسا الصيينع أو "ل ت يَّمييا" أو "تَيي بييدال تييالوا اةتيياموا  ليين اإل    ِ ا 

 أو عليين أنيي  ميين خصييا   العربيييظ، نِييبوا مييا تيياموا بيي   ليين بعييض الليييات، عييي 
نن التطور.  ِو
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ييي  ِ ول فيييا كتييي  ، يَّما" تركيييي  ل وميييود لييي  فيييا القييير ن الكيييريمثيييم نقيييول   ن "ل 
يييول الكييييريم بييين األةاديييي  الصيييةاح باِيييتثناء ميييا روت عييين ميييابر  عبداللييي  أن الِر

ين َصياَر َعن يا خَ "َمَز  اللي   األَ   (66)تال  ِ يعد  يَّما َعب د اللي  بين  عَ ي يرا  ول  َِ يرو بين َةيَرام و م 
 ". َبادبن  ع

واليييست يعضيييد ميييا سفبنيييا  ليييي  مييين أن اميييرأ القيييي  فيييو أول مييين اِيييتعمل فيييسا 
التركييي  فييا ن اميي  الليييوت ثييم لييم يعييد  لييي  ثانيييظ  أنيي  اِييتعمل معنيين فييسا التركييي  

  (67)ول مثل" وسلة فا تول "ولكن بلن   اآلخر وفو 

َّيددددددددْوٍمّصددددددددالٍحّقددددددددْدَّتددددددددهْدُتهُّأَّ ّالُّر َّ
ّفددددددديّقُدددددددذ ْثدددددددَ َّيدددددددْوم  ْلتُدددددددهُّارََّوالّم  ّاَنّظ 

 

دددْنَّفدددْوق َّطْرَطدددرا ّم  ّالتَّددد ِّ ّب تَدددْأذَفَّذات 
ّأَّأَّن يّوََّكددددأَّ ّْعَفددددراْصددددَحابيَّعلددددبَّقددددْرن 
 

وأننا لم نعثر علي  فا كل ما رمعنيا  ليي  ونقَّبنيا فيي  مين دواويين أفيل المافلييظ وميا 
 ثيم تيأتا مقوليظ ثعلي  المشيلور  بيين أفيل اللييظ وعلمياء. نِي   لييلم مين شيعر ونثير

، دار  ملميلبي"من اِتعمل  علين خي ا ميا مياء فيا تولي   ول ِييما ييوم   (68)النةو
 س لو ومد ثعل  أو نير  من أ مظ اللييظ أن فيسا التركيي   .لتعزز ما تلنا  "فقد أخطأ

وميدوا ليو كميا أن علمياء اللييظ . تد ماء ميايرا  لما ماء ب  اميرؤ القيي  للتنتيوا  ليي 
ار   لييي  شييلمييا أننلييوا اإل  ، أو نيياثر تبييل اميير  القييي فييسا التركييي  فييا ن ييام شيياعر 

دون تيول امير  القيي  المتيأخر عني  ، بي  والمقيي  عليي   ولمعلوا تولي  فيو المةتيس
 ةيا   وومودا .

ِيي م أمييا عيين نييدر  اِييتعمال فييسا التركييي  فييا دواوييين الشييعراء ميين صييدر اإل  
تييظ فييا كييل مييا وصييل  س ل ومييود ليي  الب. والعصيير األمييوت فلييا  ييافر  لفتييظ للن يير

 لينا من شعر ةِان بن ثابت وكع  بن زفير والخنِاء والشماخ وابن مقبل وةميد 
بيين ثييور ومرييير واألخطييل والنييرزد  والراعييا والكميييت وكثييير عييز  وابيين أبييا ربيعييظ 
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وابن الرتيات ومميل بثينظ وممنون ليلن وست الرميظ والطرمياح وبشير بين أبيا خيازم 
ميظ و  الةِيين بين مطيير وأرامييز رؤبيظ والعميا  والع َميانا وةمييد وابن ميياد  وابين َفر 

 األرتط ونيرفم.

كميييا أننيييا ليييم نعثييير لييي  علييين وميييود فيميييا تضيييمَّنت  الممييياميع الشيييعريظ المشيييلور  
زنا ونيرفا من المماميع التا ِارت علن نلمليا  كةماِظ أبا تمام والبةترت والزو 

علين اليرنم مين أن فيس  الممياميع  واتتنت أثرفا كالتسكر  النخرييظ وممموعيظ المعيانا
ييا  ، ِيي ميينفضيي   عيين شييعر المييافليين واإل  ، تييد تضييمنت نييير تليييل ميين شييعر  َكم 

 المولدين والمةدثين.

ن وطالعنيا العصير العباِيا وميدنا لليسا التركيي  ، فإسا ما َبعد العليد وازداد الَبيو 
الوليييد والمعيير ت  أثييرا  بافتييا  عنييد بعييض شييعرا   كييأبا نييوا  وأبييا العتافيييظ ومِييلم بيين

ثم أخس فسا التركي  يزداد شيوعا  ، والعبا  بن األةنا ودية المن وعلا بن الملم
علييين ألِييينظ الشيييعراء والكتيييا  ةتييين رأينيييا ةضيييور  طيبيييا  عنيييد الصيييورت وابييين وكييييع 
التنيِا واألرمانا وةي  بي  وتميم الناطما والشا  ال ريا وفا كتابيات أبيا 

 ن ا وابن بط ن ونيرفم.بن خلدون وابن م  ةيان التوةيدت والِليلا وا

فأع مييي  مييين الشيييعراء والكتيييا  كثييييرو الِيييتعمال لليييسا ، أميييا العصييير الةيييدي 
ولكين كثييرا  مينلم ينصيرفون  ليين  ، س تل ميا يخليو مني  دييوان شييعر أو كتيا ، التركيي 

 اِتعمال كلمظ "خصوصا " بدل  من  ألنلا تنا باليرض وتؤدت المطلو .

ييييييَّما"  راء متباينيييييظولعلمييييياء العر   ِ فمييييينلم مييييين عيييييد فا مييييين أدوات ، بييييييظ فيييييا "ل 
"عد  الكوفيون ومماعظ من البصريين   (69)تال الِيوطا، الِتثناء التا يِتثنن بلا

ي ما"  ِ ا والنةا  وابن مضاء من أدوات الِتثناء "ل  . كاألخن  وأبا ةاتم والناِر
يي  وومليي  أنيية  سا تلييت  ِ قييد خييالنلم زيييد فييا أنيي  أوليين بالقيييام ف. ي ما زيييدتييام القييوم ل 

 فلو مخالنلم فا الةكم الست ثبت للم بطري  األولويظ".، منلم
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ي ما"  ل ومعيي  مةييد   "ول(70)وتييال ابيين يعييي   ِ ميياءنا   ولييو تلييت. يِييتثنن بييي"
يييي  ِ أت  –"أدواتيييي    (71)لييييم يمييييز ةتيييين تييييأتا بييييي"ل". وتييييال المزولييييا. ي ما زيييييدالقييييوم 
ِ  من الةروا " –الِتثناء   ي ما". ل".... ومن ممموع الةرا والِم  ل 

ِ   –أت من أدوات الِتثناء  –  " ومنلا (73)وتال أبو ةيان األندلِا  ،ي ما""ل 
وفا تواف  " ل" فا  خراملا ما بعدفا عن ةكيم ميا تبلليا فيا تييقن الخبير مين نيير 

 ةامظ  لن اإلخبار عن ".

والمير  مِيتثنن ميا مياز فيي  الرفيع"والضر  الرابيع مين ال  (72)وتال اإلِنرايينا
يَّ   ِ  ما".وفو ما اِتثنن بي"ل 

يييَ وميينلم ميين عييدفا تركيبيييا    ولكنلييا ليِيييت  ،ا بالِييتثناء عليين مليييظ المعنيينش 
  "وميين األِييماء التييا عييدت فييا بييا  الِييتثناء فكانييت (74)تييال ابيين الخشييا . منيي 

ِ    اِتثناء فا المعنن  ."ي مال

ِ  "ومن ممموع   (75)وتال الشلوبين وفس  الكلميظ ليِيت  ،ي ما"الِم والةرا "ل 
ولكين توميا  مين النةيويين ألةقوفيا  ،بمعنن " ل" ول فا من فسا البيا  علين الةقيقيظ

ِ    وسلة أنة  سا تلت ،بالبا  لشب  ما بعدفا بما بعد " ل" فيإن ، ي ما زيدتام القوم ل 
فيا المبيادر   لين  وفيو أني  كيان أِيرعلم، نرضة  خرا  زيد من القوم علين ومي  ميا

 تام القوم  ل زيدا ".  فضارع فا خروم  من القوم فا سلة "زيدا " فا توللم ،القيام

َنبَّييي   علييين أولويتييي  بيييالةكم ل   (76)وتيييال ابييين مالييية ييييَّما" م   ِ "والميييسكور بعيييد "ل 
 مِتثنن".

