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 الحمل على النَّسب في العربيَّة

 الدكتور عمر محمَّد أبو نوَّاس

 الجامعة األلمانّية األردنّية

 ملخص

يأأي هذاأألبذب لدأأسذ البسأأةذب نسأأقاةذلأأيالذب مقلأأالذيبسسأأ سنقع،ذب ميأأق ذيب سأأنق ،ذ
اأهذب غويأةذب سللي أة،ذي أاذنالذخالعذب نظلذاأهذبنننأقاذب غوييي أةذب ندني أةذلغأسذب نسأ ذ

بسأأةذاأألنذبنننأأقاذاأأهذب البسأأق ذب غيييأأةذلنأأاذب مأأابنسذيب ندأأا يال،ذي اأأ ذب الذذ نقي أأ 
ذنسأأق عذب  أألليلذيب  ينيأأس،ذيب نسأأق عذ ذلغييأأق،ذا نقي أأ   يأأ   ب نسأأق عذب غيييأأةذب  أأهذي ع 
ب ن سغمأأةذلق نقأأ مق ،ذيلظأأقاللذبسسأأ ينقن،ذيلق  نأأقي ذب غيأأيع،ذي لم غأأ ذلسأأل ذ اأأ ذ

ذلغ ِنغ   ذا يأ قذب صيغذيبنن غةذيب قيبااذب  هذد   يأقذاأهذب نسأقع ذسذب نسأ ذللألذ  لأدق
ذ.ذيب نصقالذب غييية

نيأأأأ  نأأأأالذيب سيأأأأقذب  أأأأابي هذذب البسأأأأة ذلمأأأألبنلذاأأأألنذب ظأأأأقاللذب غيييأأأأةذبناال أأأأق ذذيل 
 بسس سنق هذب لعذاق نقذعنحذإ يهذلغنقنذ ي نقذاهذالبس ي ذ ألننقاذب غييية.
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 المقّدمة

ذلغسذب نلهذب يقاعذبنلل ،ذيلسا:ذب دناذ غهذب لعذلغ  ذلق مغ ،ذيب صاللذيب سال 

امأأاذبسأأ اق ذلغنأأقنذب غيأأةذيعأأدذب ميبلأأاذيبنسأأ ذب  أأهذ عأألاذ ننأأقاذب غيأأة،ذ
ي عنأأدذقأأ ق يق،ذي من نيأأقذياأأ ذ  يسأأةذندأأا ال،ذيبل نأأايبذاأأهذلنغيأأ ذاأألبذلغأأسذلأأ  ذسذ

ليأأأق،ذايعأأسيبذب مقلأأأالذ  قأأنعذب ل يأأألذذلأأي ذلأأأهذنأأالذب قأأأيبااذب نسأأنيلةذب  أأأهذي دأأ   ذ
ذيبنغغ .

 لغ ذنأأأالذذب نسأأأقدق ذب يبسأأأسةذنأأأالذبنننأأأقاذب نسأأأ سنغةذب  أأأهذقأأأنغ يقذ غأأأ ذيلأأأق
ذانق ذل  ذسذلي ذلهذنالذبنننقاذب غيييةذب  هذققل ذيبن قأل ذ ب ميبلا،ذإسذ نهذظع 
اهذ يةذب سل ذقسلاقذين لاق،ذلللاقذب غييييالذ لني ذدقي يبذب نيعذليقذلالذاعأقنب ذ

ذب نسني ذيب نناي .ذب  مسياذيب ميق ،ذيبل ميبذنالذلللاقذاهذدايا

نالذانق،ذعقنذالبذب لدس،ذ ينظلذاهذظقاللذب دنعذلغسذب نس ذاأهذب سلليأةذ ذ
ننأأقذنمصأأاذ غأأ ذبنننأأقاذب غيييأأةذب  أأهذا أأ ذلغأأسذ ي سأأنقذنمصأأاذانأأقذب نسأأ ذلق يأأقن ذيبت

ي لنيأأقذ أأ ذ قأأنغيقذ اأألذب ميأأق ،ذالقنأأ ذخقلعأأةذلأأالذسأأغاقالذب  مسيأأا،ذسأأيبنذذب نسأأ ،
ذاس ةذنلققللذلغأسذب نسأ ذلأأذّاس أقع،ذاقلأع،ذاِسأع،ذ لقن ذصييق ذصلايةذلسينيقذا     

ينمسأأقع... ،ذ يذ يبصأأ ذصأألايةذبسأأ سنغ ذ غاس أأةذلغأأسذب نسأأ ذليأأقنذب نسأألةذب  أأهذ
ذ دم ذصيغذب عني .

ذاأأأهذاأأألبذب نيعأأأي ذالباأأأةذ الأأأاذ انيأأأةذب  أأأابيعذب غيأأأيعذيايلنذاأأأهذ ي أأأاذيعأأأا  
ذ  لأأأأدذاأأأألنذبن ننأأأأقاذاأأأأهذل أأأأ ذب غيأأأأةذ يعيأأأأهذبنابنب ذب غيييأأأأةذب نخ غمأأأأة،ذادقي أأأأ  

اأأهذعنأأدذبنن غأأةذيب قأأيبااذب اب  أأةذلغأأسذذنلققأألب ذذينسقعنيأأق،ذاقل نأأا ذلغييأأقذبل نأأقاب ذ
ذل  ،ذ  ذ ن ذلالبس يقذي دغيغيق.
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ذندأعذ ينالذلنغأهذاألب،ذ اللأ ذ الذظأقاللذب دنأعذلغأسذب نسأ ذي ننقايأقذلقنأ  
نيعذخأأأاليذلأأأأيالذب غيأأأأيييالذاأأأهذب مأأأأيعذلميقسأأأأي يقذ يذسأأأنقلي يق،ذاأأأأيالا ذب نلدأأأأسذب

ذ  لاأأقذاأأهذب  يعيأأهذب غيأأيعذيلال  يأأقذلق نسأأق عذب غيييأأةذب نخ غمأأة،ذإلذ  أأل  ،ذ أأ  ذللأأل  
بل نأأاذلغييأأقذب غيييأأيال،ذيبناغمأأيبذنأأالذاسس يأأقذب نخ غمأأةذاأأهذ يعيأأهذلسأأ ذب نسأأق عذ

ذب  هذخق م ذ يقسيةذب مقلال.
 أأأأ ذبن مغأأأأ ذ غدأأأأايسذلأأأأالذبنننأأأأقاذب غيييأأأأةذب ندني أأأأةذلغأأأأسذب نسأأأأ ذياسس يأأأأقذ

أأأأق ذب صأأأألاي سذلأأأأي ذلأأأأهذنأأأأالذبنن غأأأأةذيب قأأأأيبااذب ن ليأأأأةذذة،ذديأأأأسذلصأأأأا ذب البسأأأأةذلن 
ذيب قسليةذب  هذا   ذاس ةذيبعدةذلغسذب نس .

ذاأأألنذب البسأأأةذاأأأهذب البسأأأةذبني أأأسذب  أأأهذ ياأأأهذاأأألبذب سأأأيق ذسذينلأأأالذب أأأرل ذ ال 
 نقي  ذظقاللذب نس ،ذلعذسلميقذنعنيلأةذنأالذب البسأق ذنأالذن أع:ذالبسأةذإسأنقليعذ

ذديذلنقيلل:ذ" "،ذيالبسأةذن عذنالذديسلةذ سنقنذ صأدق ذب نيأالذ–سلةذب ال ذب غييع 
لنأقاذسأغنقالذسأنينه:ذ"ب نسأ ذاأهذب سلليأةذلأيالذب نظليأةذيب يب أد"،ذيالبسأةذسأغينقالذلأأالذ
ذاأألنذب البسأأق ذ أأ ذ خصأأ ذ البسأأةذبنننأأقاذ إلأألباي ذب سقيأأا:ذ"قأأيبلذب نسأأ "،ذإسذ ال 

ذييية.ب ندني ةذلغسذب نس ذي  لاقذاهذ يعيهذب نسق عذب غ
بااايل القيااااس  األنماااال اللةوياااة المحمولاااة علاااا النَّساااا لاااي الد راساااا  الل ةوّياااة"

 والسَّماع"
أيغذ511ي ساوذب خغيعذلالذ دناذّ  اأ ذنالذ يب أِعذب غويأيينيالذب  أليالذ قأقليبذإ أسذب صن

ب ندني ةذلغسذب ن س ،ذيظيلذالبذعغي أق ذاينأقذنمغأهذسأيلييهذلنأه:ذ"ي أقعذب خغيأع:ذإن نأقذ
،ذلغأسذلب،ذ عذلغأسذّلب ذلعأق ق أيلذ  يب:ذّليقةذلبعية ،ذياقل ،ذيلق ق ،ذيليذل س 

ذ.ذ 5ّياسق ،ذي ق يب:ذنقلعذ لعذب ن سع"

                                                           

 .1/182،ذّا.  ،ذ4ب سال ذاقليال،ذابلذب عيع،ذليلي ،ذا،ذ دمي :ذللاالكتااسيلييه،ذذ 5ّ
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ِعأدذب س أل ذاأهذ581ينغدظ ذنن قذنمغهذسيلييهذّ  ذنلالينقذي ل  اأ ذلالذب خغيعذ ال 
َلذلغسذب مسأع،ذيي  عأحذل أ يغذلغسذب ن س ،ذإ سذ ن يقذ  ذ  ع   ذاأهذ أيعذَدنعذالنذب صن

ذ ن يأأأأ ذإلبذ أأأق يب:ذابل ،ذ أأأأ ذي خلعأأأهذلغأأأأسذَاَسأأأع،ذيلين أأأأهذ أأأأقع:ذ سأأأيلييه:ذ"اأأأأرلَ ذب خغيأأأع 
.ذانن نأأقذ لباذلب ذدأي ذي أأ ذيعأهنذلغأأسذب مسأع،ذيلأأل  ذ أي ي :ذن لِعأأد،ذإلبذ َللأه. ِِ ِا
ِلاقذلغسذ لعس ،ذيسذ  لعد،ذانلبذ لباذل  ذ أقع:ذنلعأسة.ذ  لباذلب ذلعق ذي  ذي ع 

َلي يقذلغسذب مسأع،ذلغأسذاأهذي ميع:ذاهذدق ع ةذغاب ذسذيليالذإس ذل  ؛ذنن  ذإلبذ ع 
ذ. 5ّ دي ذغاب ،ذيالبذيعهذنقذ  ذي عَلذلغسذاسغهذاينقذرل ذب خغيع"

ذ ذيرالق ذندأا ال،ذيدأا اذ لأعن يغذب ندني ةذلغسذب ن س ذلأييربالق ي اذدا اذسيلييهذب صن
ذخق ذليق.ذامقع:ذ" ن قذنأقذيلأيالذصأقد ذقأه أقذيلأيالذننيقذنسنس  ذيسق عأه،ذانن أهذنن  نق

اس أأأقس .ذيل أأأ ذ ي أأأ ذ صأأأقد ذب  نيأأأق :ذ أأأي ب ،ذي صأأأقد ذب سأأأق :ذلأأأي ب ،ذي صأأأقد ذ
ن ألذب  أأهذيسنأعذلغييأأقذدن أقل،ذيب أألعذ أأقع،ذي صأقد ذب د  ب عنأقعذب  أهذينمأأعذلغييأقذعن 

يلبذ ل لذنالذ الذيدصس.ذيلل نقذ  دميبذيقنعذبإلعقاةذلنأقذذيسق  ذب صلي:ذصل بي،
ي ن أقذذ.،ذ عقاينذإ سذب ل ي ،ذايي سيبذبإلعقاةذلغسذيبدان،ذي ق يب:ذب ل أق هوذب:ذب ل نذ ق يذ

أأقذيلأأيالذّاأأقلال  ،ذيل أأ ذ ي أأ :ذ ذي أأي ذلصأأنسةقذيسق عيأأق،ذانن أأهذنن  نأأقذيلأأيالذلبذقأأهنق
أأع:ذنقلأأع،ذي أألعذب نق أأق :ذنققأأ ،ذي أألعذب  نأأل:ذ أأقنل،ذ  أألعذب أأانل :ذابل ،ذي أألعذب ن ل 

ذ. 2ّي لعذب غلال:ذسلال"

ذنيأأأأأقلع،ذ ن نأأأأأقذيليأأأأأايال  ،ذيبت يللأأأأألذ يعأأأأأق ذصأأأأأييةذَّاِسأأأأأع ،ذامأأأأأقع:ذ"ي أأأأأق يب:ذنِيأأأأأل 
ذ.ذ 1ّايعسغينه،ذلننر ِةذَلِنعذيايهذل  ذب نسنس"

                                                           

 .184-1/181،ذ،ذّا.  4ال،ذابلذب عيع،ذليلي ،ذاب سال ذاقليذ،ذ دمي :ذللاالكتااسيلييه،ذذ 5ّ

 .1/185ل ،ذب نصالذب سقذ 2ّ

 .ب نصالذب سقل ذ 1ّ
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ذسيلييهذ اذدا ذذي يسيسق ذ أيغذب ا ب أةذلغأسذب ن سأ ذلغسذنقذسل ،ذانال  لأأذذذذذذاذب صن
أيغذ  يليأانذل أللذسأنق ذاألنذّاس قع،ذياقلع،ذياِسع ،ذيي غدأظذنأالذداي أهذلأالذاألنذب صن

يغ:ذ"يلبذ ل لذنالذ الذيدصس" ذ. 5ّب صن

ذِنالذالبذ يعذاألب.ذ سذ أل ذ ذقهنق يلا ذ لننيهذ يقس يقذاهذب ن س ذ"ي ي ذاهذلعن
:ذلل بل،ذيسذ صقد ذب مقلية:ذال أقن،ذيسذ صأقد ذب ق أسيل:ذذ ن   سذ ميعذ صقد ذب ل ل 

ذ. 2ّقس قل،ذيسذ صقد ذب ا  ي :ذا  ق "

اأأأ ذ211ّ ذاذخأق يذلسأ ذب غيأأيييالذنألا ذب خغيأعذيسأأيلييه،ذينأني ذب مألبني أ
أيغذلميقسي ةذ قعديننقذ اأأ ذسأيلييه،ذديأسذ281.ذيلأل  ذخأق يذب نلألناذّ  1ّاألنذب صن

