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 قــراءة في كتاب:
 "األخطاء الشائعة في استخدامات حروف الجّر"

 للدكتور محمود إسماعيل عّمار "بحث نّصّي"

 د. ياسين أبو الهيجاء
 جامعة اإلسراء

 

ال مراء في أّن العربية تعيش في عصرنا هذا فوضى  لوويىة عارمىةأ وأبىر  
إلعىمغ بتىت  أنواعهىا أسبابها اإلقبىا  ييىر المسىبول عاى  اسىتالاغ الاوىةئ فوسىا   ا

تنتتر انتتىارا  لىغ تنتتىرن مىن قبى ئ يهابى  هىذا ضىع  مستتىرب فىي العربيىةئ لىل  مىن 
ُيفترض أّنهغ من الماتصين فيهىائ قبى  أن ينىون لىل  ييىرهغئ يضىا  كلى  ذلى  أّن 
 –المىىراراف فىىي ال يىىىاي الاوويىىة اريىىف مىىىن أيىىلن المعنيىىين عاىىى  أّن هىىذن ال هىىىا ل 

أن ُيتىر  ال بى  عاى  الوىارلئ بى  ييىل مناقتىة التعبيىراف  ال تعنىي  -عا  مرارتهىا
يىىا ي مىىا نىىان منهىىا إليا تىىض سىىبي   وهىىذا يهتضىىي  واألسىىاليل الُم لاىىة وتم يصىىهائ وام
أن ُتعىىىالل تاىىى  التعبيىىىراف واألسىىىاليل معاليىىىة بعيىىىلي مىىىن الىىىرفض المسىىىبلئ واالتهىىىاغ 

ئ والتاىويح بالمعيمىاف بارل الهوانين الاوويةئ ال سيما أن الناير منها أصبح منتترا  
في ويض تا  االستعماالفئ ويعاها سيوفا  مصاتة عا  رقابها مرته   يير يسىير وال 
مىىومونئ ال مىىن  يىىق االسىىتهراء المعيمىىيئ وال مىىن  يىىق اسىىتالامها عنىىل الهىىلماءئ 
وينبوي أاّل يويل عن نّ  هذا معطياُف ال ضىاري ال لياىة ومىا أنتيتىض مىن تعبيىرافئ 

عن األلفىا،ئ واال تنىاغ فىي هىذن الترانيىل كلى  المعيىغئ لىن يفضىي وأساليلئ فضَم 
 كل  تيء ذن با  في الناير منها    
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وقل قرأف في هذا الصلل نتال اللنتور م مول كسىماعي  عمىار  ألاألاطىاء 
التا عة فىي اسىتعماالف  ىرو  اليىّرألئ وهىو نتىال طريى  فىي موضىوعضئ بىذ  فيىض 

تىىض منىىذ  مىىنئ وسىىّياف عاىى   واتىىيض نايىىرا  مىىن مرلفىىض يهىىلا  يسىىت ل الانىىاء  وقىىل قرأ
الما و،ىىىافئ والنصىىىوا التراايىىىة التىىىي تىىىلف  مىىىا يهىىىو  بىىىض مىىىن تاط ىىىة يماىىىة مىىىن 
التعبيراف واألساليلئ اىغ ويىلتني أعىول كليىضئ فوقيىل ما و،ىاف يليىليئ وقىل رأيىف أن 
أاىىرذ ذلىى  ماريىىا ئ ينىىاقش بعىىض ااراء التىىي ا ىىتل لهىىا المرلّىى  فىىي تاط ىىة بعىىض 

كن نانىف  -لاماف الاوويىةئ وقىل عنيىف بى راء ميمى  الاوىة العربيىة فىي الهىاهرياالسىتا
 تا  ااراء الموموري لل  النايرين    -مّما يمف بصاة كل  الهضايا المطرو ة 

لهل لف  المرل  كل  عماض هذا ما رآن من توّس  في استالاغ  رو  اليرئ 
التوس  فيهائ عما عهلتىض  كذ يهو :ألويلف  رو  الير في لوتنا المعاصري قل ير 

 -نمىىا قىىا  ابىىن يّنىىي–العربيىىة مىىن اسىىتعماالف ومعىىان وترانيىىلئ ورأيىىف الموضىىو  
  ويرل  قا م :ألوقل تتبعىف الَااَى  فىي اسىتعما  (5)يليرا  أن يوض  فيض نتال ضاغأل

وفىي …  رو  اليّرئ في لوتنا المعاصريئ نما ي،هر في النتابة والاطابىة والتىعر
  وينبىىه هىىذا الهىىو  (2)ألاطىىاءئ تماىى  الب ىىق فىىي سىىتة فصىىو ألضىىوء تصىىني  هىىذن ا

بتي ين: أولهما أّن امة اام  في استالاغ  رو  اليرئ واانيهما أّن هذا الاا  مما 
أ لاىىض المعاصىىرونئ ييىىر أّن المسىىولة ت تىىاذ كلىى  تم ىىيا نبيىىر وروّنّ ي عميهىىةئ 

قىىبم   وفىىي هىىذا فيمىا ييىىو  وال ييىىو  فىىي هىىذا الصىىللئ وهىىي مرقىىاي وعىىري نمىىا ذنىىرف 
الب ق أنا َمْعنّي بومرينئ أولهما وأهمهما استهراء النصوا عنل الهلماء والمتوارين 
وبعض المعاصرينئ في م اولة لرصل استالاغ هرالء لألساليل والتعبيىراف موضى  

                                                           

  51األاطاء التا عة في استعماالف  رو  الير: )5( 

  51نفسض:   (2)
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التاط ةئ فهذا الب ق هو ب ق نّصيٌّ بتن  ر ىي،ئ واانيهمىا م اولىة تهّصىي سىبل 
فىي اسىتالاغ  ىرو  اليىرئ كْن نىان َامىة سىبل ياىو  وراء  هذا الاروذ عن المىولو 

 ذل  

وقل تاّيرف سف عتري مسولةئ مّما يتس  لض هذا المهاغئ بلا لي أنها أنار           
تلاوال  بين النتال والماّهفينأ لذل  قلمتها عا  ييرها  وت م  معالية هىذن المسىا   

تاط ىىىىة وتصىىىىويل التعبيىىىىراف  فنىىىىري معينىىىىةئ أال وهىىىىي الت ىىىىّرن والتابىىىىف فىىىىي مسىىىىولة
واألسىىاليل الاوويىىة لىىل  الم ىىلاينئ فىىن ن نعىىاني اليىىوغ مىىن ُهىىّويي ها اىىة بىىين الاوىىويين 
 -والماهفىىىىين  فىىىىالاوويون يت ّصىىىىنون وراء المعيمىىىىاف والتىىىىواهل الاوويىىىىةئ والماهفىىىىون 

يرفعىىون رايىىة تىىعراء عصىىر االستتىىهالأل   -وعاىى  األاىىّا النتىىال بتىىت  أصىىنافهغ
وعاىىىىينغ أن ترّولىىىىواألئ عاىىىى  ناىىىىري الىىىىلامء والمسىىىىتنتبين فىىىىي طىىىىر   عاينىىىىا أن نهىىىىو 

الماهفىىينئ وقىىل تنعىىلغ الهنطىىري التىىي ياتهىىي فوقهىىا الطرفىىان  وي يىىل هىىذن الهىىوي اتسىىاعا  
ييىىىال الهي ىىىة الاوويىىىة التىىىي تعمىىى  بمن لىىىة المصىىىفاي الاوويىىىة التىىىي تمىىىر مىىىن املهىىىا 

نتال والماهفين لهذن التعبيرافئ االستالاماف الم لاةئ ورأ، األمر الذيو  والتهاط ال
 اغ نترها عا  ألسنتهغ وأقممهغ   

ومصالر الب ق نما أقرها المرل  تصن  في أرب  ميموعافئ وهي:نتىل         
المعيمىىىافئ والنتىىىل المعنيىىىة باألاطىىىاء الاوويىىىةئ والهىىىرآن النىىىريغ وال ىىىليق التىىىري  

هواعلئ أو االستتهال بمىا والتعر الياهايئ وأايرا  نتل الن و لاوقو  عا  بعض ال
لاالىض  سىهاطضئ و يالتىضئ وام ورل فيها  وقل تو عف األاطاء بين تويير  ىر  اليىرئ وام

 عا  يير ميرورن األصاي 
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وأهىغ مىىا ينبوىي أن أرنىىل عايىض مىىري  أاىر  فىىي هىذا الب ىىق أنىض ب ىىق نصىىّي          
التعبيىىر باللريىىة األولىى ئ وعاىى  هىىذا فاإلطالىىة فىىي سىىرل مواضىى  ويىىول الترنيىىل أو 

نمىىىىا هىىىىي تىىىىيء  موضىىىىو  الب ىىىىقئ ليسىىىىف باإلطالىىىىة المماىىىىةئ وال بال يىىىىالي المااّىىىىةئ وام
مهصىىىول لذاتىىىضئ يهىىىل  كلىىى  تتّبىىى  سىىىيرورتهائ وأويىىىض تطورهىىىائ ولىىى ن تهىىىاط  هىىىذا مىىى  
الب ىق التىىارياي فىي بعىىض يوانبىضئ فهىىو يفارقىىض فىي انصىىرافض عىن االستهصىىاء التىىاغ 

مىىىىىن نصىىىىىوائ أاَبىىىىىف  بهىىىىىا تاىىىىى   لا،ىىىىىاهري الملروسىىىىىة  ولسىىىىىف بىىىىى اعغ بمىىىىىا يمعىىىىىف
االسىىتالامافئ أّن سىىبل اسىىتالاغ الم ىىلاين لتاىى  الترانيىىل أو التعبيىىرافئ كنمىىا هىىو 
نمىىا هىىي  وقىىو  النتّىىال عاىى  تاىى  النصىىوائ فهىىل ينىىون ذلىى ئ ولنىىن لىىي، بتىىرطئ وام
م اولىىة لتسىىيي  سىىبل الهىىلماء فىىي الاىىروذ عاىى  تاىى  الهواعىىل الذهبيىىة التىىي صىىايها 

لمعيمىاف عاى  رأسىهغئ وأّن الُنتّىاَل الُم ىَلاين ليسىوا بيىْلعا  مىن الاوويونئ وأص ال ا
المسىىتالمينئ وأن سىىبل اىىروذ الهىىلماء قىىل ينىىون سىىببا  يسىىانض الم ىىلاونئ فيفضىىون 
كل  النتيية نفسها  وقل اتاذف ميلانا  لاب ق طا فة نبيري من النتلئ تضّغ عتىراف 

ىىَير والىىر مفئ المياّىىلافئ مىىن نتىىل األلل والاوىىة والفهىىض والتىىاري  و  المعيمىىاف والسي
وما نىان هىذا الب ىق لي،هىر لىوال توفيىل الاىض أوال ئ ولور ال اسىول النبيىر فيىض اانيىا ئ 

 ولنان استورل السنواف الطوا  قب  الوصو  فيض كل  النتا ل التي انته  كليها 
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 :ينبغي عليك أْن تفعل كذا 

سىىىىىتعماالف الااط ىىىىىة يهىىىىىو  المرلّىىىىى  فىىىىىي مىىىىىا ُيي ىىىىىر فيىىىىىض  ىىىىىر  اليىىىىىّرئ مىىىىىن اال
قىىىولهغ:ألينبوي عايىىى  ال ضىىىورئ وينبوىىىي عايىىى  أن تسىىىتعّل لماتبىىىار  ئ وهىىىذا الفعىىى  
ُتستعم  معض )المغ(ئ وال تسىتعم  معىض عاى ئ قىا  تعىال :ألال التىم، ينبوىي لهىا أن 

( وألوهْل لي مانا  11( و ألوما عّامنان التعر وما ينبوي لضأل)ي،04ُتلر  الهمرأل)ي،
 ( 11بعلنأل)اال ينبوي أل لب من 

وعاىىىى  ذلىىىى  تهىىىىو :ألينبوي لىىىى  ال ضىىىىورأل وألينبوىىىىي لىىىىض أن يسىىىىتعّلئ وييىىىىو  أن 
يسىىىىتالغ بىىىىلون الىىىىمغئ فيهىىىىا ئ ينبوىىىىي أْن ي ضىىىىرأل ألوينبوىىىىي أْن يتىىىىاب  أوليىىىىاء أمىىىىور 

ئ وقىىىل َاطّىىىو (1) التمميىىذ أبنىىىاءهغألئ وفىىىي النفىىىي تهىىىو :ألينبوي أاّل تتىىىوّار عىىىن الطىىىا ريأل
  (0)ر من قب  هلن اليارالاض الترنيل المذنو 

كّن أو  مىىا يمنىىن أن يسىىّي  فىىي النىىمغ عاىى  هىىذا التعبيىىر قاىىة اسىىتالامض نسىىبيا ئ 
هذا من يهةئ ومن يهىة أاىر  االيتى اء فيىض بالمضىار  مىن الماضىيألانبو ألئ الىذن 

ئ وبعىىىل تتّبىىى  الفعىىى  ألينبوىىىيأل فىىىي عتىىىراف المياىىىلافئ عنىىىل الهىىىلماء (1)يسىىىتالغ نىىىالرا  
غ عا  امسة أويضئ أولها وأنارها وأتيعها أن ياي ألينبويأل والمتوارين َوَيلُتُض ُيستال

                                                           

  11التا عة في استعماالف  رو  اليّر:( األاطاء  1) 
  01( النتابة الص ي ة: 0) 
أل ومن  عغ أن النا  في ذل  اسغ انبو  لض أن 2/511( وممن استالمض ابن يّني في ألالاصا األ: 1) 

نما انبو  لاعبل أن يفعاها 1/11يهو   ذل  نفس أل وابن تيمية فيأللْرء تعارض العه  والنه أل: أل وام
  ألنها نسبة تريفةأل
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ئ وقىل ُيفصى  بينهىا وبىين المصىلر المىرو  (1)المصلُر المرّو أ ألأْنأل والفع  المضار 
ئ (1)بتبض يماةئ منّونة من يار هو)المغ( وميرورئ ن و: ألينبوي لض أن يفعى  نىذاأل

عاىىىىى  سىىىىىبي  اليماىىىىىة وهىىىىىو نايىىىىىر أيضىىىىىا ئ وأقىىىىى  منىىىىىض أْن ينىىىىىون اليىىىىىاّر هىىىىىو)عا (ئ 
أل ينبوىىىي ألعاىىى  هىىىذاألئ أوألعاىىى  مىىىا ذنىىىرنألئ أل أوألعاىىى  قياسىىىضأل أن  (1)المعترضىىىةئ ن ىىىو

ينىىون نىىذاألئ وأنىىلر تىىيء أن َياىىي ألينبوىىيأل  ىىر  اليىىّر ألالبىىاءأل لاااىىة  عاىى  ضىىمير 
المااطىلئ ولىغ أقى  عايىىض كاّل مىري وا ىلي فىىي تىاري  لمتىلئ فىىي  ىليق ابىن المهىىر ئ 

:أليا مهلال هىذن َبَرَنىة نىان (1)لاض عايض وسّاغئ كذ ياء فيضوهو مرفو  كل  النبي صا  ا
ْنىىىر ألينبوىىىيأل لون أن يايهىىىا  ينبوىىىي بىىى  أن ُتعامنىىىي  تىىى  تُىىىوقَ، صىىىا بيناألئ واانيهىىىا ذي

أل ال مىل لاىىض الىذن ااىىل نىّ  تىىيء نمىا ينبوىىيألئ وهىو قايىى ئ واالاهىىا  (54)تىيءئ ن ىىو 
ُسىىىْبَ اَن اليىىىذين ال  أل (55)ن ىىىوأن يايهىىىا الفاعىىى  صىىىري ا ئ وقىىىل يايىىىض اسىىىغ  مهتىىىرن  بىىىالمغ 

ىىي التيْسىىبييُح كياّل لَىىُضألئ و :ال ينبوىىي هىىذا لامتهىىينألئ وقىىل يفصىى  بينهىىا وبينىىض تىىبُض (52)َيْنَبوي
                                                           

)الينىىىىىا  (ئ 111)المناقىىىىىل(ئ سىىىىىنن الترمىىىىىذن:1201( ين،رعاىىىىى  سىىىىىبي  الماا :صىىىىى يح الباىىىىىارن:رقغ: 1)
)اليهىىىىىال(ئ 2144)المناسىىىى (ئ 5111)فضىىىىا   اليهىىىىال(ئ سىىىىنن أبىىىىي لاول:5115)الننىىىىا (ئ 5411
 ( موسوعة ال ليق التري )مسنل بني هاتغئ) )2141)األللئ مسنل أ مل: 0110

)األلل(ئ 1112)َبىىىىىىىىىلء الااىىىىىىىىىل(ئ 2110يح الباىىىىىىىىىارن: رقىىىىىىىىىغ:( ين،ىىىىىىىىىر عاىىىىىىىىى  سىىىىىىىىىبي  الماا :صىىىىىىىىى 1)
)الفضىىىىا  (ئ 0115ئ الاهطىىىىةئ 1211ئ)اإليمىىىىان(ئ 210ئ 211)التعبيىىىىر(ئ صىىىى يح مسىىىىاغ:1011
 ( موسوعة ال ليق التري )فضا   الص ابة(ئ)0111

ئ  فصىى  المهىىا  فىىي 111ئ 515ئ الماىى  السىىا ر:251( ين،ىىر: لسىىان العرل)سىىال(ئ لال ىى  اإلعيىىا :1)
  12ئعيون األنباء: 51/511ئ 1/510ئ 1/510ئ تفسير الهرطبي:5/511ل األماا :تر  نتا

  0/111( تاري  لمتل:1)

 ( موسوعة ال ليق التري ( موّطو مال :)اليام (ئ )ال ل(ئ )البيو (ئ )54)
)بىاقي مسىنل المناىرين مىن 55510ئ 55511)اللعواف(ئ وين،ر: مسىنل أ مىل:1105( سنن الترمذن:55)

 ( موسوعة ال ليق التري و مال )البيو (ئ )الص ابة(ئ موطّ 
)الهباىة(ئ مسىنل أ مىل: 112)الابا، وال ينىة(ئ سىنن النسىا ي:1111)الابا،(ئ ومساغ:1111( الباارن:52)

 ( موسوعة ال ليق التري )مسنل التاميين(ئ )51140
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ئ وهىىو قايىى  أيضىىا ئ ورابعهىىا الىىذن اطّىىون (51)يماىىةئ ن ىىوئألوال ينبوىىي عنىىلن التنىىا ُ أل
 (50)هىى(115المرّل ئ وقل وقعف عايض في نصوا نالري عنل المتوارينئ نالهرطبي)

هىى( فىي ألمهتى  التىهيل 105ألهنذا ينبوىي عاى  أ مىة ال ىاّذ فمىن لونهىغألئ والمىالهي)ف
هىى(أل فىي 115ألفنان ينبوي عايهغ أن يهاتاوا عنض وينصىرونأل وال رعىي )ف (51)عامانأل

 ألهذا لو قاغ بما ينبوي عايض أن يهوغ بض لسيلن من  هوقضأل  (51)ألملارذ السالنينأل

يلا  من المعن ئ هو يهال  في يير ميلانئ فىى ألينبوىي كّن معالية هذا الترنيل بع
عنل الهىلماء والمتىوارينئ باسىتاناء الىنمط  -المذنور آنفا   -أل في نّ  أنماط ترنيبها 

الرابىى  الىىىذن اطّىىون المرلّىىى ئ ياتاىى  عىىىن معنىى  ألينبوىىىي عايىىضألأ مىىىن قيَبىىى ي أّن األّو  
ئ وال ياىرذ فىي (51)سىت ّل لىضألم ماض كّما عا  معن  َيصُاح لضئ أو ألَي ُسن بىضئأل أوألي

األنمىىاط المىىذنوري عىىن أ ىىل هىىذن المعىىانيئ أّمىىا ترنيىىل ألينبوىىي عايىىضأل في مىى  معنىى  
الويول والَهْسرئ والهلماء لغ يعرفوا هذا المعن  لىألينبويألئ كاّل ما ويىلنان عنىل بعىض 
المتىىىوارين فىىىي النصىىىوا المىىىذنوري  وعاىىى  هىىىذا فىىىنن مىىىن يسىىىتالغ ترنيىىىل ألينبوىىىي 

ن ألينبوىىيأل معنىى  يليىىلا  هىىو ألييىىلألئ فهىى  ييىىو  هىىذا التضىىمين أغ ال  عايىىضألئ ُيضىىمّ 
 تا  هي الهضية 

                                                           

لي يىة ئ)ا2112)اليهىال والسىير(ئ 2121)العاىغ(ئ 555( ين،ر عا  سىبي  الماىا : صى يح الباىارن:51) 
)مسىىىنل بنىىىي 5110)الوصىىىية(ئ ومسىىىنل أيمىىىل:1411)الموىىىا ن(ئ وصىىى يح مسىىىاغ:0411والموالعىىىة(ئ 

 ( موسوعة ال ليق التري هاتغ(ئ )
 ئ لار النتل العاميةئ بيروف( 2/11) 2/051( تفسير الهرطبي: 50) 
  511( التمهيل والبيان في مهت  التهيل عامان: 51) 
  1/005(  ملارذ السالنين: 51) 

 ين،ر )بو (: اليمهريئ وتهذيل الاوةئ والاسان (  (51
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وأصىلر فىي ذلى   (ئ51) لهل أياَ  ميمىُ  الاوىة فىي قىرار ال َيعىلغ الُيىرأي التضىمينَ 
قرارا ئ ولغ يتنّنل ياّلي الصوالئ وهذا التعبير تتوافر فيض التىروط الاماىة التىي أقّرهىا 

وهىىىي المناسىىىبة بىىىين الفعاىىىينئ وويىىىول الهرينىىىةئ وممءمتىىىض الميمىىى  ليىىىوا  التضىىىمينئ 
لاىىذول العربىىي  أّمىىا سىىبل تضىىمين بعىىض المتىىوارينئ ويىىّ  الم ىىلاين ألينبوىىيأل هىىذا 
المعنى  الهْسىىرن بتىىن  واسىى ئ فىىم َيبعىىل أن ينىون قىىل وصىى  كلىىيهغ مىىن االسىىتالاماف 

رضىةئ المتىار النايري لىألينبويأل مهرونة  ب ىر  اليىّر ألعاى أل عاى  سىبي  اليماىة المعت
ر كل  هذا ال ر  عا  أنض لصيهة لهذا الفع ئ فساو   كليضئ في النمط األّو ئ اغ ُن،ي
عنلهغ ألييىل عاى ألئ وقىل ينىون وراء ذلى  الفهىغ الاطىو لمعن ألينبوىيألأ ذلى  أّن يىّ  
السياقاف التي ترل فيهائ يمنن  ماها فيها عا  معن  الويىولئ امصىة األمىر ُولىل 

عنىىل المتىىوارين عاىى  اسىىت ياءئ وعنىىل الم ىىلاين بتىىن  واسىى ئ  هىىذا التعبيىىر اليليىىلأ
واألصىول أن ُيهبىى ئ وقىىل أصىىبح مسىىتالما ئ وال يضىىير ذلىى  التعبيىىر الفصىىيح الهىىليغئ 

   الذن لغ يعل متلاوال ئ كاّل في نطال م لول 

 

 يتابع العمل عن كثب: 

غ وهذا التعبير أيضا  ألريض المرل  في بال تويير  ر  اليّرئ وذنر أنه
يهولون: المسرو  يتاب  العم  عن نال أو راقبض عن نالئ وقل أترفف عا  تنفيذن 
عن نالئ فيستعماون ألعنأل موض أل من أل ويستعرض مالي نال في المعيمافئ 
ويااا كل  أنها تل  عا  تيّم ئ وعا  قرلئ والُنابة الهطعة المرتفعة 

ولذا فالصوال أن  الميتمعةئ   وُيها  رمان من نالئ وطابض من نال عن قرلئ
تهو  أليتاب  العم  من نالألئ ويراقبض من نالئ وفي  ليق بلر ألفارموهغ بالنب  

                                                           

 ( 51( الياسة)5ئ اللوري)14( ميموعة الهراراف العامية في امسين عاما : (51
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ْن َنَاغب َأن من ُقْرلب  ئ ومي من َنَالألئ ياء في الاسان: ويها : هو َيْرميي من  َنَالب
أ  قا  التاعر:  َوَتَمن نب

 َفهىىىىىذاني َيذولاني 
 

ْن َنَالب يرمىىىىي   وذا مي
 

 ار:وقا  اا
 َرَمْف من َنال قابي

 

  ي (51)ولىىىىىغ تَىىْرغي بُناىىىىّال 
 

  (24)وُيرل  قا م : وال م ّ  لهو  المنيل ألرمان من نال أو عن نالأل
وقل عرض العلناني لهذا الترنيل ألعن نالأل من قب ئ وسّي  استالاغ 

بييلّيةألئ نما ذنر كيا ي ألم يط الم يطألئ و ألأقرل الموارلأل ال ريرن لض في ألالمهامة ال ي
استعما  يماتي ألرمان عن نالألئ وألرمان من نالألئ وييي ن بناء  عا  رأن ابن 
يّنيئ الذن ُييي  تناوَل  رو  اليّر مالاغ المعن  ال يتويرئ عا  أنض ير  أّن 

  (25)استالاغ من نال أعا أ ألن المعيماف تنّا عايها

ذا يّممنا صول النصوا لفف ن،رنا است اار التعر ب ترنيل ألعن نالأل وام
باللرية األول   وأّو  ما نه  عايض من ذل  ميموعة من األبياف نسبها عمرو بن 
معلْن َنريل كل  عمر بن الاطال )رضي الاض عنض(ئ ذنرها ابن عسانرئ وابن 