ييي(77)وتيييال الرضيييا  ِ بيييل  ،ي ما" فليِيييت مييين كلميييات الِيييتثناء ةقيقيييظ  "وأميييا "ل 
نميا عيد مين كلماتي  ألن ميا بعيد   ،ر بعد  منب  علين أولويتي  بيالةكم المتقيدمالمسكو  وا 

 ."مخر  عما تبل 
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" التيييا بمعنييين لومييينلم مييين عيييدفا تركيبيييا  ليوييييا  مييين " " النافييييظ للمييين  و"ِيييا 
". ثم ماء بي"ما" ليوا   ،"ث ل"م   وفو ما صرح ، أما الِم الست يليلا فمضاا  لن "ِا 

ألت الخليل عن تول العر   (78)ب  ِيبوي  عندما تال ي  "ِو  ِ فيزعم أني  . يَّما زييد  ول 
 و"ما" ليو". ث ل زيد  ول م    مثل تولة

ِ    (79)وتال الِخاوت وتِيا  لتيرميح . ي ما" َتَركَّبا وَصارا كالكلميظ الواةيد "ل" و"
 ما بعدفا علن ما تبللا".

 تلة كانت مملظ من  راء علماء الليظ والنةو بلسا التركي .

ومييا فييسا فييا  ،وأمييا عيين اِييتعمالت  فقييد تباينييت، فقييد تنوعييت، عيين أةكاميي  أمييا
رأينا  ل لوفر  المتلاد في  وعدم اللتزام بما أثر عن أفيل اللييظ أو القييا  علين ميا 

"وليي  لنيا الييوم أن نختيرع ول أن   (80)وتيد تيال أفيل العليم بليس  الصيناعظ. فوا بي اف
ليييم يقيِيييو  ألن فيييا سلييية فِييياد اللييييظ وبطييي ن نقيييول ميييا تيييالو  ول أن نقيييي  تياِيييا  

 ةقا قلا".

فييا  –علين أن مع يم فيس  اللييات ، يميد فيي  نييير لييظ، والمتتبيع لليسا التركيي 
ثيييير  ل فييييا بعييييض ألييييم يعييييد ليييي  ف، ممييييا فمرتيييي  العامييييظ والخاصييييظ ميييين علييييد -رأينييييا

 مصننات الليظ وعند ننر من المولعين باليري  والةوشا.

وبسلنا ملدا  مضنيا  للعثور علن ، ليات للسا التركي  وتد تتبعنا ما وصا بأن 
ومن فس  الليات ما . فأعيانا البة  وأضنانا التنقي  ولم نعثر بطا ل، شوافد عليلا

"وتييد أبييدلت العيير    (81)أشييار  لييي  كييل ميين أبييا الطييي  الليييوت والِيييوطا بقوللمييا
ييي ما" تيياء  ِ يييَّما". ومنلييا مييا ء  ل ت يَّمييا"، وأبييدلت الييي"ل" تييا"  فقييالوا. ِييين "  ِ . فقييالوا  "تَييا 

ييَّما في ن"،في ن ظل ِيي  "  (83)بقولي  أشار  لي  الصيانا  ِ ومنليا ميا يتضيح  . أت ل 
ييواَء َمي  (82)مين تييول ابيين مالية  ِ يَيَما بييالتخنيا ول   ِ ا". ومنلييا مييا سكيير  "وتييد يقييال ل 



 -397- 

 .ل  ل َتَرمامن أن بعض العر  يقو  (85)وتابع  في  الصيانا (84)أبو عمر الشيبانا
يَّما  أت  ِ  واِتشلدا علن سلة بقول الشاعر  ،ل 

ددددددددالقََّّصّإذاَّبددددددددرّ  قَّاض  ّْمددددددددُر َُّأّّيَّتَفددددددددرَّ
َّ ُّمْسددددددددَنداًّْحددددددددوَّانّأَّمدددددددداّإْذَّكددددددددرَّوالّتَّ

 

ّمَّقَضددداًءّوالَّعدددْدالَفَلدددْمَّيْفَهدددليدددهّعَّ
ّْصددد لدددهّأَّّفُدددونَّالَّيْعرّ ّإلدددبَّمْعَتدددرٍّ

 

ييي، لتركيييي واليييست يِيييتناد مييين  راء أفيييل اللييييظ بليييسا ا  ِ ي ما" تيييد تركبيييا أن "ل" و"
"ول   (86)تيييال ابييين يعيييي . فييي  يميييوز ةيييسا أت منلميييا، ليييسا. فأصيييبةا كلميييظ واةيييد 

ي ما"  ل ومعيي  مةييد  ِ ييي ما زيييد لييم يمييز ةتيين   ولييو تلييت. يِييتثنن بييي"  ِ ميياءنا القييوم 
 ي"ل"".بيتأتا 

ِ    (87)وتال أبو ةيان خيار   ي ما" ألن ةسا الةيرا"ل يموز ةسا ل من "ل 
 ف  ينبيا أن يقال بشاء من   ل ةي  ِمع". ،عن القيا 

ي  (88)وتال الِخاوت  ِ فيكيون  ،ي ما" لتيرميح ميا بعيدفا علين ميا تبلليا" تِا  "ل 
تِيتة  الصيدتظ فيا شيلر رمضيان ل   فقوللم. كالمخر  من مِاوات   لن التنضيل

يي فلييو ، ر  كييد وأفضييلمعنييا   واِييتةبابلا فييا العشيير األواخيي ي ما فييا العشيير األواخييرِ 
يي منضييل عليين مييا تبليي   ِ ي ما" بيييير ننييا اتتضيين التِييويظ وبقييا المعنيين ... فلييو تيييل "

علن التشيبي  فبقيا التقيدير  تِيتة  الصيدتظ فيا شيلر رمضيان مثيل اِيتةبابلا فيا 
 ول يخنن ما في ".. العشر األواخر

يييي ما"، (89)أميييا الزبييييدت  ِ   فقيييال ،فقيييد عيييد  مييين لةييين العيييوام  ِيييقاط "ل" مييين "ل 
ي ما أخوة فيِقطون "ل"  ويقولون ي ما". والصوا  أن يقال . ِ   ِ  "ل 
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لشيعراء والكتيا  تيد أتيدموا علين فإن كثيرا  من ا، وعلن الرنم من فس  التنبيلات
ومين . فيا التركيي  ظبما يِبب  من خلل فيا المعنين وعمميالةسا نير مبالين  افس

  (90)أمثلظ فسا الةسا تول الصورت

ددددددي ماّأَّ ددددددْنَّلْفدددددددْنددددددس  ـُّم  ددددددْيَنَّيْنُبدددددد َّتّح 
 

ّوَتْقددددددَدُ َّنددددددارَا َكَّمدددددداء َّعددددددْذ   ّدددددددظ 
 

  (91)وتول 

ّلدددددددديّّ َّْكُّقددددددددذاَريَّْعددددددددّباُّتلَقددددددددَفب مدددددددداذ
 

ددددددي ماّإْنّتَددددددداركّالتَّددددددْعَرَّتددددددْعرُّ ّس 
 

  (93)وتول 

َّع َمدددددددددة دددددددددُدّل ْلملدددددددددْوك  َّصدددددددددَدَق.ّالصَّ
 

ددددددددددددديَّماّإْنّأَّ َّداَمدددددددددددددهأَّهّوََّطاَلدددددددددددددس 
 

  (92) وتول 

ددددددددددديَّ ّاَّقددددددددددددَّفددددددددددداَتَّلْيددددددددددددَوَمدددددددددددّ.ماس 
 

ّدددددددددددقَّيددددددددددردُّ ُّطددددددددددوُ ّالَحددددددددددَزنّْ
 

يَّما  سا كَ "فَ   (94)ومن النثر تول أبا ةيان التوةيدت  ِ  ان م ن  َخطرات  إن   َشلاٌّ 
 ".الَعق ل  

يييين اةييييد  ميييين الَبَشيييير ل ت قَيييياو    "فالوَ (95)وتييييول ابيييين خلييييدون َرَ  واةييييد  م  م ت د رت يييي  ت ييييد 
ي ما المن َتر    ِ م   ِظ ".الَةَيوانات الع م 

يياألك   سا شييأن  "وَفيي  (96)وتوليي  أيضييا    ِ مييظ  ثييرين ميين الن َّييار  ييَبقت  ليي  ع م  َِ يَّما َميين  
 َِان ".فا ل  
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َتَعلِّم    رفييياَا الَةيييد  بيييالتََّعل م   ن   وسلييية "  (97)وتولييي  يييرٌّ بيييالم  ر  م ض  ييييَّما فيييا أَصيييان   ِ
ل د".  الو 

يَّ   (98)وتول   ِ ل م الم ةيط   صر فا  ل الع   البشريظ  والَةَيوانيظ". فعال  ما األ"ل َية 

 واألمثلظ علن فسا الةسا كثير  مدا .