ييةذاس قع قعذ ذنالذلميقسي ةذصن ذنقذي لنسذلغيهذبسس ذ نسنسذب صنقلة،ذ  اع  :ذ"البذلق  
ذلغيأأهذب يأأقن،ذيل  أأ ذ ي أأ :ذ صأأقد ذب  نيأأق :ذ أأي ب ،ذي صأأقد ذب ن سأأ ذلغأأسذنأأقذ أأاعو

ن نأقذ صأعذاألبذ  لليألذب مسأع،ذلمي أ :ذاألبذ :ذلأر بر،ذيبت ب سال:ذلا قل،ذي صأقد ذب لأر 
ذ   أأقع،ذ عذيل أألذاأألبذننأه،ذ أأقذلقنأأ ذب صأأن ذلعأع ذعأأل ب ،ذيلعأأع  قلةذيلأأل  ذخي أأقا،ذاغن 

؛ذندي الذ  ذيلالذننهذاسع  :ذلر برذيلا قل.ذاأنالذل يللذب نسقنقلذ غصنيذاسغيبذلهذل  ،ذيبت
ذلنأأأهذلغأأسذاقلأأأع؛ذلنأأأقذل نأأهذبني عذلغأأأسذاس أأأقع،ذ ؛ذ ع:ذصأأقد ذقأأأهنق لأأقالذلبذقأأأهنق

ذابل ،ذينقلع،ذينقق ذ عذالبذآ  ه" ذاقل ،ذ عذصقد ذال ،ذيلعع  ذ. 4ّامغ :ذلعع 

                                                           

 .1/185،ذّا.  ،ذ4ب سال ذاقليال،ذابلذب عيع،ذليلي ،ذا،ذ دمي :ذللاالكتااسيلييه،ذذ 5ّ

 .ب نصالذب سقل ذ 2ّ
 .1/51ليلي ،ذذ-،ذلق  ذب ل  شرح المفصَّلاأ ،ذ141ينظلذالبذب ل ع:ذبلالذيسيش،ذنيا  ذب ايالذّ ذ 1ّ

أأأاذلأأأالذيريأأأاذّ ذ 4ّ ا،ذندن  أأأاذللأأأاذ،المقتضاااا (،اأأأأ281ب نلأأألن ب مأأأقالل،ذذ-ب خق  ذلعأأأينة، دميأأأ :ذندن 
 .1/515اأ،ذ5181
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اأ ،ذانن هذسقلذلغسذنلا ذب خغيعذيسأيلييه،ذيَلأا ذاألنذ151 ن قذبلالذب س ل ب ذّ 
أأأ أأأيغذنأأأالذب صن "...ذيب ميأأأق ذاأأأهذعنيأأأدذلبذ الذذيغذب نسأأأنيلة،ذي أأأ ذيمأأأعذلميقسأأأ يق:ب صن

ذ. 5ّقنذب نقا الذلغسذقلب اذب ن س "  نس ذإ يهذلق ي
لأالذبلأالذب سأل ب ذيغيألن،ذي قأقلذذاأ ذل يألب ذ151ي  ذيخ غيذلال ذبلالذب ما ق ذّ 

يغذينسقنييق.إ  ذذ 2ّسذبس سنقعذالنذب صن
ذّاس أأقع،ذياقِلأأع ،ذامأأقع:ذاأأأ ذلغأأسذللأألذصأأيي141يب  صأألذبلأأالذيسأأيشذّ   ه 

"يبلغ ذ ن ي ذ اذنسليبذلغسذغيلذب ننيق ذب نلليل؛ذيل أ ذنن يأ ذ أ ذيأي يبذليأقنذب ننسألة،ذ
ذل ذلغيأهذيأقنذب ن ذ لن ي ذيلنيالذلنقنذيأاعو ،ذيللألذ ن أهذلل نأقذي عنأدذ 1ّ"ةسألغأسذندأيذنأقذاع 

ذيبدا. ذ 4ّليالذب لنق يالذّاس قع،ذياقلع ذاهذقهنق
أأيغذنأأالذب ميأأق ،ذيبل مأأسذاييأأقذيلاأأ ذبلأأالذي سأأيشذلاعأأق ذصأأليدق ذلأأا ذاأألنذب صن

ذلأأقالذل يأألب ذيبسأأسق ذاغأأي ذلميأأق ،ذلأأعذي لأأدذايأأهذنأأقذ ال  لق س أأنق ،ذامأأقع:ذ"ياأألبذب مليأأعذيبت
ذ. 1ّ ق ينذيسذي عقير"

ذا111 ن قذبلالذلصميلذّ  يغذنم صللذلغسذب س نق .اأ ،ذايل اذ ال  ذ 1ّلنذب صن
أأأِيغذنأأأالذلأأأق ذبسسأأأ ينقنيلأأأا ذق أأأل بيذبن مي أأأةذ ؛ذ عذ ن يأأأقذ غنأأأ ذلأأأالذيأأأقنذاأأألنذب ص 

ذ. 1ّب ن س 
                                                           

أاذلأالذسأيعذّ ذ 5ّ ب دسأيالذب م غأه،ذناسسأةذ،ذ دميأ :ذللااألصاول لاي النحاو(، اأأ151بلالذب سل ب ،ذندن 
 .1/81 ،ذ5188،ذ2ليلي ،ذاذ-ب لسق ة

أاذللا،ذ دميأ :ذ دنأأبنية األساما  واأللعاالاأ ،ذ151ينظل:ذبلالذب ماق ذّ ذ 2ّ ابلذب ل أ ذذ،ب أابي اذندن 
 .211 ،ذ 5111ب نصلية،ذ

 .1/51،ذشرح المفصلبلالذيسيش،ذذ 1ّ
 .1/51ب نصالذب سقل ،ذذ 4ّ
 .ب نصالذب سقل ذ 1ّ
اجيبلالذلصميل،ذذ 1ّ  .151،ذ دمي :ذصقد ذ ليذعنقي،ذّا.  ،ذّا.ا ،ذ شرح جمل الزَّجَّ

ذ:،ذ دمي وضح المسالك إلا ألفّية ابل مالكأاأ ،ذ115ينظل:ذبلالذاقق ،ذعنقعذب ايالذلالذييسيذّ ذ 1ّ
أأاذنديأأهذب أأايالذللاب دنيأأا،ذب نل لأأةذب سصأألية ؛ذيينظأأل:ذبلأأالذ111-4/121ليأألي ،ذّا.  ،ذذ-ندن 

أأاذنديأأهذب أأايالذللاذ:،ذ دميأأ شاارح اباال عقياال علااا ألفيااة اباال مالااكلميأأع،ذ ب دنيأأا،ذب نل لأأةذندن 
 .2/414 ،ذ2111ليلي ،ذذ-ب سصلية
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ذّ  يغذنالذقيبلذب ن ذ155ي نقذب سيياه  س ذيَدنغيأقذلغأسذاأ ،ذاماذلا ذالنذب صن
ذ. 5ّبسس ينقنذ يعق ذ

ي أأ ذ خ غأأيذنظأأللذب نسقصأأليالذل يأألب ذلأأالذنظأأللذب م أأابنس،ذإس ذ ن يأأ ذبنمسأأنيبذلنأأقذ
ذ غِميق .بنمس ذب م ابنسذليالذناينذ ذ غس نق ،ذينايناق ذاق

أيغ،ذ ألبلذنعنأدذ ي ي عذنقذي ققلذإ يهذنالذعيياذب نسقصأليالذاأهذالبسأةذاألنذب صن
ذ. 2ّ يقسي ةذصييةذّاس قع ذ غانس ةذلغسذب ن س ذن سب غويةذب سللي ةذاهذب مقالل،ذب لعذ ل

ذلس ذب سغنقنذ لن يبذيع يةذب ن ظألذيلق لغ ذنالذ لبلذب نعندذبآلنيذب لللذإسذ ال 
أأيغ،ذينأأالذاأأاسنذللأأاب مق غأأةذلسأأنق ينأأالذب نسقصأأليالذذ. 1ّب م  قيذب أأاعنهلي ةذاأألنذب صن

أأيغذلغأأسذب س أأ أأليلذقأأقايال،ذنق ذي أأ ذيمي أأيبذلميقسأأي يق،ذللاب أأليالذدَنغأأيبذاأألنذب صن ب ص 
ذ. 4ّيل  ذ ن يقذصيغذيس ينسذليقذلالذيقنذب ن س 

ذب  أأألاواذاأأأهذ يقسأأأي ةذاأأألنذبنيربالذ يذسأأأن ،ذنسأأأيالب ذلغأأأسذب غيأأأيييالذقلي يقيظأأأع 
ينأني ذذايريألنذسأم قع،ذي أاذظيألذعغي أق ذاأأهذداي أهذلنيأق،ذإلذ أقع:ذ" ن أةذلسأ ذبنلنيأأةذ
ب نقل يةذلق ميقسي ةذب  هذ ينهذلالذب ن س ذلق يقن؛ذ عذ ن يقذ يربالذسنقلي ةذيبلالذلل لل،ذ

ذياِسع .ذ.ذيلللذننيقذّاقلع،ذياس قع، 1ّد  سذ ن يقذ لقاذ ليالذ يقسي ة"

                                                           

ب سقعذسأأأق  ذنلأأأل ،ذابلذب لدأأأيسذ،ذ دميأأأ :ذللأأأاهمااال الموامااالاأأأأ ،ذ155يالذّ ب سأأأيياه،ذعأأأالعذب أأأاذ 5ّ
 .1/511ب ليي ،ذذ-ب سغنية

 .4/114،ذ1ابلذب نسقلي،ذنصل،ذاذ،النحو الواليذ،دسال،ذللق ذينظل:ذ 2ّ

،ذ2ب لييأأأ ،ذاذ–،ذنل لأأأةذب مأأأاليذلاااي الصااارب العرباااي نشااا    ودراساااةب م قي،ذينظأأأل:ذب أأأاعنه،ذللأأأاذ 1ّ
 .125-121 ،ذ 5181

،ذلايأأةذعايأأالذاأأهذب صأأليذب سللأأه،ذناسسأأةذالماانما الصااوتي للةااة العربّيااةب صأأليل،ذقأأقايال،ذللاذ 4ّ
 .511 ،ذ 5181،ذ5ب لسق ة،ذا

 .552 ،ذ 5111،ذ5ليلي ،ذاذ-،ذابلذب صاب ةذب سلليةالصرب وعلم األصوا سم قع،ذايريلن،ذذ 1ّ
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يغذندني ةذلغسذبسس ينقن،ذيلللذننيقذ ذالنذب صن  ن قذ دناذب دناليع،ذال  ذ ال 
ذ. 5ّّاقلع،ذياس قع،ذياِسع،ذيِنمسقع،ذيِنم ِسيع ،ذيلا ذب يرنيالذبنخيليالذنالذب ن يبال

أيغذب  أهذ يغذنالذلق ذبسسأ ينقن،ذيرباذلغأسذب صن يلا ذاخلذب انيالذ لقيل،ذالنذب صن
ذ. 2ّّنعنيال،ذينقييل،ذينغسيال ذأغييقذلنسذصييةذّنمسيع ،ذين  عذللللاقذب ماب

ذيل  ذللاب مقالذللا أي ه  أيغذلاليسأةذ ليينيأقذب ص  ذ"لال ذنالذالنذب صن ب عغيع،ذ ال 
ب أأألعذيمعأأأهذإ أأأسذب انس أأأةذلغأأأسذنصأأأقدلةذب مسأأأعذ صأأأقدله،ذ يذنربي  أأأهذ دلاأأأة،ذ يذ

ذ. 1ّب  ل يل،ذانن يقذ ينهذلالذيقنذب ن س "

أأأأأقذ مأأأأأا  ذ الذلغنأأأأأقنذب سلليأأأأأةذب مأأأأأابنسذينينأأأأأقذ يلأأأأأالذنأأأأأالذ نأأأأأل،ذانن نأأأأأقذنغدأأأأأظذنن 
يب ندأأا يال،ذبنمسأأنيبذلأأيالذ يقسأأيةذاأألنذب صأأيغذيسأأنقلي يق،ذيلسيأأاب ذلأأالذاأألبذب خأأاليذ
أأةذ ننقاأأق ذ يييأأةذ أللالذلصأأيللذ يذلأأيخل ذإ أأسذبسسأأ سنقعذب غيأأيعذ ينلأالذب مأأيع:ذإالذ ن 

  مسيأأاذب غيأأيع،ذاأأق سل ذبسأأ سنغيبذب أألعذسذينلأأالذ الذنيمأأعذ ي أأق ذنأأالذعيبنلأأهذاأأهذ  نأأقنذب
اأأألنذب صأأأيغذ غاس أأأةذلغأأأسذب نسأأأ ،ذياأأأهذصأأأيغذ دنأأأعذلأأأيالذاس  يأأأقذنسأأأقنَهذصأأألايةذ

ذلأذّذلع،ذيلب  . ذندا ال،ذ ن  غ  

ياأأألبذب  خصأأأي ذب أأأاس هذيلقأأأيذ الذبسسأأأ سنقعذب سللأأأهذنسأأأغي ذب نسأأأ ذ أأأ ذ
ذلنأأاذدأا ذيأأقنذب نسأ ذادسأأ ،ذلأعذ عقيراأأقذي يعأاذ نأأقذصأييق ذلايغأأةذ أا عذنأأقذ أأاعذيمأي 

لغيهذيأقنذب نسأ ،ذياأهذصأيغذندأا الذيبعأدةذب نسأقنهذبسأ سنغ ذاأهذب مألآالذب لألي ،ذ
ياهذب قسلذب سللهذاهذلصيلذبسد عق ،ذييعيأ ذلنأقنذلغييأقذب ل يألذنأالذب نسأق عذ

لأق لغ ذنأالذ- منيأق ذب  أهذلقنأ ذ لأيلذ ندق نأقذب غييي ة،ذد سذلقن ذ غأ ذب صأيغذنأالذب 

                                                           
أقلذ غنقألي لل الصربلي العبور الحضاري لكتاا شذا العرب ل ليذدنال،ذندن اذلغه،ذذ 5ّ أقال،ذاذ-،ذابلذلن   ،ذ2111،ذ5لن 

ذ.511 
 .242 ،ذ 5114ليلي ،ذذ-،ذنل لةذب نسقلي2،ذاتصريب األسما  واأللعال لقيل،ذاخلذب ايال،ذذ 2ّ

