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 قول مستدرك
 على صيغة " َتفعال" المصدرية في العربّية

 د. عودة خليل أبو عودة
كلية اآلداب -قسم اللغة العربية  

 جامعة الزراقاء األهلية
 

كنتتم منتتض بعتتت الوقتتم بجتتغوااأ بجمتته متتا أقتتش عليتت  متت  بتتواهد بتتعرية  
ونصتتون نيريتتة فتترد ايةتتا صتتيغة تف عتتال  ب تتفا الفتتاء وبكستترها. وكنتتم أبتتعر 

اللغة عند نطت  هتضا الصتيغة اتا بتواهدها المفعتددة  ألنةتا مت  صتميم  بجمال
العربّية  وأرى أ  م  يقولةا اا بعرا أو نيرا إنما هتو مت  صتميم العترب ضو  
الستليقة الصتتااية  وال صتالة ال طريتتة. إلتااة إلتت  متا فتتولا بت  صتتيغة ف عتتال 

ةا الفراييتة    بمتا تب فا الفاء  م  المبالغة اا ال عتل. وأقتول تالمبالغتة  بتد لف
 أصبا ي ةم منةا اا اسفعمال الناس اا ليافةم اليومّية.

يتتم إنتتا اوجبتتم ببلتتمس واشس مستتفقنس لتتول هتتضا الصيغتتتة أعتتّدا األسفتتتاض 
نجبجرجُا اا مجلة مجمه اللغة العربّية األردنا اتا  الدكفور ملمد جبار المعيبد  وج

  ليتتتم ضكتتتر مبتتتة 7007كتتتانو  األول عتتتام  -عتتتددها اليالتتتم والستتتفي   فمتتتوز
يتال مت   تضج وانفةت  ِبفجمم وسفة أميلة عل  هضا الصيغة بدأها ِبفجأختاض مت  ال عتل أجخج

 ميل. وقد ضكر األسفاض البالم أ  هضا هو القسم األول م  بلي .

قرأم البلم برالة كبيرة  ووجدُم أ  األميلةج الفا أف  بةا األسفاض ف تو  
القستتم األول  فوقعتتم أ  يللتت  بتت  قستتم كييتتراأ متتا كنتتم جمعفتت . وعنتتدما قتترأم ت

يا س  وأن  ربما يكو  اا العدد الفالا م  المجلة  اانفظرُم  وقد كا   إض ُنبر 



 742 

القسم اليانا م  البلم اا العدد الرابه والسفي  م  المجلة. وقد ابتفمل علت  
ياليةس وياليي  مصدراأ عل  هضا الصيغة  إلااة إل  سبعة عبر مصدراأ آختر 

 مما ف رد ب  البعراء العباسيو . ضكر أنةا

وقتتتد ستتترنا أ  البالتتتم قتتتال اتتتا فمةيتتتدا المتتتوجز أمتتتام القستتتم األول متتت  
بلي : "و  بد م  اإلبتارة إلت  أ  هتضا ال ةترس   يلتم كتل صتيع الفي عتال اتا 
نمتتتا يلتتتم البتتتواهد الفتتتا وق تتتم عليةتتتا متتت  ختتتالل استتتفقرابا  بتتتواهد البتتتعر  واض

اا سفدراك علي  منتا ومت  جميته البتاليي  دواوي  البعر والمصادر األخرى. 
   1تقابم وم فوح".

وقتتتتد بتتتتجعنا فوالتتتتُه العلمتتتتاِء هتتتتضا علتتتت  أ  أستتتتجل ايمتتتتا يلتتتتا بعتتتتت 
المصتتتادر الفتتتا وردم علتتت  هتتتضا الصتتتيغة تفج عتتتال  ولتتتم فجتتتِردم اتتتا هتتتضا البلتتتم 
بقستمي   وبعتتت البتواهد البتتعرية والنيريتة الفتتا ضكترم هتتضا الصتيغة  ألتتي ةا 