تييييال أبييييو ةيييييان . وميييين أةكييييام "ل ِيييييَّما" أنيييي  ل تميييياء بعييييدفا المملييييظ بييييالواو
وميع فيسا نميد  ،"ولةين مين المصيننين مين تيال  ل ِييما واألمير كيسا"  (99)األندلِا

خاتمظ األنصيارت يقيول  ا ابنفلس، الكثير من أع م الشعر والنثر يقةمون فس  الواو
(100)  

ُنه يَّماَّوَرسوُ ّاللهَّضام  ّأْنف ْقّوالَّتْخَشّمْنّذ ّالَعْرشّإْق الّالّس 

  (101)وفسا ابن وكيع التنِا يقول
ُ َّنحْوناّالّسّ  يُحَّتْحم  ياضَّفت يَّْأّّّيَّماّوالرِّ ّقّ ْنَفاَقّم ْسكّفيّالرِّ

  (103)وفسا الصورت ينشد
ْنَّعْقدّْيرُّمّ ي ماّوا َّالّسّ  َّيَّماَّلْيَقَّيْعَلُمّالنَّاُقّدلّ ددَّّيْعَلُمّم 

ِ  أ " فا كتابات الليويين والنةويين وأفل األد  مايَّ ما عن زياد  الواو بعد "ل 
 ومن أمثلتلا . تديما  وةديثا  فلا أكثر من أن تةصن

ِ    (102)تال الِليلا َن يَّما وتد َةَكن يَ "ول  ن ض  الَعَر   َمن  عقو   أنَّ م  َيخ 
 "".بي"َلَعل  

يَّما َوصي  و ن  "َفَتَوفََّم  َمخ    (104)وتال أيضا    ِ  ثيرا ".ت َضاا  كَ  ظ  أف َعلَ يَ ضا  ل 

ِ    (105)وتال أيضا   ت  "ل   ِ ل ".ي ما وال  ن لام َيق َطع  ما َبع َد  َعمَّا َتب 

ِ    (106)وتال أيضا   تَ ي ما وأَ "ل  َثر ف م َيك  ر  م  ك   ِ  ن الياء".نا بالَك
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ِ    (107)تال القاضا منصور بن مةمد األزدت اللروتو  ل    ي  "ل  ما والَمم 
ك   اء والَمر  اء".    َوط   َبط 

ِ    (108)وتال ابن منا  يَّما وليِت  الَةامظ   ليلا َكلس "."ل 

ِ    (109)وتال أيضا   زتان أَ "ل  لي ن".ي ما وليِت  الَلم   ص 

ِ    (110)وتال أيضا   نا أكثر  "ل     ".زيادَ  روا  الة   ي ما وفا كما َتدَّم 

ِ  "  (111)وتال أيضا   َِ ل  َِّاك  اك  ي ما وال م   ".  َبع د  الن ن صَ ن  ل ي ن وَ نظ  وال  ال 

ِ   م  يل  ل الكَ وا   لا فا أَ ع  ات  وَ ما مَ   " ن  (113)وتال أيضا    م ".ا وفا َل مي  ل 

ِ  "  (112)ا أيضا  ن  وتال ابن م   مَ ل   لمقايي ".ل ن شط  ن  يَ مَّ لي  م   عا  ي ما واألص 

ِ  "  (114)وتال أيضا   ن  م  فا ف  ي ما وَ ل  ِ  ع نَ ن مَ دت  م  رِّ نا وا   ".ظ  يَّ م  ن ال

ِ    (115)وتال أيضا   ينَ ما وتد رَ ي  "ل   وا( منتوةا  كما تر ".نَ ا  )تَ و 

  ِ ما" فا كتابات المعاصرين فليِت بأتل شيوعا  عنلا ي  أما زياد  الواو بعد "ل 
 .(116)ن أمثلتلا بقول الدكتور شكرت عيادونكتنا م. فا كتابات القدماء

  ِ  ".   ي  و  ز  والتَّ  ظ  ا يَّ نَ بالي   ل  اف  ةَ  َكلَ ي  فسا اللَ  ن  ما وأَ ي  "ل 

ييي  (117)عليييم اليييدين المنيييدت ل اليييدكتور أةميييدويقيييو   ِ  الطبقيييات   تييي َ ك   ما وأن  ي  "ل 
 نا".ر  ب  خ  ت   واألنِا   

يي  ِ  وتييد ِيمع تخنييا الييياء"، وفييو األصيل فيليا اليياء   ما" تشيديد  ي  ومين أةكيام "ل 
 .(118)ألعرابا و خرون ومنع  ابن عصنور"ةكا  األخن  وابن ا، منلا

يييييييييقَييييييييي"وتيييييييييد ي    (119)وتيييييييييال ابييييييييين مالييييييييية  ِ        ا بيييييييييالتخنيا". وتيييييييييال ابييييييييينمَ يَ ال ل 
ِ    (130)األنبارت ِ  مَ يَ "ويقال   ما بالتخنيا والتشديد".ي  ا و

 النا  يخنا". ضعوب، "فأما التشديد فلو الليظ العاليظ  (131)وتال المعرت
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وميييع اعتيييراا المعيييرت بيييأن التشيييديد فيييو اللييييظ العالييييظ فيييا فيييسا التركيييي  نيييرا  
عنيد ةيامتلم لنضيباط  خنيات ومن نيير  ممين وفو عندنا نزول من المعر  . يخنا

 وزن بيت الشعر.

  (133)تال المعرت

ّوارُّا ُّّدَّّتَّاّإذاّاتّْمَّيَّوالّسّ ّّنٍّيّْحّ ّ ُّّكُّّةَُّلّيّْضّ الفَّّاءّ مَّْلّل ّوَّ

   (132)الشريا الرضا وتال
ّيامّ مَّإلبّأَّّرُّيّْفّ  ّوالسَّّر ّيّْهّ ظَّّّليّ بّعَّسَّمَّْأّّدّْاّوقَّمَّيَّوالّسّ 

  (134)ومما نِ  للنرزد  ولي  فا ديوان 
ّودّ عُّفيّالقُّّوانٍّجُّرُّْأّّةُّطيفَّقَّّّّليهّ عَّّانتّْاّالذ ّكَّمَّيَّوالّسّ 

   (135)ومن الشعر الست ل يعرا ل  تا ل وتداولت  كت  النةا 
ّ ّ رَّالقُّّمّ ظَّعَّْأّّنّْبهّمّ ّاءّ َفّوَّّدّ قّْعَّّّاّمَّيَّالّسّ ّانّ مَّيّْوبا َّّودّ قُّبالعُّّهّْفّ 

  (136)وتول اآلخر
ّنّ مَّ ّثَّاّبهّبّ نَّرّْفّ إذاّظَّّّاّمَّيَّناّوالّسّ اءَّاّجَّمَّّ ُّكُّْأّنَّ

  (137)وتول اآلخر
ّامُّيَّتّالخّ دَّاّإذاّبَّمَّيَّوالّسّ ّّيّق ّوّْتَّّادََّزّّ ُّازّ نَّتّالمَّنَّإذاّدَّ

سا كان األصل فا ي وا   ِ معرفيظ كيان أو ، يَّما" اتصيال  بالِيم ال يافرتركي  "ل 
فيييإن الشييوافد التيييا وتننييا عليليييا مييين القييديم والةيييدي  تييد أ ليييرت اِيييتعمالت ، نكيير 