 ومستهّاها هذا البيف: ( 22)ناير
 بالولري نيْاَف أاا اإلسمغ 

 

 ما كن سمعَف نذا في سال ي العرل 

                                                           

 ( الناّال: السهغ 51)
  11(األاطاء التا عة في استعماالف  رو  اليّر:24)
  115( معيغ األيمط الاووية المعاصري:25)
  2/101هاية:ئ والبلاية والن01/111( تاري  لمتل:22)
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 :(21)هى( كذ قا 511ا  عنل بتار)فوياء أيض

 من قّر عينا  رمان اللهُر عن نالب     
 

فسالي    واللهُر راغب بنصم ب وام
 

 هى(:211)ف (20)وابن المعت 

 وراُف الامفَة عن واللب                  فو ر ُف ميراَاض عن نالي 

 :(21) هى(110نما ياء عنل المتنبي)ف

 ترمي امَرأ  يير ريعليلب وال َنني،ي     كْن ترميني ننباُف اللهر عن نال 

 وقا  في رااء أاف سي  اللولة: 

 وه  سمعَف سمما  لي ألّغ بها      فهل أطاُف وما سّامف عن نال

أل  وفي رواية العنبرن ألمن (21)وهذن الرواية ذنرها صا ل ألقر  الضي        
  (21)نالأل

 :(21) هى(111وأبو فرا، ال ملاني)ف
هىىىا       وقل رأف الموف من عن نالفوافت  تعا        ىىىىر في ميْرطي

 
 :(21) (111والَسريّن الريفياء)ف

 ويانبت  صروُ  اللهر فانصرفْف       وقاباتَ  ُسعوُل العيشي عن نالي         

                                                           

  5111ئ 5ئ ت هيل صم  الهوارنئ لار ومنتبة الهم ئ ط2/255( ليوانض:21)
 ئ ت هيل عمر الطبا ئ لار األرقغ 11( ليوانض:20)
  2/511( ليوانض: 21)
  5/241( قر  الضي :21)
  5/12( ليوانض: 21)
  5111ئ لار صالرئ 14ئ 24( ليوانض:ئ21)
   2/242( قر  الضي :21)
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 :(14)هى( وهو من ُباواء عصرن111والصا ل بن عّبال )ف

 ف عنلن مضايههاف ا  اَص  الرهان عن نالب       وفّري             
 هى(ئ كذ يهو : 041)ف (15)نما ياء عنل التري  الرضي

 نفسي تهي  فنغ وقيتني بيلب     وقل َأل،ي بَي الراموَن عن نالي          

 وقا :

 ولوعةب ت طغ الضاو  كذا         ذنرف قرل الاهاء عن نال       

 :(12)وقل استالغ أيضا  من نال
ماغ بض  ومعر ب صاف ف أيلن ال ي

       
 نال ُطا  الريا  عا  الارصان من 

 
 وعّرْذ عا  الوىّر من هاتىىغ

     
 فوهىىلي السىمغ لهىغ مىىن ناىل 

 

 : (11)هى( في قصيلتض المتهوري ألأض   التنا يأل011وابن  يلون)ف 

 وال ااتبارا  تيّنبنان عن نال   ولنن َعلْتنا عا  ُنرن عوالينا

 ئ فيما روان ابن عسانر::(10)(هى044وأبو الفتح الُبستي)ف

 وتصير عن نال كل  علغ مهم  فهل ُأويلَف من علغ    

 هى(:011)ف (11)وابن  ّيو،

ْن لغ تُبلي لي     َفَعمُت  الُ سن  كليها مريعا   سوعول عن نال وام
                                                           

  2/115( نفسض:14)
 ئ و اري اإلرتال اإلسمميئ كيران  512ئ 5/545( ليوانض:15)
    521ئ 5/551( نفسض:12)
 ت هيل عاي عبل الع،يغئ لار نهضة مصر  501( ليوانض: 11) 

  01/511تاري  لمتل:  (10)
  5110ئ ت هيل ااي  مرلغ ب ئ لار صالرئ111( ليوانض: 11) 
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هى( في ألعيون األنباء 111هى(ئ فيما ذنرن ابن أبي ُأَصْيبيَعة)121)ف(11)وأبو الصاف
 طباءأل:في طبهاف األ

 َسْهغ  من الا ،ي  رمتني بض         عن نال قو،  من ال ايل

 : (11)وأنتل أبوالعبا، أيضا  لفار الهضاي

 العبل يذنر موالن بما سبهْف        وعولن لعمال اللين عن نال

 ئ ن و قولض:(11)هى( تس  مراف111وقل استالمض سبط التعاويذن )ف

 بوني سولرنها عن ناىىىىل      وقل  ّلاتني معالي األمور            

 وقولض:

َنة أن أتو لّىىىى         ى  بعىىىلها عن ناىىىل            ُمْرذي

 وقولض:

 نغ تّليب آيَسْتَ  من فىىىر ب      َيْعُهُبها والرااء عن نىىال         

 : (11)هى ( فيما روان الَعنرن في ألتذراف الذهلأل111وابن الرّفا )     

ذارْيض فوطمعني       بواوي عط  ووص ب منض عن نالقرأُف اطي   عي

 :(04)هى(111والعمال األصفهاني)ف

 فت َف مصر وأريو أن تصير بها       ميّسرا  فتَح بيف الهل، عن نال
                                                           

  141( عيون األنباء في طبهاف األطباء: 11) 
  115فسض:( ن 11) 
  عنىىىىىىي 051ئ 041ئ 111ئ 244ئ 512ئ 11ئ وين،ىىىىىىر: 01ئ 01ئ 21( ليوانىىىىىىض عاىىىىىى  التىىىىىىوالي: 11) 

  5141بتص ي ض مريايوقئ مطبعة المهتط ئ 
  1/141( تذراف الذهل: 11) 
  ( 5111)ت هيل ل نا،غ رتيلئ514ئ 14( ليوانض: 04) 
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 وقا  أيضا :

 قض  الهضاء بما نريون عن نال        تما  ووافه  التوفيل والهلر

 
 :(  05)هى(141وقا  ابن سناء الما )ف

 َتْعَطَفْتُض فوافتها عواطُفض      وَأْنَاَل الصاُح كذ نالْتض عن َنَالي واس

 
 هى(:111)(02)ورو  صا ل الروضتين لَسليل اللين بن ُ َقْيَهة

 وي مُ  الفاضُ  الطبَ  النريَغ عا            سني الي اءي لمول  العر ي عن نال

 :(01)هى( يمل  ابن أبي المواهل111نما ياء عنل ابن ُنباتة)ف

 قالف أياليض لا سال عن نال         ما أقرل الع  كاّل أنها هيمغُ 

 : (00)ولض أيضا  

 بينا وفولي الُعا  والعاغ ين لهغ      كذ نا لتنا فيض الايالي عن نال

 :(01)وذنر صا ل ألقير  الضي أل أل مل بن م مل الن ا 

َل ال           توبيَ  والَفَنلافم ُتضّي  سرورا ياء عن   نال     عي ا فتنتسي

 
                                                           

ال العربي لاطباعة والنترئ ئ ت هيل م مل نصرئ لار النت0( ابن سناء الما   ياتض وتعرن: 05) 
 غ  5111الهاهريئ 

 )هذا من قر  الضي  عا  األيال(. 1/111:( نفسض 02) 
 )لار ك ياء التراق( 040ليوانض: (01) 
  54/151( طبهاف التافعية النبر :  00) 
  5/141( نفسض: 01) 
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 :(01)نما ذنر لم مل بن أ مل العطار
 َهّبف بض ريح نصُر الاض عن نال           لالين واستيه،ف من نومها الهيَمغُ 

 :(01(ولاااي  بن أ مل السي نّ 

 أو سّرن أن ير  رضوان عن نال         بم ء عينيض فاين،ر كل  الباني   

 عت  هملان:ئ فيما رو  أ(01)وياء فيألمعيغ البالانأل

 اغ اعللوا تامة فالماء عن نال        عين وراء وماء يذهل الياوبا    

أّما المرلفافئ فوّو  ما وقعف عا  استالاغ ترنيل ألعن نالأل نان في       
هى(  أل ألن الللي  عايض  اضر  معضئ والتيء 010لايرياني)ف (01)أللال   اإلعيا أل

يمهري اطل العرلأل في  ليق ألمصال ب يق يه  العاغ بض عن نالأل  وياء فيأل
ألفمالض ييرهن نتل وسياول عن نالألئ وألالمواق أل لعضل  (14)بن مذعور الهينيأل:
ألوي ل ال ل ويبط  الباط ئ من ذين  الللياين  (15)هى(111اللين اإلييي )

ألفاست نغ عن قرل واستوا، عن (12)المتعارضين عن نالأ أن قرلأل  ونفح الطيل
 ألو ين تطال  العين آاارهغ ومساننهغ عن نالأل11،م أل نالألئ نما نيلن في ألال

وعا  هذا فاستالاغ ترنيلألعن نالأل وارل ولي، بالهاي  وال بالمع و ئ وألمنأل      
هى( لغ يورل ذل  في ألالَيَن  101وألعنأل تتبالالنئ عا  الريغ من أن المرالن)ف

                                                           

  2/11( نفسض: 01) 
  0/111( نفسض: 01) 
  5/541( معيغ البالان: 01) 
  111عيا :( لال   اإل 01) 
  5/11( يمهري اطل العرل: 14) 
  541( المواق : 15) 
 1/040( نفح الطيل: 12) 
 ( 521-521)طض 2111في ،م  الهرآن: ( 11) 
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نممض عايهائ نما ئ في صلر (11)هى( فيألاأل هيةأل051ألئ وأورلن الهرون)ف (10)الّلانيي
ئوقل رأينا أن من معاني ألنالأل ُقرلألئ (11)هى( في ألالُمونيأل115أورلن ابن هتاغ )ف

 :(11)وقل استالمف ألعن قرلألفي التعر نما نيل عنل العبا، بن األ ن 

ْن لغ تنن ُقربي  ُيوهمنيَ  التوُل  ت  نونما        أناييَ  عن قرل وام

 :(11)والتري  الرضي

 ماني     برعي النا، عن رعي الهروغ وعن قرل سيتواني   

وياء في تعايل العنبرن عا  بيف المتنبيئ آن  الذنرألكن ترمني ننباف اللهر     
عن نال  أليهو  كن رماني اللهر بنوا بض عن قرلألئ  نما ياء استالاغ ألعن قرلأل 

ئ وامار الهاول لااعالبي              (11)هى(111في أل الفهرسفأل البن النيليغ)
ئ وألمعيغ البالانأل لياقوف (15)هى(011ئ وتاري  بولال لابولالن)(14) هى(021ف)

األعيانأل ئ وألوفياف (11)هى(111ئ وألال اة السيراءأل لاهضاعي)ف (12)هى(121)ف

                                                           

  202( الين  اللاني: 10) 
  211األ هية في عاغ ال رو :  ( 11) 
  511( الموني: 11) 
  5111ئ 5ئ ت هيل عمر الطبا ئ ط01ليوانض:  ( 11) 
  2/055( ليوانض: 11) 
  111( الفهرسف: 11) 
  211امار الهاول في المضا  والمنسول:  (14) 
  54/11ئ 1/251تاري  بولال:   (15) 
  045ئ 1/11ئ 2/111( معيغ البالان:  12) 
  2/11( ال اة السيراء: 11) 
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ئوألاإلصابةأل  (11)هى(141ئ وألمهلمة ابن االونأل)ف(10)هى(115البن اانان)ف
   (11)هى(5411وألتذراف الذهلأللاعنرنأل)ف  (11)هى(:112لألصبهاني)ف

والُم َلاون من الماهفين والنتّال أهماوا استالاغ ألمن نالأل كهماال  بّينا أل         
 واقتصروا عا  الترنيل الذن اطون المرل  

 وقََّع مديُر المدرسِة على الشَّهادة: 

ذنر المرل  هذا التعبير في مسا   تويير  ر  اليّرئ وذنر أنهغ يهولون:          
ة عا  التهاليئ وعا  اطال الت نرئ وأب  أن يوّق  عا  ألَوّق  ملير الملرس

هى( تسويَغ ذل  بوّن 5100التنو ئ وقل  او  التي  مصطف  الومييني)ف
 المهصوَل وض  التوقي  عا  الاطئ وأيا  بعض المعاصرين تعلية الفع  بنفسض 

لنن المعيماف الهليمة عا  تعلية الفع  بىألفيألئ وعنل ال ماترن فيألأسا، 
ميةأل قولهغ ألوّق  في النتال توقيعا  من الميا ألئ وقا  الرايل: التوقي  أاُر الب

النتابة في النتالئ ومنض اسُتعير التوقي  في الهصائ وقا  األ هرّن :ألتوقي  
الناتل في النتال المنتول أن ي م  بين تضاعي  سطورن مهاصل ال ايةألئ 

اطال التنرئ والتعبير  وعا  ذل  نهو  وّلّ   الملر، في التهالي ووق  في
عا  ن   ا  تعبير  كسممّي ُم َلقئ نتو م  تطور وتفر  ال ضاري اإلسممية 
ووض  الُنُ،غئ ويلا  عايض علل من  رو  الير فيتوير معنان بتوير هذن 

                                                           

  1/111ئ 1/055ئ 2/201( وفياف األعيان:  10) 
  11ئ 11مهلمة ابن االون:  (11) 
  1/004اإلصابة: ( 11) 
  021ئ 502ئ 0/504ئ 0/11ئ 100ئ 1/141تذراف الذهل:  (11) 
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ئ وأيا  العلناني (11)  وقل َاّطو  هلن اليار الاض هذا الترنيل من قب (11)ال رو 
عا  كيا ي المعيغ الوسيطئ ولغ يذنر ذل  أ ل من  ألوّقَ  عا  النتالألئ بناء

  (14)قب 

فضم  –ينبوي قب  الاوض في هذا الترنيل أن نعرض لتعري  التوقي ئ فهو 
نما يذنر الُم نغأل التوقي  في النتال   -عما أورلن المرل  عن األ هرن والرايل

ما يا ُل بالنتال كل اُل تيء فيض بعل الفراغي منضألئ وقا  ابن فار، في ألالُميَم أل:أل
أل قا  يعفر بن ي ي ألكن قلرتغ  (12)ئ وياء في صبح األعت  (15)بعل الفراغ منضأل

عا  أن تيعاوا نتبنغ توقيعافب فافعاوائ ونستااا من هذا أّن مفهوغ التوقي  عنل 
الهلماء كنما هو نتابة يماة أو ُيَم ب ماتصري مناّفةئ تعّبر عن معن  معّينئ وهذا 

لمسولةأ ذل  أّن التوقي  في النتالئ نما رأينا آنفا ئ كنما هو يسهغ في كضاءي ا
النتابة فيضئ وعا  هذا قالوا وّق  في النتالئ أن نتل فيضئ ولنّن مفهوغ التوقي  قل 
ئ عا  ن و ماصوائ يتير  نما هو رم   توّير عنل الم لاينئ فاغ َيعل نتابةئ وام

الوايهة المذّياة بالتوقي ئ أو كل  تاا ما يتول  كلاري المرسسة المعنية بنصلار 
يتير كل  التاا نفسضئ عنلما ينتل أل لب مائ ويايتض في نّ  األ وا ئ تونيل 
تاصية الموّق  لفعا  لايب،ئ أو الت ويرئ كيذانا  بت ّماض تَبيَعاف المنتول في الوايهة 

 أو الورقةئ أو يير ذل   

                                                           

  541األاطاء التا عة في استعماالف  رو  اليّر: ( 11) 
  111النتابة الص ي ة: ( 11) 
  212معيغ األاطاء التا عة: ( 14) 
ئ و ين،ر 114ئ وميم  الاوة البن فار،:2/211ئ والم نغ:1/11ين،ر )وق (:تهذيل الاوة ( 15) 

 ا  الاسان أيض
  2/112صبح األعت : ( 12) 
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  األمراء والساسة ئ والاانية والتوقي  لل  الهلماء نان تا عا  في ف تينأ األول
ْنمةئ أو تي ا  من العباراف األلبية المناّفةئ  األلباء والماهفونأ ويتضّمن آية أو  ي
التي ُيامح من ورا ها اهافة الموق  ئ وهو بعُلئ وليل ال ضاريئ وما أنتيتض من 

الذن قل  المناتباف  وهنا ينبوي التميي  بين التوقي  عا  هذا المعن ئ وبين الااَتغئ
ينون التوقي  ُمذّيَم بضئ وهو َنْهش  ي م  اسغ التاائ ومنصبض كن نان ذا 
منصلئ والااَتغ نان مهصورا  عا  ف ة م لولي أيضا  من النا، لون سا رهغئ 
تتبض الف ة التي يهتصر عايها التوقي ئ ومفهوغ التوقي  عنل الم لاين يهاب  هذا 

ن ااتا  قايم   -لااتغالااَتغئ وعا  الريغ من ويول هذا ا في المرسسافئ  -وام
واللوا ر ال نوميةئ عنل الم لاينئ كاّل أنض ال يوني عن التوقي  ألالرم ألئ المذنور 

 آنفا  

وم  ذل  فهل َوقعُف عا  يير استالاغ لتعبير ألوّق  عا ألئ مّما أننرن المرل ئ 
نتابض  عا :ألويلتض قل وقّ  (11)هى( في تارياض154ومّمن استالغ ذل  الطبرن)ف

هى( ئ وذنر ذل  ابن 011ف) 10كلي  بالهنليةأل  وياء في ألتاري  بولالأل لابولالن
: ألقا  المر باني و ّلاني العبا، بن أ مل الن ون أن (11)عسانر في تاري  لمتل

أل فوعال الرقعة  (11)وياء في تاري  لمتل…أل  ،هر هذن األبياف المومون وّق  عا 
َير أعمغ  (11)الطيل وقل وّق  عايهاألئ وياء في نفح  ألاغ وق  عا  ،هر نتابضألئ وألسي

أل ويها  أنض)عبل الاض بن طاهر( وّق   ب ضري هارون الرتيل عا  أل  (11)النبمءأل

                                                           

  5/011تاري  الطبرن: ( 11) 

  1/210ئ وتاري  لمتل:1/241تاري  بولال: ( 10) 

  1/210تاري  لمتل:  ( 11) 

  5/24تاري  لمتل:  (11) 

  0/514نفح الطيل: ( 11) 

  54/111ئ 5/121سير أعمغ النبمء)عبلالاض بن طاهر(: ( 11) 
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 (11)توقي أل ألوقي  أنض وّق  مري عا  ريقا  بصمفألئ وألالُموريل في ُ ا  الَمورلأل

 ةأل ئ وألالمنت،غ هى( ألوذنر أّن ابن ُ ْهر وق  لض عا  ورق 111البن سعيل الموربي

فنذا َرضوا بض قاضيا وق  عا  العهل اسمضئ فُهلغ ففع ئ فها  ( أل14) هىأل211 ت  
النا، ما نريل كال الوابصّيألئ فوق  عا  النتال اسمض و نغ في وقتض بالرصافة ألئ 

أل أل و ين استوذنض لمعاولي  (15)وعبل الاض بن م مل بن قي،  في  ألقيَر  الضي 
 تض : نّنا نرار أطا  الاض تعال  بهاء  أن تهيغ وال تريغأل  وق  عا  ،هر رقع… بالن

 :(12) هى(114ومن التعر قا  بلر اللين الذهبي)ف   
 ورياضب وقفىىف أتيارهىىا      وتمتف نسمة الصىبح كليها           
 طالعْف أوراقىها تمىُ، الض  ا      بعل أْن وّقعفي الُوْرُل عايها           

فأل في َعُي  البيف الااني لي، المهصول بض بناء أل ان الوناء عا  والفع  ألوّقع
مواقعهاأ كذ كّن الفع  من ذل  ألَأْوقَ ألئ ولغ يرل الفع  ألَوّق أل عا  هذا المعن ئ ال 

 عنل الهلماء وال عنل الم لاين 

ولسف أسول هذن التواهل المتفرقة أللّل  عا  أّن الم لاين ا َتَذوها في      
لهذا التعبيرئ ولننها كتاراف عا  ويول ااترال لاهاعلي في هذا التعبير استالامهغ 

عنل الهلماءئ مما ييو  لمااض أن يه  عنل الم لاينئ نما ذنرف من قب ئعا  
ااتم  المعن ئ فم مان  من تسويغأل وّق  عا  أل  وامة مامح  لاللي في هذا 

ي استبلا   ر  يّر ب ارئ التعبيرأ ذل  أن ألوّق  عا أل ال تاتا  عن ألوّق  فيأل ف

                                                           

  2/214( المورل في  ا  المورل: 11) 
  55/241( المنت،غ: 14) 
  0/112( قر  الضي : 15) 
ئ ولغ أعار عايهمىا فىي ييىرنئ وقىل 211( هذان البيتان وقعف عايهما في البمية الواض ة)التورية(: 12) 

 أابّتهما ألن المسولة ال تهوغ عايهما 
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ب  نيل في أل وق  عا  أل مام ا  لالليا  يليلا ئ وهو اإليا ي لاموقي  عايضئ وعنلما 
 نستالغ لغ يوقّ  عا  التهاليئ أو المعاماةأ فذل  يعني أنها لغ ُتَي   

 الزيارة في أثناء العمل ُتحرج الموظف: 

ه نىىىاقش المرلىىى  هىىىذا التعبيىىىر فىىىي بىىىال أل كسىىىهاط  ىىىرو  اليىىىرّ  ألئ كذ قىىىا :ألُياطي
بعض النا،  ين يهو :ألال ياري َأْانىاَء العمى ي ُتعطّىُ  المو،ى ألئ أو قاباىف فمنىا  أانىاَء 
الر اىىة  وأانىىاء التىىيء أوسىىاطض وتضىىاعيفض عاىى  و ن أفعىىا  مفرلهىىا اينىىي بالنسىىىرئ 
وأانىىاء ليسىىف ،رفىىا  وال مضىىافة كلىى  مىىا تنسىىل منىىض ال،رفيىىةئ ولهىىذا ييىىل أن تهتىىرن 

 فيها :ألفي أاناء العم ئ وفي أاناء الر اةأل  ب ر  اليرئ

وقىىىل أيىىىا  َميمىىى  الاوىىىة العربيىىىة فىىىي الهىىىاهري اسىىىتالاغألأاناءأل لون  ىىىر  اليىىىرئ 
قياسا  عا  ما ُسم  من قولهغ أل َأَ ْنَفْذُف نذا ايْنْ َن نتابي ألئ باإلفرال والنصل عا  

   (11)ال،رفيةئ لنن األريح عنلن استعما   ر  اليّر معها

ذا ن،ر  نا في كيىا ي ميمى  الاوىة هىذا األسىاول ويىلناها عاى  اعتبىارينأ األو  وام
نمىىا مىىبهغئ و باالسىىتنال كلىى  مىىا ورل مىىن قىىولهغ:  أن ألأانىىاءأل ليسىىف منانىىا  ماتصىىا ئ وام
ىى ا أل والاسىىان وييرهمىىا بنصىىل ألايْنىىيأل  أنفىىذف نىىذا اينىىَي نتىىابيأل فىىي نسىىاة مىىن ألالص 

اذ عبا،  سن أّن ألأانىاءأل مسىموعة يمعىا  عا  ال،رفية المنانية سماعا أل  وقل  ال األست
 بالنصل عا  ال،رفية في قو  التاعر الياهاي يهيو عمرو بن مايل:

  (10)فيابط أاناَء ال،مغ فسو   يناُغ عن التهو  ويوق،ض الَانا  

                                                           

  14  وين،ر النتابة الص ي ة:514( األاطاء التا عة في استعماالف  رو  اليّر: 11) 
 ئ وال اتية 540(الهراراف الميمعية في األلفا، واالساليل: 10) 
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وتيىىلر اإلتىىاري فىىي البىىلء كلىى  التىىاهل الىىذن  الن األسىىتاذ عبىىا،  سىىن ولىىغ 
يهيو فيض عمرو بن مايل قل وقعف عايض في  يوّض ضئ وقل ذنر أّنض لتاعر ياهاي

هىىى(ئ وهىىو فيىىض لا ىى ين الىىليايئ وال ىى ين لهبىىضئ واسىىمض 111ألاأليىىانيأل ألبىىي الفىىرذ )ف
عمرو بن عبيلئ ويهيو فيض عمرو بىن عمىرو بىن ال بيىرئ وهىو تىاعر  يىا نئ مىن 

  والبيىىىف نمىىىا ذنىىىرن األسىىىتاذ عبىىىا، (11)هىىىى15تىىىعراء اللولىىىة األمويىىىةئ وتىىىوفي سىىىنة 
 ااتم  الهافية في األيانيأ كذ هي أل ييو أل منان ألفسو ألوهو الص يح  سنئ ب

وقىىىىل وقعىىىىف عاىىىى  هىىىىذا االسىىىىتالاغ فىىىىي بيتىىىىين لنعىىىىل بىىىىن  هيىىىىرئ ذنرهمىىىىا 
هى( في أل هر االالألئ كذ قا :ألوأصلل بيىف قالتىض العىرلئ وأمل ىض 011الُ صرن)ف

 قو  نعل ابن  هير في رسو  الاض )صّا  الاض عايض وسّاغ(:
ىىىىىىىىىَرا  َتيىىىىىىىىىْىرن بىىىىىىىىىىض الناقىىىىىىىىىىُة األلمىىىىىىىىىىاُء ُمْعَتيي

        
 نالبىىىىىىىْلري َيّاىىىىىىى  لياىىىىىىىىَة الُ،اىىىىىىىىغي بىىىىىىىالُبْرلي  

 
طاَفيْىضي أو أانىىاَء ُبْرَلتىيىضي   َففَىي عي

           
ىىىىن َنىىىىىَرغ  ىىىىن ليىىىىنب ومي  مىىىىا يعاىىىىُغ اُلاىىىىض مي

 