الفا وردم اا ضلك البلتم القتيم. راجيتاأ أ  أوات  اتا بلتم آختر إل  البواهد 
اا عترت األستماء الفتا وردم علت  وز  تِف عتال  بكستر الفتاء. وبخاصتةس أ  
بعتتت المصتتتادر ضكتترم أنتتت  لتتتم يتترد اتتتا كتتالم العتتترب علتتت  هتتضا التتتوز  ستتتوى 
ل ظتتي  همتتا ِفبيتتا  وِفلقتتاء. وعلتت  التتر م متت  أ  بعتتت المصتتادر كبتتااية ابتت  

لمزهتر للستيوطا ضكترم ني تتاأ وعبتري  استماأ علت  هتضا التتوز  إ  أ  اللاجتب وا
التتتض  بتتتات اتتتا كفتتتب اللغتتتة أنتتت  لتتتم يتتترد عليتتت  ستتتوى تِفبيتتتا   و تِفلقتتتاء  كتتتأ  
المصادر والمراجه أخضم بداية النن الوارد اا المزهر ولم فيبم سابرا. جتاء 

    7ت اا المزهر:

                                                           

 .72  ن36ردنا  العدد   مجلة مجمه اللغة العربية األ1ت
 .77ن 7  المزهر اا علوم اللغة وأنواعةا  ج7ت
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د عتت  العتترب متت  "قتتال ستتالمة األنبتتار  اتتا بتترح المقامتتام: كتتل متتا ور 
   1تالمصادر عل  ف عال اةو ب فا الفاء إ  ل ظفي   وهما ِفبيا  وِفلقاء"

ويبتتتتدو لتتتتا أ  كتتتتالم األنبتتتتار  دقيتتتت  وصتتتتليا  ضلتتتتك أنتتتت  يفلتتتتدم عتتتت  
تالمصادر . والمصادر  ير األسماء. وقتد أدرك العلمتاء ال تر  بتي  المصتادر 

اا موله آختر: "قتال واألسماء اا هضا المسألة واا  يرها. جاء اا المزهر 
اا الصلاح  قال أبو سعيد اللرير: قلم ألبتا عمترو: متا ال تر  بتي  ِف عتال 

 . 7توفج معال؟ اقال: ِف عال اسم وفج عال مصدر"
فمامتتاأ لل ابتتدة أقتتول إ  العتترب أدركتتم الملمتتا التتد لا اتتا هتتضا الصتتيع  واض

مصتدراأ  و  -ب تفا الفتاء–و يرها عندما ففبدل صيع ابفقاقةا. اإضا كا  فج عتال 
استتماأف اتتإ  اتتا المصتتدر معنت  المبالغتتة اتتا مصتتدر الياليتتا. جتتاء  -بكسترها–

ييتتا للفكييتتر"  6تاتتا بتترح البتتااية: "قتتال مل : ونلتتُو  الفتترداد والفجتتوال والليّييتت  والرل
: يعنا أنك إضا قصدم المبالغة اا مصدر الياليا بنيف  علت  الفي عتال  4تأقول

ر اا الةضر الكيير والفيلعاب والفيترداد وهتو مته كيرفت  وهضا قول سيبوي   كالفيةضا
لتتتيس بقيتتتاس مطتتترد  وقتتتال الكوايتتتو : إ  الف عتتتال أصتتتل  الف عيتتتل التتتض  ي يتتتد 
الفكيير قلبم ياؤا أل اأ. اأصل الّفكرار الفكرير  ويرجيا قتول ستيبوي  بتأنةم قتالوا 

ل   قتتتال الفيلعتتاب ولتتم يجتتتي الفلعيتتب  ولةتتتم أ  يقولتتوا إ  ضلتتتك ممتتا راتتتت أصتت
ّ  ان تفا فتاؤا بتل هتو استم أقتيم مقتام  سيبوي : وأما الفلبيا  التيس ببنتاء مبالغتة واض
مصتتدر بتتّي  كمتتا اقتتيم  تتارة مقتتام إ تتارة اتتا قتتولةم أ تترم  تتارة ونبتتام مولتته 

   5تإنبام وعطاء موله إعطاء اا قولةم أنبم نبافاأ  وأعط  عطاءأ".