 ومن فس  الِتعمالت . خر  ل  نير ما ماء عند أول من تال أ  

  (138)فد علي  تول معاويظ بن أبا ِنياناتصال  بالشرط. ومن الشوا -1
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بّ فّْعَّّانَّكَّّنّْإ ّّمايَّّوالّسّ  ّامَّظُّيعّْوَّّ َّّجّ يَّّنّْ ّأََّرّحّْلكّأَّذَّفَّّّةٍَّرّدّْقُّواًّ

  (139)وتول أبا نوا 
ّ"دّ دَّجُّّنّْمّ ّفِّّبالتَّّقوتّْارّأَّ"ياّدَّّّفٍّطاكّذوّندَّتَّّماّإنّْيَّّالّسّ 

  (120)وتول 
ّاقّ يَّّمَّّانّ البَّّ ّ قضيّْكَّّفٍَّهّْرّمُّّوَّْأّّّةٍّقَّطَّرّْقَّمُّّنّْمّ ّتّْرَّيّْدّ ُأّّماّإنّْيّ الّسّ 

   (121)ل صالح بن عبدالقدو وتو 
ّرّْضَّليً ّإذاّحَّياّقَّنّْوالدُّّّينّ نّالدِّّمّ ّّهُُّبّيّْصّ نَّّنّْمَّّمّ ّانَّكَّّماّإنّْيّ والّسّ 

  (123)لملماوتول علا بن 
ّ ر ّجّْتَّّرةًّبّْقتّعََّلّطَّْأّّماّإنّْيّ والّسّ ّ رِّّسّ ل ّّ ِّّحّ نّالمُّيّْعَّّنّْمّ ّحُّضَّفّْأَّوَّ

  (122)وتول  أيضا  

ّامََّنّبّْأوّاّاراًّجَّّكانَّّماّإنّْيّ والّسّ ّابةٍَّرّقَّّنّْمّ ّرئٍّمّْالّ دأعّّْرََّأّّمَّْلّوَّ

  (124)وتول دية المن الةمصا
ّا ّ وَّالنَّّّ ّ هّْ ّوأَّدَّالنَّّّ ّ هَّْأّبّ ّرُّهّّّْفّالدَّّصَّماّإذاّعَّيّ ثمّالّسّ 

  (125)وتول أبا الع ء المعرت
ّفنّْنفّبأَّدّيديكّأوّأَّلمَّّّتّأيداًّيّْطَّعّْماّإذاّأَّيَّوالّسّ 

ِ    (126)ومن النثر تول ابن طباطبا  ..".. دت بما يمل  القلو يِّ ما  سا أ  ي  "ل 

 "ورفضلما ل ِيما  سا كانتا مصطةبتين نير منترتتين".  (127)وتول ابن منا

 "ل ِيما  سا توالتا ولم ينصل بينلما".  (128)وتول 
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"ول ِيما  سا كان أكمل اثنين منلما ِببا  لومود   (129)وتول أبا نصر النارابا
 اآلخر".

  ".كل      ل  "ل ِيما  ن كانت عن عضظ كَ   (140)بط نوتول ابن 

   "ول ِيما  ن ارتعشت بعض أعضا  ".(141)وتول 

 "ل ِيما  سا لم يكن الك م منت ما ".  (143)وتول 

 ...". ل ِيما  ن كان الوم  متعمرا  "  (142)وتول 

 "ول ِيما  ن كانت األكتاا ممنةظ".  (144)وتول 

 لة فِاد لون"."ل ِيما  ن واف  س  (145)وتول 

"ول ِيما  سا طل  البديع   (146)تول الدكتور مةمد مندور، ومن المعاصرين
 وتتبع العوي ".

"ول ِيما  سا كانت العامظ فا التا تراد بلس    (147)وتول الدكتور ط  ةِين
 القص ".

يييي -3  ِ وتييييد صييييرح بييييسلة كييييل ميييين ابيييين ماليييية  ليييييل  ما" بييييال را تَ يَّ اتصييييال "ل 
"وتييييد توصيييييل بيييييال را". وميييين الشيييييوافد علييييين فيييييسا   (148)والِيييييوطا فيييييا توللميييييا
  (149)التصال تول أبا نوا 

ّ ارّ السَّّّرّ مَّكالقَّّاءََّرّوّْحَّّّةٍّيَّّدّ وّْهَُّيّّدَّنّْماّعّ يَّّالّسّ 

  (150)وتول الصاة  بن عباد

ّّـ ائّ نَّالصَّّّة َّرّثّْكَّّـّْماّمَّيَّّالّسّ ّّّّـ انّ صَّّنّْلهّمّ ّدَّّالّبُّّـُّنّْوالصُّّ

  (151)وتول اآلخر
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ّ ُّلَّّقََّتّيَّّ  ّر ّيّْفيّخَّّنّْمَّّهادةّ تَّّ ّدَّاّلَّمَّيَّالّسّ ّدُّمّْالحَّّريمَّالكَّّسرُّّيَّ

"فيةتمل التييير ل ِيما مع اخت ا معانا   (153)تول ابن منا، ومن النثر
 الممع".

 "يعِر الخ   منلا ل ِيما عند اِتنةال الدولظ".  (152)وتول ابن خلدون

تلظ الماء ل ِيما مع "وكنا نتخوا فا فس  الطري    (154)وتول ابن مبير
 ع م فسا الممع".

"واِتكشافا  لمراما ِلامكم ل ِيما مع   (155)لخطي اوتول لِان الدين بن 
  تامتكم علن مناح خنو ".

" س المعنن فو المطلو  ل ِيما مع تقادم الِماع وعدم   (156)وتول الِيوطا
 ضبط ".

ن ة  أن فس  "ول ِيما ةين   (157)تول الدكتور ط  ةِين، ومن المعاصرين
 الكثر  ننِلا ليِت شي ا ".

"ول ِيما ةين ينص  نقدفم علن دللظ لن    (158)وتول الدكتور  برافيم أني 
 من األلنا ".

وتيييد صيييرح بليييسا كيييل مييين ابييين مالييية . اتصيييال "ل ِييييما" بالممليييظ النعلييييظ -2
. ومن األمثلظ علن فسا التصال ما سكير  أبيو مِيةل األعرابيا مين (159)الِيوطاو 
يعنيا ول . ما ِمعت كالليلظ تط ول ِييما مياء بي  في ن، "يا أفل الل   نلم يقولونأ

 .(160)مثل ما ماء ب  ف ن"

 "يعمبنا ك مة ل ِيما تع  ب ".  (161)وتول البيدادت

 واِتشلد علي  بقول الشاعر  (163)كما أشار  لن سلة الِيوطا
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ّاضَّالرِّّّ  ّ  ّالجَّذّنّْمَّّكَُّلّْيّن ُّيّّّمايَّرّالّسّ يّْفيّالخَّّاَقّقّالنَّّفُّ

"وأمييا   (162)عليين اِتشييلاد  بلييسا البيييت فقييالو ، وتييد وافقيي  البيييدادت عليين فييسا
فكقولة  يعمبنا ك مة ل ِيما تع  ب . ومن  تول اآلخير. ، الوصل بمملظ فعليظ

.  لييييخ. كمييييا وافقيييي  الشيييينقيطا عليييين الةكييييم والِتشييييلاد . فيييي  النييييا  فييييا الخييييير
 ما" يليلا فعل".ي  ِ    اِتشلد ب  علن أن "ل (164)فقال

يي  ِ ما" بالنعييل نييير مِييموع عيين العيير  فييا فصيييح يَّ والييست نييرا  أن اتصييال "ل 
أما الست سكر  أبو مِةل األعرابا ف  ينلض دلي   علن فس  المِيألظ ألن . الك م

 ن ، كما أن ما سكر  البيدادت، ما نقل  فو من الللمات النادر  التا ل يقا  عليلا
 ع ول ةمظ في .فو  ل تول مصنو 

" بييياء ةَ ل ييي  ن  البيييت الييست ِييات  الِيييوطا فيي  شييافد فييي  عنييدنا ألن كلمييظ "ي   أمييا
وةمتنا فا فسا  .أت بتةصيلة، اء ونونب" بةَ ل  ي  نَ ونون  ن فا  ل تةريا للكلمظ "ب  

 مايلا 

، يما اضطرا أ  يضطر  –علن أنلا فعل  - ن معنن البيت بروايظ "ينيلة" -أ
 ف  النا  مكانظ ل ِيما ينيلة الرضا من الل . س ل معنن لقول   

أما براويظ المصدر الممرور "بنيلة" فإن المعنن يِتقيم ليصبح  ف  النا   
 مكانظ ل ِيما بنيلة الرضا من الل .