وأرل  قىىا م :أل وقىىا  األصىىمعي:واليهّا  َيىىروون هىىذا ألبىىي َلْهَبىى ئ واسىىمض وهىىل بىىن 
يعة في عبل الاض بن عبل الر من األ رل والي اليمامة  والصوال ما ذنرنىانئ وهىو رب

  وقىىل نسىىبهما أيضىىا  (11)بصىىفاف النبي)عايىىض الصىىمي والسىىمغ( أعاىىلئ وبمل ىىض أليىىلأل
ئ وقىىىل ضىىىبط  (11)هىىىى( فىىىي ألال ماسىىىة الموربيىىىةأل141لنعىىىل أبىىىو العبىىىا، التىىىاللّي )ف

هىىى( فىىي ألمعيىىغ التىىعراءأل لنعىىل أيضىىا ئ 110ألأانىىاءأل بىىالفتح   نمىىا نسىىبض المر بىىاني)ف
  ولعّ  تويير الروايىة (11)يير أنض رو  البيف الااني أل وفي عطافيض م  أاناء ريطتضأل

                                                           

 )أابار ال  ين ونسبض( 51/121( األياني: 11) 
  0  ت هيل ل  ني مبار ئ لار اليي ئ بيروفئط0/5512(  هر االال:11) 
  5115ئ 5  ت هيل ل م مل رضوان اللايةئ لار الفنر لمتلئط5/14( ال ماسة الموربية: 11) 
   لامر باني م مل بن عمرانئ ت هيل عبل السمغ فراذ 215التعراء:( معيغ  11) 
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يىىىىىىىىىاء لتتماتىىىىىىىىى  مىىىىىىىىى  الهاعىىىىىىىىىلي التىىىىىىىىىا عة فىىىىىىىىىي اسىىىىىىىىىتالاغ ألأانىىىىىىىىىاءألئ وقىىىىىىىىىل نسىىىىىىىىىل 
هىىىى( فىىىي 211ونىىىذا ابىىىن قتيبىىىة)ف  (11)هىىىى( البيىىىف األو  ألبىىىي لهبىىى 211اليىىىا ،)ف

  (14)ألالتعر والتعراءأل

: ألو الا ْنىىىىىي:وا ل َأْانىىىىاء التىىىىيء َأن (15)وعاىىىى  الىىىىريغ ممىىىىا يىىىىاء فىىىىي الاسىىىىان
-عاى  ناىري الب ىق-تضاعيفضأ تهو : َأنفذف نذا  ايْنىَي نتابىي َأن فىي َطّيضأل فاىغ أقى 
 عا  استالاغ مماا  لىألايْنيألئ ال عنل الهلماء وال عنل الم لاين 

غ أل أانىاءأل ،رفىا ئلون  ىر  عا  أننا كذا ما نّهبنا في النصوا عىن اسىتالا
اليرئوقعنىىىىىىا عاىىىىىى  ذلىىىىىى  نايىىىىىىرا  عنىىىىىىل المتىىىىىىوارينئ وممىىىىىىن أسىىىىىىاغ هىىىىىىذا االسىىىىىىتالاغ 

:ألونتىىىىل بىىىىض   فىىىىي أسىىىىرن أانىىىىاء (12)هىىىىى( فيألال اّىىىىة السىىىىيراءأل نايىىىىرا111الُهضىىىىاعي)ف
مااطبةألئألوتسىىىيير الناىىىغ الوىىىّر أانىىىاء المتىىىارلألئ ألوصىىىرفوا هتىىىاما  المرّيىىىلئ وسىىىامان 

هىى(:أل   اعتراضىا  115)ف (11)و، اىم  األنىلل،أل والهرطبيالمستعين أانىاء ذلى  ييى
بايوىىا  أانىىاء الهىىو ألئ ألو يسىىّبح أانىىاء التنبيىىرأل ئأللىىغ يعىىاي الاىىض تعىىال  فيىىض أانىىاء ألا ىىضأل 

رعىىىىىي) ذا ُطّاهىىىىىْف أانىىىىىاء الط هىىىىىرأل  وألالصىىىىىواعل   (10)هىىىىىى( فىىىىىيأل ال المعىىىىىالأل115وال   ألوام
البىىىىىن  (11)وألالبلايىىىىىة والنهايىىىىىةأل:ألاسىىىىىتلرا  مفسىىىىىلي النهىىىىىي أانىىىىاء ذلىىىىى أل   (11)المرسىىىىاةأل

                                                           

  2/200( رسا   اليا ،: 11) 
  وقل نسىل عاىي اليىارغ البيىف األو  فىي ألالبميىة الواضى ةأل لعبلالاىض بىن 2/150( التعر والتعراء:14) 

    211روا ة  في النمغ عا  الينا،:
 ( الاسان: )اني( 15) 
  111ئ 251ئ 241ئ 11ئ 21  وين،ر: 2/1ئ 241ئ 5/505ال ّاة السيراء:  ( 12) 
  24/245ئ 1/514 وين،ر: 041ئ 141ئ 2/202( تفسير الهرطبي: 11) 
  1/111(  ال المعال:  10) 
  5/111الصواعل المرساة:  (11)  
  50/211  511/ 55  وين،ر:55/511ئ 54/14البلاية والنهاية:( 11)  
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هىىىى(:ألوتاّه  النىىىا، أبىىىا يعفىىىر المنصىىىور أانىىىاء طريىىىل منىىىةألئ ألوقىىىل باىىىغ 110نايىىىر)ف
هى( ألذنرها في هذا البال 110)ف  (11)مرنسا  أاناء الطريلأل  وابايا ال وايا لا رنتي

 (11)أانىىىىىىىاء التعايىىىىىىى أل ئألكذا مىىىىىىىاف المسىىىىىىىتوير أانىىىىىىىاء المىىىىىىىليأل  ومهلمىىىىىىىة ابىىىىىىىن ااىىىىىىىلون

 لرنض أاناء ذل ألئ ألوتسه  أاناء كمها هاأل  هى(:ألوي141)ف

:أل مىىا انىىلرَذ لىىض أانىىاء (11)هىىى( فىىي ألنفىىح الطيىىلأل111وقىىل اسىىتالمض الَمّهىىرّن)ف
مل ضأل ألولانسيغ أانىاء ذلى  المن،ىرأل ألونفىق بىض أانىاء  فراتىضأل أل وسىيوتي لهىذا الىنمط م يىل 

ئ ولننىىىض (544)هىىىى( ألأانىىىاءأل عتىىىراف المىىىراف125أانىىىاء النتىىىالألئ و اسىىىتالغ الهاهتىىىنلن)ف
الم ىىىّ  الاىىىاني أانىىىاء أل … (545)أورلهىىىا مىىىري وا ىىىلي لون أن يسىىىبهها  ىىىر  يىىىّرئ كذ قىىىا 

:ألما لغ يتريغ لض أاناء النىمغأل وأل مىا (542) هى(:112الوالية أل  وفتح البارن لاعسهمني)ف
هىىى(:ألواستلبرهغ أانىىاء الصىىميأل  110لا نباىىي )  (541)فيىىض فا ىىلي أانىىاء ال ىىليقأل  والمبىىل 

:)وينىىىىىىال يهتصىىىىىىر عايىىىىىىض(ألاغ قىىىىىىا  أانىىىىىىاء (540)هىىىىىىى(111  لاعبىىىىىىلرن)فوالتىىىىىىاذ واإلنايىىىىىى
نممىىىضألئألمن تىىىّ  أانىىىاء صىىىمتضأل ئألأيىىىا  النىىىمغ أانىىىاء األذانأل ئألاىىىغ ذنىىىر ذلىىى  أانىىىاء 

هى(:أللو نو  أاناء النهارأل وأل 155النافاةأل  وألاألتبان والن،ا ر في الفهضأل لاسيوطي)ف
                                                           

  155ئ 551( ابايا ال وايا: 11) 
  111ئ 111ئ وين،ر:121ئ 12مهلمة ابن االون:(  11) 
ئ 150ئ 1/11ئ 011ئ 004ئ 115ئ 2/121  وين،ىىىر ايضىىىا : 521ئ 12ئ 1ئ 5/2( نفىىىح الطيىىىل:11) 

  011ئ 042ئ 540ئ 1/1ئ 121ئ 211ئ 511ئ 1/511ئ 141ئ 211ئ 201ئ 201ئ 211ئ 0/11
ئ    211ئ 222 ئ224ئ 252ئ 511ئ 515ئ 5/11( صبح األعت : ين،ر عا  سبي  الماا : 544) 

  1/101ئ 2/111
    1/041( نفسض: 545) 
  1/011ئ 2/011( فتح البارن: 542) 
  5/111المبل :( 541)  
ئ 511ئ 512ئ 511ئ 511ئ 2/54ئ 151  وين،ىىىر: 021ئ 144ئ ئ5/214التىىىاذ واإلنايىىى :  ( 540)

  1/214ئ 1/210ئ 0/521ئ 2/051
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هىىى(:ألويّتير أانىىاء ذلىىى أل  111لالمتىىهي)ف  (541)  والىىلار،(541)فسىىافر أانىىاء النهىىارأل
هىىى(: ألأْن أانىىاء الطهىىاريأل 5541لمنصىىور بىىن يىىون، الُبهىىوتي)ف  (541)ونتىى  الهنىىا 

ن ارتىىّل أانىىاء عبالتىىضأل ئألأْن أانىىاء الوقعىىةأل وقىىل اسىىتالغ أيضىىا   أْن أانىىاء مىىا ذنىىرأل ئأل وام
:ألأن في أاناء مىلي اإليىا يأل  والتىر  (541)األساول ااار في العباري نفسهائ كذ يهو 

هىىى(:أل يىىل الماسىىح أانىىاء مسىى ضأل ئأليعنىىي 5245لسىىيلن أ مىىل الىىلرلير)ف   (541)بيىىرالن
ن َطرأ هى(:أل 5225)ف   (554)أاناء الوقفأل ئأل أن أاناء الصميأل  و اتية البييرمي وام

لىىىض أانىىىىاء فعاضألئألفونىىىض بنقامتىىىىض أانىىىاء مىىىىا مىىىّرأل ألكذا عمىىىىم ينىىىا ي أانىىىىاء الصىىىميأل وألَعىىىىول 
:ألأاىذهغ (555)فىي ألأبيىل العاىوغألهىى( 5141ويي)فالمريض أاناء النهىارأل  وصىليل الهنى

أانىىىاء الملارسىىىةألئألناير مىىىن المانىىىة أانىىىاء التعاىىىيغألئ ألمباواىىىة أانىىىاء ذلىىى أل  واالستهصىىىا 
هى( ألوفي نفسىض 5151ئ ألبي العبا، الناصرن)ف(552)ألابار لو  المورل األقص 

هاىىى  أانىىىاء هىىىذا ألئ ألوالسىىىاطان يعهىىىول أانىىىاء هىىىذا ناىىىض يوىىىالن َتىىىريَش و يراو هىىىاألئ ألو 
السىىىىىىىىاطان يوسىىىىىىىى  أانىىىىىىىىاء ذلىىىىىىىى ألئ وفىىىىىىىىي ألل الىىىىىىىىر مف يىىىىىىىىاء فىىىىىىىىي ألر اىىىىىىىىة ابىىىىىىىىن 

                                                           

  550ئ 21األتبان والن،ا ر: (541) 
  551اللار،: ( 541) 
  102ئ 0/241ئ  252ئ 1/10ئ 122ئ 221ئ 15ئ5/11( نت  الهنا :  541) 
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هىىىىى( كذ اسىىىىتالمها مىىىىري وا ىىىىلي نىىىىذل :أل،هر الهىىىىم  أانىىىىاء فىىىىرذ 150)ف(551)يبيىىىىرأل
 (551) ئ و عنىىىىىىل ابىىىىىىن بطوطىىىىىىة(550)السىىىىىى الألئ وسىىىىىىا ر اسىىىىىىتالاماتض عاىىىىىى  الهاعىىىىىىلي

تفسىير  هى(:أل ويونون أاناء ذل ألئألأصابتني أانىاء ذلى   ّمى أل  نمىا نيىلن فىي111)ف
 في سوري الهصاأل فبالي فة ن لف أاناء الهيريأل  (551) اليملين

هىىىىى( ألأانىىىىاءأل  فيمىىىىا أ صىىىىيتض فىىىىيألال،م ألئ              5111وقىىىىل اسىىىىتالغ سىىىىيل قطىىىىل )ف
( مىىريئ وقىىل  ىىاو  يهىىلن أن ياتىى غ التعبيىىر األفصىىحئ ولنىىن نىىّل منىىض اسىىتالامان 11)

ئ               …أل  ةن اليهىىىىىىول البالوىىىىىى:وأل ال ياطىىىىىىرّن ببالىىىىىىض أانىىىىىىاء هىىىىىىذ(551)اىىىىىىال  فيهمىىىىىىا ذلىىىىىى 
وأل والذن أمىّل فايىل وقاىل األسىل بالمرطبىاف واأللويىة واأل وال أانىاء مرضىهماأل  نمىا 

هى( في عنوان أو  فص  في نتابىض أل ىليق األربعىاءئ 5111استالمض طض  سين)ف
ابىض كذ وسمض بى أل أاناَء قراءيي التعر ال ىليقألئ وهىو يسىتالغ التىرنيبين أيضىا ئ ففىي نت

:عاهلف االهة أاناء   نها اىغ يهىو  (551)ألالهلرأل نيلن يهو  في أوا   فص  ألاألن أل
:أل وفي أاناء العتاء تىنا نىالور ألمىا ألئ نمىا اسىتالمها أ مىل أمىينئ (551)في منتصفض

:ألولننىىىي (525):أل  نىىى  مىىىا ياهىىىان أانىىىاء  ياتىىىضألئ وم مىىىول تىىىانر(524)فىىىي نتابىىىضأل ياتيأل
 انصرفف عن ذل  أاناَء النتابةأل 

                                                           

  521( ر اة ابن يبير: (551
  221ئ 251ئ 251ئ 514ئ511ئ 511ئ 520ئ 551ئ 551( نفسض:ين،ر: (550

  2/112ئ 5/111ابن بطوطة: (551) 
 تفسير اليملين:مسته  سوري الهصا  ( (551

  5121ئ 5501في ،م  الهرآن)عا  التوالي(:  (551) 

 ئ )منتوري في مياة الناتل المصرية( 212( الَهَلر) لذ(: 551) 

  111 :نفسض  (551 ) 

  5115ئ 2ئ لار النتال العربيئ ط11(  ياتي:524) 
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ي أمرانئ أولهما أنض بالريغ من هذن النصوا ناها فمىن المىرّيح أن لاتريمىة به
ألئ واانيهمىىىا أن امىىىة duringلورا  مهمىىىا  فىىىي ترسىىىي  هىىىذا التعبيىىىرئ وبالت ليىىىل نامىىىة أل

نامىىة أاىىر  مرالفىىة لىىىألأاناءأل وقىىل اسىىتالمها الهىىلماء ميىىروري وييىىر ميىىروري أال وهىىي 
:أل (521)أل فياسىوا اىم  الىليارأل وقولىض تعىال (522)ألايم أل أو ألَاَا ألئ ن و قولىض تعىال :

وألوضعوا املنغ يبووننغ الفتنةألئ وقو  التاعر األمون نصر بن سّيار:أل أر  اَاَ  
ألئ ويىىىاء فىىىي الاسىىىان ألقىىىا  ال ا يىىىاني:أل ياسىىىنا اىىىمَ  ال ىىىّيئ (520)الرمىىىالي ومىىىيَض نىىىارب

ها  سرنا َاَاَ  وامَ  لوري الهوغأ أن ياسنا بيَن البيوفئ ووسط اللورئ قا :ونذل  ي
العىىىلو وامَلهىىىغأ أن بيىىىنهغألئ وهىىىذا يهىىىّون هىىىذا االسىىىتالاغ إلانىىىاء لون  ىىىر  اليىىىّر  
وعا  هذا فا ن ُسي   اىروذ  َ ييىّي عنىل الهىلماء فىي اسىتالاغ ألأانىاءأل لون أْن يسىبهها 
 ر  يّرئ فمن الياّي أّن المتوارينئ وعا  األاىا بعىل الهىرن السىاب ئ قىل اريىوا 

الاغ ارويا  واسعا ئ وال ميا  لتاط ة الم لاين فىي اسىتعمالها عاى  عا  هذا االست
 هذا الويض  

 

 

 شجعُت الطالَب خاصًة الممتازين: 

ذنىىر المرلىى  هىىذا األسىىاول فىىي بىىال مىىا ُأسىىهط منىىض  ىىر  اليىىرئ ومااىىض:قرأف 
النتىىىل ااصىىىة  نتىىىل األللئ ويىىىرل  قا م :ااصىىىة اسىىىغ عاىىى  و ن فاعاىىىةئ يسىىىتعم  

ل مىىا تفيىىلن ألوالسىىيماأل فىىي التعبيىىر يالبىىا ئ واألريىىح يىىّرن بالبىىاءئ بمعنىى  المصىىلرئ ويفيىى
                                                           

  1اإلسراء:  (522) 
  01( التوبة: 521) 
 ( الاسان: )اا (  520) 
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ذا  فهل ُسم  أبو العبا، اعاىل وهىو يهىو :ألكذا ُذنىر الصىال ون فبااصىةب أبىو بنىرئ وام
ذنر األترا  فبااصة عايألئ والمرل  ياتارن ألن المعيغ الوسيط ااتارنئ فهل يىاء 

  استعمالض مفىرلا  بعىل تمىاغ فيض:أليها  بااصة فمن أن اصوصا  فمنأل  وهو بام
اليماةئ فننض ينون منصوبا  عا  ال الية أو المصلريةئ أو مفعوال  ألياىضئ نمىا تهىو  

ّصية أو ااصة أو اصوصية     (521)فعاف ذل  ب  اي

وهىىو يىىرّل عاىى  العىىلناني كيا تىىض تىىر  هىىذن البىىاءئ ويعىىّل للياىىض عاىى  ذلىى  متهافتىىا أ 
النطىىل بهىذن الصىىيوة لون البىاء ُيويىىل أن ذلى  أن مىىا ذنىرن مىىن نفىي الصىىعوبة عنىل 

َنْن   عن نص  الاوةئ فما أنار الناماف الماتصىري وهىي اطىوأ لىذل  ناىض فىاأَلول  
أن ُيهىىىىا : تىىىىيعُف الطىىىىمل وبااصىىىىةب الممتىىىىا ونئ وقىىىىرأف النتىىىىَل وبااصىىىىة نتىىىىل 

  (521)األلل

ربيىىة بىىال  ذن َبىىلء هىىذا األسىىاول مىىن األسىىاليل التىىي ناقتىىها ميمىى  الاوىىة الع      
باعتبارها من األسىاليل الم لاىةئ وقىل أيىا  اسىتالاغ ااصىة واصوصىا ئ ويىاء فىي 
قرارن أن ااصة اسغ مصلرئ أو مصىلر يىاء عاى  فاعاىضئ نالعافيىةئ وأن اصوصىا  

 مصلرئ ولها في االستعما  صورئ منها:

أل أ ل الفانهة وااصة  العنَلأل ئ وفي ما  هذا تنصل ااصة عا  أنها  -5     
 غ مهاغ الفع ئ وما بعلها مفعو  بض مصلرئ قا

أل أ ل الفانهة ااصة  العنَل أل لون واوئ وما  هذا تنصل فيض ااصة  -2
 عا  أنها  ا  وما بعلها مفعو  بض 

                                                           

  510( األاطاء التا عة في استعماالف  رو  اليّر: 521) 
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أل أ ىىىل الفانهىىىة واصوصىىىا  العنىىىَل ألئ وفىىىي ماىىى  هىىىذا تنصىىىل اصوصىىىا   -1     
ذ عاىى  أنهىىىا مصىىىلر قىىىاغ مهىىىاغ الفعىىى ئ ومىىىا بعىىىلها مفعىىىو  بىىىض  و ال األسىىىتا

غ( عضىو الميمى  اسىتعمالين آاىرينئ لىغ 5111م مل اا  الاىض أ مىل)ف
تذنرهما الاينةئ وهما ألأ ل  التفاَ  والابناني منض ااصةئ والاىاني يعيبنىي 
التفاُ  والابناني ااصة ألئ واّرذ التي  الصوال ي عضو الميم  ألااصىةأل 

  (521)هنا عا  ال ا ئ ورلن عبا،  سن لويول الواو

الىىذن عىىّلن الىىلنتور عمىىار اطىىو  واسىىتبل  بىىض ألبااصىىة  ومىىن عيىىلب أن هىىذا
وبعامىىةألئ عىىّلن الىىلنتور ك سىىان الىىّنا ييىىر فصىىيح عاىى  تىىيوعض بىىين النتىىال اليىىوغئ 
وال نيلن في أساليل العرل الُهلام ئ وبعل أن ذنر اللنتور ك سان قو  اعاىل آنى  

 ة نسىبتض الذنرئ قا  معاها : ألوهذا قو  ُرون من طريل السما ئ ولغ نت هل مىن صى
كلىىى  الاوىىىون المتىىىهورئ اعاىىىلألئ وأرل  قا م :ألومهمىىىا ينىىىن مىىىن أمىىىر فىىىنن األفصىىىح 

  (521)استعما  هذين الاف،ين:ألعامة وااصةأل ميرلين عن الباء الياريأل

ذا عىىلنا كلىىى  هىىذن المسىىىولة نىىىان عاينىىا كن نهىىىو  كّن تىىرييح الىىىلنتور عمىىىار  وام
عىىىة تسىىىنلنئ نمىىىا أّن رل اسىىىتالاغ ااصىىىة مسىىىبوقة ب ىىىر  اليىىىر ألالبىىىاءأل ال ُ يىىىة مهن

اباف استالغ ألااصةأل لون الباء ال يماى  رلا  مهنعىا  لويىرن مىن  اللنتور ك سان لضئ وام
في سىهولة نطىل هىذن الصىيوة لون  -االستالامافئ وال يهّ  ما ذهل كليض العلناني 

 ُبعلا  عن تما  هذا األساول  -الباء 
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تسىىتالغ فيىىض ااّصىىة  وعاينىىا ههنىىا أن نىىذنر تىىي ينئ األو  أن األسىىاول الىىذن
بونماطىض الماتافىة هىو ُم ىىَلق عاى  األياىلئ وقىل لاىى  كلى  العربيىة مىن اإلنياي يىىةئ 

ئ عا  ويض الت ليلئ واالستالاغ النالر الىذن وقعىُف عايىض especiallyألومن نامة أل
ال يعنىىىي ب ىىىا  أن اسىىىتالاغ الم ىىىلاين صىىىل  لىىىضئ  –نمىىىا سىىىيوتي  -عنىىىل الهىىىلماء 

أل تاتاىىى  عىىىن ألااصىىىةألئ فهىىىل اسىىىتالمها المتىىىوارون والتىىىيء الاىىىاني أن ألاصوصىىىا  
استالاما  ،اهرا ئ نما يستالمها الم لاونئ كذ استالموها منصوبة ويعاوا مىا يايهىا 

 منصوبا  أو مرفوعا ئ نما ألااوا عايها  ر  اليّر 

أمىىىا عىىىن اسىىىتالاغ ألااصىىىةأل فهىىىل ويىىىلتها فىىىي نىىىا  يتىىىيغ لألعتىىى  وهىىىو مىىىن 
  (521)عنلهغ نيابة وااصة  األصفرأل المتوارين: ألأما البطي  فينيل

أّمىىا ألاصىىواأل فهىىل اسىىتالمها المتىىوارون نايىىرا  عاىى  األويىىض المىىذنوري آنفىىا   
هىىى( فىىي ألالمسىىا   151وأو  مىىا وقعىىف عايىىض مىىن اسىىتالامها نىىان عنىىل الُعنَبىىرّن )ف

ئ  (514)الامفيةألئ كذ يهو :ألبى  يسىتل  بال،ىاهر عاى  الافىي اصوصىا  فىي االتىتهالأل
أل: أل  فيعاىىْف قبىى  التىىين نراهيىىة الهمىى تين بينهمىىا ألىى  اصوصىىا  (515)وفىىي ألالتبيىىان

أل:ألفاىىو ُ رَنىىْف لتوالىىف ال رنىىاف واَُهاىىْف اصوصىىا فىىي (512)بعىىل اليىىاءألئ وفىىي ألال ابىىال
الياء بعىل النسىريألئوأل عوامى  األسىماء أقىو  مىن عوامى  األفعىا  اصوصىا كذا نانىف 

قاىىىف أ ىىىل  يىىىلا  وال سىىىيما  هىىىى(: فىىىنذا111أفعىىىاال ألئ و الرضىىىي فىىىي ألتىىىر  النافيىىىةأل)ف
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ئ                     و (511)رانبىىىىىا  أو عاىىىىى  الفر،ئفهىىىىىو بمعنىىىىى  اصوصىىىىىا  رانبىىىىىا أل
ألأفضى  كلىى  الَهَاَنىة اصوصىىا  أسىىرار   (510)هىىى( فىي ألصىىبح األعتىى أل125الهاهتىنلن)

الماو ألئ ألواليىرن عاى  قواعىل العربيىة اصوصىا  عىرل ال يىا ئ           والَمهيىريّن 
أل قراءاتض بعل ن  صمي اصوصا  صمي اليمعةألئ  (511)ح الطيلألهى( فيألنف111)ف