 أواًل: مصادر )َتفعال( المستدركة على البحث.
                                                           

 .77ن 7  المزهر اا علوم اللغة وأنواعةا  ج1ت
 .7/167  المزهر 7ت
   أ  اب  اللاجب6ت
   أ  البارح البيخ رل  الدي  ا سفراباد .4ت
 .1/132  برح بااية اب  اللاجب 5ت
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 أثم / َتأثام.  -1
يجتتلس رواا الم لتتل اللتتتبا اتتا تأميتتال العتتترب   جتتاء هتتضا المصتتدر اتتتا مج
ورواا الميتتدانا اتتا تمجمتته األميتتال   وممتتتا جتتاء اتتا قصتتف  "أ  مجابتتهج بتتت ج 
اجتتدج علتت  بعتتت الملتتوك اكتتا  يستتامُرا  وكتتا  أختتوا نةبتتُل بتتُ  دارم رجتتالأ  دارمس وج

اجتتدجا اجفةتترا جمتتيالأ  ولتتم يتتك واّتتاداأ علتت  الملتتوك. اقتتا ا  المتتا أجوم ِاتتدم ل تالملتتك : أجوم
تّدمم  ونظر إل  جمال   اقال: لدينا يتا نةبتل. التم ُيِجبمت . اقتال لت  مجابته: لج
تتتوج    تتتكج  فبتتتول بلستتتانك بج تتتضابك وفجأميامج . اقتتتال: إنتتتا واللتتت    ألستتت  فجكم الملتتتكج

ول بتضنبةا فُتر  " اأرسل بجتوج  ج البجترو  متيالأ. والبجترو  الناقتُة الفتا فبت 1تالبجرو 
 أهلةا أنةا  قا وليسم بالقا.والميل يلرب  مج م قل كالم  لم  يكير كالم .

 أسي/ َتأساء. -2
بجا  بُ  سةيل النبةانا  م  طيي.  قال الِغرم

فجعمزيجتتتتتتتتتتتتةأ   أقتتتتتتتتتتتوُل للتتتتتتتتتتتتن س فجأمستتتتتتتتتتتتاءأ وج
لجتتتتتت  ٌش ِمتتتتتت م اجقمتتتتتتِد صتتتتتتاِلِب كالُهمتتتتتتا خج

 

 إلتتتتتتتتدى يجتتتتتتتتدج ي أصتتتتتتتتابفنا ولتتتتتتتتم فُتتتتتتتتِردِ 
لجتتتد    7ت هتتتضا أختتتا لتتتي  أجدعتتتوا وضا وج

 

 
 
 بكر/ َتبكار -3

                                                           

 .717  ن7  مجمه األميال ج1ت
 .165ة البصرية  ن  اللماس7ت
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اجتتدج علتت  عمتتر بتت   ورد هتتضا المصتتدر علتت  لستتا  سجتتواِد ِبتتِ  قتتاِربس لتتي ج وج
الخطاب رلا الل  عنت   وهتا قصتة طويلتة طري تة  يمكت  قراءفةتا كاملتة اتا 

 جمةرة أبعار العرب ألبا زيد القربا.
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتُم للِجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتّ  وفجبمكاِرهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  عجِجبم
ّكتتتتتتتتةج فجبمغتتتتتتتتا الةُتتتتتتتتدى  فجةمتتتتتتتتو  إلتتتتتتتت  مج
تتتتتت موجِة ِمتتتتتت م هاِبتتتتتتمس  تتتتتتلم ِإلتتتتتت  الصي لج  اارم

 

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتّدها العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيسج ِبأجكمواِرهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا بج  وج
منتتتتتتتتتتتتتتتو الِجتتتتتتتتتتتتتتت ي كج   ُك ياِرهتتتتتتتتتتتتتتتامتتتتتتتتتتتتتتتا ُمؤم

جاِرهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا   1تبجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيم ج رواستتتتتتتتتتتتتتتتتتتيةا وجأجلم
 

 

 جال/ َتجوال -4
ضكرا سيبوي   مه مصادر أخرى عل  التوز  ن ست  تفج عتال  اتا بتاب تمتا 

افللت  الزوابتد وفبنيت  بنتاءأ آختر  كمتا أنتك قلتم ُفكجّيُر اي  المصتدرج مت  اجعجلمتُم  
مج ال عتتتل  وضلتتتك قولتتتك اتتتا الةتتتضمر الفيةمتتتضاِر  واتتتا  اتتتا اجعجلمتتتُم اجّعلمتتتُم لتتتي  كجيّتتترم