ومن  تول  ، ن اتصال "ل ِيما" بالمار والممرور شا ع علن األلِنظ - 
  (165)المعرت

ّ ّ مّْالحَّّةّ بَّّرَّّوَّْأّّ ّ فّْماّللطّ يَّّوالّسّ ّّةًّمَّّذَّضيّمَّقّْيَّّمّ عّْطُّالّرَّيّْسّ فإنّيَّ

"وتد كانت للم بالةكمظ   (166)وتول أبا الصلت أميظ بن عبدالعزيز األندلِا
 ل ِيما بصناعتا اللندِظ والنموم". عنايظ باليظ
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"وتيا  فسا علن ال ن ل يثبت ب  مثل فسا   (167)وتول ابن مضاء القرطبا
  ِ  ما فا كتا  الل ".ي  ل 

ومن شوافد  الكثير  تول علا بن . اتصال "ل ِيما" بالمار والممرور -4
  (168)الملم

ّرّ اصّ ذ ّنَّّرّ يّْـَّّنّْماّعَّيَّّالّسّ ّّرّ ادّ نّالقَّمّ ّوَّفّْالعَّّنَّسَّحّْاّأَّمَّ

  (169)وتول العبا  بن األةنا

ّاعّ مَّإطّّْدّ عّْبَّّنّْماّمَّيَّّالّسّ ّّ ّوَّ ّالهَّهّْ ََّّقّأّْاليَّّ َّتَّقّْاّأَّمَّ

  (170)ع التنيِاوتول ابن وكي
ّارّ حَّّهّالسَّّف ّرّْطَّبّ ّو َّقُّيّالعُّبّ سَّْيّّّنٍّادّ تَّّدَّيَّـَّْأّّفّ كَّّنّْماّمّ يَّّالّسّ 

  (171)وتول أبا العتافيظ 

ّفّ رّ سّْمُّّقّ فّْالنَّّّفّ رَّتّْمُّّنّْماّمّ يَّّوالّسّ ّّّفّ كلّ تَّالمُّّاجةُّبّحَّقضّ تَّبّتَّتَّمَّ

  (173)وتول المعرت
ّظّْحَّلَّاّوَّنَّرَّّأوّّْا َّقَّّإنّّْوزرُّددّّعليهّالدّخطُّماّللذ ّيُّيّ الّسّ 

  وساة أن الكياس  ول ِييما (172)فمني  تيول عبيدالقافر المرميانا، أما فا النثر
 ل يعترا بأن  كاس ".، فا الدين

 "وتري  أممع تد سفبت ل ِيما فا المير ".  (174)وتول ابن خلدون

"ول ِيييما فيا فيسا العصيير   (175)المعاصييرين تيول طي  ةِيين ومين أمثلتي  عنيد
 دار". ل بمق

 "البخور الست يكثر فا المنو  ول ِيما فا  نار".  (176)وتول أةمد أمين
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"ل يتاح مثل  مع التشتت والتنر  ل ِيما فا موتيا   (177)وتول بنت الشاطئ
 اللول".

يكون للِمع الملكيظ األولين ول ِييما فيا الملكيات   (178)وتول  برافيم أني  "ِو
 اللِانيظ".

 ل كثير .واألمثلظ علن مثل فسا التصا

يي اتصييال -5  ِ تييال بيي  الِييلا ومييارافم فييي   وفييو مييا. بالمعرفييظ والنكيير  ما"يَّ "ل 
ما" عليين نكيير  ميياز فييا فييس  ثييم تيييدو  بييالقول   ن دخلييت "ل ِييي  ، (179)المعاصييرون

ن دخلييت عليين معرفييظ .النكيير  ث ثييظ أوميي   الرفييع والخنييض والنصيي  ميياز فيلييا ، وا 
 وملان  الرفع والمر خاصظ.

يميد أن اتصيال  بالمعرفيظ يكياد يكيون ، تبع لِيتعمال فيسا التركيي نير أن المت
ل فييا  -وليي  ةييدي  –ولييم يييأت متصيي   بنكيير   ل فييا بيييت اميير  القييي   ،مطييردا   وا 

ون يير  ِييريعظ . األمثلييظ المصيينوعظ التييا ل تيينلض دلييي   عليين اِييتعمال العيير  للييا
فمين أمثلتي  . د لنيا سليةعلن ما وتننا علي  من شوافد فسا التركي  واِتعمالت  تؤكي

   (180)فا الشعر تول أبا ِنيان

ّ دّ عَّّوّْةّأَّرَّّمُّّبنُّّمُّيّْماّتَّيَّّوالّسّ ّّمُّكُّيّْفّ ّاَقّواّالنَّّعُّمّ طّْالّتُّّاتمٍّنيّهَّبَّ

  (181)وتول مِلم بن الوليد

ّرُّذّْوليّعُّّتُّبيّْأَّإذاّالمواّّلستَُّأّّّهم مُّفيهاّمَّّا ُّذَّّماّالعُّيَّّ ّسّ فَّ

  (183)وتول الشريا الرضا
ّقّ ارّ فَّالمُّّ ّ ريّْال َّّ ُّلّْماّقَّيّ والّسّ ّّهُّبّْلّقَّّمَّّالهَّّفَُّلّْأّيَّّري ٍّـَّّ ُّّوكُّ

  (182)وتول الشا  ال ريا



 -208- 

ّ ُّبَّّحَّالمُّّا ُّضَّالرّ ّاكَّماّذَّيَّّوالّسّ ًّّاَّبّبَّّحَّمُّّهُّنّْتيّمّ ْأّيَّّيءٍّتَّّ َّّر ّكُّأَّ

  (184)وتول  
ّرّ صّْخّ ّنّْمّ ّقّ اّدَّمَّب ّّرٍّصّْحَّّنّْعَّّ ّ ماّجَّب ّّّةًّابَّبَّصَّّو ُّذُّيَّّ ّ ماّصَّيّ والّسّ 

  (185)ومن المعاصرين تول الزفاوت

لهّفيّالبّ كّْذّ ّرّ جّْوالّتُّ ّبيرُّعّْيَّّلدّ ماّبَّيَّّوالّسّ ّدّ ّّ راًّ

يول الكيريم "ميز  اللي  عنيا   (186)ومن اِتعمالت  فا الةدي  الشريا تول الِر
عد بن عباد ".  خيرا  ول ِيما عبدالل  بن عمرو بن ةرام ِو

 ا النثر ومن اِتعمالت  ف

ن يي  (187)تييول ِييعيد بيين العييا  خبييرة أن النييا  عيين سليية بطيياء ل ِيييما ا أ  وا 
 أفل البيت من بنا فاشم".

"ول ِيييما ميييا سكيييرت ميين أنييي  ل يتصيييور أن   (188)المرميييانا وتييول عبيييدالقافر
 تعرا".

"فقييدم الكيي م عليين الناعييل ميين بييين المرفوعييات ل ِيييما   (189)وتيول ابيين يعييي 
 ...." المبتدأ لمشاركظ

الت  التا كتبلا علن لِان ولد ".  (190)وتول الص ح الصندت  "ل ِيما ِر

"في  يعمبنيا مين أول ية أةيد ول ِييما خاليد بين   (191)وتول أبا ةيان التوةيدت
 عبدالل ".

"ول ِييما النمومييظ منليا   (193)وتول أبا الصلت أميظ بن عبدالعزيز األندلِيا
يقاويظ".  والمِو

ِ  "ألن ا  (192)وتول اليزالا ِ  نظ ردي ظ مدا  م  ل ِ  ي  ل   بالطبع". ظ  نَ م  ما ال
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ميييين أ تيييول، كتابيييات المعاصيييرين ومييين أمثليييظ اتصيييال "ل ِييييما" بالمعرفيييظ فيييا
 تطاول مع الزمن ول ِيما المتطاول من ".ي"مع أن كل شاء   (194)الخولا

 "ول ِيما فاتين اآليتين الخالدتين".  (195)وتول ط  ةِين

ن ييل  عل  (196)وتول   ن بعض ألنا  الشعراء ول ِيما اليري "."وا 

"وميييينلم كثييييير مييييين الشييييعر واألد  ول ِيييييما النخييييير   (197)وتييييول أةمييييد أميييييين
 واللماء.