 .441 ،ذ 5118،ذ5،ذابلذ رننةذ غنقلذيب  يريد،ذاعلم الصرب الصوتيب مقال،ذللاب عغيع،ذللاذ 1ّ
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اأأهذ لنيأأ ي ذب نناميأأة،ذياأأهذذ–ايب أألذب ميأأق ذذ نيأأقذذلقنأأ ذلنأأاذنسظنيأأ ذخقلعأأةذلأأال
ذ يييال ي ذب  صليمية،ذياهذ  يس ي ذب غييية.ذ

 والمسائل الل ةوّية:الحمل علا النَّسا 
 ومسائل التذكير والت نيث:األنمال اللةوية المحمولة علا النَّسا : أول     

ذنأأالذب نسأأق عذب ن سغنمأأةذلق  أألليلذيب  ينيأأسذلغأأ ذل يأأل  يأأ   سذظأأقاللذب دنأأعذ مأأاذي عن
ذنالذ ا نذب نسق ِعذب  هذي ققلذإ ييقذلق لنقالذاهذالبذب سنيق ،ذنسي ةذ لغسذب ن س ،ذي سع 

أأأمةذلسالنأأةذب  ينيأأأسذإلبذذ؛يصأأيذب نان أأسذلق نأأألل ل ذب  أألبالذب صن ذإنأأهذنأأأالذب عأأليلع  إل 
أأِلا ذ ذانأأق ذعنغأأة ذنأأالذبنن غأأةذيب ق أأيبااذب  أأهذد  ننيأأقذلأأقالذب نيصأأييذنان  أأق ،ذإس ذ ال 

ذاأأهذب لأأال ذقأأي ق ذل يأألب ذيقأأ ل ذ ذب نيصأأييذنان أأس:ذ"إال  لالنأأةذب  ينيأأسذب  أأقن،ذنأأدذ ال 
ذعأأقنل،ذ ايأأهذب نأألل لذيب نان أأس،ذسذ  لأأ ذايأأهذب يأأقنذاأأهذب نان أأس،ذندأأيذ أأي ي :ذلسيأأل 

ذسقلع،ذينق ة ذسقلع" ذ. 5ّينق ةذعقنل،ذيلسيل 
ذب خغيأأعذدأأقيعذب ي أأييذلغأأسذاأألنذب نسأأي ةذي غن أأ ذب   يعيأأهذب غويأأيعذ يأأأق،ذي سأأع 

ذيصأأيذب نان أأسذلق نأأ سأأ :ذ"ايأألبذب خغيأأعذلل لذينلأأالذ يعييأأهذلغأأسذنسنأأسذب ن ذايعأأاذ ال 
،ذلغسذنسنسذب ن س ؛ذ عذلين هذ ّ2ِِذبِه ُمنفَِطر   السََّماءلالذ دنا،ذدنعذ ي هذ سق س:ذب

ذ. 1ّ قع:ذلب ذبنماقل"
ذّ  لب118يللأألذب سنأأيلباه  ذب خغيأأعذيسأأيلييهذ أأل  ذب يأأقنذإن نأأقذسأأما ذذاأأأ ،ذ ال  " ال 

ن نأقذيغأر ذب مأل ذلأيالذب نان أسذيب نألل ذ لذاينأقذإلبذلأقالذننه؛ذنن هذ  ذيعَلذلغأسذب مسأع،ذيبت
                                                           

أأاذلأأالذب مقسأأ ،ذينظأأل:ذبننلأأقلع،ذ لأأيذللأألذنذ 5ّ ،ذ دميأأ :ذاأأقل ذللأأاذلأأيالذب عنأأقله،ذالمااذكر والمثنااثدن 
 .511،ذ 5118ليابا،ذذ-نالسةذب سقنه

  .58سيللذب نرننع،ذآيةذّذ 2ّ

،ذ2112،ذ5،ذا،ذابلذإديأقنذب  ألبسذب سللأهشرح المعلقاا  السابل،ذب دسيالذلالذ دنا،ذينظل،ذب ريرنهذ 1ّ
 .ذذ41 ذ
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أقذ أ ذذعقليق ذلغسذب مسع؛ ذب مسعذسذل ا ذنالذ يني هذإلبذلأقالذايأهذعأنيلذب نان أس،ذي ن  نال 
ذلغسذب ن س " ِنَغ   ذ. 5ّ لالذالنذبنن غةذعقليةذلغسذب مسعذد 

لقنأأ ذاأألنذب نسأأي ة،ذندأأعذخأأاليذلأأيالذب لأأياينيالذيب لصأألينيال،ذامأأهذدأأيالذل  ذيذ
أأأأِلا ذنأأأأالذندأأأأيذّاأأأأق  ،ذياقنأأأأس،ذيدأأأأق  ،ذ ذلالنأأأأةذب  ينيأأأأسذإن نأأأأقذد  ب ليايوأأأأيالذ ال 

ذلالنأةذب  ينيأسذب نان سذله،ذانننقذنعاذب لصلي ذذيدقنع ؛ذسخ صق  يالذلاليبذإ سذ ال 
؛ذنن ي ذ صايبذلهذب ن س ،ذي   ِلَا   ذ. 2ّي علينذلغسذب مسعذد 

ي سعذب سل ذاهذل  ذيسياذإ سذ الذ"بس ذب مقلعذإن نقذيان سذلغسذسليعذب ن قلسةذ
 غمسع،ذندي:ذعلل ذب نأل لذ عأل ،ذايأهذعأقللة،ذاأنلبذيعأدذلغأسذب ن سأ ذ أ ذيلأالذ
عقليأأق ذلغأأسذب مسأأعذيسذن لسأأق ذ أأه،ذاغأأ ذ غدمأأهذلالنأأةذب  ينيأأس،ذيصأأقلذلننر أأةذ أأي ي :ذ

ِنأأأللقل،ذيِن نأأقس،ذيِن  يأأل،ذيِنسايأأأل،ذيصأأليل،ذيقأأليل،ذيصأأأن ق ،ذبنأأل لذِنساأأقل،ذيذ
قال،ذيلر بال" ذ. 1ّيدص 

يياأأأقذلقسل نأأأقاذلغأأأسذب ن سأأأ ،ذ أأأمق ذب نأأألل لل،ذييع  ينأأأالذب أأأليالذ سأأأقنغيبذنأأأدذب صن
نََهووا يَووم  َ ب نلأألنا،ذديأأسذلغ أأ ذلغأأسذ ي أأهذ سأأق س:ذ ِضووعَة   ُكوول   تَووه َللُ  تََرم  ووا ُمر   َعمَّ

َضوووووعَ    أَر 
إن نأأأأأقذ ن أأأأأسذّنلعأأأأأسة ؛ذنن يأأأأأقذعأأأأأقن ذنلني أأأأأةذلغأأأأأسذب مسأأأأأعذ"ذ،ذامأأأأأقع: 4ّ

ذ. 1ّ"ّ لعس  ،ذينقذلقالذلغسذغيلذاسع،ذاسغسذنسنسذذب ن س 
اأأأ ،ذ أأيعذب خغيأأعذيسأأيلييهذاأأهذاأألنذب نسأأي ة،ذامأأقع:ذ125يبخ أأقلذبلأأالذسأأيانذّ 

مق ذب  هذ علعذلغسذب نان سذلعنيلذاقن،ذندي:ذاق  ،ذيدق  ،ذي قل اذ"اين قذب صن
                                                           

 .51/11اأ،ذ5158نهذندنيا،ذليس ،ذب يب قنمياهذيللاذ،ذ دمي :المخصص:ذبلالذسيان،ذينظلذ 5ّ
،ذاإلنصاب لي مسائل الخالباأأ ،ذ151ب لدنالذلالذندن اذّ قلع،ذلنقعذب ايالذ لهذب لللق ذللابننلذ 2ّ

 .2/118ب دنيا،ذابلذب ملل،ذّا.  ،ذ دمي :ذندن اذنديهذب ايالذللا
 .2/111ب نصالذب سقل ،ذذ 1ّ

  .2سيللذب د ،ذآيةذّذ 4ّ

ا،ذذ 1ّ  .1/511،ذالمقتضاب نللن
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 غيق سأةذنأأالذب ي أأا،ذينلعأأد،ذيلقصأيذاأأهذيصأأيذب أألنيح،ذنن أقذعأأقنذنأأالذل أأ ذلق   أأقنذ
ندأأي:ذاق مأأة،ذيدق عأأة،ذيلقصأأمة،ذينلعأأسة،ذانن نأأقذل أأ ذنن أأ ذ  عليأأهذلغأأسذب مسأأع،ذ

يدنأعذاألنذبنن غأةذذ. 5ّينقذعقنذلالذاأقن،ذانن نأقذ  ليأاذلأهذب ن سأ ذي أ ذيعَللغأسذب مسأع"
ذ. 1ّ،ذيب سيياه ذ 4ّ،ذيبلالذنق   1ّ،ذيبلالذعننه 2ّل ب لغسذب ن س ذ يعق ،ذبلالذب س ذ

عذ نأأأأقذب سغنأأأأقنذايعأأأأق ذغريأأأألب ذنأأأأالذب ق أأأأيبااذب ن سغنمأأأأةذلنسأأأأق عذب  أأأألليلذ ي أأأأاذسأأأأع 
ذلغسذب ن س .ذينالذل  ذ ي هذ سأق س:ذ ِنَغ    ِلوي يَُكوم ُ  أَنَّوىَ  َرب ِ  قَالَ يب  ينيسذب  هذد 

َرأَتِيمَ  ال ِكبَرُ  بَلَغَنِيَ  َمقَد   ُغالَ    َعاقِر   ام 
ذ.ذ 1ّ

ن نأقذ يأعذّلأق ل ؛ذنن أهذيألبا ذلأهذ ي اذ قعذب ملالهذاهذ سغيمهذلغسذاألنذبآليأة:ذ"يبت
ذليأقذ لب ذلملذلغسذب ن س ،ذي يذلقالذلغأسذب مسأع،ذ مأقع:ذّلمأل ذايأهذلميألل ،ذلأيال 

ذيننسيقذنالذب َيَ ا" ذ. 1ّلملب ؛ذ عذلللب ذنالذب سنالن
َمو َ  إِ َّ هذ ي أهذ سأق س:ذيظغ أ ذنسأي ةذ ألليلذّ ليأ  ،ذاأ و َ  قَِريوب   الل وهِ  َرح   م ِ

ِسووونِي َ  ال ُمح 
،ذندأأأعذخأأأاليذلأأأيالذب غويأأأيينيالذيب نمسنأأأليال،ذيللأأأليبذاأأأهذ يعيييأأأقذلأأأانلذ 5ّ

ذ: 2ّ يعه،ذننيق
                                                           

ب ينهذندنأأأأيا،ذلأأأأيس ،ذ،ذ دميأأأأ :ذب قأأأأنمياهذيللأأأأاالمخصااااص لااااي اللةااااةاأأأأأ ،ذ418بلأأأأالذسأأأأيانذّ ذ 5ّ
 .51/421اأ،ذ5158

 .1/81بلالذب سل ب ،ذبنصيعذاهذب ندي،ذذ 2ّ

أا،ذب نل لأةذ،ذ دميأ :ذللأاالخصاائصاأأ ،ذ112ينظل:ذبلالذعنه،ذ لهذب م حذل نقالذّ ذ 1ّ ب دلي ذلأالذندن 
 .5/541يايمية،ذب  

أاذشرح بل عقيل علا ألفية ابل مالكينظل:ذبلالذلميع،ذليقنذب ايالذللاب غهذلالذلميع،ذذ 4ّ ،ذ دمي :ذندن 
 .2/414 ،ذ2111ليلي ،ذذ-ب دنيا،ذب نل لةذب سصليةنديهذب ايالذللا

 .1/511،ذهمل المواملب سيياه،ذذ 1ّ

  .41سيللذآعذلنلبال،ذآيةذّذ 1ّ

ذ-،ذ دمي :ذاقق ذسنيلذب لخأقلع،ذلأق  ذب ل أ الجامل ألحكام القرآلب ملالهذينظل:ذب ملاله،ذ مسيلذذ 1ّ
 .4/97 .ذ2111ب ليق ،ذ
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ذب ل دنةذيب ل د ذيبدا،ذياهذلنسنسذب سميذيب يملبال. -5 ذ ال 
 ب ل دنةذنصال،ذيد  ذب نصالذب  لليل. -2

 إلدسقال. لباذلق ل دنةذب -1

  لباذلق ل دنةذب نال. -4

  ن هذلل لذ لي ذلغسذ لليلذب نلقال؛ذ عذنلقالذ لي .ذ -1

1- . ذلدنةذب غهذلب ذ ل ق ذلغسذب ن س ،ذلين هذ قع:ذإال   ي يع:ذايذندنيع 

 ي يع:ذإلبذلقالذب ملي ذلنسنسذب نسقاة،ذانن هذيلل لذييان س. -1

  ذلغسذب ن س ذايذي لال،ذنالذينس ذب ن ظلذاهذالنذب  يعييق ،ذيعاذدنعذّ لي
. ذنالذلعذندسالق ذلدنةذب غهذلب ذ ل ق ذ  ل ذب يعينذإ سذب مليع؛ذ عذ ال 

ِنَعذلغسذب ن س ذ ي هذ سأق س:ذ ِسولِ ينن قذي سغ  ذلق  لليلذيب  ينيسذيد   السَّوَماء يُر 

َراًرا َعلَي ُك  د  م ِ
ذ دأليذب يأقنذاأهذِّنمسأقع ذلغأسذب ن سأ ،ذ 1ّ .ذ أقعذب ملالأه:ذ"يب سأل  

ذذ. 4ّلذنقذيي هذِّنم سقعذنالذ اسع "ي ل 
ِنأأَعذلغأأسذل أأ ذ ي أأهذ سأأق س أأقذد  قَِريووب   السَّوواَعةَ  لَعَوولَّ ذ:ينن 

 ليأأ  ذ،ذاأألل لذّ 1ّ
ذب س أأأقلةذاأأأهذنسنأأأسذب ي أأأ ذ يذب لسأأأس،ذ يذلغأأأسذ لأأأق ل غ ذنأأأالذ نأأأهذصأأأمةذ نان أأأس؛ذنال 

ذ. 5ّنسنسذب ن س ؛ذ عذلب 

                                                                                                                                              