اليمعىىىةألئ ألمىىىن يىىىلرن نمىىىن ال يعاىىىغ اصوصىىىا  ال ىىىليق عىىىن ايىىىر البتىىىرألئ ويىىىاقوف 
 ألفي كرسا  الما  عا  أنواعض اصوصا  أه  اإلنتاأل   (511)فيألا انة األللأل

وقىىىل يىىىاء هىىىذا الترنيىىىل أيضىىىا  فىىىي نتىىىل الفهىىىض والتفسىىىير  نمىىىا فىىىي ألتفسىىىير 
أل ىىلانا بيتىىر   اىىغ ربىى  لامتهىىين اصوصىىا  الهىىو  فىىي توويىى  (511) (هىىى154الطبىىرنأل)ف

( ألذنرهىىىا أليىىىل 011)ف(511)قولىىىض تعىىىال ألئ وألقواطىىى  األللىىىة فىىىي األصىىىو أل لاسىىىمعاني
بهىىىذا الموضىىى  اصوصىىىا  مسىىىولة استصىىى ال ال ىىىا ألئ أل مىىىن أصىىى ال أبىىىي  نيفىىىة 

ألمذهل ال ضىر اصوصىا    (511) هى(115اصوصا  العراقيونألئ وألتفسير الهرطبيأل )
هىىى(أل ألياىىرذ نىى  يىىوغ كلىى  البهيىى  111) (504)وألالميمىىو أل لانىىوون…أل ذا نانىىف ال الىىةك

ألنتىىىىهر رمضىىىىان   (505) هىىىىى(112اصوصىىىىا  يىىىىوغ اليمعىىىىةألئ وألالفىىىىرو أل لامهلسىىىىي )ف
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اصوصىىا  الايىىاليأل  ألالسىىيما اليىىر اصوصىىا  صىىا ل العا اىىةألئ وألفىىتح البىىارنأل البىىن 
رتىىل عايهىىا اليىىوال ألسىىهي المىىاء اصوصىىا  مىىاء  مىى غأل ألالتىىي ( 502) هىىى(112 يىىر)ف

اصوصا  المهاتاةأل ألفي صىلور الصى ابة اصوصىا  الفات ىةأل أللىغ ينهى  عىنهغ اىم  
ألقىىىىىل  (501) هىىىىى(110فىىىىي اليىىىىوا  اصوصىىىىا  أهىىىى  الملينىىىىةأل  وألالمبىىىىل أل لا نباىىىىي )ف

استفاضف بض اصوصا   ليق عامانأل ألوُيَسّن التنبيىر فىي لياتىي العيىلين اصوصىا  
ىىىْربيني )ففىىىي الفطىىىرألئ وألمونىىىي الم تىىىاذ لااطيىىىل  أل وهىىىو منت،ىىىر (500) هىىىى(111الت 

 هىىىىىىىىىىى(5214الصىىىىىىىىىىمي واصوصىىىىىىىىىىا  كذا قربىىىىىىىىىىفألئأل ئوألفىىىىىىىىىىتح الهىىىىىىىىىىلير لاتىىىىىىىىىىوناني)ف

ألوالتوسىىىىي، ايىىىىر مىىىىن التونيىىىىل اصوصىىىىا  فىىىىي نىىىىمغ الاىىىىضأل أل تىىىى  يعاىىىىغ ب نمىىىىض (501)
 اصوصا  في أمور اللينألئألذنر سب انض تع،يغ الهرآن اصوصا  هذن السوريأل 

البىىىن  (501)يغئ نمىىىا فىىىي ألتىىىاري  لمتىىىلألنمىىىا يىىىاء فىىىي نتىىىل التىىىاري  والمعىىىا
هىىىى( ألنىىىان عالمىىىا  بىىىالهراءي اصوصىىىا  بهىىىراء أبىىىي عمروألئألوبنىىى  بهىىىا 115عسىىىانر)ف

البىىىن َاا نىىىان         (501)األميىىىر الم،فىىىر   اصوصىىىا  ألهىىى  ال ىىىليقألئ وألوفيىىىاف األعيىىىانأل
هىىى(ألنان مىىاهرا  فىىىي فنىىون عليىىلي اصوصىىىا  عاىىغ ال سىىالأل ألنىىىان أ ىىل أ مىىىة 115)ف

الاوةأل  ألوقىل ذنرتىض التىعراء اصوصىا  أبىا عبىالي الب تىرنألئ وألسىير  األلل اصوصا  

                                                           

ئ 1/510ئ 1/141ئ 1/051ئ 1/250ن،ىىىىىىىىىر:ئ وي155ئ 011ئ 0/541ئ 1/012(فىىىىىىىىىتح البىىىىىىىىىارن:502)
  54/111ئ 011ئ 1/521ئ 011ئ 1/04ئ 201

  1/550ئ 5/521المبل :  (501)
  5/511موني الم تاذ: (500) 
 ئ1/111 11ئ5/11( فتح الهلير: 501) 
  211ئ 15/210( تاري  لمتل: 501) 
      ئ   1/511ئ 211ئ 211ئ 510ئ 0/11ئ وين،ر:1/551ئ 121ئ 1/241( وفياف األعيان: 501) 

  211ئ 1/224



 511 

ال هىالألئألالهراءي هى(أل تناموا فيض بالهبا ح اصوصىا  101لاذهبي)ف  (501)أعمغ النبمءأل
فىىىي الم ىىىرال اصوصىىىا  ليىىىالي رمضىىىانألئ  فىىى، أسىىىماء الريىىىا  اصوصىىىا  مىىىن تىىىوار 

األقىىىىاليغ المن رفىىىىة   هىىىىى(ألونار هىىىىرالء فىىىىي 141)ف(501) مانىىىىضألئ وألمهلمىىىىة ابىىىىن ااىىىىلون
اصوصىىا  بىىمل الهنىىلألئألوفيهغ النايىىر مىىن المنت اىىين لاعاىىوغ واصوصىىا  عاىىوغ الاسىىانألئ 

مىن اعتهىل عهيىلي ابىن تيميىة  ىّ  هىى(أل112البن  ير العسهمني ) (514)ألاللرر النامنةأل
لمىىىض اصوصىىىا  ال ناباىىىةأل ألواتىىىتو  بىىىالعاغ اصوصىىىا  العربيىىىةأل ألونىىىان م بوبىىىا  لانىىىا، 

واعاىغ أن  (515) هىى(5411ليقألئ وأل نتى  ال،نىون لا ىاذ اايفىة)اصوصا  أهى  ال ى
اإلتىىراقيين مىىن ال نمىىاء نالصوفيين  اصوصىىا  المتىىوارينألئ ألاتىىتو  بتتبىى  التىىواري  

اإلمامة لبني هاتغ اصوصا  بني العبىا،أل  (512)اصوصا  الوفيافأل وألتذراف الذهلأل
الاوىةألئ وألالت فىة  ألفي عاوغ نايري اصوصا  الفهضأل ألنان كماما  في عاوغ تىت  اصوصىا  

ىىىىىىَااون                             )ف ئوتوسىىىىىى  النىىىىىىا، (511) هىىىىىىى(142الاطيفىىىىىىةأل لاسي
اصوصىىا  المتعاهىىة واصوصىىا  أهىى  الملينىىةألئ أليست ضىىر مىىن األ اليىىق تىىي ا  نايىىرا  

غ(ألنىىىىانوا بمن لىىىىة أواللن 5122لاَيبرتىىىىي            ) (510بىىىاألورالألئ وألعيا ىىىىل اااىىىىارأل)
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ألصىىىاروا يفتتىىىون عاىىى  مىىىن بهىىىي مىىىنهغ اصوصىىىا  فىىىي النرتايىىىةأل ئ  اصوصىىىا  األولىىىينأل
سبل  رمان الر ل اصوصا  النذلألئ ألفىي هى(أل5141لاهنويي )ف(511)وألأبيل العاوغأل

المتىىرل واإلصىىم  اصوصىىا  المتىىوارين مىىنهغأل ألصىىا ل العاىىوغ العهايىىة اصوصىىا  
الهت  في  ألواست رّ  (511) هى(5151األماغ فار اللين الرا نألئ وألاالستهصاأل لاناصرن)

في المسامين واصوصا  ُقّراء الهىرآنألئ تهىبض عاى  قىوال الفسىال اصوصىا  أ مىل بىن 
 عبل ال لأل 

  (511)أمىىا يىىّر ألاصىىواأل أو كضىىافتها فنننىىا نهىى  عايهىىا فىىي ألمعيىىغ الباىىلانأل        
هىىىى(ألارذ مىىىن أصىىىبهان مىىىن العامىىىاء واأل مىىىة فىىىي نىىى  فىىىن 121ليىىىاقوف ال مىىىون )ف

أنىىىلي نايىىىري الميىىىان والرسىىىاتيل والتىىىير   وعاىىى    وعاىىى  الاصىىىوا عاىىىّو اإلسىىىنالأل أل
هىىى(ألوأن ت نىىغ 111البىىن األايىىر )ف (511)الاصىىوا تىىير التىىينألئ  وألالماَىى  السىىا ر

فيهغ ب نغ الاض الذن قضان عا  لسان سعل في بني قري،ة والنضير وعا  الاصىوا 
لاَه وينىىىىىىىىىىىىىىىىي                 (511)البيىىىىىىىىىىىىىىىىف المهىىىىىىىىىىىىىىىىل،ألئ وألاإليضىىىىىىىىىىىىىىىىا  فىىىىىىىىىىىىىىىىي عاىىىىىىىىىىىىىىىىوغ البميىىىىىىىىىىىىىىىىةأل

أللهىىىا مىىىن الهي ىىىاف واليىىىوار  وعاىىى  الاصىىىوا مىىىا ينىىىون قىىىواغ ايتيالىىىض هىىىى(111)ف
ذا تولىىوا النيىى  أو الىىو ن هىىغ 115البىىن هتىىاغ ) (514)لانفىىو،ألئ وألمونىىي الابيىىل هىىى(ألوام
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أل واإلقىىم  وعاىى  الاصىىوا كذا  (515)عاىى  الاصىىوا أاسىىرواأل وألصىىبح األعتىى 
لاصىوا طريىل ألتعطاف من الماّري وعاى  ا(512)نانف الايانة  ألئ وألعيا ل اااارأل

 بولالأل ألعا  ما نانوا عايض وعا  الاصوا أّن لين اإلسمغ  أل  

وممىىا ال تىى  فيىىض أن السىىيال الىىذن تىىرل فيىىض ألااصىىةأل وأاواتهىىائ لىىي، يريبىىا   
عىىن العربيىىةئ ومىىن األسىىاليل الفصىىي ة التىىي اسىىتبللوها بىىضأل أسىىاول ألالسىىيماألئ ونىىان 

عايهىىا ااصىىة وأاواتهىىائ ولعىى  يمنىىن لامتىىريمين أن يسىىتالموهائ ييىىر أنهىىغ ااتىىاروا 
انصرافهغ عن ألالسيماأل نان لترنيبهائ وناري ما يه  مىن االاىتم  فىي ضىبط االسىغ 

 بعلها 

قصىىىار  الهىىىو  أن األسىىىاول الىىىذن تىىىرل فيىىىض ااصىىىة قىىىل تىىىا  عاىىى  ألسىىىنة 
النتال والماهفينئ ولي، من ال نمة تاط تضئ والوقو  في ويهضئ وقل َسَبَل الهلماُء 

إلتنا  الذن يراذ بعين االعتبار هو كعىرال هىذن الصىيغئ وقىل رأينىا كليضئ يير أن ا
الميمىى  يهسىىمها باعتبىىاراف ماتافىىةئ وال أران أصىىال فيمىىا ذهىىل كليىىض  فىىنذا أرلنىىا أن 
نتما  اللاللة ال هيهية لهىذن األسىاليلئ عاينىا الن،ىر كليهىا باعتبىارينئ  سىل مىا بىين 

لصىىيغ التىىي ال ُتْسىىَبُل ب ىىر  يىىّرئ أيىىلينا مىىن االسىىتالامافئ الىىنمط األو  ويتىىم  ا
وهىىذن يميعىىا  فيمىىا ي،هىىر مصىىالر نا بىىة عىىن أفعالهىىائ ولاللىىة ذلىى  أْبىىَينئ وقىىل تاىىّرذ 

مفعىىوال  بىىضئ أّمىىا الىىنمط الاىىاني فهىىو المسىىبول ب ىىر   اعاىى  ال ىىا  ئ وينىىون مىىا بعىىله
اليرئ ن و بااصة وعا  األاا وباألاائ وهذن ال مفىّر مىن كعىرال الىذن يايهىا 

 مرارا ئ وتبض اليماة ابر  مهلغ مبتلأ 

ون يل أن هىذا األسىاول يىرل  عاى  األويىض التىي يىاءف فىي قىرار الميمى ئ ومىا 
 الن األستاذ م مل اا  الاض أ مىلئ ونضىي  كليىض نمىا نىر  عنىل النتىال والماهفىين: 
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َأُاىىىىّائ وعاىىىىى  ويىىىىىض الاصىىىىىوائ واصوصىىىىيئ وعاىىىىى  ويىىىىىض التاصىىىىىيا وعاىىىىى  
ّصيصىا ئ ونى  هىذا مسىتالغ األاا وفىي األاىا وبتىن  اىاا وبا لاصىوا واي

 ومتلاو  ومن اليسير الوقو  عايض 

  لم تعجبني السطور فشطبتها : 

ُذنرهذا التعبير مما أسهط منض  ر  اليّرئ يهو  المرل :أليهو  النا، تطبف 
السطورئ ويتطل التاميذ الاطوألئ وهذا الفع  يستعم  متعليا  بمعن  َتّهض طوال ئ 

اليريل تهتض طوال ئ وال ما  بمعن  َعَلَ  َوَتَرَ ئ يها :تطل عن  ومنض َتَطَبف المرأيُ 
التيء َعَلَ  عنضئوفي ال ليق:فتطَل األمير عن مهتاضئ بمعن  عل  عنضئ وعا  
ذل  فالصوال أن يها  تطل عن السطورئ ويتطل التاميذ عن الاطو   وأيا  

ا قالض الت هال ميم  الهاهري تطل النامة طمسها علوال  عنها اعتمالا  عا  م
ي في تفاء الواي  ألَتَطَبض وَتَطَل فوَقض َمّل عايض َاّطا   ئ وقل َاّطو اليار (511)الَافايي

  (510) الاض من َقْبُ  هذا االستالاغ

وقل أيا  ميم  الاوة العربية هذا االستالاغئ ووافل عايض في اللوري الرابعة 
 ئ وَعَرض لمستالاماف   وقّلغ اللنتور توقي ضي  ب اا  في ذل(511) والامسين 

ال لياة لنامة)َتَطَل(ئ وذنر أّن ن  هذن االستعماالف وما ُيطو  فيها من معن  
اإللواءئ ال تويل في المعيمافئ يير أنض يويل فيها ما هو منها بسبلأ كذ يويل 
فيها الت طبة وا لي ُتَطل السي أ أن الاطوط والطرا ل في َمْتنضئ ويويل أرض 

ّط فيها السي  اطوطا ئ واتتهوا منها الفع  الرباعي ألتّطلأل  ُمَتّطبة كذا ا
واستعمالهغ الرباعي ألتّطّ لأل بهذا المعن  يتيح كضافة تَطَل َيتُطل الاماي 
بمعن  اّط يُاّطئ ولّما نان هذا الاّط يستا غ كلواَءهائ َسميوا هذا الصني  كلواءئ اغ 

                                                           

  501األاطاء التا عة في استعماالف  رو  اليّر:( 511) 

  511النتابة الص ي ة:(   510) 
  125ئ 541،ر:ألنتال األلفا، واألساليل:(: وين10اللوري )  (511)
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مطاها ئ من بال كطمل الااّا  اتسعوا في استعمالهائ فيعاوها تلّ  عا  اإللواء
  وما ذنرن اللنتور توقي ضي  لغ (511)عا  العاغ عن طريل الميا  المرس 

 يتنّنل يالي الصوال        

 ائ فبعل أن استعرض معانيه(511)وقل أّيل َتَطَل بمعن  ألَطَمَ،أل م مل العلناني 
تنل كليض في المعيمافئ َعّرذ عا  قو  الافايي في ألتفاء الواي ألئ وهو ما اس
 الميم  في كيا تها عا  هذا المعن ئ وقل استتهل بهو  ابن العيل ال،اهر:

 ي ُف تطبُف فوَقض     وقاُف هذا َياط

فيما اطاعف –أّما النصوا فتنبه أّن استالاغ َتَطَل بمعن  ألو  لغ تستالغ 
ئ وقل أعياني الب قئ ولغ أق  -عايض عا  أّما استالاغ عباري ألتطل عنضأل فاعاض نالر 

استالاغ لها  عا  أّن في العربية ماّلي صميمة تفيل معن   التطل واإل الة أال 
كفسال  (511)نما ياء في التهذيل والميم  والم نغ والاسان–وهي الترميلئ وهو 

النصوا بعل تسويتها ونتابتها بالترال ون ونئ يها :َرَمَل ما نتل بالترال  ّت  
أ ل من الهلماء وال من الم لاينئ فيما اطاعف فسلئ وهذن ماّلي ال ينال يستالمها 

عايض  واستالاغ ألتطلأل بمعن  ألو  مستالمة استالاما  واسعا  في عصرنا ولي، 
من ال نمة تاط تهائ والتمّس  بصيوة َنَلَر استالامها عنل الهلماءئ فضم  عن 

 الم لاين 

                                                           

  541نفسض: ( 511) 
  514معيغ األاطاء التا عة:  (511)
ئو الاسان:)رمل(  وين،ر: ألنتال 1/022ئ الم نغ:2/051ئ ميم  الاوة:55/11تهذيل الاوة :  (511)

  2/15هى(ئ 151األفعا أل لاسعلن )ف
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  كلية اآلداب -تخّرجت في قسم الجغرافيا: 

 ر  الير أيضا ئ يهو  المرل :أل ينار كسهاط  ر  الير وهذا مّما ُأسهط منض 
 –من المرتبة الاانية في ما  هذن ال الةئ فيهو  أ لهغ :تاريف في قسىغ اليورافيىا 

ناية العاوغ  وهذن المواض  تست ل لاو   ر  -ناية االالئ أو في قسغ النيمياء
  (511)ناية االالالير عا  الي ء الااني من العباري فيها  بناية االال أوفي 

كّن َسىىْا  المرلىى  هىىذا األسىىاول فىىي األاطىىاءئ مىىن الورابىىة بمنىىانئ فهىىذا أسىىاول 
ئ ومىن المرنىل أنىض نتىاذ نينال ينون عالميا ئ وهو أساول ال تّ  من ابتلا  الم لاي

ال ضاري الوربية  وهو ال يعارض العربية الفصي ةأ كْذ َيَلْف هذن الَتىْرَطة الفاصىاة 
لتىىىضئ لىىىي، فىىىي هىىىذا الىىىنمط مىىىن التعبيىىىراف ف سىىىلئ ولنىىىن فىىىي نىىىّ  مصىىىطا ا  لىىىض لال

 –الريىىىىىاضئ وو اري التربيىىىىىة -متعّاهىىىىىينئ تعاّىىىىىل اليىىىىى ء بالنىىىىىّ أ ولهىىىىىذا نر :السىىىىىعولية
المىىىلار، الااصىىىةئ ومىىىا كلىىى  ذلىىى  مىىىن التعبيىىىراف  وال ميىىىا  مطاهىىىا  لتاط ىىىة هىىىذن 

نبىرئ واليى ء تُنبه بانضىواء األصىور ت ىف األ -نما ُذنر–األساليلئ وهذن الترطة 
نايىة  –ت ف النّ ئ وال يتترط أن ينىون األو  هىو األنبىرئ فهىل يهىا  قسىغ اليورافيىا 

االال ئأو العن،  أّمىا  ىر  اليىّر ألفىيأل في ىّل مىن هىذن اإلمنانيىةئ كذ ال يمنىن أن 
ينىىىىون العنىىىى،ئ هىىىىذا مىىىىن بىىىىالئ ومىىىىن بىىىىال آاىىىىر فىىىىنّن التىىىىرطة الفاصىىىىاة مصىىىىطاح 

ألفىىىىيأل عاىىىى  ال،رفيىىىىة عاىىىى  ن ىىىىوب ييىىىىر  ماصىىىىوائ عاىىىى   ىىىىين يىىىىلّ   ىىىىر  اليىىىىرّ 
 ماصواأ فهسغ اليورافيا في ناية االال نما هو في اليامعةئ نما هو الملينة 

قصىىىار  الهىىىو  أّن هىىىذا أسىىىاول يمنىىىن أن ُيىىىلرذ ضىىىمن األسىىىاليل التىىىي أنتيتهىىىا 
ال ضىاري ال لياىىةئ والتهسىىيماف اإللاريىىة ال لياىىة فىي تىىّت  منىىا ي ال يىىايئ وال ميىىا  

 أصبح أساوبا  عالميا   لتاط تض وقل

  ُمَحرَّم: 11اليوم 
                                                           

  510( األاطاء التا عة في استعماالف  رو  اليّر: 511) 
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وهذا مّما أسهط منض  ر  اليّرئ يهو  المرل :أل ألينتل ناير من النا، عا  
م رغئ واليوغ           51اطاباتهغ أو من المو،فين عا  معاممتهغ فيهولون: اليوغ 

 تّوا    وييل أن 51نانون األو  أو السبف  14ربي  األو ئ أو األربعاء  1
تسبل التهر نامة ألمنألأ ألن اسغ التهر لي، تميي ا  لاعلل الذن يما  ترتيل اليوغ 
بين أياغ التهر  والمهصول أن يها : هذا اليوغ هو الاام، عتر مام  من التهر 

من نانون  14من الم رغ ئ و 51أو من تهر نذائ وعا  ذل  فالصوال اليوغ 
  (514)األو  

بالطريهة التي ذنرها المرل  هو من عم   بال  ذن َبلء كن تلوين التاري 
الُم لاينئ فالهلماءئ والمتوارون نانوا ينتبون التاري  نتابة  رفيةئ ال رمو ا  
رياضيةئ والم لاون يين ون كل  األساول المذنور ااتصارا  لايهلئ وهو أساول 

ن نتابة عالمّي في التوري ئ ال تستهّ  بض العربية و لهائ يير أّن النتّال كذا نتبو 
 انوا الهلماءئ فهغ مام  ال ينتبون الاام، عتر م رغئ ب  من الم رغئ كاّل كذا 
وضعوا بينهما َترطةئ نذا: الاام، عتر/الم رغئ وهذا أق  من ذل   وقل ايت أ 
الم لاون من طرل الهلماء في تلوين التاري  بذنر  ر  الير ألمنأل قب  التهرئ 

عا  يير صوريئ لما مض ئ وما سيوتي من عا  الريغ من أن الهلماء أّراوا 
: ألّو ي لياةب  التهرئ ن و:َاَاْفئ َوَاَاْوَنئ َوَبهيَيْفئ وَبهيْيَنئ نما استالموا ألّو ي الَتْهري
منضئ َوليُوّرتيضيئئ ولُمستَهّاضئ فنن َبهَيْف لياة  وا لي  منض قالوا لاياةب بهيْف أولَسرارن 

ضي  ونّ  هذا ما أوَسَررنئ فنذا بهي نهار  قالوا ا ماي ضي أو اْنسي اري يوغب منضئ أو ليَسْااي
 عال ُيسم  
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عا  أّن المرل  لو تتّب  استالاغ المتوارين لاتاري ئ لما اطو الم لاين في 
استالامهغ المذنورئ فهل افتّن هرالء في تورياهغ  فنذا نان المرل  قل أننر عا  

فهل أضافها الهلماء نتابةئ وعا  الم لاين كضافة الرمو  الرقمية كل  األتهرئ 
الريغ من أّن الن ويين أيا وا كضافة العلل المرنل كل  معلولنئ يير التميي ئ 
واستانوا اانتي عتريئ وااني عترئ كال أن المتوارين ارقوا هذن الهاعلي أيضا ئ 

 فوضافوا ن  األعلال كل  معلولاتهائ مفرلي ومرنبةئ ومعطوفة  

البن أبي هاتغ  (515) هذا االستالاغ في ألأابار الن ويينألوأو  ما يطالعنا من  
هى( ألوأنا أسم  سابَ  عتَر ربي ب ااارألئألوأنا أسم  في تهر ربي  101ف)

األو ألألوصح ذل  عتر ربي ب ااارأل  نما ياء في نتل األلل نما في 
هى(ئ كذ ياء فيضأل ألاغ لا  كليض اانَي توا ب 111لألصفهاني)ف (512)ألاأليانيأل
(                                 511) ألئ و ألاألماا  في ال ليق النبونأل ليعفر بن  يانفونتلن 

هى(أل  وأنا أسم  في يوغ األربعاء سابَ  عتَر يمال  اااري  أل 111)ف 
أل وذل  في تاسَ  عتَر تهري رمضان المع،غأل  نما ياء في   (510)وألالمستطَر 
اانتين  أل أل توفي يوغ الامي، أل يوغ االانين َام، ريلب سنة (511)ألنفح الطيل

ألاغ   (511) الن عتر توا ألئألوتوفي   ااني عتر ريل  أل  و ألصبح األعت أل
                                                           

  11ئ 05ئ 55أابار الن ويين: (515) 
  24/05( األياني)أابارعاي بن يباة العنو (: 512) 

  141نتال األماا  في ال ليق النبون:  (511)
  5/011( المستطر  في نّ  فن مست،ر : 510) 
ئ 0/120ئ 111ئ 111 ئ2/01ئ 1/25ئ وين،ىىىىىىىر: 111ئ  111ئ 5/204( نفىىىىىىىح الطيىىىىىىىل: 511) 