تتتت ا   واتتتتا  تتتت م  الفيصم دّ اللعتتتتب: الفيلمعتتتتاب  واتتتتا الصي تتتتوج    التتتترج داد واتتتتا الجج الفيتتتترم
يار. وال والفيقمفال والفيسم   7ت الفيجم

وج ناأ وجتُؤو ... وقال اا لسا  ا وم أ وجج لعرب: وجال اا الفيطمواش يجوُل جج
 والفيجوال الفطواش.

وا أ  ّول فججم قال: والفي عتال بنتاء  -ع  سبيوي  -وجاء اا فاج العروس: وجج
 مولوت للكيرة. واا الباب جال فججوا أ.

 حمل/ َتحمال. -5
                                                           

 .126ن 1  جمةرة أبعار العرب  ج1ت
 .24-4/26  كفاب سيبوي  7ت
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 قال األعب :
تتتتتتتتتالأ ضجلتتتتتتتتتو أ ظجةمتتتتتتتتتُراُ  مج ُكتتتتتتتتت م لةتتتتتتتتتا جج  أجوم

 

مالةتتتتتتا. تتتتتتمج  معتتتتتتاِوداأ فجلم ِمتتتتتتلم وُكنم   1تالم
  

 خبر/ َتخبار -6
ورد هضا المصدر عل  لسا  سجواِد بِ  قاِربس اا أيناء اللوار التض  جترى 

 بين  وبي  ُعمجرج بِ  الخطاب رلا الل  عن .
 يقول: "اقلم: فجنجّا عنا اإنا ناعس  اوّل  عنا وهو يقول: 

باِرهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا فخم ِجبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتُم للجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتّ  وج  عج
تتتتتتتتا الةُتتتتتتتتدى  فجةتتتتتتتتو  إلتتتتتتتت  مجكيتتتتتتتتةج فجِبغم
تتتتتت موة ِمتتتتتت م ِهاِبتتتتتتمِ  لتتتتتتلم ِإلتتتتتت  الصي  اارم

 

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتّدها العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيسج بأقمفجاِبةتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا بج   7توج
 مؤمنتتتتتتتتتتتتتتتو الِجتتتتتتتتتتتتتتتّ  كجُكّ اِرهتتتتتتتتتتتتتتتا متتتتتتتتتتتتتتتا

 لجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيمس قُتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتداماها كجأمضجنابةتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا
 

 سخن/ َتْسخان -7
أ  متتتا ورد علتتت  وز  –جتتتاء اتتتا المزهتتتر: قتتتال ابتتت  مكفتتتوم وزادوا عليتتت  

  6ت ا  للُخّش. لك  ال فا اي  أكير... والفلسخ-ِف عال بكسر الفاء

                                                           

 .21  ديوا  األعب   ن1ت
  نقتالأ عت  جمةترة أبتعار العترب. وقتد رأينتا اتا 64  جتاء اتا روايتة كفتاب تخيتال العترب  ن7ت

متت  مصتتدر تفطتتراب  اخفالاتتاأ يستتيراأ اتتا الروايتتة  ويبتتدو أ  هتتضا الروايتتة  يتتر دقيقتتة  يظةتتر 
 اخفالش الكلمفي  اا العروت واللرب.

 .162ن 7  المزهر  ج6ت
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 صفق/ َتصفاق -8
وقتتال اتتا فتتاج العتتروس: "والفيصتت ا    1تضكرهتتا ستتيبوي  اتتا نصتت  الستتاب 

ت ج ج الكتش  بال فا مصدر صج ج ج صج مقاأ... قال الستيرااا يجتوز أ  يكتو  مت  صج
 عل  األخرى وهو الفجصم ا  وفجضمهجُب ب  إل  الفكيير".