  .11سيللذبنللبي،ذآيةذّذ 5ّ

،ذالاادر المصااول لااي علااوم الكتاااا المكنااولاأأأ ،ذ111ب سأأنيالذب دغلأأه،ذقأأيق ذب أأايالذلأأالذييسأأيذّ ذ 2ّ
 .281-1/282 ،ذ5114،ذ5 ،ذاليليذذ–ال،ذابلذب ل  ذب سغنيةذي دمي :ذلغهذندن اذنسي ذيآخلذ

  .12سيللذايا،ذآيةذّذ 1ّ

 .1/15ذالجامل ألحكام القرآلب ملاله،ذذ 4ّ

  .51سيللذب قيل ،ذآيةذّذ 1ّ



 

 
 

511 

َعاِصف   ِريح   َجاءت َهايدنغيبذ ي هذ سق س:ذ
ذ. 1ّ،ذلغسذب ن س  2ّ

ِنعذلغسذل  ذ يعق ،ذ ي هذ سق س:ذ نَاَلا لَُهو   فَِمن َهوا َرُكومبُُه   َمِمن َهوا  ينن قذد  َمَهلَّل 

يَووك ُكلُم 
ذّلليلأأق ذلنسنأأسذنللأأيذ 4ّ  ،ذاغأأ ذ أألل لذب  أأقنذدنأأال ذلغأأسذب ن سأأ ؛ذ،ذلغأأسذ ال 

ذ. 1ّ عذّليذللي  

يأ ذلقسل نأقاذلغأسذينالذب ق يبااذب قنسليةذب ن سغنمةذلق   لليلذيب  ينيس،ذب  أهذيعن
عذلغسذب ن س ،ذ يعذبنلئذب مي : ذب َدن 

ذ 1ّان غأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ذدلغأأأأأأأأأأأأأأأأأأسذ أأأأأأأأأأأأأأأأأأاذال أأأأأأأأأأأأأأأأأأ ذينلعأأأأأأأأأأأأأأأأأأد
ذ

ذ

ذ. 1ّاماذَدنغيبذّنلعد ذلغسذب ن س ؛ذ عذلب ذلعق 

ذي يعذرايل:

ذليالذ    ذ ذعقِنلأَاَيَ س   ذِسِنقاذيِاذَلن ق قَظةذامَعذب َسقه  ذ 8ّ د 

                                                                                                                                              

 .1/11،ذالدر المصولينظل:ذب سنيالذب دغله،ذذ 5ّ
  .22سيللذيين ،ذآيةذّذ 2ّ

 .1/11،ذالدر المصولينظل:ذب سنيالذب دغله،ذذ 1ّ

  .12سيللذي ،ذآيةذّذ 4ّ

،ذابلذب ملأل،ذإماال  ماا مالَّ بار الارحملاأأ ،ذ151ينظل:ذب سلللع،ذ لهذب لمقنذللاب غهذلأالذب دسأيالذّ ذ 1ّ
 .111 ،ذ 5111

أأقلذديوانااربنأألاذب مأأي ،ذذ 1ّ  ،ذ5115،ذ5لنأأقال،ذاذ–،ذ دميأأ :ذ نأأيلذ لأأيذسأأييغ ذيلغأأهذب يأأليا،ذابلذلن 
 44. 

 .44ب سقل ،ذ ذينظل:ذ 1ّ
 .211 سغ ،ذ دمي :ذاخلذب ايالذ لقيل،ذابلذبآلاق ذب عايال،ذ ،ذليبيةذديوانررايلذلالذ لهذسغنس،ذذ 8ّ
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ذ. 5ّن س ادنغيبذّعقنل ذلغسذب 

ذينالذل  ذ يعذبنلقس:

ِلغ  ذأيقذاأَلي اعذل ذ اذس ل  ذ 2َّلي عقَنذِن َعذب نيللذب عقِنلذهذب َدهن

ذ. 1ّادنغيبذّب عقنل ذلغسذب ن س 

ب م قيذب دنأأأيرذ مسأأأيلذاأأألنذب ظأأأقاللذبناال أأأق ذنأأأالذظأأأقاللذاأأألبذي أأأاذدأأأقيعذللأأأا
لاقذبناال أأق ذنأأالذ،ذاأأهذدأأيالذ الذإسأأنقليعذلنأأقيللذدأأقيعذ مسأأي 4ّب  يغيأأ ذاأأهذب سلليأأة

،ذي  ذيغ م قذإ سذب ايلذب انس هذ غنس ذاهذ يعيهذالنذ 1ّب  ايولذب  قليخهذ غويةذب سللية
ذب ظقالل.

ي سغنأأأقذنأأأل ذاأأأهذاأأألبذب سأأأيق ذ الذب نظأأألذإ أأأسذب أأأايلذب أأأاس هذ يأأألنذبنننأأأقاذاأأأهذ
لذ،ذيلقأأيذ نأأقذ الذب نسنأأسذ   أأ-ب سأأقلمةذب أألللذ–سأأيق ق يقذب ملآنيأأةذيب قأأسليةذب نخ غمأأةذ

 أأي يلب ذنلققأألب ذاأأهذ لنيأأةذب نأألللذيب نانأأس،ذايأألبذبسنريأأقيذب أألعذدصأأعذليصأأيذب نانأأسذ
لصييةذب نللل،ذن  ذبس عقلةذ غنسنسذيايب لن.ذي دم  ذالبذن يعأةذب أايلذب ندأيلعذب ألعذ
 قنأأ ذلأأهذ غأأ ذب صأأمق ذاأأهذب سأأيق ق ذب غيييأأةذب نخ غمأأة،ذاق سنغيأأةذب غيييأأةذاأأهذلنغيأأةذ

يب نسنأأأسذاأأأيذبنسأأأق ذب أأألعذ مأأأي ذلغيأأأهذ غأأأ ذب سنغيأأأة،ذذ يبصأأغيةذلأأأيالذالاأأأهذب خاأأأق ،

                                                           

 .2/118،ذاإلنصاب لي مسائل الخالبينظل:ذبننلقلع،ذذ 5ّ

 .511ليلي ،ذ ذ-،ذ دمي :ذندن اذندن اذدسيال،ذناسسةذب لسق ةديوانر بنلقس،ذ 2ّ

 .2/118،ذاإلنصاب لي مسائل الخالبينظل:ذبننلقلع،ذذ 1ّ

،ذ5111،ذ5،ذننقأأأيلب ذعقنسأأأةذنا أأأةذاظااااهر  التةلياااا لاااي العربياااةب م قي،ذينظأأأل:ذب دنأأأير،ذللأأأاذ 4ّ
 11-15. 

،ذنللأرذب ل أق ذب سغنأهذظاهر  الت نيث بيل اللةة العربياة واللةاا  السااميةينظل:ذلنقيلل،ذإسأنقليع،ذذ 1ّ
 .24،ذ 5181،ذ5لنقال،ذاذ–
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بن لأأقنذب سأأقندذإ أأسذالأأللذنمقااأأقذ نأأهذب صأأمق ذب نأأللللذ َيغمأأ ذب نأأ لغ ذذاغأأل  ذعأأقن ذاأألن
ذيلياذنسنسذب نس ذلأذّلعذيلب  ذاهذلعذنقذل لنلذنالذالنذبنن غة.ذ

 ثانيا : األنمال اللةوية المحمولة علا النَّسا وبنية المشتقَّا :

يأ أعذلغأأسذي عن ذنأأالذب ل نأسذب ن سغنمأةذلق نقأأ م ق ذلقس نلأقنذلغأسذظأأقاللذب َدن  ذل يأل    
ذبسخ الاذليالذاس ةذصأييةذّاقلأع ذلغأسذبسأ ذب مقلأع،ذياس أةذصأييةذ ب ن س ،ذي سع 
ذ ّاقلأأع ذلغأأسذب ن سأأ ،ذاأأيذب أألعذااأأدذلغنأأقنذب غويأأةذب غوعأأينذإ أأسذب ن سأأ ؛ذ  يعيأأهذلأأااق

ذب ن أأقظلذاأأهذ يعييأأق ذنأأالذب ق أأيبااذب  أأهذل يبذاييأأ ال  أأعذلغأأسذب ن سأأ ،ذيبت قذإنلقني أأةذب َدن 
ذب غوييينيالذ  غ ذب ق يبااذيعااقذبنمسن ذ سنيال:

يأيالذ  يس :ذ سنقنذب مقلغيالذب  هذعقن ذلنسنسذنمسيع،ذديسذلأقالذب غويييأيالذييعن
وواء ِموو  ُخِلوو َ نسظنيأأقذلقس نلأأقنذلغأأسذب ن سأأ ،ذينأأالذل أأ ذ أأيعييي ذ مي أأهذ سأأق س:ذ  مَّ

َدافِووو   
ذّاباأأأ  ذلنسنأأأسذّنأأااي  ،ذينأأأني ذنأأأالذدنغيأأأقذلغأأأسذ 5ّ .ذانأأأني ذنأأالذ أأأقع:ذإال 

ذ. 2ّب ن س 

ِنأَعذلغأسذل أ ذ يعأق ذ ي أهذ سأق س:ذ يَوم  َ  َعاِصو َ  لَ  قَوالَ يد  ورِ  ِمو    ال  الل وهِ  أَم 
،ذ 1ّ

ذب نسنسذّليذلصنة  ذ. 4ّينالذدنغهذلغسذب ن س ذل  ذ ال 
ِنَعذلغسذل  ذ يعق ،ذ ي  اِضيَة   ِعيَشة   فِي فَُهمَ هذ سق س:ذينن قذد  رَّ

ذ. 1ّ

ذب نسنأأأسذّنلعأأأية ،ذينأأأني ذنأأأالذل  ذ ن يأأأقذندني أأأةذ انأأأالذب غويأأأيينيالذنأأأالذل  ذ ال 
ذ. 5ّلغسذب ن س ؛ذ عذّلب ذلعق 

                                                           
  .1سيللذب اقل ،ذآيةذّذ 5ّ

 .5/544،ذالخصائصينظل:ذبلالذعنه،ذذ 2ّ

  .41للذايا،ذآيةذّسيذذ 1ّ

 .5/544،ذالخصائص:ذبلالذعنه،ذينظلذ 4ّ

  .25،ذآيةذّدق ةسيللذب ذ 1ّ
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ِنَعذلغسذل  ذ يعذب داي ة: ذيد 

ذ 2ّيب ساذانن  ذ ن ذب ا قل ذب لقسهذعذ ليي يقأا  ذب نلقلَ ذسذ لد

ذ. 1ّييي يالذليلبذب ق قاا،ذيدنغينذلغسذب ن س ؛ذ عذّليذاسق ذيلسيل اقل ا ذب غوذ
ذابخقذ ِنَعذلغسذل  ذ ي ي ذّ يع  ،ذيليالذ 1ّي لب ذسقيقذذ، 1ّ،ذينق ةذلق ل 4ّينن قذد 

ذ. 1ّ لق لل
ذ أعذلغأأسذب ن سأ ،ذياأألبذإالذاع  ايألنذبنن غأةذعنيسيأأقذ أق ذب سغنأأقنذل يعيييأقذلق َدن 

ذاس أأأأةذيبعأأأأدةذلغأأأأسذ ب نلأأأأقنذب سغنأأأأقنذلغأأأأسذب نسنأأأأسذلاليمأأأأةذنلققأأأأللذاأأأأهذاننأأأأهذيأأأأاعو
أأقذيسنأأهذلاليمأأةذ يذلأأيخل ،ذ ن يأأ ذلأأقنيبذيللنأأيالذإ أأسذ أأيغذب غوييي أأة،ذنن   يعييأأق ي ذ غصن
ندأأأأيليالذ سقسأأأأييال،ذيس نأأأأابالذلغيينأأأأقذاأأأأهذب  مسيأأأأا،ذ يذلأأأأقندل ذ خأأأأل ذاأأأأهذلأأأأيالذ

أأأأيغذبسل لأأأأقلذ  نأأأأقنذيعأأأأسي ذ ميبلأأأأاا ،ذيانأأأأق:ذب نسنأأأأس،ذياليسأأأأةذبسسأأأأ سنقعذ غ صن
لاي ةذاهذنعقس يقذب سيق ي ة. ذب ص 

 ثانيا : أسما  الفاعليل التي ورد  مخالفة للقواعد القياسّية:

                                                                                                                                              

 .2/182ذالكتاا،ينظل:ذسيلييه،ذذ 5ّ

ذ–،ذلليبيأأةذيقأأليذبلأأالذب سأألي ،ذالبسأأةذي لييأأ :ذنميأأاذ نيدأأة،ذابلذب ل أأ ذب سغنيأأةذديواناارب داي أأة،ذذ 2ّ
 .551،ذ 5111،ذ5ليلي ،ذا

 .2/182ينظل:ذسيلييه،ذب ل ق ،ذذ 1ّ

د ب  مكر  ) ينظل:ذبلالذننظيل،ذ 4ّ ، 2دار صوادر، ط لسال العارا،لـ(،  977   جمال الدي  ب  محمَّ

 .1/212ذ  ،2002بيرم ، 

أاذنل عأسذب دسأينه،ذذ 1ّ ،ذابلذب عيأع،ذنالسأةذستاا  العاروس مال جاواهر القاامو ينظل:ذب رلياع،ذندن 
 .1/411،ذ 5181لله،ذدلينةذب ليي ،ذسغسغةذب  لبسذب س

 .9/202، لسال العرانظل:ذبلالذننظيل،ذيذ 1ّ

 .70/222، ينظل:ذب نصالذب سقل ذ 1ّ
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ذب سغنأأقنذب  ممأأيبذلغأأسذصأأيقغةذبسأأ ذب مقلأأعذنأأالذب مسأأعذ ينأأالذب نسغأأي ذنسأألمق ،ذ ال 
ب  ال أأأأهذلغأأأأسذيرالذّاقلأأأأع ،ذينأأأأالذغيأأأألذب  ال أأأأهذلنلأأأأابعذدأأأأليذب نعأأأأقللةذنينأأأأق ذ

ذبآلخل.ذنعنينة،ذيلسلذنقذ لع
عذب يب أأأدذبسسأأأ سنق هذ ألننأأأقاذب غوييي أأأةذاأأأهذب ل أأأ ذ يلغأأأسذب أأأل غ ذنأأأالذاأأألب،ذسأأأع 
أيغذب  أهذل نِأهذاييأقذبسأ ذب مقلأعذنأالذّ اسأع ذلغأسذ يب نسقع ذب غويييةذنعنيلةذنأالذب صن
ذب سغنأأأقنذ ِعأأَس ،ذاأأأنال  يرالذّاقلأأع ،ذيدمقظأأأق ذلغأأسذنسيقلي أأأةذب مقلأأأالذب ميقسأأي ةذب  أأأهذي 