  1/11ئ 021ئ 111ئ101ئ 101ئ 11ئ 1/25ئ 0/122ئ 151ئ 112ئ 0/110
ئ 1/111ئ 1/201ئ 521ئ 1/21ئ 111ئ 1/211 وين،رأل:1/101ئ 214( صبح األعت :  511) 

    52/211ئ 55/041
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تول  الامفة بعلن أاون المعتضل بالاض أبو الفتح   ساب  عتر تعبان   وتوفي 
 ألئ ألمرراة بااني عتر تهري صفر  أل … عاتر يمال  األول  

ما في أل المنت،غأل البن وقل بلا ذل  واض ا  في نتل التاري  ن    
هى( ألتوفي يوغ اليمعة تاس  م رغ  ألئ ألتوفي اامن وعترين 111)ف(511)اليو ن

 هى( 114م رغ  ألئ  ألوفي ااني عتر م رغ ياء ن،اغ الما أل وأل النام  أل لاتيباني)

ألرابَ  عتَر ربي ي األو  وال الماتار بالنوفةألئ ألفي هذن السنة ااني عتر (   511)
(ألوماف  الن عتر توا ألئألون   هى111)ف (511)أل لامهلسيصفرأل  وأل الروضتين 

هى( ألبوي  لض   في 110) ( 514 ) ماي ااني عترب توا ألئ ألالبلاية والنهايةأل البن ناير
راب  عتر ربي  األو ألئأل ألااني عتر صفر أ ضر الهضاي أبا عبلالاضألئ و ألم ار 

ي في ساب  هى( أل توفي االق عتر تعبانألئألوتوف125)ف(515)األناقة أل لاهاهتنلن
هى( ئأللياة الامي، 110)ف(512)عتر ريلألئ وألالنيوغ ال اهري أل البن َتْورن بيْرلن

اام، توا ألئألوقعف في اامن عتر توا ألئألفي االق عترين توا أل وأل تذراف 

                                                           

ئ 541ئ 1/544ئ 511ئ 15ئ1/11ئ وين،ىىىىىىر: 1/11ئ 11ئ  1/114( المنىىىىىىت،غ البىىىىىىن اليىىىىىىو ن:511) 
  511ئ 54/501ئ 511ئ 545ئ  211ئ 511

ئ 211ئ 1/05ئ 214ئ 241ئ 510ئ 1/11ئ 1/10ئ 1/14  وين،ر: 1/14ئ  0/21النام :  (511)
 ئ 01ئ 1/21

  014ئ 2/514ئ  114ئ 115ئ  وين،ر: 111ئ 5/12( الروضتين في أابار اللولتين: 511) 
ئ 51/15ئ 102ئ 212ئ 12 52/2ئ 55/212  وين،ىىر: 14/ 52ئ ئ1/211البلايىىة والنهايىىة:  (514)
  122ئ 251ئ 511ئ 521ئ 10ئ 50/551ئ 51/111

ئ 511ئ 514ئ 500ئ 540ئ 12ئ 01 05ئ 2/1  وين،ىىىىىىىر: 01/ 2ئ ئ5/111( مىىىىىىى ار األناقىىىىىىىة:515) 
  251ئ 2/511ئوان،ر:214ئ 510ئ 511

  1/11ئ 1/211 512/ 1ئ 2/11ئ  وين،ر: 1/15ئ 120النيوغ ال اهري: ئ   (512)
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ألتوفي في ااني عتر ربي  األو أل ألكل  أن أسرن يوغ األ ل اامَ،   (511)الذهل أل
 ْن صفر        َعْتَرْن م ّرغ  ألئ ألوتوفي اامن َعْترَ 

َير واألعمغ: نما في ألسيري ابن كس الأل م مل ابن  وياء في نتل الفهض والسي
أل مل       (511)هىئ أل  في أو  توا أل  و ألمسا   األماغ أ مل أل515ف(510)كس ال

هى(ألوماف راب  ربي  ااار  أل ألوياءف  ل لتان في لمتل   اامن 211ابن  نب  )ف
البن أبي   أصيبعة )ف  (511)ف األطباءألريلألئ  وألعيون األنباء في طبها

هى(ألأل ونان تارياض تاس  عتر تهر رمضانأل ألنان موف ال نيغ اامن عتر 111
هى(ألنانف واللتض 115البن اّانان )ف  (511)يمال  األول ألئ و ألوفياف األعيان أل

في عاتر رمضانألئألتوفي االق وقي  ااني تهر ربي  األو ألأل ئوياء في ألسير 
هى( ألوماف في عاتر رمضانألئ ألتوفي في 101لاذهبي )ف (511)أعمغ النبمء أل 

هى( ألفاما نان يوغ 115)ف(511)اامن وعترين رمضانألئ وأل ال المعال أل لاُ رعي
االانين ااني عتر ربي  األو   أل ألونانف وقعة أ ل يوغ السبف في ساب  توا  

األول  هى(ألوت وي  السنة 141)                 (514)سنة  ألئ ألوأل مهلمة ابن االون
                                                           

ئ 505ئ 551ئ 2/11ئ 110ئ 551/ 5  وين،ىىىىىىىىىىر: 2/505ئ 111ئئ 5/11تىىىىىىىىىىذراف الىىىىىىىىىىذهل: (511)
  101ئ 211ئ 211ئ 221ئ 0/11ئ 510ئ 11ئ 1/14ئ 110ئ 215ئ 501ئ 052

  1/214( سيري ابن كس ال: 510) 
  14ئ 11ئ وين،ر: 11ئ 5/11( مسا   اإلماغ أ مل: 511) 
  114ئ 111ئ 115ئ 141ئ 111ئ  وين،ر: 041ئ 100( عيون األنباء في طبهاف األطباء:  511) 
ئ 1/11ئ 2/121ئ 211ئ 211ئ 252ئ 5/501ئ  وين،ىىىر: 550ئ 5/552( وفيىىىاف األعيىىىان: 511) 

  115ئ 555ئ 1/11ئ 112ئ 511ئ 0/524ئ 014ئ 1/502
ئ 54/021ئ 1/215ئ 1/1/251 0/044  وين،ىىىىىر: 51/145ئ 51/554سىىىىىير أعىىىىىمغ النىىىىىبمء: (511)

  51/145ئ 101ئ 51/201ئ 51/10ئ 011ئ 114ئ 211ئ 50/51ئ 112ئ 51/554ئ 114
  115ئ وين،ر:201ئ 1/11(  ال المعال:511) 
  111( مهلمة ابن االون: 514) 
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هى( ألماف في ااني 112لاعسهمني ) ف (515)في ااني ريل  ألئ ألاللرر النامنةأل
 عتر تهر ربي  ااارألئألوماف في راب  َعترْن رمضانأل 

ألانتهف نتابتي في االق ذن  (512)نما ياء أيضا  في ألاإلصابة لاعسهمنيأل   
طي لاسيو  (511)ال ية   أل  ألوفريف منض في تاس  عتر توا   ألئ طبهاف ال فا،

هى ألماف أبو ال نال ساب  عتر رمضانألئ ألماف في تاس  َعْتَرْن رمضانأل  155
هى( أل توفي ااني صفرألئ ألتوفي ااني عترين تهر 111)ف (510)اللار، لالمتهي

:ألولما نان راب  توا  وص  الساطان  ألئ ألوفي (511)رمضانأل وألر اة ابن بطوطةأل
 تاس  يمال  األول  ارذ الساطانأل 

          (511)المعايغ الماصوصةئ نما في ألأبيل العاوغ الهنوييأل نما ياء في       
هى( أل ولل تاس  عتر من رمضان  ألئ أل ُوليَل  الَن عتَر ُيمال  5141)ف

هى( ألفرغ منض في ام، 5411لا اذ اايفة )ف (511)األول   ألوأل نت  ال،نون
البن  وعترين رمضان  أل ألفرغ من توليفض في ك ل  وَعْترْن م رغألئ وألالفيْهريسف

                                                           

ئ            541ئ 545ئ 2/11ئ 512ئ 5/551  وين،ىىىىىىىىىىىىىر: 1/214ئ 111ئ 114( الىىىىىىىىىىىىىلرر النامنىىىىىىىىىىىىىة: 515) 
  1/201ئ 115ئ 114ئ 1/214ئ 1/55ئ 511ئ 501ئ 2/552
  0/114ئ 1/121اإلصابة:  (512)

ئ 011ئ 011ئ 011ئ 041ئ 101ئ 011ئ 054هى  110114ئ ئ 5/11( طبهاف ال فا،: 511) 
 ئ 151ئ 151ئ ئ 011

 

ئ ئ ئ  245ئ 512ئ 511ئ 511ئ 544ئ 240ئ 11  وين،ىىىىىىىىىر: 214ئ  5/11الىىىىىىىىلار،:(  510) 
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نان بن اابف بن ُقّري(ألوتوفي  الن عتر ذن الهعلي  ألئ111)ف(511)النليغ وأل  هى(ئ )سي
هى( ألوماف في اام، ريلألئ ماف 121لياقوف ال مون )ف (511)معيغ البالان أل

أل أل   ماف ااني عتر ربي  ااارأل   امارتنين في راب ي صفرب

ْل عا  أّن هنا  من المرراين من الت غ المنهل الهليغ         في تورياضئولغ َي ي
 عنضئ في نّ  استالاماتضئ نالطبرن في تارياض 

امصة المسولة أنض ال ييو  تاط ة من يررخ بنضافة الرمو  الرقمية كل  
التهرئ فهو نما مّرئ أساول عالمي ال تستهّ  بض العربيةئ ونما رأينا فناير من 

وا لا  في التوري ئ ب  أّراوا النتّال العرل الهلماء والمتوارين لغ يات موا أساوبا  
عا  يير ويضئ وفي هذا أيضا  َسعة  لمن يستالغ من الم لاين هذا النمط من 

 التاري     

 :َنَتَج عن هذا الدَّْعِم ُشُيوُع الثَّقاَفِة 

ذنر المرّل  هذن المسولة مّما  يل فيض  ر  اليرئ كذ يهو :أل يهولون نتل عن 
نُتل عن التعّصل كال العلاُء والنراهيةأل  وهذا هذا اللعغ تيو  الاهافةئ ولن يَ 

األساول من األساليل الميا يةئ وهو أساول  ليقئ ألن أص  الفع  نتل يلّ  
عا  الواللي والوض  في عالغ ال يوانئ اغ استعير بعل ذل  كل  معانب عّليئ وير  

يها  نتل األستاذ العلناني تبال  ألمنأل وألعنأل في هذن التعبيراف اعتمالا  عا  أن 

                                                           

  025( الفهرسف: 511) 
ئ 11ئ 02ئ51/ 2ئ ئ 020ئ 511ئ 011ئ 5/020  وين،ىر: 11ئ 2/51ئ 5/12معيغ البالان: (511) 
ئ 101ئ 201ئ 511ئ 1ئ 0/0ئ 022ئ 1/111ئ 011ئ 015ئ 041ئ 205ئ 215ئ 11ئ 11

 151ئ 1/222ئ 010ئ 111ئ 211ئ 210
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التيء من التيء بمعن  ارذئ ولغ أيل ذل  فيما بين يلن من المعيمافئ وقل 
 ويلتها تورل هذا الفع : 

 مبنيا  لما لغ ُيَسغي فاعاض فيها  ُنتيَيْف الناقة  -     

 ميرلا  مبنيا  لامعاوغئ فيهولون َنَتَيها صا ُبها  -     

أصاض متعل ئ وال  اية لويول  ر   ونم التعبيرين يلّ  عا  أن الفع  في      
الير معضأ ولهذا فنن الرايح عنلن تعليتض بنفسض وعلغ ال اية كل   ر  يرئ 
وأنهغ ألااوا  ر  الير فيض عا  الفاع ئ نما يل  عا  ذل  المعن  ولهذا صّح 

  (244)أن نهو :أل َنَتَل هذا اللعُغ تيوَ  الاهافةيئ َوتُْنتيُل المناقتُة َيولَي الَفْهغ

بال ا  كّن ما أورلن العلنانّي من ويولألنتل منضأل لغ أق  عايض في المعيمافئ 
واستالاغ ألنتل منضأل قاي  يلا ئ فالوقو  عايض من الصعوبة بمنانئ عا  أنني وقعُف 
عايض في بعض المصّنفافئ منها المستهص  في أماا  العرل 

ْ َيُل من ناتلي َسْهلب من  ا  ألئ و111ف(245)لا ماترن ألمنهاذ الطالبينأل هىألَأخب
هى(أل ما َنَتَل من نصالألئ وألتر  فتح الهليرأل 111)ف(242)لي ي  بن تر  النوون

 (240)هى(ألَينتل  من التن  الاالق بعض الهاذورافألأل وألاإلبهاذأل115)ف(241)لاسيواسي
هى( ألما َنتل من ننا  نور التر  لصافي 111لعاي بن عبل النافي الّسبني )ف

                                                           

  111ئ وان،ر :النتابة الص ي ة:201األاطاء التا عة في استعماالف  رو  اليّر: (244) 
 ( 011)رقغ 5/552( المستهص  في أماا  العرل: 245) 
  5/14الطالبين: ( منهل 242) 
  5/11( تر  فتح الهلير: 241) 
  5/51( اإلبهاذ: 240) 
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هى(أل وربي لي، ب ف  َينتل من 151)ف(241)لايريانيبناف الفنرألئ و ألالتعريفافأل 
هى( ألكذا َنتل من صال 114ف)(241)الااني النونل لي، بيَربيألئأل وأل المستطَر 

هى( ألألّن اللير َينتل من العينئ بام  112) (241)الف   عتري أبطنألئألفتح البارنأل
مهلمة ما كذا نان الابن في كناءألئ وألصبح األعت أل و ان الوالياف بما ينتل من 

هى(ألنتل 110)ف(241)فعاض وقولضألئ ألوما نتل من الن صالألئوألالمنهل الهويغأل لاهيتمي
هى(ألكذا 5214)ف (241)من ما ة تايألئألما نتل من نصالألئ وألفتح الهليرأل التوناني

 َنتل من صابض عتريأل 

وبعلئ فهذا الترنيل الذن اّطون المرّل  م لق تماما ئ وعا  األيال هو          
يمةأ ذل  أن لي، امة فع  يمنن أن ينون ألنتلأل قل تضمن معنانئ يتعّل  وليل التر 

ن نان أليستالغ أ يانا  في معن  ألَصَلَرأل أو ألأسَفَرأل كاّل أّن نايرا  من  بىألعنألئ وام
استالاماتض عا  يير ذل ئ وهو مستالغ عنل الم لاين استالاما  واسعا ئ ولي، 

ْنأل وألَعْنأل ههنائ ال من قبي  من ال نمة تاط تضئ ويمنننا أْن نهب  التنا ول بين ألمي
 ما ذنر العلنانيئ ولنن من قبي  االستهراء الستالاماف الم لاين  

  :دخول حرف الجر على كافة 

ُذنيَر مّما  يل فيض  ر  اليّرئ يهو  المرل : يهولون عمّمُف الابَر عا  نافة 
ء  ُيلااون  رَ  المو،فينئ وسامف عا  ناّفة ال اضرينئ وا تفيف بنافة ال مم

                                                           

  211التعريفافئ لايرياني:  (241)
  2/512( مستطر : 241) 
  52/515ئ 1/500( فتح البارن: 241) 
  1/211ئ 5/011( المنهل الهويغ: 241) 

  2/12فتح الهلير :  (241)
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اليّر عا  نافةئ والن اي يويبون نصبها عا  ال ا  فهي ال تنصر  عنلهغ عن 
ال اليةئ ويمنعون لاو   أل ا أل عايها أو كضافتهائ ويست،هر برأن ال ريرن في ُلّري 
الَوّواا الذن بالغ في الننير عا  من أاريها يير مارذ ال اليةئ ولنن الَ ريرّن 

 قا :ألوتتهل ااية باتفال نافة أه  الما أل  وق  فيما أننرن  ين

ويستعرض رأن بعض الاوويين والمفسرين مما يريل ما ذهل كليضئ       
 ويستااا من ذل  اماة أمور :

أن ما َورَل من استعما  نافة عا  ام  ترط الن اي عنل الفههاء  -5
وال والمصّنفين والعامة هو سهو أو تساه  في االستعما ئ ال ُيعَتّل بض 

 يها، عايض 

ألقل يعاُف ا   -رضي الاض عنض  -أن الرواية بهو  عمر بن الاطال  -2
بنْي َنانيَاة عا  نافة المسامين لن  عاغ ما تي ماها  ذهبا  أل متناقضة  
ّي في ُرو   وترو  ميروري باإلضافة نما في نّا الَصّبان ونّا ااُلوسي

ئ …(ف ما  المسامينالمعاني ) قل يعاف ا  بني نانيَاة عا  نافة بي
 مما يضع  اال تياذ بالنّا 

ْل في الهرآن النريغ كال عا  ترط الن اي -1   (254)أن نافة لغ َتَر ي

وهذا رأن  هلن اليار الاض من قب ئ كذ يهو :ألنامة ناّفة ال تضا  وال تلا  
  (255)عايها المغئ ب  توتي لوما  في آار اليماة منصوبة عا  ال ا أل

                                                           

  211( ا األاطاء التا عة في استعماالف  رو  اليّر: 254) 
  151النتابة الص ي ة:  (255)
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العربية استعما  أل نافة أل في ال ا  وفي ييرهائ ُمعّرفة  وقل أيا  ميم  الاوة 
  وَقليَغ عبل السمغ (252)ومنّنري ئ ولوير العاق  استنالا  كل  استعماالف فصي ة قليمةأل

غ( ب اا  في استعما  نافة ذنر ااتم  العاماء في 5111السمغ هارون)ف
تل الاوويين استعمالهائ تعّهبها في االستعما  الهرآنيئوال ليق التري ئ وفي ن

والمفّسرين والن اي  َوَرَصَل استالامْين لىأل نافةأل ماالفْين لما عايض ُيّ  الاوويين 
المذنور آنفا ئ  -رضي الاض عنض -والن ايئ األو  في نمغ عمر بن الاطال 

والااني لا ماترن في اطبتض لنتال المفص ئ  وينتهي كل  كيا ي استالاغ نافةأ 
   (251)العاق ئ ومضافة ومسبوقة ب ر  اليرّ  في ال ا  ومعّرفة ولوير

بال ا  ال مراء في أن االستالاغ األعا  واألفصح لىألنافةأل أن توتي  اال ئ وي،هر 
  يير أّن (251)وال ليق التري (250)ذل  االستالاُغ المبّنر لهائ في الهرآن النريغ

ل منذ الهيلغئ وتا  عنل المتوارينئ وساَل  هذا ال يمن  أّن امة استالاما  ُموايرا ئ ُويي
 عنل اُلم َلاين 

                                                           

  1/11ئ ونتال األلفا، واألساليل:211( الهراراف الميمعية في األلفا، واألساليل: 252) 
  1/14نتال األلفا، واألساليل:  (251)
)التوبة(ئ 522)التوبة( مرتينئ 11)البهري(ئ 241ورلف في الهرآن النريغ نذل  ام، مراف:  (250)
 )سبو( 21

ئ ومساغ )المسايل ومواض  051يح الباارن)الصمي( رقغ:( ين،ر ال ليق في:ص  251) 
ئ )صفاف المنافهين( 1110ئ و)التوبة( رقغ: 1111ئ )األضا ي( رقغ:152الصمي(رقغ:

ئ سنن 1411ئ و)تفسير الهرآن( رقغ:5010ئ سنن الترمذن)السير( رقغ:0110ئ 0111رقغ:
ئ مسنل أ مل)مسنل العتري 1111:ئ وسنن أبي لاول)ال لول( رقغ021النسا ي)الوس  والتيمغ( رقغ:

 ( موسوعة احلديث الشريفئ )5211ئ 141المبترين بالينة( رقغ:
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وسنتناو  ههنا مذهبْين في الاروذ عا  الهاعلي األفصح الستالاغ ألنافةألئ 
األو  كضافتهائ والااني لاو   ر  اليّر عايها  أّما األو  فاعّ  أو  ما يصالفنا 

أل عن ال سن الَبْصرّن             منض ما رون في ألَيمَهرُي ُاَطلي العرلي
:ألويعاض رسوال  كل  نافة ااهضأل وال سن من أفصحي العرلئ (251)كذ قا هى(554)ف

وهو بعُل َربيُل أّغ سامة ) وذ النبّي صّا  الاض عايض وسّاغ(ئ قا  التافعي:أللو أتاء 
ئ نما ياء في ألسر صناعة اإلعرالأل  (251)أقو :ألكّن الهرآن َنَ َ  باوةي ال سني َلُهْافأل

ألنافة الاوافأل ألنافة  (251)األئ وألالاصا األهى(ألنافة أص ابن110) (251)البن يّني
:ألنافة األوقافأل ألنافة (224) هى(015أص ابناأل  وأللال   اإلعيا أل لاُيرياني  )ف

ألنافة أه  البالأل ألنافة الاالألئ وأل صبح  (225)العاماءألئ وألنفح الطيل لامّهرنأل
  ألنافة المستالمينأل ألنافة سامعيضأل ألنافة الَبريّيةأل ألنافة الَاالأل  (222)األعت أل

  ألنافة الاالأل           (221) هى(114وألالُمسَتْطَر أل لألبتيهي)ف

وقل ورل هذا االستعما  في نتل التاري  نما في ألتاري  بولالأل 
هى ألنافة أص ابضألئألنافة أص ابناألئألنافة أهاهاألئ وألتاري  011ف(220)لابولالن

                                                           

 )مهاغ ال سن عنل النضر  بن عمرو( 2/012( يمهري اطل العرل: 251) 
  5/211( ياية النهاية: 251) 
  515ئ 5/521( سّر صناعة اإلعرال: 251) 
  111ئ 2/51( الاصا ا: 251) 
  125 ئ211( لال   اإلعيا : 224) 
  1/111ئ 021( نفح الطيل: 225) 
ئ 044ئ 114ئ 101ئ 210ئ 1/200ئ وين،ىر:015ئ 015ئ 1/211ئ 1/111( صبح األعتى : 222) 

  511ئ 54/511ئ 1/141ئ 511ئ 50ئ 52ئ 1/55
  5/1( المستطر : 221) 

  51/551ئ 52/152ئ 1/251ئ وين،ر: 0/101ئ 1/251ئ 2/541تاري  بولال:  (220)
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واضألئ ألنافة األناغألئألورو  عنض نافة أهاهاألئألورأيف نافة تي(221) هى(115لمتلأل)
هى ألنافة 111(221)في أابار اللولتينأل لامهلسي نألتناولض نافة أص ابضألئ و ألالروضتيْ 

 هى(115ألنافة األمراءألئألنافة التيارألئ ألنافة النا،ألئ وألوفياف األعيان البن َاّانان )

نيألئ وألتاري  الاافاءأل لاسيوطي(221) هىألنافة (221): ألنافة المصريينألئألنافة عبيلي
ألنافة تيواناألئألنافة اإلسمميينألئألنافة الاواّاألئ  (221)العاماءألئ وألتذراف الذهلأل

ألنافة عاماء اإلسمغألئألنافة الرعاياألئألنافة أهالي  (214) هى(5122وألعيا ل اااارأل)
 مصرأل  

أّما نتل التفسير والفهض والترايغ والمعايغ الماتّصةئ فنيل ذل  فيألتفسير 
ألنافة (212) وألتفسير الهرطبيألأل: ألنافة المسامينألئألنافة َ َ َبَلي األواانأل  (215)الطبرنأل

نافة المسامينألألنافة  (211)المتاي أل ألنافة المسامينألئأل نافة العاماءألئوقيَر  الضي أل
هى( ألنافة تيواناألئ 155)ف(210) اضرتضأل ألنافة األتبانأل وألطبهاف ال فا،أللاسيوطي

                                                           

  11/201ئ 11/510ئ 1/511ئ 5/0تاري  لمتل:  (221)
ئ 210/ 2ئ112ئ 100ئ 5/141ئ وين،ىىىىىر:201ئ 12ئ 5/00الروضىىىىىتين فىىىىىي أابىىىىىار الىىىىىلولتين: (221)

  0/11ئ 1/511ئ 211
  1/512ئ 2/11( وفياف األعيان: 221) 

  5/21تاري  الاافاء:  (221)
  2/510ئ 111ئ 5/211تذراف الذهل: (221) 

  1/515ئ 015ئ 020ئ 050ئ وين،ر:211ئ 211ئ 2/221( عيا ل اااار: 214) 
  1/211ئ 2/512( تفسير الطبرن: 215) 

ئ 241ئ 1/551ئ 0/144ئ 1/115ئ 514ئ وين،ر:1/11ئ 2/21ئ 5/51تفسير الهرطبي:  (212)
  52/01ئ 1/241ئ 1/11ئ 110ئ 125ئ 150

  0/014ئ 0/001ئ 5/141( قر  الضي : 211) 
 ئ5/151طبهة ال فا،:  (210)
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ألنافة أص ابضألئألنافة النا،ألئألنافة أه  (211)هى112وألفتح البارنأل لاعسهمني ف
ألنافة الاالأل ألنافة الاميلأل وألأبيل   (211)نافة العاماءألئ وألنت  ال،نونألالتفسيرأل أل

 : أل نافة الاالألئأل نافة بيف أه  النبويألئألنافة األمغأل  (211)العاوغ

ونيل هذا االستالاغ ي،هر عنل النتال الم لاينئ نما في ألاالْستيْهَصا ألابار 
قبا   البربرألئألنافة أه  ألنافة قبا   المورلألئ ألنافة  (211)ُلَو  المورل األقص أل 

أل وأقطعض نافة األراضيألئ ألنافة (211)المورلألئ وألتاري  اللولة الَعايّيةأل لم مل فريل
ألنافة الترونأل ألنافة العمقافأل  (204)منهوالتضألئ ألنافة قبا   الصهالبةألئ وفي ألال،م أل
 ألوأّن ناّفة ما اْاَتَاَهضُ (205) غ(5111ألنافة الروابطألئ وياء عنل م مل الو الي)ف