 طرب/ َتطراب -9
ستتا  سجتتواِد بتت  قتتاربس أيلتتاأ ورد هتتضا المصتتدر اتتا القصتتة ن ستتةا وعلتت  ل

 الفا أبير إليةا قبل قليل اا المصدر تفجبمكجار .
فجطمراِبةتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتُم ِللمِجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ل وج  عججم
 فجةمتتتتتتتتو  إلتتتتتتتت  مجكيتتتتتتتتةج فجبمِغتتتتتتتتا الةُتتتتتتتتدجى
تتتتتتت موجِة ِمتتتتتتت م هاِبتتتتتتتمس  ِ إلتتتتتتت  الصي تتتتتتلم لج  اارم

 

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدلها العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيسج بأقمفاِبةتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا بج  وج
منتتتتتتتتتتتتتتتو الِجتتتتتتتتتتتتتتتّ  كجُكّ اِرهتتتتتتتتتتتتتتتا  متتتتتتتتتتتتتتتا ُمؤم
ناِبةتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  لجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيمسج قُتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتداماها كجأجضم

 

 طاب/ َتْطياب. -11
 -بالكستتر –جتتاء اتتا فتتاج العتتروس: "طتتاب البتتاء يطيتتب طابتتا وطيبتتا 

بتتتتال فا لكونتتتت  ُمعتتتتفال أ وأمتتتتا متتتت  الصتتتتليا  -وفجطميابتتتتاأ  -بزيتتتتادة الةتتتتاء–وطيبتتتة 
راب ونلوها  صّرح ب  أبمة الصرش. فلم فطمالب وج  ابالكسر كجفجضكار وج

 َتفضال. فضل/ -11
 قال األعب  يمدح سالمة ضا اابش:

تتتتتتتالمجة ضا التتتتتتتت تتتتتتتعمرج يتتتتتتتا سج ُفكج البل  قجليتتتتتتتدم
 

    7ت تتتتتتفي ملاِل والبيتتتتتاُء ليُيمتتتتتا ُجِعتتتتتال.
 

                                                           

   انظر المصدر تفجوال  م  هضا البلم.1ت
 .725  ديوا  األعب   ن7ت
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 كر/ َتكرار. -12
تتتترا وُكتتتتروراأ تكُقعتتتتود  وفجكتتتتراراأ  جتتتتاء اتتتتا فتتتتاج العتتتتروس  كتتتتّر عليتتتت  يكتتتتّر كج

تراراأ. ونجتد  اتا متادة تكتّر  هنتا ف ريقتاأ لطي تاأ تبال فا  عجطجتش. وكجتّررا فكريتراأ وفجكم
 بي  الفوكيد والفكرار.

 لعب/ َتلعاب. -13
ضكتتتترا ستتتتيبوي  اتتتتا التتتتنن ن ستتتت  التتتتض  أيبفنتتتتاا عنتتتتد المصتتتتدر تفجتتتتوال . 
واعفمدمم عل  هضا النن معظم المعاجم الكبرى. جاء اا فاج العروس تمادة 

ال ستيبوي : هتضا لعب : "والفيلمعاُب اللعب صيغٌة فدلُّ عل  فكييتر المصتدر... قت
تتال  بتتاب متتا ُيكجيّتتر ايتت  المصتتدر... يتتم ضكتتر المصتتادرج الفتتا جتتاءم علتت  الفي عم
تتتاب و يتتتِرا". وقتتتال أيلتتتاأ: فجلمعتتتاب وفجلمعابتتتة تيكستتترا  وي فلتتتا    وِفِلّعتتتاٌب  كالفيلعم
وِفِلّعابجتتٌة بالكستتر وفبتتديد العتتي  ايةمتتا. قتتال: واتتا الصتتلاح رجتتل ِفِلّعابجتتٌة واتتا 

 بوط بالفبديد والكسر إضا كا  يفلعب وكا  كيير اللعب.نسخة الفةضيب مل

 هذر / َتهذار. -14
يقول سيبوي  اا باب " ما فكيّتر ايت  المصتدر مت  اجعجلمتُم  افللت  الزوابتد 
وفبني  بناءأ آخر  كما أنك قلم اا اعجلمُم اجعيلمُم لي  كّيرم ال عتل وضلتك قولتك 

ا التترأ  ايقتتول اتتا بتترل  للكفتتاب ويؤيتتد الستتيرااا هتتض  1تاتتا الةتتضمر الفةتتضار..."
"اعلتتتمم أ ي ستتتيبوي  يجعتتتل الفي عتتتال فكييتتتراأ للمصتتتدر التتتض  هتتتو لل عتتتل الياليتتتا. 