 "تد اعتنقلا العر  ول ِيما متأخريلم".  (198)وتول 

العلمياء ول  "وليم يكين ينقيد فيسا الميسف  أنصيارا  مين  (199)وتول ِعيد األفييانا
 ِيما الةنابلظ".

"والقييييول النصييييل للقييييرا ن الشييييا عظ ول ِيييييما العييييرا   (300)نوتييييول عبييييا  ةِيييي
 الشا ع".

 والةدي  بلا ثر . والمصننات من القديم، واألمثلظ علن فسا الِتعمال كثير 

 أما تول امر  القي  
ّ ّ جُّْلّجُّّةّ ارَّدَّبّ ّ)يوٍم ّمّ وّْماّيَّيَّّوالّسّ ّّّحٍّالّ صَّّنَّّهُّنّْمّ ّكََّلّّمٍّوَّْيّّ َّّالّرُّأَّ

يوفيو ميا يَ . " بيالنكر ماعين اتصيال "ل ِيي  ف افر اللني  يكشيا  ميا توصيلنا     م 
. ما" بالمعرفيظ ل بيالنكر لكن بيت امر  القي  عندنا شافد علن اتصال "ل ِي  .  لي 

ن كييان  القييي   يييوم" فييا تييول اميير ن كلمييظ "أوةمتنييا ، فلييي  فنيياة ميين تعييارض وا 
،   عيين يييوم بعينيي ألن الشيياعر يتةييد ، افرفييا التنكييير  ل أنلييا معرفييظ فييا الةقيقييظ

وفييسا اليييوم فييو "يييوم دار  ملمييل" . يييسكر  ميييدا  وتييد عييا  فيمييا مضيين أةداثيي  كلَّلييا
ويعزز ميا نيسف  . الست امتاز عن بقيظ أيام ةيات  بما مر  للشاعر في  من أةدا 

بيدخول  ةيا   وتيد ن  . من األلنا  ما فو نكر  فا لن يظ معرفيظ فيا معنيا  أن كثيرا    لي 
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، وفييو مييا لييم يِييمع عيين العيير . يييوم بييدار  ملمييل  اينين فييا توليي البيياء بييين المتضيي
. الةييالت التييا تييزاد فيلييا البيياء أو يِييمح بييدخوللا بييين المتضيياينين ولييي  فييو ميين

البياء فيا فيسا التركيي  مميا   ن زيياد  نير أننا نقيول  .وفسا صةيح ول خ ا علي 
ء وتمييوز فييا اختيييار تييزاد فيلييا البييا وتييد عييدد ابيين عصيينور الةييالت التييا ،لييم يةنيي 

"وما عدا فس  المواضع ل تزاد فيي  البياء  ل فيا ضيرور  أو شياس   (301)الك م ثم تال
 من الك م يةن  ول يقا  علي ".

أن سكيير "يييوم دار  ملمييل" تييد ورد فييا شييعر  كمييا يعييزز فييسا الييست نييسف   لييي 
وسليية فييا  ،شيياعر مييافلا  خيير نييير اميير  القييي  فييو عمييرو بيين الخثييارم البملييا

  (303)تول 

ّمُّهَّمّْهَّتَّالهّيَّبَّتّْعلبّأَّّ ّ دّ مُّّّّّّّّّ جُّْلّجُّّةّ ارَّدَّّمَّوّْاّيَّنَّّأَّاّكَّنَّّكُّوَّ

  ِ فليم تيسكر لنيا ، ت امير  القيي  الِياب ييما" بالنكر  فيا نيير بي  أما اتصال "ل 
  (302)كت  النةو والليظ من شوافد  نير تول الشاعر

ّ ّ رَّالقُّّمّ ظَّعَّْأّّنّْبهّمّ ّاءّ َفّوَّّدّ قّْعَّّّاّمَّيَّالّسّ ّمانّ يّْوبا َّّودّ قُّعُّبالّهّْفّ 

 وفو شافد ِقيم ل يموز الركون  لي  أو األخس ب  من ناةيتين 

يي تاألوليين  أنيي  رو   ِ ن ميياز –التخنيييا  ولييي  ،"ماي  بتخنيييا "ل  ميين الليييظ  -وا 
فليو  سن . فض   عن أن فسا التخنيا  نما مياء بي  لنضيباط وزن الشيافد. العاليظ

 ات.من الضرور 

يظ  أن  شافد مملول ل يعرا تا ل . وميا مياء ممليول القا يل أو لضيرور  الثان
 .(304)األنبارت شعر فلي  بةمظ ول يموز الةتما  ب  كما صرح بسلة ابن

يي  ِ وتييد نقييل الييروا  . ما" ليشييمل أخواتلييا فييا العمييليَّ ثييم ينييداح الةييدي  عيين "ل 
ِ  مَ  لَ ث  "ل م   منلا  ي رَ تَ ما" و"لو رَ   ما" و"ل تَ وَ ا" و"ل   ِ ا". وتيد أعيانيا َمي واءَ ميا" و"ل 
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النةيييا  مييين تمثييييل عليليييا بأمثليييظ نيييير ميييا سكييير  ، البةييي  عييين شيييوافد لليييس  التراكيييي 
 فلم نوف .، يميظ مصنوعظتعل

أن نممييل أةكييام فييسا التركييي  وطرا يي  اِييتعمال  ومييا  ،ونِييتطيع بعييد سليية كليي 
 يتعل  ب  كما أوضةت  دراِتنا فس  بما يلا 

  س ليم  ،فو أول من اِتعمل فسا التركي  فيا معممي  اللييوت  ن امرأ القي 
 نعثر ل  علن أثر تبل  ول عند من عاشوا فا عصر .

 واِييتعمال  بمعنيين ،  ن فييسا التركييي  لييي  ميين أدوات الِييتثناء فييا الةقيقييظ
 "خصوصا " يكاد يكون مطردا .

  ن المطييييرد فييييا اِييييتعمال فييييسا التركييييي  عنييييد شييييعراء العربيييييظ وكتابلييييا فييييا 
 ختلا العصور فو اتصال  بالمعرفظ أو ال را أو المملظ الشرطيظ.م

 المعرفظ كثير وبالنكر  نادر مدا  اتصال  ب. 

 .يتصل بالمملظ المبدوء  بواو الةال أو الِت ناا 

 . تةسا "ل" من  كثيرا 

 . يخنا التشديد في  للضرور 

 ويشيع فا أعمال المةدثين والمعاصرين.، يقل اِتعمال  عند القدماء 

 . ل يأتا فسا التركي  فا الشعر  ل فا أول صدر البيت أو أول عمز 
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ّالهوامشّوالتعليقات
 

 .89  1( اللروت/ أبو عبيد القاِم  نري  الةدي   (1
 .34( ابن الِكيت/ يعقو    ص ح المنط   (3
 .89  1( اللروت/ أبو عبيد القاِم  نري  الةدي   (2
 .384  1( ابن الِرا / مةمد بن ِلل  األصول فا النةو  (4
 .68  1بدال  ( الليوت/ أبو الطي   كتا  اإل  (5
 .307  14( األزفرت/ أبو منصور مةمد  تلسي  الليظ "باد"  (6
 .311( ابن فار / أةمد  الصاةبا   (7
 .450  3( الموفرت/ أبو نصر  ِماعيل  الصةاح "بيد"  (8
 .321  1 كتا  اليريبين  أةمد لروت/ أبو عبيد ( ال(9

 .141  1( الزمخشرت/ أبو القاِم مةمود  النا   فا نري  الةدي   (10
 .106  1( عياض/ القاضا  مشار  األنوار  (11
 .171  1  ( ابن األثير/ ممد الدين  النلايظ فا نري  الةدي  واألثر(13
 .346  1الةام    ِتراباست/ رضا الدين  شرح كافيظ ابن( اإل  (12
 .323  1( الِيوطا/ م ل الدين  فمع اللوامع.  (14
 .133  1( ابن فشام/ ممال الدين  مينا اللبي   (15
( فو أبو مةمد يةين بن ِعيد األموت، كان من أكابر أفل اللييظ والنةيو، وكيان كثييرا  ميا ييروت عني  (16