 اللّيالون من التفاُض   أل 

أّما المذهل ااار فهو لاو   ر  اليّر عا  ألنافةأل وأو  ما نرصلن منها 
ألعا  نافة األمةألئ وألر اة ابن   (202) ر  اليّر ألعا ألئ نما في ألتاري  الطبرنأل

                                                           

  011ئ 1/521ئ 151ئ 2/21فتح البارن:  (211)
  5111ئ 2/115ئ 5/51نت  ال،نون:  (211)
  250ئ 1/511ئ 5/12أبيل العاوغ:  (211)

ئ 14ئ 5/24ئ 211ئ وين،ىىىر: 215ئ 211ئ 5/251( االستهصىىىا ألابىىىار لو  الموىىىرل األقصىىى :211) 
  211ئ 201ئ 215ئ 221ئ 241ئ 511ئ 542ئ 11

ئ 255ئ 241ئ 511ئ 515ئ 512ئ 511ئ وين،ر:521ئ 520ئ 551( تاري  اللولة العاية:211) 
  214ئ 221ئ 220

(ئ 514)األنعاغ5215ئ وين،ر:5214)آ  عمران(ئ011(ئ 511)البهري 511( في ،م  الهرآن: 204) 
 ( 1)االنفطار1101

  51( ألفي التعّصل والتسامح بين المسي ية واإلسمغأل: 205) 
  1/111تاري  الطبرن:  (202 )
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ألوأمين عا  نافة اُلَ رغ الباقيافأل وألالتلوين في أابار (201) هى(150يبيرأل)ف
ألعا  نافة المرمنينألئ (200) هى(121بن م مل اله ويني)فق وينأل لعبل النريغ 
ألعا  نافة النا،ألئ ألعا  نافة الُ رغألئ وألالروضتينأل (201)وألالنام أل لاتيباني

ألعا  نافة المسامينألئألعا  نافة النا،ألئألعا  نافة أوليا ناألئ وألسير   (201)هىأل111
 قةأل لاهاهتنلنهى( ألعا  نافة أقرانضأل وألم ار األنا101)(201)أعمغ النبمءأل لاذهبي

أل ما فرض الاض عا  ناّفة أه  اإلسمغ   (201)ألعا  نافة األمةألئ وألنفح الطيلأل(201)
ألعا  نافة من قبا  من المسامينأل ألعا  نافة (214)من اليهالأل وألصبح األعت 

:ألعا  نافة (215)ااهض وعبالنأل ألبعل قراءي السي  عا  نافة النا،أل وألتذراف الذهلأل
 العبالأل  

األمةألئ هى( أل ئألعا  نافة 114لايّصاا )ف  (212)الهرآنأل نما ياء في ألأ ناغ
هى( ألعا  نافة الفمسفةألئ 115)ف (211)طبهاف التافعية النبر  البن قاضي تهبة

                                                           

  511( ر اة ابن يبير: 201) 
  5/515وين:( التلوين في أابار ق   200) 
  54/111ئ 1/020( النام : 201) 

  1/511ئ 112ئ 114ئ 01الروضتين:   (201 )
  51/011ئ 51/041( سير أعمغ النبمء: 201) 

  15ئ 1ئ 5/5م ار األناقة:  (201 )
                           2/5411( نفح الطيل: 201) 
ئ 141ئ 142 ئ1/211ئ 211ئ 1/200ئ وين،ر:200ئ 1/201ئ 1/015( صبح األعت : 214) 

  55/11ئ 020ئ 041ئ 54/211
  0/115تذراف الذهل:  (215)

  152ئ 0/211أ ناغ الهرآن:  (212) 
  1/201( طبهاف التافعية النبر : (211
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هى( ألعا  نافة هذن األمةألئألعا  نافة أص ابضألئ 141)ف(210)المستصف  لاوّ الي
نافة أه   هى(ألعا  نافة الاالألئألعا 125)ف(211)وألطبهاف ال ناباةأل البن أبي َيْعَا 

هىألعا  نافة المسامينألئأل  المواق  لعضل اللين 115)ف (211)العاغأل  تفسير الهرطبي
 هى( ألعا  نافة األمةأل 111)ف (211)اإلييي

ألعا  (211) هى(5151ونه  عايض عنل الم لاين مبنرا  في ألاالستهصاأل لاناصرن)
ة سفراء ألعا  نافة البملألألعا  ناف  (211)نافة أه  مصرنألئ ألتاري  اللولة العايةأل

 اللو ألئألعا  نافة  لول اللولةأل  

ألمن نافة تيواضأل   (214)أّما اقترانها ب ر  اليّر ألمنأل فنه  عايض في ألتاري  بولالأل
ألمن (212) ألمن نافة والي األمرألئ وألتفسير      الهرطبيأل  (215)هىأل111وألالروضتين أل 

ابن :ألمن نافة عاماء اإلسمغأل  وألمهلمة (211)نافة العاماءألئ عيا ل اااار
ألوأنا أ وذ من نافة  اضرتضألئأل (211)أل من نافة النا،ألئ قيَر  الضْي (210)ُاالون

                                                           

  211ئ 221ئ 5/01المستصف :  (210)
  242ئ 2/11طبهاف ال ناباة: (211) 
  2/21تفسير الهرطبي:  (211)
  1/110المواق :  (211)

  1/55( االستهصا: 211) 
  115ئ 011ئ 111ئ 121ئ 144ئ وين،ر: 210ئ 214ئ 512تاري  اللولة العاية: (211) 
  5/211( تاري  بولال: 214) 
  2/210( الروضتين: 215) 
  1/11( تفسير الهرطبي: 212) 
  2/221( عيا ل اااار: 211) 
  111( مهلمة ابن االون: 210) 
  0/001( قر  الضي : 211) 
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أل ألمن نافة المرمنينأل ألمن نافة ُمَتَوليي اللواوينألئ  وعنل (211)وألُصبح األعت 
ألمن نافة التروطألئ وفي ألال،م أل (211)الم َلاين نران ي،هر في ألتاري  اللولة العاية

 ألمن نافة العمقافأل (211)

اقتران ألكل أل بىألنافةأل نما مّر في قو  ال سن البصرنأل:ألويعاض رسوال  نما نيل 
ألكل  نافة النا،أل (211)كل  نافة ااهضألئ ونذا في أل أ ناغ الهرآنأل لايصاا

هى(ألكل  نافة 115)ف(215) ألكل  نافة البترأل ألوأل تفسير الهرطبي(214)وألالروضتين
فة الور أل ألكل  نا (212) هى(111الاالأل وألالمواق أل لعُضل اللين اإلييي)ف

ألكل  نافة أهالي مصرألألكل  نافة المتاي ألألكل  نافة   (211)وألعيا ل اااارأل
هى( ألكل  نافة األناغألئ وألتاري  اللولة 125)ف(210)العاماءأل   م ار األناقة لاهاهتنلن

ألكل  نافة الواليألئألكل  نافة الممال ألكل  نافة البملألئ وألطبهاف التافعية  (211)العايةأل
هى( أل كل  نافة العرلألئألو نفح 115)ف(211)تهبة النبر أل البن قاضي

 ألكل  نافة الاالأل (211)الطيل
                                                           

  111ئ 54/121( صبح األعت : 211) 
  112ي  اللولة العاية:( تار  211) 
  011( في ،م  الهرآن: 211) 

  5/11أ ناغ الهرآن:   (211)
  0/11( الروضتين: 214) 
  50/251( تفسير الهرطبي: 215) 

  5/1المواق :  (212 )
  015ئ 050ئ 2/211عيا ل اااار:  (211)

  1/115( م ار األناقة: 210) 
  211ئ 211ئ 511( تاري  اللولة العاية: 211) 
  211ئ 1/211لتافعية النبر :( طبهاف ا 211) 
  1/111( نفح الطيل: 211) 
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هى( ألعن 141)ف(211)نما نيلها مهترنة بىأل عن أل نما في ألالمستصف أل لاوّ الي
هى( ألعن نافة المتاي ألئ ألوألصبح 115)ف (211)نافة أص ابضألئ وألتفسير الهرطبيأل

 ار األناقةأل ألعن نافة المضأل ألعن نافة ينل المسامينألئ وألم(214)األعت 
 (212)ألعن نافة النا،ألئ و عنل الم لاين في ألتاري  اللولة العايةأل(215)لاهاهتنلن

 ألعن نافة األقاليغأل  

ألفي نافة أص ابضألئ وألالنيوغ   (211)وُيريْف بىألفي أل نما في ألأ ناغ الهرآنأل
َيراء(210)ال اهريأل ألفي نافة م اوالتضألئ وألنفح (211)ألفي نافة األينالأل  وأل الُ ّاة السي

(               211)أل وبر  كليض المهلن في نافة أه  البالألئأل وألالنام أل لاتيباني(211)لطيلا

هى(:في نافة رعيتضئ ألفي 125)ف(211)هى أل في نافة النا،ألئ صبح األعت 114
في نافة األوقا أل  وعنل  (211)نافة أمورنأل ألفي نافة ينولن أل وأللال   اإلعيا أل

في نافة اليهافألئألفي نافة  (214)ةألالم لاين نيلن في ألتاري  اللولة العاي
                                                           

  211( المستصف :  211) 
 ئ5/51تفسير الهرطبي:  (211 )

  54/024ئ 1/11( صبح األعت : 214) 
  5/14( م ار األناقة: 215) 
  114ئ 511( تاري  اللولة العاية:212) 
  1/125( أ ناغ الهرآن:  211) 
  1/511( النيوغ ال اهري: 210) 
  2/214لسيراء:( ال اة ا 211) 

  2/221ئ 5/021نفح الطيل:  (211 )
  1/111النام :  (211 )

  51/1ئ وين،ر:  541/ 52ئ 54/151ئ 1/011( صبح األعت : 211) 
  211لال   اإلعيا :  (211 )

  144ئ 011ئ 015ئ 011ئ وين،ر: 211ئ 215ئ 221تاري  اللولة العاية: ( 290) 
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ألفي نافة الترونألئ ألفي نافة  (215)متعاهاتهغألئألفي نافة بمل آسيائ وفي ألال،م أل
 الروابطأل ألفي نافة أن اء اليسغأل 

وبعىىىلئ فىىىنن اىىىروذ النتىىىال عاىىى  الهاعىىىلي األصىىىياة لىىىىألنافةألئ ال يمنىىىن أن ينىىىون  
عايىضئ نمىا يهىو  المرلى ئ بى   ألسهوا  أو تساهم  في االستعما  ال يعتىل بىض وال يهىا،

 هو توس  في مذهل َأّس، لض الهلماءئ وأسايض الم لاون 

 )دخول من على أسماء الزمان )لقيته من أول وهلة(*): 

وهذا مّما  يل فيض  ر  اليّر ئ والمرل   يتاب  العلناني فيما يهو  من تاط تض 
ّوَ  َوْهَاةألئ ويها، عا  ئ والصوال ألأ(212)قو  الها   ،ننتض من أو  َوْهَاةب طبيبا)  

ذل  ألأو  مّريأل وألأوَ  ل ،ةأل وألأو  سفريأل وألأو  لهاءألئ وقل ياءف هذن التعبيراف 
في األماا  العربية من يير أن تهترن بالمغ أو بمن أو بويرهما من  رو  

   (211)الير

ْنأل عا  أسماء ال مان معلولي  في قضايا  بال  ذن َبلءئ قضية لاو  ألمي
ذا علنا كل  مسا   الام  ويلنا النوفيين الام  بين ن  ويي البصري والنوفةئ وام

ييي ون استعما  ألمينأل في ال مان والمنانئ ورّل ذل   –نما يذنر األنبارن  -
البصريونئ وا تل النوفيون ب ية نريمةئ وبيف من التعرئ أّما ااية فهولض 

 البيف فا هيرئ وهو:ئ أّما …ألتعال :أللَمْسيل  ُأس ، عا  التهو  من أو  يوغ

                                                           

  1101ئ 5214ئ 511في ،م  الهرآن:  (215)
   11،ر أيضا : مسولة ألما رأيتض من يوغ اليمعةأل:األاطاء التا عة في استعماالف  رو  اليّر:ين  (*)

  042  وين،ر النتابة الص ي ة:210ئ 211معيغ األاطاء التا عة  (292) 
  211األاطاء التا عة في استعماالف  رو  اليّر:  (211)
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ن َلْهر َيلب وَغ ي ْيري     َأْقَوْيَن من  ي  ليَمن الل يار بيُهّنةي ال ي

وا تل البصريون عا  أّن ألمينأل في المنان ن،ير ألُمْذأل في ال مانئ ونما ال 
ييو  أن تهو  ألما سرف مذ بولالأل ئ فنذل  ال ييو  أن تهو  ألما رأيتض من يوغ 

ذهل البصريينئ ورل ما ذهل كليض النوفيونئ واّرذ ألمينأل اليمعةأل  وأّيل األنبارن م
قامة المضا  كليض منانضئ  في ااية المذنوري عا  أنها عا   ذ  المضا  وام
والتهليرأل من توسي، أو  يوغألئ نما َرّل رواية بيف  هيرئ وقا  الراويُة الص ي ُة 

عا  أنض أل من َمر   ألمذ ُ َيلب ومذ لهر ألئ ولو ُسّاغ بض عا  رواية النوفيين ألّو 
أل ئ وهذا تتّلل ينهضض الواق  الاوونئ نما ياء في ااية النريمة  (210) يلب ومن َلْهري

 وبيف  هيرئ ويير ذل  من التواهل    

وقا  كمي  يعهول:ألوال ل أنني لغ أيل هذا التعبير ألألو  وهاةأل كاّل في 
  (211)َ  وهاةألالمعيغ الوسيطأ لذل  أر  أّن األفصَح الهوُ  ألَلهييُتض أو 

والمعايغ ترّيل ما ياء بض اللنتور عّمارئ ياء في الاسانئ أل وَلهيىيتض َأوي  
اةبأ َأّن َأوي  تيءئ وقىي : هو َأّو  ما تران  وفىي الى ليق: فَاهىيتض  َوْهاةب وَوَهاة وَواهي

  َفْ َعة َف يعتها باهاء َأوي  َوْهاةب َأن َأوي  تيءئ و الَوْهاة الىميري من الفَ  ئ َأن لهىيتض َأوي 
  (211)كينسانألئ والمعايغ المتهوري تنهل هذا النهل

                                                           

  5/114اإلنصا  في مسا   الام :   (210)
  210وال:معيغ الاطو والص (211) 

ئ 111ئ وميم  الاوة: 1/024ئ والتهذيل:1/012( الاسان ألوه ألئ وين،ر : اليمهري 211) 
     0/021والم نغ:
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ذا أعرضنا عن المعيماف ونّهبنا في النصوائ نان أو  ما يسّي  أّن  وام
ألَوْهَاةأل لغ َتريْل ال في الهرآن النريغئ وال في نتل الص  ا ئ وويلناها بعل ذل  

النتلئ أّما ألمن أو  وهاةأل  فهل  تستالغ عا  أنماط ماتافةئ في طا فة تّت  من
هى( أل فاست يوا أن 541رويف في أل األيانيأل عا  لسان ُنصيل التاعر األمون)ف

  وياء في أل لسان العرلأل نفسضأ كْذ َنَهَ  قوَ  ابن بّرنأل (211)يييبوهن من أو  وهاةأل
ئ نما ينه  الاسان عن سيبويضأل من أو  وهاةألئ كذ (211)ياء كلّي من أو  وهاةأل 

هة  لض بيعفر ولىي، َنَمعّلأ أَلن ذل  مبنىيٌّ عاى  َفَعّ  يهو  :أل قا  سيبويض َلاُلُض ُمْاى ي
نما بني (211)من َأو  وهاة ئ وينه  عن ابن سيلن نّصا  منسوبا  كل  سيبويض أيضا  أل وام

ئ ولغ أق  عا  ذل  عنل سيبويضئ نما ينه  عن  (144)من أو  وْهاة عا  السنونأل
يلن ألوهذا هو الس   (145)ابل كلينا من أو  وهاةألابن سي

(أل باوتغ 111)ف (142)وياء هذا االستالاغ في ألالمنت،غأل البن اليو ن
ألما هذا  (141) 111األمر ال  أمير المرمنين من أو  وهاةألئ وألنفح الطيلأللامهيرن

(           140)الواول عا  المل  من أو  وهاةألئ وألطبهاف التافعية النبر أل لاس بني

                                                           

  5/105األياني:  (211)
 الاسان )رهط(   (211)
ئ ومىىا فىىي سىىيبويض ياتاىى  عىىن هىىذائ ولىىغ يىىذنر 1/141)قىىرل(ئ وهىىو  فىىي الم نىىغ1/515الاسىىان:(211) 

  0/020سيبويض ألوهاةألئ ين،ر النتال:
)هبا(ئ والنا فيض بعض الت وير والتوييرئ ولغ يذنر سيبويضألوهاةألئ ين،ر 51/112( الاسان: 144) 

  051ئ 0/052النتال
 )قرن(ئ ولغ يذنرن الم نغ 51/111الاسان  (145) 
  1/521المنت،غ:  (142)

  1/155( نفح الطيل:  141) 
  1/111ئ 1/211طبهاف التافعية النبر :  (140)
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ا  البليهة من أو  وهاةأل ألالتفضي  بين البالين من أو  (ألما يعر  ع115)ف
أللتلّ  عا  التونيق من أو  وهاةأل أل أن  (141) هى(110وهاةأل  وألتفسير ابن ناير أل)ف

لغ يمننوا أن يمنعوا في الهرلئ ب  التاي من أو  وهاة أل أللّما ريعوا ما عرفوا من 
ألفم يفهغ من أّو   (141)(111أو  وهاةألئ وألا انة األللأل البن  ّية ال مون)ف

( ألتستا غ اللاو  من 112البن َ َير)ف  (141)وهاة  ت  يوّضَ ضأل وألفتح البارنأل
أو  وهاةأل ألالهياغ بذل  من أو  وهاةأل ألالطم  في تمانها من أّو  وهاةألئ وألالنيوغ 

( ألفاننسروا من أو  وهاةأل ألأرال الن و  كليض 110البن تورن برلن)ف(141)ال اهريأل
وال تُفهغ من أّو  وهاةألئ وعيا ل   (141)اةأل وألالم هرألبعسانرن من أو  وه

 هى(ئ واستعماهغ من أو  وهاة في الفروسيةأل 5122) (154)اااار

أما استالاغألَوْهَاةأل م   ر  يّر يير ألمينألئ فنيل أل ألو  وهاة أل  ُترو  
عن أبي عمرو بن العمء في األيانيأل:أل وما نانف عتيرتض ليُتسَاَمض ألو  

َيراءألئ نم (155)وهاةأل (ئأل ت  111)ف (152)ا نيلها عنل الهضاعي في ألال اة السي
ئ ألفلااف ألو  (151) الف ألو  وهاة  اُلضأل  ونيلها في نتاباف المتوارين نالمّهرن

                                                           

  0/50ئ 1/101ئ 2/55( تفسير ابن ناير:141) 
  2/111ا انة األلل:   (141)

ئ 55/111ئ 54/000ئ 1/514ئ  121/ 1ئ  وين،ىر:1/11ئ 005/ 0ئ  1/551( فىتح البىارن: 141) 
  51/115ئ 010ئ 005ئ 050

  51/01ئ 51/12( النيوغ ال اهري: 141) 
  5/014الم هر:  (141)
  2/11عيا ل اااار:  (154)

 سبض( )أابار النابوة ون 55/15( األياني:155) 
  5/511( ال ّاة السيراء: 152) 
  1/111( نفح الطيل: 151) 
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ألألو  مريألئ كذ قا  ألفو ا عبل الر من ألو  مري   (150)وهاةأل نما استالغ أيضا  
هها من األابار ألو  وهاةأل ألفييّربها ألّو  وهاةأل ألما يواف (151)واليتضألئ وابن االون

ن ،هر ألو  وهاةألئ (151)ألفيها  ألو  وهاةأل  نما نيلها عنل العهال من الم لاين ألوام
ال يتنّرر بهذن النسبة في َأّيةي :أل… (151)نما استالمها ميروري بالمغئ كذ يهو 

ألالذن يتبالر كل  الذهن  (151)يماعةب يهُ  عايها الن،ُر لاوهاةي األول ألئ وسيل قطل 
  وهاةأل أليطال  الفنري نونما ألو  وهاةأل ألالذن تننرن الفطري ألو  وهاةألئ واستالغ ألو 

:أل   مطعمض ومتربض ألو  مري بين الورباءألئ (151)م مول تانرألألو  مريألئ كذ يهو 
 ألهذن أو  مري أستبيح لنفسي  أل   (124)عا  الريغ من أنض استالغ ألأو  مّريألئ

ألولغ تسمح ل   (125)يان والتبيينأل لايا ،ألأّما ألفي أو  وهاةأل فنيلها في ألالب  
هىألَصلَقض عن الابر في أو  154 (122)الطبا  في أو  وهاةألئ وألتاري  الطبرنأل
ألوأعطا  سماعض في أو   (121) (111وهاةألئ وألالما  السا رألئ البن األاير )ف

هىألب   نغ بنيمانهغ في أو  وهاةأل ألنما تهو  115 (120) وهاةألئ وتفسير الهرطبي
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ألوبوو  وهاة   (121)وق  في أو  وهاةألئ نما نيل عنلن أيضا  ألبوّو  وهاةأللري  يّني 
هىأل ت  ألهش ذل  115 (121)من االعتذارألئ وألوفياف األعيانأل البن اّانان

الصولي في أو  وهاةأل ألأعطيتمون هذا الما  في أو  وهاةألئ وألتفسير                  
هى  151 (121)والتعريفافألأن أصعبض في أو  وهاةألئ  (121)هى( 110ابن نايرأل )

 (121)لايرياني أليفهغ منض معن  م ّص  في أو  وهاةألئ وألصبح األعت أل

هىألما 111 (114)لاهاهتنلنألولغ تسمح ل  الطبيعة في أو  وهاةألئ وألا انة األللأل
أل ال يلر  في (115)يتاي  في أو  وهاةأل ألكل  قبولها في أو  وهاةألئ وألفتح البارن

ألفمنهغ من ألرنض في                         أو  أو  وهاةأل ألوتهال في أو  وهاةأل 
هىأل ت  ألهش ذل  الصولي في أو  وهاةأل 5411 (112)وهاةألئ وألتذراف الذهلأل

 ألونان من أطاعض في أو  وهاةأل  

أل وقالوا تماغ   (111)نما استالمف ألعنل أو  وهاة  فيأل البيان والتبيينأل
ن نمغ الُموَيري بن )م (110)الضيافة الطمقُة عنل أو  وهاةألئ وألاأليانيأل
ألفيواذن عنل أو  وهاةأل   (111)ُتْعَبة(ألفيواذن عنل أو  وهاة فيهتاضألئ وتاري  الطبرن
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 (111)ألأعطيتمون عنل أو  وهاةألئ  نما استالمف ألأو  ذن وهاةأل  في ميم  األماا 
 أللهيتض أّو  ذن وهاةأ أن أو  من ذهل وهمي كليضأل 

ل   (111)ا  وقل تصّر  سيل قطل في ألوهاةأل تصرفا  بّين أ فذنر ألمنذ أو  وهاةألئ ألوام
وهاة ال ترألئ وألهذا أو  تنبيض بعل وهاة النلاءألئ وألتنبه عن وهاة المفايويألئو ألنما 

  ترتف  عن وهاة الاو  والف  أل 

وهذا نا ض ُي،هيُر َتصر َ  الهلماء منذ عصر أبي العمء في ألَوْهَاةألئ وال ميا  
و  وهاةأل وأنماطها التي مّر ذنرهائ ونون لتاط ة الم لاين في استالامهغ ألمن أ

المعيماف لغ تنّا صرا ة عا  هذن االستالامافئ ال يعني اطوهائ وقل رأيناها 
 في لسان العرل مستالمةئ ولغ ينّا عايها المصّن  

 :أنا كطالب أقّدر أساتذتي 

وهىىذا مّمىىا  ييىىَل فيهىىا  ىىر  اليىىر ئ يهىىو  المرل :أليهولىىون أنىىا  نطالىىل أقىىّلر 
وهىىو نتاصىىية متميىى ي يىىليري بىىالتفولأل  واألصىى  فىىي النىىا  هىىذن أن تفيىىل  تيئأسىىاتذ

التتبيضئ وهو األنار في استعمالهائ وال ت م  في التعبيراف السابهة عا  معن  مىن 
معانيهىىائ كال عاىى  هىىذا األصىى ئ والتتىىبيض يهتضىىي الموىىايريأ ألنىىض اتىىترا  تىىي ين فىىي 

  صفة أو أنارئ ولننض ال يستوعل سا ر الصفاف

                                                           

  254( ميم  األماا : 111) 
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وهو يستتهل بهو  ُقَلامة بن يعفر: ألكنض مىن األمىور المعاومىة أّن التىيء ال 
ىىُل المتىىّبض (111) ُيتىىّبض بنفسىىض وال بويىىرن مىىن نىى  اليهىىافأل   ومتومىى  األمااىىة السىىابهة َييي

هىىو َعىىْين المتىىّبض بىىضئ وال ياتاىى  مىىا قبىى  نىىا  التتىىبيض عمىىا بعىىلهائ فالمت ىىلق هىىو 
و التاصىية المتميى يئ وأ مىل هىو المتفىولئ ونىذا الطاللئ والوا ل المت ىليق عنىض هى