  7ت ايصير الفيةضار بمنزلة قولك الةجضجر الكيير..."

                                                           

 .24-26  4  كفاب سيبوي  ج1ت
 .24  المرجه ن س   ن7ت
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 ثانيًا: شواهد )َتفعال( المستدركة على البحث.
 ُأورُد ايمتتتا يلتتتا بعتتتتج البتتتواهد الفتتتا وق تتتُم عليةتتتا علتتت  بعتتتت مصتتتادر

 تفج عال  الواردة اا البلم  أسجلةا هنا لفلاش إل  مصادرها:

 َتذراف. -1

 لجتتتتتتتِب م قجطجتتتتتتتهج البتتتتتتتأُس اللنتتتتتتتي ج اإنتتتتتتت 
 

قتتتتتتتتتتوٌء لفجتتتتتتتتتتضمرجاش التتتتتتتتتتدُّموت الّستتتتتتتتتتواِاكِ   رج
 

رواا أبو بكر األص ةانا اا كفاب  الزُّهمرة  وضكر ملقق  إبراهيم 
  1ت السامرابا أ  األبيام لض  الرمة.

 َتسكاب. -2
تتتتتتتتتتكاب عجتتتتتتتتتتِة فجسم تتتتتتتتتتيمُ  جتتتتتتتتتتود  ِبدجمم  عج

 

 الُمطجةيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتِر األجّوابللنيِبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتّا 
 

دج اا كفاب "بعر اا رسول العالمي  م   ّ ية بنِم عبدالمطلب  وجرج ِلصج
  7ت ير أصلاب الدواوي ".

 َتطالب. -3
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتُم للِجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتّ  و   فجطمالبةتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاعجِجبم

 فجةمتتتتتتتتو  إلتتتتتتتت  مجكيتتتتتتتتةج فجبمغتتتتتتتتا الةُتتتتتتتتدى
تتتتتت موجِة ِمتتتتتتِ  هاِبتتتتتتمس  تتتتتتلم إلتتتتتت  الصي لج  اارم

 

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتّدها العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيسج بأجكمواِرهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  وبج
 متتتتتتتتتتتتتتتا مؤمنتتتتتتتتتتتتتتتو الِجتتتتتتتتتتتتتتتّ  كجُكّ اِرهتتتتتتتتتتتتتتتا
جاِرهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا وابيةتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا وأجلم   6تبجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيم ج رج

 

                                                           

 .1/635وانظر أيلاأ الزهرة ج 1274ن 6  ديوا  ض  الرمة  ج1ت
 .17أصلاب الدواوي   ن    بعر اا رسول العالمي  م   ير7ت
 .64  خيال العرب  ن6ت
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 وقد ضكر األسفاض المعيبد هضا البيم برواية أخرى  ها 
فجطمالِبةجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتُم للِجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتّ  وج  عجِجبم

 

لةتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيسج ِبأجقمفاِبةتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا   وجرجلم
 

تتلي اأ عتت  روايتتة أختترى  اتتا قصتتة سجتتو  تتدمُم هتتضا البيتتم ُمصج اِد بتتِ  وقتتد وججج
اجدج عل  عمر ب  الخطاب رلا الل  عن   اقال عمر  ما بقا  –قاربس لي  وج

 م  كجةانفك؟

وها قصة طويلة  فرو  األبيام ن سةا بقواشس مخفل ة  ومنةا قول ِسوار 
 اا سيا  القصة:

باِرهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاعججِ  فجخم تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم للِجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ل وج  بم
 فةتتتتتتتتو  إلتتتتتتتت  مجكيتتتتتتتتةج فبغتتتتتتتتا الةُتتتتتتتتدى
تتتتتت موجِة ِمتتتتتتت  هاِبتتتتتتتمس  تتتتتتلم إلتتتتتتت  الصي لج  اارم

 

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتّدها العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيسج بأجقمفجاِبةتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا بج  وج
 متتتتتتتتتتتتتتتا مؤمنتتتتتتتتتتتتتتتو الِجتتتتتتتتتتتتتتتّ  كجُكّ اِرهتتتتتتتتتتتتتتتا
نابةتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  لجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيمسج قُتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتداماها كأجضم

 

وأظتتت  أ  الِقّصتتتةجاج فلفتتتاُج إلتتت  فلقيتتت   ولتتتيس بعيتتتداأ أ  فكتتتو  روايتتتامس 
 اخفلط بعلةا ببعت  وها اا األصل رواية والدة.