ذيبااذيبنن غة،ذلقسل نقاذلغسذاس ةذب ن س .دقي يبذ خلي ذالنذب ق ذ
ذنالذبنن غةذب  هذينلالذب دايسذلنيقذاهذالبذب نعقع،ذ ي ي :ذّ لقأ ذ ذ-ي سع 

ذصأأييةذّاقلأأع ذانأأقذاب  أأةذلغأأسذب ننسأألةذّليذلقأأ   ،ذيدنغأأيبذ 5ّلققأأ  ،ذامأأق يب:ذإال 
ذلغسذل  ذ ي هذ سق س:

 ُتِي َمالل ه َعِلوي    َماِسو    َمالل هُ  يََشاء َم  ُمل َكهُ  يُؤ 
ديأسذلنيأ ذصأييةذّيبسأد ذ.ذ 2ّ

نَا.ذيلأأل  ذدنغأيبذلغيأهذ ي أهذ سأق س:ذ 1ّنأالذّ يسأد ،ذيب نسنأسذاييأقذب ن سأ  َسوول   َمأَر 

يَاحَ  لََماقِحَ  الر ِ
ذ. 1ّ؛ذ عذلب ذ مح 4ّ

نغأأ ذلغأأسذل أأ ذ يعأأق :ذّ دأأناذ ذ–ّ يصأأسذ،ذي 1ّدأأقنا ذ–ينأأالذبنن غأأةذب  أأهذد 
ذ. 1ّيبصه 

يييالذندذالنذبنن غأةذلقس نلأقنذلغأسذنسنأسذب ن سأ ذياس  أه،ذي أاذي اذ سقنعذب غوي
 لم أأعذاأألبذب  يعيأأهذل خصأأي ذاس أأةذصأأييةذّاقلأأع ذاأأهذن أأعذاأألنذبنن غأأةذلق ن سأأ ذ
يبسل سقاذليقذلالذاس ةذّبس ذب مقلع ،ذيالبذبننلذيسلأ ذنلينأةذب  مسيأاذب غويأيعذاأهذ

ذسي ةذب مقلال.ب  سقنعذندذبنابنب ذب غويييةذب  هذ خق يذ يق
                                                           

 .51/18،ذالمخصصينظل:ذبلالذسيان،ذذ 5ّ

  .241سيللذب لملل،ذآيةذّذ 2ّ

 .5/112ذالدر المصول،ينظل:ذب سنيالذب دغله،ذذ 1ّ
  .22سيللذب دعل،ذآيةذّذ 4ّ

 .4/241،ذالدر المصولينظل:ذب سنيالذب دغله،ذذ 1ّ

 .4/214،ذلسال العرابلالذننظيل،ذذينظل:ذ 1ّ

 .72/229، ينظل:ذب نصالذب سقل ذ 1ّ
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 ثالثا : األنمال اللةوية المحمولة علا النَّسا والستةنا :
ذ أأأأيغذب ندني أأأأةذلغأأأأسذب ن سأأأأ ذلننأأأأي ذلأأأأالذظأأأأقاللذبسسأأأأ ينقن،ذإل   أأأأ ذ لأأأأالذب صن
ذنأالذب غويأيينيالذ ذلغسذل  ذنقذلناذإ يهذل يل  يغذندذبسس ينقن،ذيياعو  مقاس ذالنذب صن

يغذلغسذبسس ينقن،ذيذ ذلاوياقذعرنب ذنالذالنذب ظ قالل.نالذ يعيهذالنذب صن
يظيأأألذاأأألبذب أأأل عذاأأأهذنا  مأأأق ذب غويأأأيينيالذب م أأأابنسذيب ندأأأا يال،ذايأأألبذبلأأأالذنق أأأ ذ

ذاهذصل يذلل  ذ ق ال:ذ" ذياس قعذيَاِسع  "يَنَدذاقلعق َنسذلالذب يقذام ِلع  ذ. 5َّنَس ذ غ 
ي أأاذيسأأ ينسذلأأالذيأأقنذ.ذيبلأأالذاقأأق ذب أألعذ أأقع:ذ" 2ّي لسأأهذاأأهذل أأ ذبلأأالذلميأأع

ذ. 1ّ نس ذلصيغذب ننسي ذإ يهذلغسذاس قعذ يذاقِلعذ يذاِسع"ب
ّب نيق لة،ذيبنققل ة،ذينن قذ غنسذلالذيقنذب ن س ذ يعق ،ذاقنذب ننسلةذاهذندي:ذ

ذ. 4ّ يب ننقللل
يغذ اذ غن ذلالذيقنذب ن س ،ذامقع:ذ"بإلغنقنذ ذالنذب صن ،ذيالناذ ال  يالبذب سيياه 

الذب دلاأأأأأة،ذلخل أأأأأقر،ذي أأأأأر بر،ذيسأأأأأم قن،ذيلن أأأأأقن،ذلأأأأأالذيأأأأأقنذب ن سأأأأأ ذلصأأأأأيغذّاس أأأأأقع ذنأأأأأ
أأأأأق ...،ذيلصأأأأأيغذّاقلأأأأأع،ذياِسأأأأأع ذلنسنأأأأأسذصأأأأأقد ذب قأأأأأهن،ذل أأأأأقنل،ذيسلأأأأأال،ذ يرع 

ذ. 1ّينقلع..."
يقأأأيغ ذاأأألنذبآللبنذدينأأأرب ذسذلأأأيَ ذلأأأهذاأأأهذب انلبسأأأق ذب غوييي أأأةذب نسقصأأألل،ذانأأأالذ

أأأأأأيغذلغأأأأأأسذبسسأأأأأأ ينقن:ذ دنأأأأأأاذب دنأأأأأأ ،ذ 1ّاليعب نسقصأأأأأأليالذب أأأأأأليالذدنغأأأأأأيبذاأأأأأألنذب صن
ليلذققاياليللا ذ. 2ّ،ذياخلذب انيالذ لقيل 5ّب ص 

                                                           

 .2/414،ذشرح ابل عقيل علا ألفّية ابل مالكينظل:ذبلالذلميع،ذذ 5ّ

 .2/412ب نصالذب سقل ،ذذ 2ّ

 .4/111ذ،أوضح المسالكينظل:ذبلالذاقق ،ذذ 1ّ

؛ذيب عأأأيالع،ذ5/258ذ،المحكااام؛ذيينظأأأل:ذبلأأأالذسأأأيان،ذ4/215،ذ، لساااال العاااراينظأأأل:ذبلأأأالذننظأأأيلذ 4ّ
 .2/811،ذالصحاح

 .1/511،ذهمل المواملينظل:ذب سيياه،ذذ 1ّ

 .511،ذ ، لي العبور الحضاري لشذا العربينظل:ذ ليذدنال،ذندن اذلغهذ 1ّ
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أأيغذب ندني أأةذلغأأسذب ن سأأ ،ذ ذاأألبذب  مأأقادذلأأيالذب صن ،ذاأأنال  ينينأأقذيلأأالذنأأالذ نأألق
ذظأأقاللذبسسأأ ينقنذالعأأ ذيعيااأأقذ ذإال  ذينلأأالذب ملأأيعذلأأه،ذإل  يظأأقاللذبسسأأ ينقن،ذ نأأل 

لاي ة،ذيسذسي نقذ غ ذب نسق عذ ذنالذب نسق عذب ص  ذاهذل يلق أيغ،ذي سأع  ب ن سغنمةذللنأقنذب صن
أأأأأأيغذاأأأأأأهذلأأأأأأق ذبسسأأأأأأ ينقن،ذيل أأأأأأ ذنأأأأأأالذخأأأأأأالعذ ذ الذ أأأأأأال ذاأأأأأألنذب صن نأأأأأأالذب ننامأأأأأأه 
أيغذ  قأل عذياأ ذاسس ذن خصنصأةذ غنأ ذ بسس سنقس ذب غويييةذ يقذ خل ذاألنذب صن

ذاييقذلالذيقنذب ن س .
 :والتناوا الل ةويّ األنمال اللةوية المحمولة علا النَّسا رابعا : 

أأأأيغذب ا ب  أأأأةذلغأأأأسذب ن سأأأأ ،ذنسأأأأي ةذ نأأأالذب نسأأأأق عذب غوييي أأأأةذب  أأأأهذ  مأأأأقادذنأأأأدذب صن
أيغ،ذ ذنأالذ غأ ذب صن عذ نأقذب سغنأقنذب  نأقي ذب ألعذيمأدذلأيالذلأااق ،ذإل ذسأع  ب  نقي ذب غويأيع 
ذنأأأالذ أأأيغذنلأأأقالذبنخأأأل ،ذي سأأأع  يل أأأ ذلأأأالذاليأأأ ذب سأأأنقيذلأأأندالعذإدأأأا ذاأأألنذب صن

ذنظقالذالبذب  نقي ذنقذيغه:
 التناوا بيل )لعَّال، ولاعل(: -1

:ذّنل أقع ذلنسنأسذّنقلأع ،ذ 1ّينالذبنن غةذب  هذ   ينأ ذاييأقذّاس أقع ذنمأق ذّاقلأع 
ذيّسي قي ذلنسنسذّسق ي ،ذيّنق ق  ذلنسنسذّنقق  ،ذيدنغيبذلغيهذ يعذب ق قلل:

ذَاَياس َنِنهذايه حق ذي ي ذلنل قعذي ي ذللعذل ن  ذ 4ّي ي ذللعذَسي يق

اقلأأأع ذنمأأأق ذّاس أأأقع ،ذندأأأي:ذّدق أأأ  ذاأأأهذنسنأأأسذّدأأأي ب  ،ذيلعأأأعذي أأأاذيمأأأق ذّ
ذ. 1ّّ قل  ذلنسنسذّ ل ب  

                                                                                                                                              

 .511،ذ تيلي المنما الصو ب صليل،ذينظل:ذققايال،ذللاذ 5ّ

 .244،ذ تصريب األسما  واأللعالينظل:ذ لقيل،ذاخلذب ايال،ذذ 2ّ

 .2/81،ذشرح الرضيس للقلع،ذبإلذ 1ّ
 .511،ذ ديوانرينظل:ذبنلاذب مي ،ذذ 4ّ

 .1/511،ذهمل المواملينظل:ذب سيياه،ذذ 1ّ
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 التناوا بيل )لعَّال، وِمفعال، أو مفعيل(: -2

أأيغذب  أأهذ مأأي ذنمأأق ذّاس أأقع ذِّنمسأأقع ،ذندأأي:ذ ذنأأالذب صن ،ذ ال  ي أأاذللأألذب سأأيياه 
ذ. 5ّّبنل لذنساقل ،ذيّنمسيع ،ذندي:ذّنق ةذندعيل 

ذذ:ودللتما الصرليةلةوية المحمولة علا النَّسا األنمال ال

ي سنسذلغ ذب صليذلالبسةذب صييةذيلني يقذييظيم يق،ذيبناال ق ذنالذب  الر ذلأيالذ
،ذ 2ّب لغنأأةذياس  يأأق،ذاأأنالذانأأق ذنيلأأق ذنأأالذب اس أأةذيسأأ ناذلأأالذاليأأ ذب صأأيغذيلني يأأق

 ييذلناذ قيلذي اذ سا ا ذب يظق يذب غيييةذ غصيغذب صلايةذب سللية،ذيسندقيعذب يذ
ذب صيغذب صلايةذب اب  ةذلغسذب نس :

 لعَّال: -أ

 أأاعذصأأأييةذّاس أأقع ذاأأأهذب سلليأأأةذاس أأةذيبعأأأدةذلغأأأسذب نلق يأأة،ذإسذ ن يأأأقذ أأأاعذ
 ذاأألنذب صأأييةذ يأألبذب نسنأأسذا أأي هذلنسنأأسذّلعذيلب  ،ذي أأاذخص صأألغأأسذب نسأأ ذ

ذإلبذا   ذلغسذصقد ذصنسةذنابي ذ صنس ه:ذذ

                                                           

 .1/511ب نصالذب سقل ،ذذ:ينظلذ 5ّ

،ذي ي نأأأأقال،ذ41،ذ 5112ذ،1،ذنل لأأأأةذبننعغأأأيذب نصأأأألية،ذالفاااظدللااااة ال نأأأأي ،ذإلأأألباي ،ذينظأأأل:ذذ 2ّ
اللةاة بايل المعيارياة ،ذيدس أقال،ذ نأق ،ذ511قعذلقأل،ذ ،ذ لعنأة:ذلنأدور الكلمة لي اللةةس يمال،ذ

اللساانيا  ب مقالذب مقسأه،ذ،ذيب ميألع،ذللأا521 ،ذ 2111،ذ4،ذالق  ذب ل  ،ذب مأقاللذ،والوصفية
 .255،ذابلذب قايالذب  مقاية،ذ واللةة العربية
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،ذلأأأر بر 2ّبع،ذيلأأأا ذ 5ّيعسغأأأيبذننأأأه:ذب ل  أأأق  ،ذيلي أأأقعذ صأأأقد ذ 1ّ،ذي صأأأقد ذب لأأأر 
أأقل 1ّ،ذي أأل ب  1ّ،ذيب لي أأق ؛ذب أألعذيلأأين ذب  نيأأق  1ّ،ذيلم أأقع 4ّب ليأأع ،ذي أأي ب ذ 8ّ،ذي ن 

ذ. 55ّ،ذيدا با 51ّ،ذيعن قع 1ّ صقد ذب  يق 
أأق  ،ذيدنغأأيبذلغيأأهذ 51ّ،ذيصأأل بي 54ّ،ذيسأأي قيذ أألعذب س أأيي 51ّ،ذيسأأل ب  52ّيرع 

ل ِل عَبِيوودِ     بَِظووالَّ  َرب وو َ  َمَموواق س:ذ ي أأهذ سأأ
،ذ 51ّ،ذي أأق يبذ صأأقد ذب ساأأل:ذلا أأقل 51ّ

قل 25ّ،ذي ص ق  21ّ،ذي ر بر 51ّ،ذياا با 58ّيلي ب ذ صقد ذب سق  ذ 2ّ،ذي ي ب  5ّ،ذي ص 