 (.162من  نزفظ األلباء  أبو عبيد القاِم بن ِ م. )ان ر  ابن األنبارت/ عبدالرة
 .307  14د"  ي( األزفرت/ أبو منصور مةمد  تلسي  الليظ "ب(17
 .313( ابن مالة/ ممال الدين  شوافد التوضيح  (18
 .378ِنرايينا/ عصام الدين  شرح النريد   ( اإل  (19
 .384  1( ابن الِرا / مةمد بن ِلل  األصول فا النةو  (30
 .346  1  شرح كافيظ ابن الةام   ِتراباست/ رضا الدين( اإل  (31
 .133  1( ابن فشام/ ممال الدين  مينا اللبي   (33
 .323  1( الِيوطا/ م ل الدين  فمع اللوامع.  (32
 .313ممال الدين  شوافد التوضيح   /مالة ابن( (34
مةمييد  بيا  ةيدثنا أبييو اليميان. )وان ير  عبيدالباتا/ 54كتييا  األنبيياء   -60( أخرمي  البخيارت فيا  (35

 (.166  1فؤاد، اللؤلؤ والمرمان، كتا  الممعظ  
 .316( ابن ةمر/ امرؤ القي   ديوان   (36
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 -68  1بييدال  . وأبييو الطييي  الليييوت  كتييا  اإل  71 -70بييدال   اإل  عقييو   / يالِييكيت ابيين ((37
69. 
 (.35( ِب  تخريم  تةت الرتم )(38
 .89  1عبيد القاِم  نري  الةدي    أبو /اللروت ((39
 .11  1( ثعل / أةمد بن يةين  ممال  ثعل   (20
 .69  1بدال  ( الليوت/ أبو الطي   كتا  اإل  (21
 .306  14( األزفرت/ أبو منصور  تلسي  الليظ "باد"  (23
 .321  1عبيد القاِم  نري  الةدي    أبو /اللروت( (22
ا/ ابن الِيد والخوارزما/ أب(24 ح ِقط الزند و و النضل تاِم  شر ( التبريزت/ أبو زكريا يةين. والبطليِو
 2  982. 
 ( المصدر الِاب .(25
 .143  1أبو القاِم مةمود  النا   فا نري  الةدي    /الزمخشرت ((26
 .187  1. والشنا بتعريا ةقو  المصطنن  106  1( عياض/ القاضا  مشار  األنوار  (27
 .171  1  مد الدين  النلايظ فا نري  الةدي  واألثرم /األثير ابن ((28
 .17العتماد فا ن ا ر ال اء والضاد  ممال الدين   /مالة ابن( (29
 .346  1رضا الدين  شرح كافيظ ابن الةام    ت/ِتراباساإل  ( (40
 .68  1( ابن من ور/ مةمد بن مكرم  لِان العر  "بيد"  (41
ل   ((43 ل  لن صناعظ التِر  .82الةلبا/ مةمود بن ِليمان  ةِن التِو
 .133  1ممال الدين  مينا اللبي    /مفشا ابن( (42
 .323  1 م ل الدين  فمع اللوامع  ا/الِيوط( (44
 .490عصام الدين  شرح النريد    /ِنرايينااإل  ( (45
 .330  1( ابن المزرت/ أبو الخير مةمد  النشر فا القراءات العشر  (46
 .95( الِخاوت/ شم  الدين مةمد. المقاصد الةِنظ   (47
 (.1711م ل الدين  عقود الزبرمد. الرتم ) ( الِيوطا/(48
. واألِييرار المرفوعييظ فييا األخبييار 61( القييارت/ علييا  المصيينوع فييا معرفييظ الةييدي  الموضييوع   (49

 .127الموضوعظ   
 . 323   1( العملونا/  ِماعيل  كشا الخنا ومزيل اإللبا   (50
 .389( الشوكانا/ مةمد  النوا د الممموعظ   (51
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واألزفيرت/  69   1وأبا الطي  اللييوت/ اإلبيدال   34الِكيت/  ص ح المنط     ( ان ر  ابن(53
 47   17، "رنييييييين"  67  4وابييييييين من يييييييور/ اللِيييييييان "بييييييييد"   307   14تليييييييسي  اللييييييييظ  

 .323  1والِيوطا/ فمع اللوامع  
 برواييظ  94. وفو فا دييوان عيدت بين زييد   301( ابن مالة/ ممال الدين  شوافد التوضيح   (52

 أمل أن الل .
ا والخوارزت  شرح ِقط الزند   (54  .982  2( التبريزت والبطليِو
 .71   1( شوتا/ أةمد  الشوتيات  (55
 .52   1( المصدر ننِ   (56
 .340  1( المصدر ننِ   (57
 .76( الزفاوت/  برافيم  ديوان    (58
 .103( ط / علا مةمود  ديوان    (59
 .111( المصدر ننِ    (60
 .574دلِا/ أبو ةيان  تسكر  النةا    ( األن(61
 .81 -80   1( ثعل / أةمد بن يةين  ممال  ثعل   (63
 .94( ابن زيد/ عدت  ديوان    (62
 .11  1( ثعل / أةمد بن يةين  ممال  ثعل   (64
 .10( ابن ةمر/ امرؤ القي   ديوان   (65
. وتميييد  مخرميييا  فيييا 113 -4/111والةييياكم فيييا المِييتدرة  116/1( روا  أبييو يلعيييا فيييا مِييند   (66

 .463رتم  1األلبانا/ ِلِلظ األةادي  الصةيةظ  
 .70( ابن ةمر/ امرؤ القي   ديوان    (67
. والبيييدادت  خزانييظ األد  149وابيين فشييام  المينييا    321( ان يير  ابيين فييار   الصيياةبا   (68
 3   64. 
 .324   1( الِيوطا/ م ل الدين  فمع اللوامع  (69
 .86   3يعي  بن علا  شرح المنصل  ( ابن يعي / (70
 .102( القرافا/ شلا  الدين  الِتيناء فا أةكام الِتثناء   (71
 .501 -500( األندلِا  أبو ةيان  تسكر  النةا    (73
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 .319( اإلِنرايينا/ تا  الدين مةمد  فاتةظ اإلعرا    (72
 .190( ابن الخشا / أبو مةمد عبدالل   المرتمل   (74
 .380 -379ين/ أبو علا  التوط ظ   ( الشلوب(75
 .107( ابن مالة/ ممال الدين  تِليل النوا د   (76
 .349 -348   1( اإلِتراباست/ رضا الدين  شرح كافيظ ابن الةام   (77
 .250   1( ِيبوي / أبو بشر عمرو  الكتا   (78
 .188  10الزبيدت/ مة  الدين مرتضن  تا  العرو  "ِود"   ((79
 .57/ أةمد  الصاةبا  ابن فار  ((80
 .325  1والِيوطا/ فمع اللوامع   133  1ان ر  أبا الطي  الليوت/ اإلبدال   ((81
 .183الصيانا/ رضا الدين الةِن  الشوارد فا الليظ   ((83
 .107ابن مالة/ ممال الدين  تِليل النوا د   ((82
 .102  1الشيبانا/ أبو عمرو  كتا  الميم   ((84
 .344الدين  الشوارد فا الليظ  الصيانا/ رضا  ((85
 .86  3ابن يعي / يعي  بن علا  شرح المنصل   ((86
 .79  1الِيوطا/ م ل الدين  فمع اللوامع   ((87
 .188  10الزبيدت/ مة  الدين مرتضن  تا  العرو  "ِود"   ((88

 .378الزبيدت/ أبو بكر  لةن العوام   ((89
 .312  1الصورت/ عبد المةِن  ديوان    ((90
 .302  1المصدر ننِ    ((91
 .14  1المصدر ننِ    ((93
 .93  3المصدر ننِ    ((92
 .33  1التوةيدت/ أبو ةيان  اإلمتاع والمؤانِظ   ((94
 .43ابن خلدون/ عبدالرةمن  المقدمظ   ((95
 .526المصدر ننِ    ((96
ّ.540المصدر ننِ    ((97
 .458المصدر ننِ    ((98
 .325  1ع اللوامع  الِيوطا/ م ل الدين  فم ((99