فىىي بهيىىة األمااىىةئ فاىىي، هنىىا  موىىايري بىى  ات ىىال مىىن نىى  ويىىضئ وهىىذا ال يتىىوت  فىىي 
التتبيضئ ون  ما في األمر أن التتبيض في األمااة المذنوري َنَتَ  صفة  مىن صىفاف 

صىىىفتضألئ المتىىىّبض نىىىان يمنىىىن أن تعىىىرل  ىىىاال  أو ابىىىرا أو تسىىىبل بافىىى، أل لنونىىىضأل أو ألب
فيسىىىتهيغ الترنيىىىلئ وال  ايىىىة كلىىى  نىىىا  التتىىىبيضئ ألنهىىىا  ا ىىىليئ وال تتفىىىل مىىى  الىىىذول 
العربيئ واستعماالف النىا  بعاّمىةئ فيهىا  أنىا طالبىا  أ تىرغ أسىاتذتي          )عاى  
ال اليىىة(ئ وأنىىا طالىىل  أ تىىرغ أسىىاتذتي )عاىى  الابريىىة(ئ أو لنىىوني طالبىىا ئ أو بصىىفتي 

  (111)طالبا  أ ترغ أساتذتي

بال ىا  لهىل نىان هىذا األسىاول مىن األسىاليل التىي ناقتىها ميمى  الاوىة العربيىة 
غ(ئ عضىىو الميمىى  ب اىىا  5111فىىي الهىىاهري  وقىىل قىىلغ فيىىض األسىىتاذ عبلالاىىض َنّنىىون)ف

  وبعىىىل استعراضىىىض (104)بعنىىىوان ألالنىىىا  التمايايىىىةأل 5111( 11كلىىى  مىىىرتمر الىىىلوري )
ذنور عا  أربعة أويىضأ األو  أن تىلّ  لمعاني النا ئ أيا  النا  في األساول الم

عا  التعاي ئ نهولهغ ألالوالي نو ل ريا  السىاطة ييىل أن ي ىتف، بهيبتىضألئ والتهىلير 
ألنض مىن ريىا  السىاطةئ والاىاني  ا ىلي نهولىض تعىال  أللىي، نمااىض تىيءألئ والاالىق أن 

ااُىى  ال يفعىى  نىىذاألئ وهىى و مىىن تنىىون تتىىبيها ئ نهىىو  أبىىي َ ّيىىان فىىي الب ىىر الم ىىيط ألمي

                                                           

  215( األاطاء التا عة في استعماالف  رو  اليّر: 111) 
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بال المبالوةئ والرابى  أن تنىون هىذن النىا  اسىما  بمعنى  ألماى ألئ فتصىبح النىا  فىي 
 قولنا ألأنا نبا قأل منصوبة عا  ال ا  

وقل رّل مياى، الميمى  الب ىقئ ييىر أنىض ُأعيىل الن،ىر فىي هىذا األسىاول مىن 
غ( ب اىا  أانى  5110(ئ كذ قّلغ م مل رفعف)ف02يليل بعل أرب  سنواف في اللوري )

ننىىونأل اانىى  الىىذنرئ وانتهىى  كلىى  كيىىا ي هىىذا  ضعاىى  مىىا يىىاء فىىي ب ىىق ألعبىىل الاىى فيىىض
أ أولهمىا أن تنىون النىا  لاتتىبيضئ وأن تنىون  ا ىليئ نهىو  (105)األساول من ويهين

طئ قا : نهّينألئ أما التتبيض عنلن فاامبالوة   بعض العرل:ألني  تصنعون األلي ي

افىىين تاىىريل نىىمغ عىىامي وقىىل عارضىىض م مىىل بهيىىة األاىىرن قىىا م :أل لسىىنا من
غ(ئ وسعيل األفوانيئ 5112يتي  عا  ألسنة النا،ألئ وأّيلن عاي النيلن ناص )ف

كذ قىىا  األفوىىاني كننىىا منىىذ اماىىين عامىىا أو ي يىىل نسىىمي هىىذن النىىا  النىىا  الفرنسىىيةئ 
  (102)والتعبير الص يح أن يها  باعتبارن با اا  أو بصفتي با اا  

لئ وقىىىا  هىىىذا التعبيىىىر منصىىىوا عاىىى  وقىىىل أّيىىىل عبىىىا،  سىىىن هىىىذا األسىىىاو 
ئ وانتهىىىف  (101) صىىى تض عنىىىل الهىىىلماءئ نمىىىا يىىىاء فىىىي بىىىال التيريىىىل عنىىىل ابىىىن األايىىىر

المناقتىىاف كلىى  َقبىىو  الميمىى  هىىذا األسىىاولئ ويىىاء فىىي قىىرارن:أل يييىى  الميمىى  قىىو  
الُنتّىىال : ألأنىىا نبا ىىق أقىىرر نىىذا عاىى  أ ىىلي ويهىىينئ أن تنىىون النىىا  لاتتىىبيضئ وأن 

             (100)تنون  ا ليأل

                                                           

  1/511في أصو  الاوة:  (105) 
  1/511في أصو  الاوة )ال اتية(:   (102)
 نفسض   (101)
 ( في الياسة الاانية لامرتمر 02ئ صلر في اللوري )1/511في أصو  الاوة:   (100)
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 -نما سنر   -وقل أ سن الميم  كذ أيا  هذا األساولئ عا  ما في قرارن 
ئعاىى  الىىريغ مىىن أّن الهىىلماء لىىغ يسىىتالمون نمىىا اسىىتالمض الم ىىلاون  وقىىل تتبعىىف مىىا 
أتار كليض األستاذ عبا،  سن مما يىاء فىي بىال التيريىلئ وهىو تعايىل البىن األايىر 

أل أن فىىي اإلنسىىان معنىى  نامنىىا  فيىىضئ نونىىض  (101)ضعاىى  قىىو ب ألبىىي عاىىي الفارسىىي نصىى
 هيهتض وم صولضئ فيارذ ذل  المعن  كل  ألفا،هىا ميىرلا  مىن اإلنسىان نونىض ييىرنئ 
وهو هو بعينضئن و قولهغ:أل ل ن لهيف فمنا لتاهين بض األسلئ ول ن سولتض لتسولن منض 

سي في علن هىذا مىن الب رئ وهو عينض األسل والب رأل  وقل رّل ابن األاير نمغ الفار 
التيريلئ وقا  ألهذا تتبيض مفرل األلايئ كذ ي سن تهلير التتبيض فيضئ وبيىان ذلى  أنى  
تهو : ل ن لهيف فمنا َلَتْاَهَيّن بض ناألسلئ ول ن سولتض لتسولن منض نالب رألئ ول ن نان 
هذا الذن قصلن عبا،  سنئ فهو ماتا  يلا  عن طبيعىة هىذا األسىاولأ ذلى  أن 

ابن األايىر تتىبيض  اىالائ وقىل َعىَرَض لىض الن ىاي  ينمىا تنامىوا عاى  النىا   ما ذنرن
نى  لىغ … االسميةئ نهىو  التىاعرأل ولىن َيْنهَى  ذون تىطط نىالطعن  أل وقىو  آَاىَرأل وام

يفار عايى  نفىاارأل و أل ور نىا بنىابن المىاءأل   و ىا  هىذا األسىاول عاى  ييىر ذلى  
 نما سنر        

ول عىىىامّي فهىىىل تنّنىىىل يىىىالي الصىىىوالأ ألن أمىىىا قىىىو  األاىىىرن كن هىىىذا األسىىىا
نما يستالمض الماهفونئ وقل تا  عا  ألسنتهغ وأقممهغ   العامة ال تعرفض وام

كّن هذا األساول لايى  كلى  العربيىة بىم تى ئ وقىل لاى  مىن اإلنياي يىةئ وعاى  
نىىالتي فىىي عنىىوان نتىىالأل آرون واياىىل فسىىنيألئالذن صىىلر  ألئasويىىض الاصىىوا نامىىة أل

أل ألموس  ن عيغ سياسىي أل MOSES AS A POLITICAL LEADER أل غئ 5110سنة 

                                                           

  041( الما  السا ر: 101) 
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ولي، امة طا   من الب ق عن اسىتالاغ الهىلماء لىض  ييىر أن مىا ييىلر التوقى  عنىلن 
فىىي قىىرار الميمىى  كنمىىا هىىو تارييىىض لىىض عاىى  ويهىىينئ وقىىل يانىىل يىىاّلي الصىىوال فىىي 

والتىىواهل التىىي تارييىىض هىىذن النىىا  عاىى  ال يىىاليئ فيمىىا أر أ فىىم م ىىّ  لا يىىالي ههنىىائ 
ت م  هذا المعن  نالريئ واضطرال الن ويين فيها بالب في مصنفاتهغئ ولغ ي تذها أ لئ 

 فضم  عّما تفضي كليض من الياب،  

أمىىا التتىىبيض فاعىى  النىىا،ر فيىىض أو  وهاىىة ينفىىر منىىض ويىىرّلنأ ذلىى  أّن الهىىو  أنىىا 
ر فىىي أانىىاء مناقتىىة نىىو يرئ يعنىىي أننىىي لسىىف و يىىرا ئ وقىىل قىىا  ذلىى  الىىلنتور أ مىىل عمىىا

ئ ييىىر أننىىا كذا أنعمنىىا الن،ىىرئ ويىىلنا فيىىض  (101)أسىىاولأل أنىىرغ الضىىي  بوصىىفي عربيىىا أل
                   مام ىىىىىىىا  لاتتىىىىىىىىبيضئ عاىىىىىىى  ييىىىىىىىىر مىىىىىىىا ذهىىىىىىىىل كليىىىىىىىض الىىىىىىىىلنتور عمىىىىىىىار وييىىىىىىىىرنئ فىىىىىىىىالهو 
أل أنا نو ير أصن  نذا أل يىل  عاى  أّن هىذا التىاا بمىا ُيسىنل كلى  نفسىض مىن الفعى  

اا مااض يتبّوأ هذا المنصىلئ والتتىبيض عاى  هىذا لىي، االصىا أ أن أن يتبض أّن ت
المسولة ليسف تتبيها  و سلئ نما رأينا في قرار الميم ئ ب  نيل أّن ألالنا أل ههنا 
ُتىى نف بمعنىى  مسىىت لقئ هىىو ال ىىليق عىىن الو،يفىىة أو المهنىىة أو الصىىفة أو المهىىاغ 

سىىاولئ وقىىل تسىىّرل كلىى  نتابىىاف الىذن يت ىىلق منىىض الها ىى ئ وهىىذا مامىىح  قىىرين  لهىىذا األ
:ألاضطرْف كلى  تهييىل (101)أنابر النتّال الم لاينئ يهو  العّهال في نتابض عن يانلن

 ّريتىىضئ ونفّىىض عىىن االسترسىىا ئ فىىي لعىىوي َت ىىو  بىىين ال نومىىة ن نومىىة وبىىين الهيىىاغ 
:ألسىواء (101)بعم ب من األعما أل  نما ياء عنل سّيل قطل فىي ألال،ىم ألئ كذ يىاء فيىض

ن بهيىىىىف  ألعوهىىىىا نىىىىوفرال أو نتتىىىىنيمف تتىىىىريعيةأل  ألوتننهىىىىي كلىىىى  انىىىىلاارها نومىىىىةئ وام
                                                           

  011(:02( م اضر ياساف اللوري) 101) 
  01( يانلن: 101) 
(ئ 25)النه 2210( ئ01)يون،5111(ئ 51ألنعاغ)ا5411( في ،م  الهرآن:  101) 

 ( 51)المطففين1111
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ىىَل عىىن هىىذا المصىىلر فهىىل  غنىىوفرالأل ألفاىىن يمنىىن أن يعىىاماوه نبتىىر عىىاليينأل ألفىىنذا ُ يي
 اصا صض نننسان ابيرأل 

وبعلئ فهذا أساول متريغ نما ُذنرئ ولع  أّوَ  من تريمض لغ تسعفض       
أو و يرا ئ أو بوصفي با اا  أو و يرا  أصن  نذاأل فاستالغ عربيتض أن يهو  ألأنا با اا  

هذن النا ئ عا  هذا المعن ئ فتا  هذا األساولئ وعاينا أاّل نهّر استالامض 
  و سلئ ب  و لااتض أيضا ئ وال يضاضة في ذل  

 

 

 

 في ربيع األول: ولد الرسول صلى الله عليه وسلم 

األصىىىاي يهىىىو  المرلىىى :        وهىىىذا مىىىن كلاىىىا   ىىىر  اليىىىّر عاىىى  ييىىىر ميىىىرورن 
فىىي ربيىى  اااىىرئ وفىىي ربيىى   ةأليهولىىون ولىىل الرسىىو  فىىي ربيىى  األو ئ ونانىىف اللراسىى

اااىىىر  رف الهىىىاهريئ والاطىىىو فىىىي هىىىذن التعبيىىىراف  عىىىلغ ذنىىىر نامىىىة تىىىهر قبىىى  أ ىىىل 
الىىىربيعينأ كذ ال بىىىل مىىىن أن يهىىىا  تىىىهر ربيىىى  األو  وتىىىهر ربيىىى  اااىىىرئ وذلىىى  ألن 

يىى  التىىهور وربيىى  األ منىىة )الفصىىو (ئ ولنىىي ال ياتىىب، أ ىىل هىىذين الربيى  ربيعىىانئ رب
الربيعين بااار ييل أن تذنر نامة تهر قب  ربي  التهورئ وممىا يستتىهل بىض فىي 

 هى(:14هذا الصللئ قو  الراعي الن َمْيرّن )ف
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 (101)َأَرّبْف بها َتْهَرْن ربي ب عايهُغ               ينا ُل ُينتْيَن الوماغ المتاليا

  (114)وهو يتب  في هذن التاط ة عبا، أبو السعول في ألأ اهير الفص  أل     

بال ىىا  لهىىل أابىىّف هىىذن المسىىولة والمسىىا   التىىي تايهىىا لبيىىان مىىا يمنىىن أن يباوىىض 
اّل لما ننف تطّرقف كليها    التتّلل الاوونئ ولعّ  الناير يعيل من تاط تهائ وام

رنئ وهىىذن نتىىل التىىاري  عنىىل َييىىنح المرلىى  لمستتىىهال ببيىىف لاراعىىي النميىى
الهىىلماء ميىىلانا  ر بىىا  إلابىىاف ييىىر مىىا ذهىىل كليىىضأ ذلىى  أن السىىيال ي،هىىر بتىىن  ال 
ي تم  اّلاب، المهصول بالربي أ ولع  الهلماء ذنروا نايرا  ألتهرأل قب  ربيعي التهور 
السىىتالامهغ  ربيعىىي األ منىىة  ولنىىن هىىذا ال يعنىىي أنهىىغ الت مىىوا ذلىى ئ ومىىن اىىغ نىىان 

ر أل تىهرأل قبى  أ ىل الىربيعين اطىو  فالنتّىال نمىا النّسىاخ لىغ ينونىوا يرراىون علغ ذنى
 بالفصو  ب  بالتهور 

ومرلفىىاف التىىاري  معنيىىة بىىذنر التىىواري  وتهّصىىيهائ وهىىي فىىي ذلىى  ألنىى  كلىى  
تيّنل الياب،ئ كن نىان األمىر نمىا ذنىر المرلى ئ فىنذا تصىف ناها ويىلنا الطبىرن فىي 

مىىرراين ممىن اطاعىىف عاى  مرلفىىاتهغ الت امىا  بىىذنر وهىىو أناىر ال -(ئ 154تارياىض)ف
يىىذنر ربيعىىْي التىىهور نايىىرا  مىىن لون أن يىىذنر قباهمىىا  -ألتىىهرأل قبىى  ربيعىىْي التىىهور

ئ كذ ياء فيىضألي ا رسىو  الاىض فىي قىو  يميى  أهى  السىير فيهىا فىي ربيى   (115)ألتهرأل 
نة تىى وذ األو  بنفسىىض يىى وي األبىىواءأل ألو عىىغ الواقىىلن أن فىىي ربيىى  األو  مىىن هىىذن السىى

                                                           

  151( األاطاء التا عة في استعماالف  رو  اليّر:101) 
  5114ئ لار المعار ئ 15( أ اهير الفص  : 114) 
ئ 011ئ 105ئ 211ئ 105ئ 211ئ 205ئ وين،ر: 511ئ 10ئ 2/50( تاري  الطبرنئ:  115) 

  151ئ 012
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وأنىض فىي ربيى  األو  مىن هىذن السىىنة … عامىان بىن عفىان أغ نااىوغ بنىف رسىو  الاىض 
( ال يىىىذنر ألتىىىهرأل قبىىى  111يىىى ا رسىىىو  الاىىىض يىىى وي أنمىىىارألئ وينىىىال ابىىىن اليىىىو ن)ف

ئأل وياى، يىوغ الامىي، مسىته  ربيى  اااىر فااى   (112)ربيعْي التهور فىي ألالمنىت،غأل
بهين من ربي  األو  ألبي أ مل أايىض عاى  عايضأل أل وعهل المعتمل يوغ االانين لعتر 

( 114ليار مضر أل أل توفي م مل في ربي  األو  من هذن السنةألئ ونذا التيباني)ف
أل قىىا  ابىىن كسىى ال ولىىل رسىىو  الاىىض يىىوغ االانىىين الانتىىي عتىىري لياىىة  (111)فىىي ألالنامىى أل

مضىىف مىىن ربيىى  األو أل أل فهىىلما الملينىىة فىىي ربيىى  األو  بورتىىضأل  ألفهتىى  أتىىر، فىىي 
أل   (110) ( فىي ألالبلايىة والنهايىة(110بي  اااري سنة امان واماينأل ئ وابن نايىر)فر 

لسب  عتري ااف من ربي  األو  نهاض ال اف، ابن ل يةأل ألفارذ كليهغ   لانتي عتىري 
هى( 5411ااف من ربي  األو أل أل وماف لعتر ااون من ربي  األّو أل ئ والَعنرن)ف

لملينىىة ضىى   يىىوغ االانىىين لانتىىي عتىىري لياىىة أل قىىلغ النبىىي ا (111)فىىي ألتىىذراف الىىذهلأل
ااىىف مىىن ربيىى  األو  أل أل وفىىي ربيىى  األو  منهىىا يىى وي بنىىي النضىىير أل أل فيهىىا تىىوفي 

غ( فىي ألعيا ىل 5122النبي في وسط نهىار االانىين فىي ربيى  األو أل ئ والَيَبرتىي)ف
أل فنسىىو الم ىىّرغ ويعاىىض نبيسىىا وآاىىرن كلىى  صىىفر وصىىفر الىى  ربيىى  األو    (111)اااىىار

هنذاأل أل وقل نان سافر فىي أوااىر ربيى  األو  لهاعىة نريىلأل أل وفىي االىق عتىر ربيى  و 
األو  سىىنة امىىان وما ىىة ألىى  ورل أمىىر بتىى يين أسىىوال مصىىرأل ئ وقىىل أّرخ الهاهتىىنلن 
نايىىىرا فىىىي ألصىىىبح األعتىىى  ولىىىغ ياتىىى غ ذنىىىر ألتىىىهرأل قبىىى  ربيىىى  التىىىهورئ وأيفىىى  ذلىىى  

                                                           

  00ئ 02ئ 12ئ 15ئ 14ئ 21ئ 22ئ 51ئ وين،ر: 51 ئ50ئ 1/1( المنت،غ: 112) 
  151ئ 211ئ 211ئ 212ئ وين،ر: 205ئ 1/10ئ  5/111( النام ئ: 111) 
ئ           102ئ 1/104ئ 154ئ 141ئ 1/145ئ وين،ر: 1/211ئ 0/2ئ 2/214( البلاية والنهايةئ:110) 

  115ئ 510ئ 1/542
  211ئ 224ئ 511ئ 15ئ 11ئ 12ئ 11ئ وين،ر:50ئ 55ئ 5/1( تذراف الذهل:  111) 
  11ئ 11ئ 12ئ 15ئ 14ئ 11ئ 15ئ وين،ر: 01ئ 01ئ 5/1( عيا ل اااار:  111) 
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غ مىىىىن ربيىىىى  األو أل أل وسىىىىاغ األمىىىىر ألنىىىىانوا ين لىىىىون لومىىىىة الينىىىىل  أو  يىىىىو   (111)نايىىىرا  
لمعاويىىة لامىى، بهىىين مىىن ربيىى  األو  سىىنة ك ىىل  وأربعىىين وقيىى  فىىي ربيىى  اااىىرأل أل 

 وتوفي بالرصافة لسفب ااوَن من ربي  األو  سنة ام، وعترين وما ةأل  

وقىىل نّهبىىف فىىي نىىمغ النّسىىاخ ئ فرأيىىف م هىىل نتىىال ألالُيَمىى أل المنسىىول كلىى  
نتىىىال نسىىىاة مصىىىوري لاتىىىاغ ك ىىىل  الماطوطىىىاف التىىىي الاايىىى  ُيابىىىف فىىىي مسىىىتهّ  ال

اعتمىىل عايهىىا فىىي الت هيىىلئ ونىىان فيهىىا أل الاىىامَن عتىىَر مىىن ربيىى  اااىىر سىىنة اانىىين 
  ويىىىاء فىىىي ااتمىىىة كعىىىرال المّيىىىة التىىىنفر  تمىىىف الهصىىىيلي (111)وعتىىىرين وسىىىبعما ةأل

  (111)بتر هائ ونان ذل  يوغ الامي، اامَ، عتَر من ربي  ااار

متس   لهبو  ما ياء بض المرل  وال ييرن في هذا الصللئ بعل ذل  لي، امة 
ر لاتهور   وهذا الياب، متوهغئ وفضم  عّما ُذنر فاي، امة ربي  أو  وآاي

 :هذه القضية مطروحة على بساط البحث 

وهىذا مّمىىا ألاى   ىىر  اليىر عاىى  ييىر ميىىرورن األصىايئ يهولىىون هىذن الهضىىية 
اىى  بسىىاط اللراسىىةئ وعىىرض األمىىر مطرو ىىة عاىى  بسىىاط الب ىىقئ ووضىى  الهضىىية ع

عاىى  بسىىاط التىىلاو ئ وناهىىا مىىن األسىىاليل المتريمىىةأ ولىىذا فىىاألول  طىىر  الموضىىو  
  (114)لاب ق ووض  الهضية لالراسة

                                                           

ئ 210ئ 211ئ 212ئ 215ئ 214ئ 214ئ 211ئ 211ئ 1/211ئ 5/011( صبح األعت :  111) 
  211ئ 211

 ( نتال اليم ئ ت هيل فار اللين قباوي 111) 
  501( كعرال المية التنفر : 111) 
  151التا عة في استعماالف  رو  اليّر:( األاطاء 114) 
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وهذا المذهل من الورابة بمنان أيضا ئ وهو يمّا  تتّللا  لوويا  رأينان في مناقتىة 
هىو عاى  األياىل متىريغ نمىا مسولة ألاليانل األمنيألئ فهذا تعبيىر ال يعيبىض تىيءئ و 

ذنىىىر المرلىىى ئ ولنىىىن هىىىذا ال يىىى رن بىىىضئ وال ينىىىتها مىىىن كسىىىايتض  فىىىالتعبير بميىىىي 
اسىىتعارن فىىي لوتىىض األصىىايةئ وقىىل تىىريغ عاىى  هىىذا المعنىى ئ واَلْ يىىر عايىىض تتىىّلل ال 
مويىىل لىىضئ ولىىو اتّبعنىىا هىىذا المن ىى  لنهضىىنا النايىىر مىىن التعبيىىراف  وعاىى  الىىريغ مىىن 

 مااض ممنن الوقو  في الاوة  نونض متريما  فنن

وقىىىىىىل وقعىىىىىىف عاىىىىىى  هىىىىىىذا التعبيىىىىىىر فىىىىىىي نتىىىىىىال ألاألماىىىىىىا  مىىىىىىن النتىىىىىىال والسىىىىىىنةأل 
هىىىىىى( بسىىىىىاط الّربوبيىىىىىةئ ألبسىىىىىاط العبوليىىىىىةأل وقىىىىىل رو  صىىىىىا ل 151)ف (115)لاترمىىىىىذن

 :(112)األياني قو  عبل الاض بن ُنَمْير الاهفي

 أنماُطُض ونماريُقض كذا ما بساط الاهو ُمّل  وُقّربْف        لاذاتيضي            

 :(111)وقا   التري  الرضي

 يا من رأ  البرل عا  األنَعغ        يطون بساط الَوَسل الم،اغي 

وأوق  الر من واقعة الصبح عا  بساط أل… وياء في اطبة سعيل بن أ مل المّهرن 
أل وقل رو  ابن عسانر في ألتاري  لمتلأل عن المر باني عن العبىا، بىن  (110)النور

 :(111)ن أنض َوّق  عا  ،هر هذن األبيافأ مل الن و 
                                                           

  514( األماا  من النتال والسنة: 115) 
  1/251( األياني: 112) 
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 كنمىىىىىىىىىىىا مياىىىىىىىىىىى، النىىىىىىىىىىىلام  بسىىىىىىىىىىىىىاط  
          

 لامىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىولاف بيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىنهغ وضعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىون 
 

 فىىىىىىىىنذا مىىىىىىىىا انتهىىىىىىىىوا كلىىىىىىىى  مىىىىىىىىىا أرالوا  
          

 مىىىىىىىىىىىىىىىىن  ىىىىىىىىىىىىىىىىليق ولىىىىىىىىىىىىىىىىذي رفعىىىىىىىىىىىىىىىىىون 
 

وألبسىاط   ألبسىاط ال ى نأل(111)هىى 111وياء فىي ألالمىلهشأل ألبىي الفىرذ اليىو ن ف
 ألبسىاط التنايى أل  (111)هىى111كباي،أل ألبي الفرذ ف االنبساطألئ نما ياء في ألتابي،