                                                           

 .1/81،ذاألصول لي النحوينظل:ذبلالذب سلب ،ذذ 5ّ

 .2/81،ذل الحاجاشرح شالية ابينظل:ذبسس لبلقلع،ذذ 2ّ

 .51/28،ذتا  العروسينظل:ذب رلياع،ذذيايذلق دذب  يق ،ذ 1ّ

 .1/182،ذالكتااينظل:ذسيلييه،ذذ 4ّ

أأا،ذذ 1ّ ،ذابلذب ل أأ ذ،ذ دميأأ :ذ دنأأاذلميمأأهعقااود الزواهاار لااي الصااربينظأأل:ذب ميقأأعه،ذلغأأهذلأأالذندن 
 .111 ،ذ 2115،ذ5ب مقالل،ذاذ–ب نصليةذ

 .58/211ذ،تا  العروسينظل:ذب رلياع،ذذ 1ّ

 .2/211،ذالقاموس المحيل؛ذب ميليرآلقاع،ذ1/151،ذالصحاحينظل:ذب عيالع،ذذ 1ّ

 .1/182،ذالكتااينظل:ذسيلييه،ذذ 8ّ

 .1/185ينظل:ذب نصالذب سقل ،ذذ 1ّ

 .1/185،ذهمل الموامل،ذينظل:ذب سيياهذ 51ّ

 .552،ذ الصرب وعلم األصوا ينظل:ذسم قع،ذايريلن،ذذ 55ّ

 .1/511،ذل المواملهمينظل:ذب سيياه،ذذ 52ّ

 .1/511،، لسال العرابلالذننظيلذينظل:ذ 51ّ

 .1/181،ذالكتااينظل:ذسيلييه،ذذ 54ّ

 .1/185ينظل:ذب نصالذب سقل ،ذذ 51ّ

 .1/511،ذهمل المواملينظل:ذب سيياه،ذذ .41سيللذاصغ ،ذآيةذّذ 51ّ

ا،ذذ 51ّ  .1/515،ذالمقتضاينظل:ذب نلل 

 .1/185ب نصالذب سقل ،ذذ 58ّ

ب ن ليعذب ق ليي:ذ"اغ ذب ما بايالذإس ذنالذ لاسذاأهذنعأا يقذيلسأغيق"،ذيب مأا باذاأي:ذب لعأعذذاهذب دايسذ 51ّ
،ذذلسااال العااراب أألعذَنَغأأَ ذب ن أأيالذنأأالذبإللأأعذإ أأسذبن أأي،ذياأأيذاأأهذنسنأأسذب ن سأأ ذلسأأل ب ،ذيلأأي ب .ذ

ذ.55/541
 .1/511،ذهمل المواملينظل:ذب سيياه،ذذ 21ّ

ذبن مأأقظذذ 25ّ ذلغأأسذنسأألةذصأأمةذإ أأسذقأأخ ذي نأأل الذللأألذب ميقأأعه،ذ ال  ب ا ب أأةذلغأأسذب ننسأألةذننيأأقذنأأقذيأأاعو
أقل،ذ أق ،ذي ص  أقذنصأال،ذلمص  ن  ييابي ذلغييق،ذيايذاس قع،ذإن قذنق   ذنالذبس ذليالذّللر بل،ذيلم قع ،ذيبت

 .111 ذعقود الزواهر لي الصرب
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ذ ، 1ّ،ذينل أأأقع 4ّ،ذيدنغأأأيبذلغيأأأهذ يعأأأق :ذ ل أأأقال 1ّيب لأأأال  ذ صأأأقد ذب لأأأال ذ 2ّي أأأي ب 
قل ذ. 8ّيب نق ق ،ذ 1ّ،ذيند ق  1ّينع 

 لاِعل: -ا
بسأأ ذب مقلأأعذب أأابعذلغأأسذب دأأاسذينأأالذ أأق ذلأأه،ذلأأعذلغأأسذذ أأاعذصأأييةذّاقلأأع 

ب نمصياذليقذانقذ غ ذبنسأنقنذب  أهذلنيأ ذلغأسذاقلأع،ذيعأقن ذ  أاعذاس أةذنلققأللذ
ييصأأيذلأأهذب نانأأسذندأأي:ذذلغأأسذصأأقد ذب قأأهن،ذينأأالذاأألنذب صأأيغذنأأقذعأأقنذنأألل لب ذ

يأأقذاسأأعذندأأي:ذّذ أأقنل... ،ذيننيأأقذصأأيغذّبنأأل لذلأأق ل... ،ذيننيأأقذصأأيغذ أأ ذيسأأندذ 
دأقنا ،ذيننيأقذصأيغذعنأي ذذ– خل ذلني ذلغسذيرالذاقلعذنالذ اسعذندأي:ّذ دأناذ

ذنأأأأالذبنن غأأأأةذب  أأأأهذ خق مأأأأ ذب مقلأأأأالذبنسقسأأأأيةذ غعنأأأأدذندأأأأي:ذّاقخيأأأأق ... ،ذي سأأأأع 
ذ  لسنقاقذاهذل  ذب غيةذينسقعنيقذيا   ذلغسذب نس :ذ

ذآاأأأأع 1ّدنغأأأأيبذنق أأأأةذآريأأأأة ذ أأأأق  ذّليذ،ذيذ 55ّب ذلأأأأق  ،ذيغأأأألذ 51ّ،ذينلأأأأقال  لعأأأأع 
ذ. 54ّي قنل،ذ 51ّي قل ذّ عذليذ ل  ،ذ 52ّ ق  

                                                                                                                                              

 .111،ذ عقود الزواهر لي الصربينظل:ذذذ 5ّ

 .2/81،ذشرح شالية ابل الحاجاينظل:ذبسس لبلقلع،ذذ 2ّ

 .51/11ذ،لسال العراينظل:ذبلالذننظيل،ذذ 1ّ

 .1/25،ذالكتااينظل:ذسيلييه،ذذ 4ّ

 .1/182ينظل:ذب نصالذب سقل ،ذذ 1ّ

 .54/518،ذ، تا  العروسينظل:ذب رلياعذ 1ّ

 .511 ،ذ 5111،ذابلذب نسلاةذب عقنسية،ذجديد الصرب العربي صياغة ب خييسله،ذريالذلقنع،ذذ 1ّ

 .54/214،لسال العراينظل:ذبلالذننظيل،ذذ 8ّ

 .5/512،ذلسال العراب  هذ قل ذنالذبإلربن.ذينظل:ذبلالذننظيل،ذذاهذ 1ّ

ِ ذب نلقنِلذآاع.ذينظل:ذسيلييه،ذعسغيبذننهذ يعذلعذب لونة:ذذ 51ّ ذلد   .1/182،ذالكتااإ سذَلَاالق

 .2/515،ذلسال العرابلالذننظيل،ذذ 55ّ

 .2/241،ذب نصالذب سقل ينظل:ذذ 52ّ

 .1/541،ذ51/481،ذتا  العروسيسذيمقعذننهذال ذيسذ ل .ذينظل:ذب رلياع،ذذ 51ّ

 حملما عليه قمل الشاعر:  دنغ ذلغسذب ن س ؛ذنن يقذ  ذيسليذ يقذاسع.ذ 54ّ

ذلق صييذ قنأأأأأألذهايلل نذذذذذذ ذيرلن ذ ن  ذذذذذذذسلال 
 .1/185،ذالكتااسيلييه،ذذذذذذذذ
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ذدأأأأأقلش 1ّ،ذيب لعأأأأأعذب دأأأأأقلي 2ّ،ذيدق أأأأأ  5ّيبنأأأأأل لذدأأأأأق   ،ذي غأأأأأ ذ 4ّ،ذيلعأأأأأع 
ذ 8ّ،ذي أأأي  ذدأأأقنايال 1ّ،ذي دأأأناذب ل نأأأسذايأأأيذدأأأقنا 1ّ،ذيبنأأأل لذدقنأأأع 1ّدأأأق ر ،ذيلعأأأع 
ذخأأقلل 51ّ،ذيب خأأق   1ّعأأقنل ذابخقذ 55ّ،ذيلعأأع  ِنأأَعذلغأأسذب ن سأأ ذ 52ّ،ذي يأأع  أأقذد  ،ذينن 

ذابل ذّليذال   وواء،ذيدنغأأيبذلغيأأهذ ي أأهذ سأأق س:ذ 51ّ يعأأق ذلعأأع  َدافِوو    مَّ
،ذيلعأأعذ 54ّ

ذلب أد 51ّابنلذخقسلذابلأل ذلبدغأة 51ّ،ذيلعأع  لأع  ذلبا 51ّ،ذيبت ي ي أهذ سأق س:ذ،ذ 58ّ،ذيلعأع 

                                                           

 .1/181،ذاالكتاينظل:ذسيلييه،ذذ 5ّ

 .1/511،ذهمل المواملينظل:ذب سيياه،ذذ 2ّ

 .4/14،ذلسال العراب دقليذبآل  .ذينظل:ذبلالذننظيل،ذذ 1ّ

 .4/584 عذظق  .ذينظل:ذب نصالذب سقل ،ذذ 4ّ

 .4/514 عذيس صلذيي يعدذلناذبن  .ذينظل:ذب نصالذب سقل ،ذذ 1ّ

 .4/228ينظل:ذب نصالذب سقل ،ذذ 1ّ

.ذ 1ّ  .4/241،ذنصالذب سقل ب ينظل:ذذ عذبلي  

 .4/241،ذلسال العراينظل:ذبلالذننظيل،ذذ 8ّ

ذيغ عي ذيلليهذعقنليدنغيبذلغيهذ يعذب ققلل:ذذ 1ّ ذ.يليح 
 .51/411،ذتا  العروسينظل:ذب رلياع،ذذذذذذ

،ذلسااال العاارااأأيذب مغيأأعذنأأالذب نيأأع،ذيدنغأأينذلغأأسذب ن سأأ ؛ذنن أأهذسذاسأأعذ أأه.ذينظأأل:ذبلأأالذننظأأيل،ذذ 51ّ
1/581. 

 .55/521،ذتا  العروسنظل:ذب رلياع،ذيذ 55ّ

 .1/212،ذ، لسال العرايسنهذنظغ .ذينظل:ذبلالذننظيلذ 52ّ

 .1/185،ذالكتااينظل:ذسيلييه،ذذدنغ ذلغسذب ن س ؛ذنن يقذ  ذيسليذ يقذاسع.ذ 51ّ

 .5/541،ذالخصائص ؛ذينظل:ذبلالذعنه،ذ1سيللذب اقل ،ذآيةذّذ 54ّ

 .55/154،ذ، تا  العروسلغسذب ن س .ذينظل:ذب رلياع ق يب:ذيخسلذلغسذب مسعذيابنلذيابللذذ 51ّ

 .1/214،ذلسال العراينظل:ذبلالذننظيل،ذذ 51ّ

 .1/521ب لبدغةذ ليالذ غلللذيبنن س.ذينظل:ذب نصالذب سقل ،ذذياهذ 51ّ

ذيننهذ يعذ لهذلاي ذب يل ه:ذ 58ّ
ذالق ذيعندذ  ذ   ذإ سذننسذذذذذذذايصلحذلباب ذيلمسذب نر ذلق دعنذذذذذذذذذذ

 .8/521،ذتا  العروسظل:ذب رلياع،ذين



 

 
 

548 

  اِضووويَة ِعيَشوووة ذلبنأأأح ّ5ِقذرَّ يب لدأأألذ،ذ 4ّ،ذيلعأأأعذسأأأق ي 1ّ،ذب نق أأأةذب سأأق لة 2ّ،ذيلعأأأع 
ذسقيقذ ، 1ّ،ذيلععذسق ح 1ّ،ذيققلذسقي.ذ 1ّب سقعل ،ذ 51ّ،ذيققلل 1ّ،ذيلععذققد  8ّ لب  

ذاقخيأأأأق ذ 55ّيدنغأأأأيبذعأأأأقل ذلغأأأأسذب ن سأأأأ ذيعأأأأقللةذلغأأأأسذب مسأأأأع ،ذيبنأأأأل لذ 52ّي يأأأأقعق
ذ 51ّ،ذينق أةذلقليأة 51ّلأيالذلأق لل،ذيذ 51ّ،ذينق ةذلق أل 54ّ،ذيابل ةذظق د 51ّاق   ،ذينلأقال 

لأأعذلققأأيةذ، 51ّ ل ذلققأأ يذ،ذ 58ّلقسأأع يدنغأأيبذلغيأأهذ ي أأهذذ، 5ّيليأأح ذلقصأأيذذذ 21ّيبت

                                                           

 .1/182،ذالكتاا ؛ذينظل:ذسيلييه،ذ1،ذآيةذّمقللةسيللذب ذ 5ّ

 .151 ذ،، شرح جمل الزجاجيينظل:ذبلالذلصميلذ 2ّ

ينظل:ذب سنيالذذ،ذلنسنسذب ن س ؛ذ عذلب ذسي .َسآئِبَة   َملَ  بَِحيَرة   ِم  الل هُ  َجعَلَ  َمايننهذ ي هذ سق س:ذذ 1ّ
 .2/125،ذالمصول الدرب دغله،ذ

 .151،ذ ، شرح جمل الزجاجيينظل:ذبلالذلصميلذذ 4ّ

 .55/111،ذ، تا  العروسينظل:ذب رلياعذ 1ّ

 .1/141،ذلسال العرالييلذاقنذلغسذب ن س .ذينظل:ذبلالذننظيل،ذذ 1ّ

 .1/221دنغياقذلغسذسلال،ذي قنل.ذينظل:ذب نصالذب سقل ،ذذ 1ّ

؛ذ عذنسأمهذلغأسذب ن سأ .ذينظألذب نصأالذدلسذبلالذبنللبله:ذسم ذب ليحذب  لب ذ 8ّ ،ذي سم ذايأيذسأقيق
 .1/211ب سقل ،ذ

 .1/84ذالمحكم،:ذبلالذسيان،ذينظلذ 1ّ

 .5/244،ذالمحكمينظل:ذبلالذسيان،ذذ عذصقد ذقسل.ذ 51ّ

 .1/21،ذلسال العراينظل:ذبلالذننظيل،ذذ 55ّ

ذاقلال ذسذ ليالذعندذَاس الن.ذ 52ّ  .1/511ذالمحكم،ينظل:ذبلالذسيان،ذذ عذنظغنة،ذيدنغياقذلغسذب ن س ؛ذنال 