مغنيتتة نقتتالأ  وقتتد ُضِكتترجمم هتتضا الِقّصتتُة اتتا ِكفتتاب خيتتاِل العتترب للستتيد لستت 
 ع  جمةرة أبعار العرب ألبا زيد القربا.

 َتعداء. -4
تتمم  ِلمج تتداِء قجتتدم عج  قُتتبل الُبطتتوِ  متت  الفيعم

 

 أ م ُكتتتتتتتتلُّ عتتتتتتتتامس عليةتتتتتتتتا عتتتتتتتتاُم ِإلمجتتتتتتتتام
 

قالتتت  اللطيبتتتة  كمتتتا ضكتتتر اتتتا اللماستتتة البصتتترية ولكنتتتا لتتتم أجتتتدا اتتتا 
  1تديوان .

                                                           

 .506  اللماسة البصرية  ن1ت
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 المصادر والمراجع
 

   دار صادر  بيروم  فصويراأ فاج العروس  ملمد مرفل  الزبيد -
 هجرية.1603ع  طبعة المطبعة الخيرية بمصر سنة 

جمةرة أبعار العرب اا الجاهلية واإلسالم  أبو زيد القربا  لقق   -
وعّل  علي  د. ملمد علا الةابما  دار القلم  دمب   الطبعة اليانية  

1723. 

 اللماسة البصرية  صدر الدي  علا ب  أبا ال رج ب  اللس  -
البصر   فلقي  د. عادل جمال سليما   المجلس األعل  للبؤو  

 .1722اإلسالمية  لجنة إلياء الفرام اإلسالما  القاهرة  

خيال العرب  لس  مغنية  مؤسسة عزالدي  للطباعة والنبر  بيروم   -
1721. 

ديوا  األعب  الكبير  ميمو  ب  قيس  برح وفعلي  د. ملمد ملمد  -
 .1726الطبعة السابعة   لسي   مؤسسة الرسالة 

ديوا  اللطيبة  برح د. يوسش عيد  دار الجيل  بيروم الطبعة  -
 .1777األول  

ديوا  ض  الرمة  برح اإلمام أبا نصر الباهلا  رواية اإلمام يعلب   -
لقق  وقدم ل  د. عبدالقدوس أبو صالا  مؤسسة اإليما   بيروم  

 .1727الطبعة اليانية  
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البيخ رل  الدي  ا سفراباض   فلقي   برح بااية اب  اللاجب  -
ملمد نور اللس  وملمد الزازاش وملمد مليا الدي  عبداللميد  دار 

 .1725الكفب العلمية/ بيروم  

بعر اا رسول العالمي  م   ير أصلاب الدواوي  جمه وفلقي   د.  -
 /. 7001األرد   الطبعة األول   -ملمد األطرش  دار المعالا  عما 

  فلقي  وبرح عبدالسالم هارو   عالم الكفب  الطبعة كفاب سيبوي  -
 .1726اليالية 

لسا  العرب  جمال الدي  ملمد ب  مكّرم األنصار   اب  منظور   -
 الدار المصرية للفأليش والفرجمة.

كانو  األول  –  فموز 36مجلة مجمه اللغة العربية األردنا  العدد  -
7007. 

الميدانا  فلقي  ملمد مليا مجمه األميال  أبو ال لل النيسابور   -
 الدي  عبداللميد  منبورام دار النصر  بيروم ودمب .

المزهر اا علوم اللغة وأنواعةا  عبدالرلم  السيوطا  برل  ولبط   -
ملمد ألمد جاد المول  وعلا البجاو  وملمد أبو ال لل إبراهيم  

 مكفبة عيس  البابا الللبا بمصر.