هىىى 141ئ ألبسىىاط الفهىىرألئ  ألبسىىاط البيطالىىةأل  وألالنهايىىة فىىي يريىىل األاىىرأل لايىى رن ف
أل ألبسىىىاط العىىى  ئ وألبسىىىاط الرضىىىاألئ  (111)ئ وفىىىي ألالفوا ىىىلأل لا رعىىىي (111)ألبسىىاط الهىىىرلأل

ئ :بسىىاط الىىو يئ وألالعىىل ألئ وألالماىى أل(114)وألبسىىاط اليهىى أل  و فىىي ألصىىبح األعتىى أل
ألبسىاط االنبسىاطألئ ألالسىعلألئ ألالعتىالألئ ألالرفىلألئ ألالوفىاءأل   (115)وياء في ألنفح الطيلأل

لاُ رعىىىىي  (112)ئ ألالتىىىذل ألئ ألالسىىىرورألئ ألاليىىىىم ألئ ألالنىىىورأل   ويىىىىاء فىىىي ألتىىىىفاء العايىىى أل
 ألبساط الاالألئ ألاألمرأل ألاإل اطةألئ ألاألمرأل وألالنهيألئ ألالتناي أل 

فيض نونض متريما ئ ومن الممنن وقوعض  وهذا نّاض يرنل أّن التعبير عربي ال يهل 
فىىي التعبيىىراف العربيىىة عاىىى  سىىبي  االسىىتعاري البمييىىة أيضىىىا  نمىىا رأينىىا فىىي التعبيىىىر 

 السابلئ ورّلن ياية في التتّللئ الذن يضّر بالاوة أنار مّما يالمها  

 :حصل على حّق اللجوء السياسي 
                                                           

  011ئ 015ئ 510( الملهش: 111) 
  111ئ 251ئ 521( تابي، كباي،: 111) 

  2/212النهاية في يريل األار:  (111)
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 :أليهولىىون  صىىى  وهىىذا مىىن لاىىو   ىىىر  اليىىّر عاىى  نامىىة  ا ىىىليئ يهىىو  المرلّ 
عا   ّل الايوء السياسيئ ووافهوا عا   ّل اإلقامة في اللولةئ ويتمت  ب ّل الهراءي 
في المنتبة مىن لليىض بطاقىة عضىويةأل  فنامىة ) ىّل( فيمىا يبىلو متريمىة عىن الاوىاف 
األينبيىىةئ وال ي تىىاذ كليهىىا التعبيىىر العربىىيئ ولىىذا يمنىىن  ىىذفها ولاىىو   ىىر  اليىىّر 

هىىىا :أل  صىىى  عاىىى  الايىىىوء السياسىىىيئ ووافهىىىوا عاىىى  اإلقامىىىة فىىىي عاىىى  مىىىا بعىىىلهائ في
   (111)اللولةأل

وهىىذا الىىذن يهولىىض المرلّىى  يىىنّغ عىىن وضىى  هىىذا التعبيىىر فىىي ييىىر موضىىعضئ 
فالمسولة ليسف لووية ههنا ف سلئ وامة ااتم  نبيىر بىين  ىّل الايىوء السياسىيئ 

مىوا ب لالولىة التىي والايوء السياسىيئ وامىة مىن ي صى  عاى  الايىوء السياسىيئ ألّنىض 
ليو كليهائ أو ألّن سبل آارئ وال  ّل لض فيىضئ وامىة مىن ُي ىَرغ هىذا ال ىّل لسىبل أو 
اارئ فالمسولة مناطها قانون ينّا عا  هذن ال ّل  وهذا ال يىرتبط بىالايوء و ىلنئ 
بىى  نيىىل  ىىّل التعاىىيغ والتعبيىىر عىىن الىىرأنئ و ىىّل أاىىذ ينسىىية مىىائ أو التنىىا   عنهىىائ 

يري ن و هذا تتعّال في ميىاالف تىّت   وعاى  ذلى  فنامىة  ىّل مصىطاح وتعبيراف نا
قانوني أنتيتض ال ضاري ال لياةئ قب  أْن ينون معيميا ئ ومن الاطىو بمنىان أن نى ّذ 
بالمعن  المعيمي في هذا التعبيرأ ومن اغ ن نغ عايض بال يالي الماّاةئ ألّن ذلى  ال 

  يراعي السيال الذن ترل فيض هذن التعبيراف 

 : عودة األطراف إلى طاولة المفاوضات 

وهذا من لاو   ىر  اليىّر عاى  نامىة  ا ىلي أيضىا ئ يهىو  المرّل :أليهولىون 
عولي األطرا  كل  طاولة المفاوضافئ وطر  الهضية عا  طاولىة الب ىقئ ولعىان 

                                                           

  124( األاطاء التا عة في استعماالف  رو  اليّر: 111) 
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كل  طاولة االيتما   وهذن تعبيراف  لياة في الاوة العربيةئ لااف كليهىا بالتريمىة 
اف األوروبيىىةئ ونامىىة طاولىىة كيطاليىىة األصىى ئ وهىىي هنىىا ال لىى وغ لهىىا فىىي عىىن الاوىى

 التعبيرئ واألول  أن يها ئ عولي األطرا  كل  المفاوضافئ وطر  الهضية لاب قأل

  (110) 

والهضية ههنا أيضا  لىغ توضى  فىي كطارهىائ فنامةألطاولىةأل لىغ يعرفهىا العىرل 
رهغ عاىى  الطىىاوالفئ وتعبيىىر طاولىىة كاّل  ىىلياا ئ ولىىغ ينونىىوا ييتمعىىون وال يب اىىون أمىىو 

الب قئ والمفاوضاف  ئ مصطا اف لها معن  ماصوا عنىل الم ىلاينئ بى  نيىل 
تعبيراف فىي هىذا الميىا  أناىر ت ليىلا ئ ن ىو ب اىوا أمىورهغ عاى  الطاولىة المسىتليريئ 
فنّاهىىىا مصىىىطا اف ذاف معنىىى  م ىىىّللئ ومىىىن اَىىىّغ تاط تهىىىا ليسىىىف مىىىن الصىىىوال فىىىي 

 نتيتها ال ضاري ال لياةئ وال مسّوغ لرّلها  تيءئ فهي تعبيراف أ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

  120( األاطاء التا عة في استعماالف  رو  اليّر:  110) 
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 أبرز المصادر والمراجع
 

ئ ت هيىىل ل مفيىىل المسىىتْطَر  فىىي نىىّ  فىىّن مسىىت،َر األبتىىيهيئ م مىىل بىىن أ مىىلئ  -
 (    cd)منتبة األلل 5111ئ 2قمي ةئ لار النتل العاميةئ بيروفئ ط

ت هيىىل م مىىل م يىىي الىىلين عبىىل ئ الماىى  السىىا رابىىن األايىىرئ نصىىر الاىىض بىىن م مىىلئ  -
 ( cd)منتبة األلل 5111ال ميلئ المنتبة العصريةئ بيروفئ 

األ هرنئ أبو منصور م مل بن أ مىلئ تهىذيل الاوىةئ ت هيىل عبىل السىمغ هىارونئ  -
 اللار المصرية لاتولي  

ئ 2ئ ت هيىىل سىىمير يىىابرئ لار الفنىىرئ بيىىروفئ طاأليىىانياألصىىفهانيئ أبىىو الفىىرذئ  -
 ( cdة األلل )منتب5111

ئ عيىىون األنبىىاء فىىي طبهىىاف األطبىىاءابىىن أبىىي أصىىيبعةئ موفىىل الىىلين أبىىو العبىىا،ئ  -
ت هيىىىىىل ل  نىىىىى ار رضىىىىىائ لار منتبىىىىىة ال يىىىىىايئ بيروف)منتبىىىىىة التىىىىىاري  وال ضىىىىىىاري 

 (    cdاإلسممية 

ئ لار النتل العاميىةئبيروف  )منتبىة التىاري  تاري  بولالالبولالنئ أ مل بن عايئ  -
 إلسممية  وال ضاري ا

ئ ت هيىىل ل  السىىيل اليمياىىيئ األماىىا  مىىن النتىىال والسىىنةالترمىىذنئ م مىىل بىىن عايئ -
 ( cd)منتبة األلل 5111ئ 5لار ابن  يلونئ بيروفئ ط
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ئ النيىىىوغ ال اهىىىري فىىىي ماىىىو  مصىىىر والهىىىاهريابىىىن توىىىرنئ بىىىرلنئ يمىىىا  الىىىلينئ  -
 (  cdممية المرسسة المصرية لاتولي ئمصر  )منتبة التاري  وال ضاري اإلس

ئ ت هيىىىل فىىىو ن عطىىىونئ لار صىىىعلئ البيىىىان والتبيىىىيناليىىىا ،ئ عمىىىرو بىىىن ب ىىىرئ  -
 ( cd)منتبة األلل 5111ئ 5بيروفئط

  5111يار الاضئ  هلنئ النتابة الص ي ةئ األهاية لانترئ بيروفئ  -

ئ لار النتىال الابنىانيئ بيروف)منتبىة ر اىة ابىن يبيىرابن يبيىرئ م مىل بىن أ مىلئ  -
 (  cdال ضاري اإلسممية التاري  و 

ئ لار تىاري  عيا ىل اااىار فىي التىرايغ واألابىاراليبرتيئ عبل الر من بىن  سىنئ  -
 (  cdاليي ئ بيروف)منتبة التاري  وال ضاري اإلسممية 

ئ ت هيىىىىل كبىىىىراهيغ األبيىىىىارنئ لار النتىىىىال التعريفىىىىافاليريىىىىانيئ عاىىىىي بىىىىن م مىىىىلئ  -
 هى 5041ئ 5العربيئ بيروفئ ط

ئ ت هيل م مول تىانرئ لار المىلنيئ يىّليئ  لال   اإلعيا نيئ عبل الهاهرئ اليريا -
    5112ئ 1ط

ئ ت هيىىىىىل ل  م مىىىىىول النهايىىىىىة فىىىىىي يريىىىىىل األاىىىىىراليىىىىى رنئ المبىىىىىار  بىىىىىن م مىىىىىلئ  -
  5111ئ 2الطنا يئ المنتبة العاميةئ بيروفئ ط

ئ ت هيىىىل م مىىىول تىىىانرئ لار طبهىىىاف ف ىىىو  التىىىعراءاليم ىىىيئ م مىىىل بىىىن سىىىمغئ  -
 ملنيئ يلي ال

 أسرار العربيةابن ينيئ أبو الفتحئ  -

 ئ ت هيل م مل عاي النيارئ لار النتال العربيئ بيروف الاصا ا -

ئ لار المنىىىت،غ فىىىي تىىىاري  الماىىىو  واألمىىىغابىىىن اليىىىو نئ عبىىىل الىىىر من بىىىن عاىىىيئ   -
 (    cdهى)منتبة التاري  وال ضاري اإلسممية 5111ئ 5صالرئ بيروفئ ط
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ئ لار نت  ال،نون عن أسىامي النتىل والفنىون  بن عبلالاضئ  اذ اايفةئ مصطف -
 (  cdغ)منتبة التاري  وال ضاري اإلسممية 5112النتل العاميةئ بيروفئ 

ئ ت هيىىل عاىىي اإلصىىابة فىىي تمييىى  الصىى ابةابىىن  يىىر العسىىهمنيئأ مل بىىن عاىىيئ  -
)منتبىىة التىىاري  وال ضىىاري 5112ئ 5بىىن م مىىل البيىىاونئ لار الييىى ئ بيىىروفئ ط

 (  cdاإلسممية 

ئ ت هيل ل م مل اانئ مطبعة ميا، اللرر النامنة في أعيان الما ة الاامنة -   
  5112ئ 2الهنلئ ط -لا ري المعار  العامانيةئ  يلر أبال

هىىى  5111ئ ت هيىىل م مىىل فىىرال عبىىل البىىاقيئ لار المعرفىىةئ بيىىروفئ فىىتح البىىارن -   
 (cd)منتبة الفهض وأصولض 

ئ لار الفنىىىرئ بيروف)منتبىىىة التىىىاري  معيىىىغ الباىىىلانن عبلالاىىىضئ ال مىىىونئ يىىىاقوف بىىى -
 (  cdوال ضاري اإلسممية 

ئ 1ئ لار الهاىىغئ بيىىروفئطمهلمىىة ابىىن ااىىلونابىىن ااىىلونئ عبىىل الىىر من بىىن م مىىلئ  -
 (  cd)منتبة التاري  وال ضاري اإلسممية 5110

ئ)منتبىىة 5044ئ المنتىىل اإلسىىمميئ بيىىروفئ المبىىل ال نباىىيئ كبىىراهيغ بىىن م مىىلئ  -
 (cdالفهض وأصولض 

ئ ت هيىىل عصىىاغ تىىعيتوئ لار ومنتبىىة اي انىىة األللال مىىونئ عبىىل الاىىض بىىن م مىىلئ  -
 ( cd)منتبة األلل 5111ئ 5الهم ئ بيروفئ ط

ئ ت هيىىىل ل ك سىىىان وفيىىىاف األعيىىىان وأنبىىىاء ال مىىىانابىىىن َاا نىىىانئ أ مىىىل بىىىن م مىىىلئ  -
لتىىىاري  وال ضىىىاري اإلسىىىممية )منتبىىىة ا5111ئ 5عبىىىا،ئ لار الاهافىىىةئ بيىىىروفئ ط

cd  ) 

ئ ت هيىىىل م مىىىل عاىىىيشئ لار الفنىىىرئ بيىىىروف  التىىىر  النبيىىىراللرليرئسىىىيلن أ مىىىلئ  -
 (cd)منتبة الفهض وأصولض 
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ئ ت هيىىىل كبىىىراهيغ الىىىلار، فىىىي تىىىاري  المىىىلار،اللمتىىىهيئ عبىىىل الهىىىالر بىىىن م مىىىلئ  -
 هى 5054ئ 5تم، اللينئ لار النتل العاميةئ بيروفئ ط

ئ ت هيىىل تىىعيل أرنىىاروطئ مرسسىىة سىىير أعىىمغ النىىبمء مىىل بىىن أ مىىلئ الىىذهبيئ م -
 (  cdهى)منتبة التاري  وال ضاري اإلسممية 5051ئ  1الرسالةئ بيروفئ ط

ئ لار النتىىل العاميىىةئ المستهصىى  فىي أماىىا  العىرلال ماتىرنئ م مىىول بىن عمىىرئ  -
 ( cd)منتبة األلل 5111ئ 2بيروفئط

ئ ل م مىىول الطنىىا يئ طبهىىاف التىىافعية النبىىر ئ الّسىىبنيئ أبىىو نصىىر عبىىل الوهىىال -
غ)منتبىة التىاري  وال ضىاري اإلسىممية 5112ئ 2هير لاطباعة والنترئ الييى يئ ط

cd  ) 

ئ ت هيىىل فىىرال عاىىي الم هىىر فىىي عاىىوغ الاوىىةالسىىيوطيئ يىىم  الىىلين عبىىل الىىر منئ  -
 ( cd)منتبة األلل 5111ئ 5منصورئ لار النتل العاميةئ بيروف ط

هىىى )منتبة 5041ئ 5ئ لار النتىىل العاميىىةئ بيىىروفئ طبان والن،ىىا ر فىىي الفهىىضاألتىى -  
 (cdالفهض وأصولض 

 ئ مطبعة الملنيئ المرسسة السعوليةئ مصرئأباطي  وأسمارتانرئ م مولئ  -

ئ ت هيىىىل أبىىىو الفىىىلاء عبىىىل الاىىىىض النامىىى  فىىىي التىىىاري التىىىيبانيئ م مىىىل بىىىن م مىىىلئ  -
)منتبىىىىة التىىىىاري  وال ضىىىىاري 5111ئ 2طالهاضىىىىيئ لار النتىىىىل العاميىىىىةئ بيىىىىروفئ 

 (  cdاإلسممية 

ئ م مىىىل أبىىىو الفضىىى  كبىىىراهيغئ المنتبىىىة يمهىىىري اطىىىل العىىىرلصىىفوفئ م مىىىل  نيئ -
 ( cdالعاميةئ بيروف)منتبة األلل 

هىى  )منتبىة 5041ئ لار الفنىرئ بيىروفئ تفسىير الطبىرنالطبرنئ م مل بىن يريىرئ  -
 ( cdالفهض وأصولض 
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ئ 5111ئ لار الفنىىرئ ت هيىىىل م ىىىل الىىىلين العمىىىرونئ تىىىلتىىىاري  لمابىىن عسىىىانرئ  -
 ( cdومرن  التراق 

 5ئ منتبىىىىىة لبنىىىىىانئ بيىىىىىروفئ طمعيغ األيىىىىىمط الاوويىىىىىة المعاصىىىىىريالعىىىىلنانيئ م مىىىىىلئ
5111  

  5111ئ 2ئ منتبة لبنانئ طمعيغ األاطاء التا عة -      

بيىىروفئ  ئ لار النتىىال العربىىيئامصىىة اليوميىىة والتىىذورالعّهىىالئ عبىىا، م مىىولئ  -
5114  

ئ ت هيىىل م مىىل ايىىر  اىىوانيئ لار مسىىا   امفيىىة فىىي الن ىىوالعنبىىرنئ أبىىو البهىىاءئ  -
 ( cd)منتبة الن و والصر  5112ئ 5الترل العربيئ بيروفئ ط

 ئ ت هيل عاي البّياونئ ك ياء النتل العربية  التبيان في كعرال الهرآن -

ئلار النتىىىل ار مىىىن ذهىىىلتىىىذراف الىىىذهل فىىىي أابىىىالَعنرنئعبىىىل ال ىىىي بىىىن أ مىىىلئ  -
 (  cdالعاميةئ بيروف)منتبة التاري  وال ضاري اإلسممية 

عمارئ م ول كسماعي ئ األاطاء التا عة في استعماالف  ىرو  اليىّرئ لار عىالغ  -
  5111ئ 5النتلئ الرياضئ ط

ئ ت هيل فار اللين قباويئ لار اليم  في الن و الفراهيلنئ الااي  بن أ ملئ  -
  5111ئ 1ط اليي  بيروفئ

ئ أ مىىىىل البرلونىىىىيئ لار التىىىىعلئ تفسىىىىير الهرطبىىىىيالهرطبىىىىيئ م مىىىىل بىىىىن أ مىىىىلئ   -
 (cdهى  )منتبة الفهض وأصولض 5112ئ 2بيروفئ ط

ئ لار ك يىاء العاىوغئ بيىروفئ اإليضا  في عاوغ البميةاله وينيئ م مل بن سعلئ  -
 ( cd)منتبة األلل 5111ئ 0ط

ىىيراءئ ت هيىىل ل   سىىين مىىرن،ئ لار ال اىىّة  نتىىالالهضىىاعيئ أبىىو عبىىل الاىىض م مىىلئ  - السي
 (  cdغ)منتبة التاري  وال ضاري اإلسممية 5111ئ 2المعار ئ الهاهريئ ط
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ئ ل يوسى  الطويى ئ صىبح األعتى  فىي صىناعة اإلنتىاالهاهتنلنئ أ مل بن عايئ  -
 (   cd)منتبة األلل 5111ئ 5لار الفنرئ لمتلئ ط

ئ ت هيل عبل اليبار غ الوتّي المرقوغأبيل العاو الهنوييئ صليل بن  سنئ  -
)منتبة التاري  وال ضاري 5111ئ 2 نارئ لار النتل العاميةئبيروف ط

 (  cdاإلسممية 

ئ ت هيىلئ عبىل الاىض بىن  مىل المنصىورئ قيَر  الضىي ابن قي،ئ عبلالاض بن م ملئ  -
 ( cd)منتبة األلل 5111ئ 5أضواء السا ئ الرياضئ ط

ئ منتبىىىىىىىىىىىة المعىىىىىىىىىىىار ئ البلايىىىىىىىىىىىة والنهايىىىىىىىىىىىةعمرئابىىىىىىىىىىىن نايىىىىىىىىىىىرئ كسىىىىىىىىىىىماعي  بىىىىىىىىىىىن  -
 (  cd)منتبة التاري  وال ضاري اإلسممية 5112بيروف

 ( cdهى )منتبة الفهض وأصولض 5045ئ لار الفنرئ بيروفئ تفسير ابن ناير -

المتنبيئأ مىىىىىل بىىىىىن ال سىىىىىينئ ليوانىىىىىضئ تىىىىىر  العنبىىىىىرنئ ت هيىىىىىل مصىىىىىطف  السىىىىىها  -
 و ممرنئلار المعرفةئ بيروف 

ئ ت هيىىلئ ل ك سىىان  هىىيئ لار تىىاري  اللولىىة العايىىة العامانيىىةم مىىل فريىىلئ الم ىىاميئ  -
 (  cdهى)منتبة التاري  وال ضاري اإلسممية 5041ئ2النفا ،ئ بيروفئ ط

ئ ت هيىىىل الروضىىىتين فىىىي أابىىىار الىىىلولتينالمهلسىىىيئ عبىىىل الىىىر من ابىىىن كسىىىماعي ئ  -
اري  وال ضىىاري )منتبىىة التىى5111ئ 5كبىىراهيغ ال يبىىلئ مرسسىىة الرسىىالةئ بيىىروفئ ط

 (  cdاإلسممية 

ئ ت هيىىىىل نفىىىىح الطيىىىىل مىىىىن يصىىىىن األنىىىىلل، الرطيىىىىلالَمهيىىىىرنئ أ مىىىىل بىىىىن م مىىىىلئ  -
)منتبىىىة التىىىاري  وال ضىىىاري 5111ئ 5ل ك سىىىان عبىىىا،ئ لار صىىىالرئ بيىىىروفئ ط

 (  cdاإلسممية 

ئ ت هيىىىل ل م مىىىل رضىىىوان اللايىىىةئ لار التعىىىاري المنىىىاونئ م مىىىل عبىىىل الىىىررو ئ  -
 ( cdهى )منتبة الفهض وأصولض 5054ئ 5رئ بيروفئ طالفنر المعاص
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ئ ت هيىىىل م مىىىل أبىىىو الفضىىى  كبىىىراهيغئ لار ميمىىى  األماىىىا الميىىىلانيئ أبىىىو الفضىىى ئ  -
    5111ئ 2اليي ئ بيروفئط

ئ نتىىىال االستهصىىىا ألابىىىار لو  الموىىىرل األقصىىىىاالناصىىىرنئ أبىىىو العبىىىا، أ مىىىلئ  -
)منتبىة التىاري  5111ئ 5طئ ءت هيل يعفر الناصرنئ لار النتالئ الىلار البيضىا

 (  cdوال ضاري اإلسممية 

)منتبىىىة 5111ئ لار المعرفىىةئ بيىىروفئ الفهرسىىىفابىىن النىىليغئ م مىىىل ابىىن كسىى الئ  -
 (  cdالتاري  وال ضاري اإلسممية 

ئ ت هيىىل م مىىول مطر ىىيئ لار الفنىىرئ الميمىىو النىىوونئ م يىىي الىىلين بىىن تىىر ئ  -
 ( cd)منتبة الفهض وأصولض 5111ئ 5بيروفئ ط

الهرونئ عاي بن م ملئ األ هيىة فىي عاىغ ال ىرو ئ ت هيىل عبىل المىنعغ المّاىو يئ  -
5115         

ئ ت هيل ل م مل األلفىيئ و اري األوقىا ئ النويىفئ ال اهرالهرونئ م مل بن أ ملئ  -
 (cdهى  )منتبة الفهض وأصولض 5111ئ 5ط

ئ لار بن مال أوضح المسال  كل  ألفية ابن هتاغ ئيما  اللين بن يوس ئ  -
 5111ئ 1اليي ئ بيروفئ ط

  5111موني الابيلئ ت هيل ما ن المبار  و مياضئ لار الفنرئ بيروفئ  -

ئ ألبىىىرف يوسىى  ننعىىىانئ تنماىىىة تىىاري  الطبىىرنالهمىىلانيئ م مىىل بىىىن عبىىل الماىى ئ  -
)منتبة التاري  وال ضىاري    اإلسىممية 5111ئ 5المطبعة النااولينيةئ بيروفئ ط

cd  ) 

ئ 5كميىىىى ئ معيىىىىغ الاطىىىىو والصىىىىوال فىىىىي الاوىىىىةئ لار العاىىىىغ لامميىىىىينئ ط يعهىىىىولئ -
5111  

 الموسوعات:
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 موسوعة ال ليق التري ئ اإلصلار األّو ئ ترنة صارئ لبرامل ال اسول   -

 :كتب مجمع اللغة العربية في للقاهرة 

بىىراهيغ التىىر نئ  - الهىىراراف الميمعيىىة فىىي األلفىىا، واألسىىاليلئم مل تىىوقي أمىىينئ وام
  5111العامة لترون المطاب  األميريةئالهي ة 

 نتال األلفا، واألساليلئ م مل توقي أمينئ مصطف   يا ن  -

فىىي أصىىو  الاوىىة اليىى ء الاالىىقئ مصىىطف   يىىا نئ وضىىا ي عبىىل البىىاقيئ الهي ىىة  -
 ئالهاهري 5العامة لترون المطاب  األميريةئ ط

 :المجالت 

مياىىىىل ال ىىىىالن والسىىىىبعون  مياىىىىة م مىىىى  الاوىىىىة العربيىىىىة بلمتىىىىلئ اليىىىى ء الاالىىىىقئ ال -
  011ئالصف ة: 5111

ئ الهي ىىة 5101-5101مياىىة الناتىىل المصىىريةئ الميموعىىة الناماىىة لمياىىة الناتىىل  -
  5111المصرية العامة لانتالئ الميال السال،ئ 
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