ا،ذذ 51ّ  .1/511،ذالمقتضاينظل:ذب نلل 

 .1/581،ذلسال العراينظل:ذبلالذننظيل،ذذ 54ّ

 .1/411،ذتا  العروسنالذسلسةذ ي ق .ذينظل:ذب رلياع،ذذ ب سق ل:ذلعذ ن سذيعسذ 51ّ

 .51/112،ذلسال العرا عذلب ذليبل.ذينظل:ذبلالذننظيل،ذذ 51ّ

لعذليبل:ذ عذإلذ 51ّ  .51/82بذلقن ذاهذنللسذسذدن ذايه،ذيدنغياقذلغسذب ن س .ذب نصالذب سقل ،ذيبت

ذيلغيهذدنغيبذ يعذ لهذليي :ذ 58ّ
ذلد ذب نلقنلذلقسع ذ نن سذليقذب يسسي ذد سذ  ل اقذذذذذذذإ سذني يق

 .5/12ذالمحكم،بلالذسيان،ذذينظل:ذذذذذذذذ

 .51/511ب سقل ،ذنالذ لقل ذبنل ،ذايهذلقق ؛ذ عذلب ذلق .ذينظل:ذب نصالذذ 51ّ

 .2/211ينظل:ذبلالذسيان،ذب ندل ،ذذ 21ّ
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ورِ  ِمو    ال يَوم  َ  َعاِص َ  لَ  سأق س:ذ الل وهِ  أَم 
ذغأقل  1ّ،ذيبنأل لذلأق ل 2ّ ،ذ 1ّيب مأقل  4ّ،ذيلعأع 

ذاقلهذلنانذاقلية ذ يعذب ق قلل:دنغيبذلغيهذ،ذيذ 1ّيلعع 
ذاقَن هذن َمر َلأأأه ذ ذ. 1ّأأأه ذ قنِسة ،ذي  ذ لالذنمن سأذذذاهذلعذيي ق

ذس أأح 51ّ،ذيلعأأع ذسدأأ  1ّ،ذيسلأأال 8ّيسأأي ذلقسأأاذ أأةيذ،ذ 55ّ،ذيليأأح  ،ذ 52ّب سأأيالذب ال ن 
ذنأأأقد  51ّينأأأقنذنأأأق حذ عذّليذنغأأأح  ،ذ 51ّ،ذينق أأأةذنأأأقند 51ّ،ذيلغأأأا ذنقدأأأع 54ّ،ذيلعأأأع 

ذنقلع ذ. 51ّيلعع 

                                                                                                                                              
الادر  .ذينظأل:ذب سأنيالذب دغلأه،ذ22،ذسأيللذيأين ،ذآيأةذَّعاِصوف   ِريوح   َجاءت َهوايلا ذاأهذ ي أهذ سأق س:ذذ 5ّ

 .4/211،ذالمصول
 .541-5/544،ذالخصائص ؛ذينظل:ذبلالذعنه،ذ41سيللذايا،ذآيةذّذ 2ّ
ةذدأأقن ذنأأالذدنأأ ،ذيسذخأأق لذنأأالذخ أأل،ذيسذاأأقالذنأأالذايأأل،ذيسذ أأق يب:ذ أأي ذلأأق لذنأأالذلمأأل ذلننر أأذ 1ّ

ذلغأسذب مسأع،ذايسأ ينهذلأهذلن أقذيعألعذلغأسذ ذلعذيبداذنالذالنذبسأ ذاقلأعذياأيذعأقلق ققللذنالذقسل؛ذنال 
 .2/81،ذالدر المصولاس عذيايذاسيع،ذي لنهذبس ذلنسنسذب ن س .ذينظل:ذب سنيالذب دغله،ذ

ينظل:ذبلأالذذقال،ذعندذغقل ذلنسنسذب يلي ،ذلغسذب ن س ذ عذليذإغلب ذ يذ يلي .ن ذب ندل :ذب ي ل ب ذللذعقنذاهذذ 4ّ
 .1/111،ذالمحكمسيان،ذ

ذايبلأأع:ذإن نأأقذاأأيذعنأأدذاقلغأأةذالأأعذذ 1ّ  أأقعذب عأأيالعذاأأهذعنسأأهذلغأأسذاأأيبل :ذاأأيذقأأقل ذسذي مأأق ذلغيأأه؛ذنال 
 .1/111،ذالصحاح،ذب عيالعذينظل:ذعقللةذعيبل .

 .55/252،ذالعرا، لسال ينظل:ذبلالذننظيلذ 1ّ
 .52/211ينظل:ذب نصالذب سقل ،ذذ 1ّ
 .1/518،ذلسال العرالالذاقنذيلين ي ذ صايبذلب ذلسقاذلغسذب ن س .ذينظل:ذبلالذننظيل،ذذ 8ّ
 .1/185ذالكتاا،ينظل:ذسيلييه،ذذدنغ ذلغسذب ن س ؛ذنن يقذ  ذيسليذ يقذاسع.ذ 1ّ
ذ.51/221،ذالمحكمينظل:ذبلالذسيان،ذذ 51ّ
َسل نَانهذ ي هذ سق س:ذعسغيبذنذ 55ّ يَاحَ  َمأَر  الادر  .ذينظل:ذب سنيالذب دغلأه،ذ22سيللذب دعل،ذآيةذّذ.لََماقِحَ  الر ِ

 .4/214،ذالمصول
ِنأَعذلغأسذب ن سأ ذلألعذيلب .ذينظأل:ذذ 52ّ ب سيالذب ال نأةذب  أهذ صأي ذبإلنسأقالذيسذيمي أيالذ ن  أهذب سأيال،ذي لأالذد 

ذ.51/211،ذلسال العرابلالذننظيل،ذ
بلالذللنعذلنقذيمقع:ذلعع ذ قل ؛ذ عذليذ ل ،ذيابل ذليذال ،ذ قع:ذيسذيليالذالبذعقليق ذلغسذب مسع.ذذ قعذ 51ّ

 .1/541ينظل:ذب نصالذب سقل ،ذ
،ذلسااال العااراب ندأأ :ذاأأيذب غأألالذب خأأق  ذلأأالذلغأأيل،ذدنغياأأقذلغأأسذسلأأالذي أأقنل.ذينظأأل:ذبلأأالذننظأأيل،ذذ 54ّ

54/28. 
 .51/11،ذالمخصص:ذبلالذسيان،ذينظلذ 51ّ
ذعسغيبذننهذ يعذب ققلل:ذ 51ّ

ذ صقاييقذلغسذغيلذنقندذذذذذذذنمغصةذ اذ اعل يقذادي يقذهلين
 .22/225،ذ، تا  العروسينظل:ذب رلياعذذذذذذذذذ

 .1/81،ذاألصول لي النحوينظل:ذبلالذب سل ب ،ذذ عذليذنلع.ذ 51ّ
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ذنقيقذ ذنققأل 2ّ،ذيب ن قِق  5ّيلعع  ،ذي أيعذب ق أقلل:ذلغينأهذ يأ ذيأقذ نينأةذ 1ّ،ذيليح 
ذنقلع 4ّنقص  ذ. 1ّ،ذيلعع 
ذ يعذب ق قلل:ذدنغيبذلغيهذيذ

ذد  سذب غ ذ ل هذذ صقلي   ذلغ  ذنالذب غ ييذاقِع ِذذذذذذيعذننيال  ذ، 1َّلَيبِنهذاهذيي ق
ذيبا ذ ذ. 51ّ،ذيبنل لذيب ا 1ّ،ذيب يبصه 8ّ،ذب ايالذب يبص  1ّيلعع 

ذ يعذب ق قلل:ذذلغيهدنغيبيذ
ذنالذب نخقاِةذدي هذذذ ِ ذب يقناِلذب ن اي يإاالذذذذذذذ سيعذب ل ق   ذ. 55ّعذَلل 

 َلِعل: - 
اِسأأأع ذ أأأاعذلغأأأسذب نسأأأ ذإلبذا  أأأ ذلغأأأسذصأأأقد ذ ل أأأاذب غيييأأأيالذ الذصأأأييةذّ

ب قأهن،ذ عذ نيأأقذ قأأ ل ذنأدذصأأييةذاقلأأعذاأهذب اس أأةذلغأأسذب نسأ ،ذإسذ ن نأأقذينأأالذ
ب  نأأأأقي ذب نلققأأأألذاأأأأهذذ-لغأأأأسذبنغغأأأأ ذ-  لسنأأأأقذ يأأأألنذب صأأأأييةذ أأأأ ذنغدأأأأظذخأأأأالع

                                                           

 .54/254،ذلسال العرا عذنالذ ي ذندقل:ذنديع،ذيدنغينذلغسذ قنلذيسلال.ذينظل:ذبلالذننظيل،ذذ 5ّ

 .1/81،ذاألصول لي النحوينظل:ذبلالذب سل ب ،ذذ 2ّ

 .1/284،ذالدر المصولينظل:ذب سنيالذب دغله،ذذ 1ّ

 .1/182،ذالكتااينظل:ذسيلييه،ذذ 4ّ

 .51/211،ذلسال العراينظل:ذبلالذننظيل،ذذ 1ّ

 .4/111،ذتا  العروسينظل:ذب رلياع،ذذاقع :ذ عذلعذاع ،ذيالبذسذيليالذإس ذلغسذب ن س .ذ 1ّ

 .1/11،ذالمحكمينظل:ذبلالذسيان،ذذب يبا :ذب س نيال.ذ 1ّ

ذب أأانيالذايأأهذ لأأق ييذينقأأق ذلغأأسذب سلأأقا،ذذ 8ّ ذلغأأسذب ن سأأ ،ذ عذليذيصأأ ؛ذنال  ب يصأأ :ذب   سأأ ذييلأأيالذدين أألق
ي ُ  َملَوهُ ييلاذل أ ذاأهذ ي أهذ سأق س:ذ  الادرينظأل:ذب سأنيالذب دغلأه،ذذ .12سأيللذب ندأع،ذآيأةذّذَماِصوبًا الود ِ

 .4/114،ذالمصول

 .51/221،ذلسال العرانالذ يصس.ذينظل:ذبلالذننظيل،ذذ 1ّ

 .1/121،ذتا  العروسعسغيبذيب الذلغسذب مسع،ذ ن قذيب اذلغسذب ن س ذدلقنذ سغ .ذينظل:ذب رلياع،ذذ 51ّ

 .51/121،ذ، لسال العراينظل:ذبلالذننظيلذ 55ّ
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 ذيدأأااقذايالذاقلأأع،ذلب ذنأأقذلقنأأ ذ سأأ سنعذّاِسأأعيال،ذال يأأبسأأ سنقعذاأأق يالذب صأأيي 
ذنالذبنن غةذب  هذ  لسنقاقذاهذل  ذب غيةذينسقعنيق،ذيا   ذلغسذب نس :ذذ ذي سع 

ذلسأأ  ذ أأِل  2ّ،ذسأأدقلةذلأألال 5ّندأأي:ذلاأأال  ذَدأأِاس 4ّ،ذعِسأأا 1ّ،ذيلعأأع  ،ذ 1ّ،ذلعأأع 
ذ ذدِقي 8ّ،ذيلعع ذدرال 1ّ،ذنصع ذدِل  1ّليدلعع  ذذ. 1ّ،ذ نل 

ذَخلأل 52ّ،ذدِلأش 55ّ،ذيلعأعذدِلأل 51ّدِصأيذلعأع ذيذ ذ 54ّ،ذيخِقأ  51ّ،ذلعأع  ،ذينلأق  
ذخِنأأل 51ّخِعأأد ذيلغنأأةذخني أأة 51ّ،ذلعأأع  ذالِأألذ 51ّ،ذيلأأال ذخأأالق ،ذابن ذ 58ّاِنأأل،ذيلعأأع 

                                                           

 .1/424،ذتا  العروس عذننلس .ذينظل:ذب رلياع،ذذ 5ّ

ذتاا  العاروس،يقذندني ةذلغسذب ن س ،ذيللألذ ن أهذ أ ذيسأندذلأالذب سأل ذسأدقلةذلألابن.ذينظأل:ذب رليأاع،ذإن ذذ 2ّ
1/452. 