 .121األنصارت/ لبن خاتمظ  ديوان    ((100
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 .654الرتي  النديم/ أبو  ِةا   برافيم  تط  الِرور   ((101
 .353  1الصورت/ عبد المةِن  ديوان    ((103
 .319  1الِليلا/ أبو القاِم عبدالرةمن  الروض األنا   ((102
 .123  الِليلا/ أبو القاِم عبدالرةمن  أمالا الِليلا ((104
 .96المصدر ننِ    ((105
 .39المصدر ننِ    ((106
 .15الثعالبا/ أبو منصور  خا  الخا    ((107
 .51  1ابن منا/ أبو النتح عثمان  ِر صناعظ اإلعرا    ((108
 .73  1المصدر ننِ    ((109
 .114  1المصدر ننِ    ((110
 .222  1المصدر ننِ    ((111
 .249  1المصدر ننِ    ((113
 .261  1أبو النتح عثمان  الخصا    ابن منا/  ((112
 .187  3المصدر ننِ    ((114
 .192  2المصدر ننِ    ((115
يقن الشعر العربا   ((116  .33عياد/ شكرت  مِو
 .638  3المندت/ أةمد علم الدين  الللمات العربيظ   ((117
 .325  1الِيوطا/ م ل الدين  فمع اللوامع   ((118
 .107النوا د  ابن مالة/ ممال الدين  تِليل  ((119
 .22ابن األنبارت/ أبو بكر مةمد  شرح القصا د الِبع   ((130
الظ الينران   ((131  .217المعرت/ أبو الع ء  ِر
ا والخوارزت  شرح ِقط الزند    ((133  .814  3التبريزت والبطليِو
 .418  3الرضا/ الشريا  ديوان    ((132
الظ الينران   ((134  .218المعرت/ أبو الع ء  ِر
والِيييوطا  فمييع  168  3والصييبان/ ةاشيييظ الصييب ان   149ن يير  ابيين فشييام  المينييا  ا ((135

 .64  3والبيدادت  خزانظ األد    88  1واألشبا  والن ا ر   325  1اللوامع  
ا والخوارزت  شرح ِقط الزند    ((136  .815  3التبريزت والبطليِو
 المصدر ننِ . ((137
 .155-154ِياِظ  الدينورت  ابن تتيبظ  اإلمامظ وال ((138
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 .53أبو نوا / الةِن بن فانئ  ديوان    ((139
 .311المصدر ننِ    ((120
ييا  بلمييظ الممييال    ((121 ، والتوةيييدت/ أبييو ةيييان  البصييا ر 529  1ابيين عبدالليي / أبييو عميير يِو

 .768  3والسخا ر  
 .353ابن الملم/ علا  ديوان    ((123
 .30المصدر ننِ    ((122
 .131يوان   الةمصا/ دية المن  د ((124
 .166  3المعرت/ أبو الع ء  اللزوميات   ((125
 .16العلوت/ ابن طباطبا  عيار الشعر   ((126
 .71  1ابن منا/ أبو النتح عثمان  ِر صناعظ اإلعرا    ((127
 .830  3المصدر ننِ    ((128
 .161النارابا/ أبو نصر  كتا  الةروا   ((129
الظ  ((140  4فا شرت الرتي  وتقلي  العبيد )نيوادر المخطوطيات(  ابن بط ن/ أبو الةِن المختار  ِر
 259. 
 .260  4المصدر ننِ    ((141
 المصدر ننِ . ((143
 المصدر ننِ . ((142
 .263  4المصدر ننِ    ((144
 المصدر ننِ . ((145
 .375مندور/ مةمد  النقد المنلما عند العر    ((146
 .125ةِين/ ط   فا األد  المافلا   ((147
 1والِييييوطا/ مييي ل اليييدين  فميييع اللواميييع   107ال اليييدين  تِيييليل النوا يييد  ابييين مالييية/ ممييي ((148
 324. 
 .54أبو نوا / الةِن بن فانئ  ديوان    ((149
 .52ابن عباد/ الصاة   ديوان    ((150
 .324  1الِيوطا/ م ل الدين  فمع اللوامع   ((151
 .337  1ابن منا/ أبو النتح عثمان  الخصا     ((153
 .384بدالرةمن  المقدمظ  ابن خلدون/ ع ((152
 .162ابن مبير/ أبو الةِن مةمد  رةلظ ابن مبير   ((154
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 .361ابن الخطي / لِان الدين  اإلةاطظ فا أخبار نرناطظ   ((155
 .17الِيوطا/ م ل الدين  التتراح   ((156
 .354ةِين/ ط   فا األد  المافلا   ((157
 .117أني /  برافيم  دللظ األلنا    ((158
 1والِييييوطا/ مييي ل اليييدين  فميييع اللواميييع   107الييية/ مميييال اليييدين  تِيييليل النوا يييد  ابييين م ((159
 325. 
 .531  3األعرابا/ أبو مِةل  النوادر   ((160
 .317  2البيدات/ عبدالقادر  شرح شوافد المينا   ((161
 .325   3الِيوطا/ م ل الدين  فمع اللوامع   ((163
 .317  2ا  البيدات/ عبدالقادر  شرح شوافد المين ((162
 .199  1الشنقيطا/ أةمد بن األمين  الدرر اللوامع   ((164
 .219  3المعرت/ أبو الع ء  اللزوميات   ((165
الظ المصريظ )نوادر المخطوطات(   ((166  .39  1األندلِا/ أبو الصلت أميظ  الِر
 .103القرطبا/ ابن مضاء  الرد علن النةا    ((167
 .361ابن الملم/ علا  ديوان    ((168
 .303ابن األةنا/ العبا   ديوان    ((169
 .60التنيِا/ ابن وكيع  ديوان    ((170
 .340أبو العتافيظ/  ِماعيل بن القاِم  ديوان    ((171
 .115  3المعرت/ أبو الع ء  اللزوميات   ((173
 .97المرمانا/ عبدالقادر  دل ل اإلعماز   ((172
 .239ابن خلدون/ عبدالرةمن  المقدمظ   ((174
 .354  3ين/ ط   ةدي  األربعاء  ةِ ((175
 .13أمين/ أةمد  فمر اإلِ م   ((176
 .83بنت الشاطئ/ عا شظ  التنِير البيانا   ((177
 .192أني /  برافيم  دللظ األلنا    ((178
 1وةِيييين/ عبييييا   النةييييو الييييوافا   113-111ان يييير  القرافييييا/ شييييلا  الييييدين  الِييييتيناء   ((179
 403. 
 .17  6ةميد  شرح نلج الب نظ  ابن أبا الةديد/ عبدال ((180
 .214ابن الوليد/ مِلم  ديوان    ((181
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 .58  3الرضا/ الشريا  ديوان    ((183
 .29الشا  ال ريا/ مةمد بن ِليمان  ديوان    ((182
 .133المصدر ننِ    ((184
 .301الزفاوت/  برافيم  ديوان    ((185
 (.66ِب  تخريم  تةت الرتم ) ((186
 .155  اإلمامظ والِياِظ  الدينورت/ ابن تتيبظ ((187
 .44المرمانا/ عبدالقادر  دل ل اإلعماز   ((188
 .72  1ابن يعي / يعي   شرح المنصل   ((189
 .90الصندت/ ص ح الدين  نصر  الثا ر   ((190
 .652  2التوةيدت/ أبو ةيان  البصا ر والسخا ر   ((191
الظ المصريظ )نوادر المخ ((193  .23  1طوطات(  األندلِا/ أبو الصلت أميظ  الِر
 .406  4اليزالا/ مةمد  فديظ المريد )نوادر المخطوطات(   ((192
 .47الخولا/ أمين  الممددون فا اإلِ م   ((194
 .114ةِن/ ط  فا األد  المافلا   ((195
 .99ةِين/ ط   من ةدي  الشعر والنثر   ((196
 .8أمين/ أةمد  فمر اإلِ م   ((197
 المصدر ننِ . ((198
 .7يد  مقدمظ ملخ   بطال القيا   األفيانا/ ِع ((199
 .370  3ةِن/ عبا   النةو الوافا   ((300
 .64ابن عصنور/ أبو الةِن علا  ضرا ر الشعر   ((301
م )دار  ململ(. ((303  الةموت/ ياتوت  معمم البلدان ِر
 (.135ِب  تخريم  تةت الرتم ) ((302
، 27، 34ِيا ل الخي ا. المِيا ل ان ر  ابن األنبارت/ أبو البركات عبدالرةمن  اإلنصاا فا م ((304
48 ،60. 
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