 .2/251،ذلسال العرا عذدنغ ذ لبلق .ذبلالذننظيل،ذذ 1ّ

ذنقذاي يقذننقذل غي ذلهذذذذذدنغيبذلغيه:ذذلذ 4ّ ذانقن ذ عيبيذل االذ ينيقذعساذذيال 
ذ.1/541ذ،لسال العراينظل:ذبلالذننظيل،ذ

 .1/211،ذتا  العروسينظل:ذب رلياع،ذذ 1ّ

 .1/184،ذالكتااينظل:ذسيلييه،ذذ 1ّ

 .2/415،ذالمحكمينظل:ذبلالذسيان،ذذ 1ّ

 .4/511،ذ، لسال العراينظل:ذبلالذننظيلذ 8ّ

 .21/541،ذتا  العروسينظل:ذب رلياع،ذذ 1ّ

 .21/541،ذتا  العروسندل ذب سمعذن ليالذب ل ع.ذينظل:ذب رلياع،ذذ 51ّ

 .2/584،ذلسال العراينظل:ذبلالذننظيل،ذذ 55ّ

 .4/584ينظل:ذب نصالذب سقل ،ذذ 52ّ

 .55/521،ذ، تا  العروسسذيلقاذيسليذإسذ الذيليالذلغسذب ن س .ذينظل:ذب رلياعذ 51ّ

ذيبس قيايبذلغيهذلميعذلن لل:ذ 54ّ
ا  ذخِق للل ذذذذذذ َللهذَي  د ذِنل  ا ذلغسذِإ أأأِلنذذذذذذذذي ا  ذيل  ذ  

 .1/51،ذ، لسال العراالذننظيلينظل:ذبل

ذل د .ذياهذ سقالذب سأل :ذاأيذلغأسذب نسأ ذذ 51ّ ذننهذ يعذ لهذامس :ذخِعد ذنعد ذذعقيق دلسذبلالذعننهذ ال 
 .1/11،ذ، لسال العراننهذسذاسعذ هذيصغحذ الذيليالذخعدذندنيس ذلغيه.ذينظل:ذبلالذننظيل

ذل قنينيقذذذذذإلبذللل ذلقذ 51ّ ذب نخق   ذ نلقالذب خِنلدنغيبذلغيه:ذذيعل 
 .1/511ينظل:ذبلالذننظيل،ذ سقالذب سل ،ذذذذذ

ذلغأسذب مسأعذنن أقذسذنسغأ ذخنيأ ذب لغنأة،ذي لن أهذلغأسذب ن سأ .ذينظأل:ذبلأالذننظأيلذ 51ّ ، لساال  يع:ذي ي ذخأالق
 .1/512،ذالعرا

 .1/211،ذلسال العراينظل:ذبلالذننظيل،ذذ 58ّ
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ذاِنأأأأي 5ّاِاأأأأال ذلليأأأأةذ، 2ّ،ذلعأأأأع  ذللأأأأ  1ّينأأأأقل  ذ 1ّ،ذي أأأأي ذل سأأأأيال 4ّ،ذلعأأأأع  ،ذيلعأأأأع 
ذسأأأأ ه 1ّيلعأأأأع ذلِي ،ذ 1ّلِلأأأأش ذقأأأأِيع 8ّ،ذلعأأأأع  ذاِسأأأأ  1ّ،ذلعأأأأع  ،ذ ل ذ 51ّ،ذلعأأأأع 

ذلأأأأأشقذ 51ّ،ذنأأأأأقنذلأأأأأل  52ّ.ذيي مأأأأأقع:ذاسغأأأأأهذاِنأأأأأي 55ّاِغدأأأأأة ،ذنق أأأأأةذ 54ّ،ذلسيأأأأأل 
ذلِنأع 51ّ،ذي ل ذلِما 51َّلقية ذَغأِلا 51ّ،ذلعأع  ذاِظأدذ، 58ّ،ذاأق ل  ذ 51ّ نأل  ،ذيلعأع 

ذ أأِا  21ّاِلأأه ذنِدأأ ،ذ 21ّ،ذي ل ذلغ أأة 22ّ،ذ يغأأةذ ِنأألل 25ّ،ذعنأأع  ذ 24ّيلعأأع  ،ذ أأي  
                                                           

:ذابن ذااالذللِ ي،ذينظل:ذبلالذنذ 5ّ  .1/211،ذلسال العرانظيل،ذدلسذبلالذبنللبله 

 .1/118،ذلسال العراينظل:ذبلالذننظيل،ذذ 2ّ

ذذ نقاذبلالذبنللبله:ذينمدالذننهذ يلق ذننميدق ذذذذَ نسق ذيسذي ل ذيسذَلِليق ذنمايدق .ذ 1ّ
ذ.1/11،ذ، لسال العرابلالذننظيلذينظل:ذذذذ

 .1/25،ذمالمحكلععذلِل ذلل يذعسييذب ديغةذلغسذب ن س .ذينظل:ذبلالذسيان،ذذ 4ّ

 .1/11،ذلسال العراينظل:ذبلالذننظيل،ذذ 1ّ

ذ.ذيدنغيبذننهذ يعذب ققلل:1/511ينظل:ذب نصالذب سقل ،ذذ 1ّ
ذيسذ ل    ذدليل هذذذذذلِلشذب لنقالذ اي ذنقهذبنصمل    ذبنصلا  

 .1/214،ذلسال العراينظل:ذبلالذننظيل،ذذ 1ّ

 .1/184،ذالكتااينظل:ذسيلييه،ذذ 8ّ

.النذلالذبلالذبنذ 1ّ  .1/211،ذلمحكمينظل:ذبلالذسيان،ذبذللبله 

 .1/184،ذالكتااينظل:ذسيليله،ذذ 51ّ

 .1/181،ذتا  العروسل يللذب اغح.ذينظل:ذب رلياع،ذذ 55ّ

 .24/11،ذتا  العروسب ن  ي ذلقننل.ذينظل:ذب رلياع،ذذ 52ّ

 .1/121،ذتا  العروسايذلغسذب ن س ؛ذننهذسذاسعذ ه.ذينظل:ذب رلياع،ذذ 51ّ

 .2/211ذالمحكم،اهذب سققن.ذينظل:ذبلالذسيان،ذذيرياذ 54ّ

 .21/211،ذالمحكمينظل:ذبلالذسيان،ذذ 51ّ

 .51/222،ذ: لسال العرا عذن دعنل.بلالذننظيلذ 51ّ

 .1/184،ذالكتااينظل:ذسيلييه،ذذ 51ّ

 .8/411،ذتا  العروسينظل:ذب رلياع،ذذ 58ّ

 .25/111،ذتا  العروس عذقايا ذقنيد.ذب رلياع،ذذ 51ّ

 .55/252،ذلسال العراالذننظيل،ذينظل:ذبلذ 21ّ

ذدغنيبذلغيهذ يعذلقنلذلالذاميع:ذ 25ّ
ننهذسييذ دل   ذغيلذلقاقذذذذ ذيسذ ِا ذإلبذب  ن ذب عيبِ ذذيبت
 .25/121،ذتا  العروسينظل:ذب رلياع،ذذذذذذ

 .51/414،ذتا  العروس؛ذب رلياع،ذ52/581،ذلسال العراينظل:ذبلالذننظيل،ذذ 22ّ

 .1/11ذالمحكم،ينظل:ذبلالذسيان،ذذ 21ّ

 .54/28،ذلسال العراب غلالذلالذلغيل.ذذهيايذب لععذب لعذيق يذ 24ّ
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ذنسأأظ 5ّنأأِر  ذنِسأأ ،ذ 2ّ،ذيِدأأل. ذنيأأل 1ّيلأأيش  ،ذ 1ّ،ذي دأأ  ذيِا  1ّ،ذي ل ذيِاسأأة 4ّ،ذلعأأع 
ذيِمظ ذ. 1ّيلعع 

 ِمفعال: -د
نلق يأة،ذي أي هذاألنذب صأييةذنالذ قيلذب اسس ذ صييةذّنمسقع ذ نيأقذ سأ سنعذ غ

  أاعذلغأسذب نسأ ذ عذلنسنأسذّلب  ،ذيغق لأق ذنأقذبسأ سنغ ذاأهذيصأيذب نانأس،ذ يعق ذ
ذبس سنذإس ذ ذنالذبنن غةذب  هذ  لسنقاقذذ يقذلقالذ غيال ذق ال  نمقلنةذندذب صيغذب سقلمة،ذي سع 

ذاهذل  ذب غيةذينسقعنيق،ذيا   ذلغسذب نس :ذذذذ
ذ. 51ّ،ذنق ةذِنماقل 1ّ،ذِنساقل 8ّندي:ذِنخمقل

 ُمفِعل: -ها

 سا ا ذاسس ذصييةذّنمسأع ذاأهذب سلليأة،ذي أاذبسأ سنغ ذ غاس أةذلغأسذب نسأ ،ذ
ذنالذبنن غةذب  هذ  لسنقاقذا  هذل  ذب غيةذينسقعنيق،ذيا   ذلغسذب نس :ي سع 

                                                           

 .21/115،ذتا  العروسينظل:ذب رلياع،ذذ 5ّ

 .54/211،ذلسال العرابق يسذب عنق .ذينظل:ذبلالذننظيل،ذذ 2ّ

،ذلساااال العاااراإن نأأأقذاأأأيذلغأأأسذب ن سأأأ ؛ذنن أأأقذ أأأ ذنسأأأنسي ذ أأأق يب:ذنِسأأأ ذب سأأأيش.ذينظأأأل:ذبلأأأالذننظأأأيل،ذذ 1ّ
54/112. 

ذعسغيبذننهذ يعذب ققلل:ذ 4ّ
ذ ل للذذذذ ذب غيَعذي لال     ِ ذذذذذذذذذذسذ  ا  ذي لننهذَنِيل  ذلغيغه  ذ س  
 .1/184سيلييه،ذب ل ق ،ذذذذذذ

 .51/8،ذ، تا  العروسينظل:ذب رلياعذ 1ّ

 .1/11،ذالمحكم ينظل:ذبلالذسيان،ذ 1ّ

، :ذلالانأأقذلغأأسذب نسأأ .ذينظأأل:ذبلأأالذننظأأيليللأأليبذنسيأأقذلغأأسذب ن سأأ ذ يعأأق ذّيم أأظ ذلق عأأ ،ذي أأق يبذ 1ّ
 .51/125،ذلسال العرا

 .1/511،ذهمل المواملينظل:ذب سيياه،ذذ 8ّ

 ينظل:ذب نصالذب سقل .ذ 1ّ

 .52/511ذ،، لسال العراينظل:ذبلالذننظيلذ 51ّ
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أأاِل  ،ذبنأأل لذ 4ّ،ذاعقعأأةذن سِعأأع 1ّ،ذظليأأةذن قأأِاال 2ّ،ذبنأأل لذن لعأأد 5ّندأأي:ذن 
ن اِمع

ذ. 1ّ،ذ ل ذن نِدع 1ّ
 وا مفعول:

نمسأيع ذانأقذبسأ ذب نمسأيعذب أابعذلغأسذب دأاسذينأالذ ي ذب نمصياذنالذصييةذّ
لنيأأ ذلغأأسذنمسأأيع،ذيعأأقن ذي أأدذلغيأأه،ذلأأعذب نمصأأياذليأأقذانأأقذ غأأ ذبنسأأنقنذب  أأهذ

ذنالذبنن غةذب  هذ  لسنقاأقذاأهذل أ ذ اعذاس ةذنلققللذلغسذب نس ذلأذّ  لع ،ذي سع 
 ب غيةذينسقعنيق،ذيا   ذلغسذب نس :

،ذذ 55ّنس أأأأأأينذ، 51ّنقأأأأأأييل،ذ 1ّ،ذنسأأأأأأنيال 8ّنعنأأأأأأيالذ، 1ّندأأأأأأي:ذنلأأأأأأقالذنأأأأأأيني 
ذ. 54ّ،ذنينيال 51ّنندي ذ، 52ّنغسيال

 َلَعول: -ز
ذس ،ذينن قذدنعذلغسذل  :ذاسيع ذلغسذب نا   ذصييةذّ

ذ. 51ّ،ذ ايع 51ّللي 

                                                           

 .1/212،ذ، لسال العرابلالذننظيلينظل:ذذ 5ّ

 .1/184ذالكتاا،ينظل:ذسيلييه،ذذ 2ّ

 .8/45،ذلسال العراينظل:ذبلالذننظيل،ذذ 1ّ

 .1/512ب دنياذانابيع،ذ دمي :ذللاذالمحكم،ينظل:ذبلالذسيان،ذذ 4ّ

 .2/81،ذ، شرح الكاليةينظل:ذبسس لبلقلعذ 1ّ

 .1/284،ذالمحكمينظل:ذبلالذسيان،ذذ 1ّ

 .5/512،لسال العراينظل:ذبلالذننظيل،ذذ 1ّ

 .242،ذ تصريب األسما  واأللعالينظل:ذ لقيل،ذاخلذب ايال،ذذ 8ّ

 .242ينظل:ذب نصالذب سقل ،ذ ذ 1ّ

 .ينظل:ذب نصالذب سقل ذ 51ّ

 .ينظل:ذب نصالذب سقل ذ 55ّ

 .ينظل:ذب نصالذب سقل ذ 52ّ

 .ينظل:ذب نصالذب سقل ذ 51ّ

 .ينظل:ذب نصالذب سقل ذ 54ّ

 .111،ذ إمال  ما ملَّ بر الرحملينظل:ذب سلللع،ذذ 51ّ

ذ.51/11ذالمخصصبلالذسيان:ذذينظل:ذ 51ّ
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 مفعيل:-ح
ذ سا ذصييةذّنمسيع ذنالذب صيغذب  هذدنغ ذلغسذب نس :ذ

ذ. 5ّندي:ذندعيل
 منفعل: -ل

ذ 2ّ،ذلغسذب نس .بِهِ  ُمنفَِطر   السََّماءدنعذب خغيعذلالذ دناذ ي هذ سق س:ذ
 صيغ الجموع الُملحقة بما  النَّسا: -ي

أأأيغذب اب  أأأةذلغأأأ سذب نسأأأ ،ذصأأأيغذب عنأأأي ذب  أأأهذ  دمأأأ ذليأأأقذب يأأأقن،ذي ميأأأاذنأأأالذب صن
ذنأأأالذبنن غأأأةذب  أأأهذذ-ب يأأأقنذذنأأأدذصأأأييةذب عنأأأدذ-ب الصأأأمةذ انأأأقذنسنأأأسذب نسأأأ ،ذي سأأأع 

ذ  لسنقاقذاهذل  ذب غيةذينسقعنيق،ذيا   ذلغسذب نس :ذ
،ذ 1ّ،ذبنقأأأأأأأقالل 1ّ،ذبنقأأأأأأأقل ة 1ّ،ذبندقيصأأأأأأأة 4ّ،ذبندأأأأأأأقنلل 1ّندأأأأأأأي:ذبنلقلصأأأأأأأة

،ذ 51ّ،ذب ننأأأأأأقللل 52ّ،ذب نيق لأأأأأأة 55ّب نسأأأأأأقنسةذ، 51ّب سأأأأأألقلعةذ، 1ّلسأأأأأأةب  لق ، 8ّب للبلأأأأأألل
 . 54ّب نيبرعة

                                                           
 .1/511،ذمل المواملهينظل:ذب سيياه،ذذ 5ّ
ذّ ذ 2ّ ،ذ4،ذقليذيعلاذييسيذب دنقاع،ذنل لةذنصأل،ذّا.  ،ذا(، الكشاباأ118ينظل:ذب رنخقلع 

 415. 
ذ لن ذللاب ذآلعذبنللقصق.ذيب غهذ يذلن ذ يلبذخق صق ذذذدنغيبذلغيهذ يعذب ق قلل:ذ 1ّ

 .1/5111،ذينظل:ذب عيالع،ذب صدقي
 .2/111ينظل:ذب نصالذب سقل ،ذذ 4ّ
 .4/215،ذلسال العرانظل:ذبلالذننظيل،ذيذ 1ّ
 .5/258،ذالمحكمننسيليالذإ سذبنقسس،ذيب يقنذ غن س .ذينظل:ذبلالذسيان،ذذ 1ّ
 .1/512،ذالدر المصولينظل:ذب سنيالذب دغله،ذذ 1ّ

 .2/188ذالصحاح،ينظل:ذب عيالع،ذذ 8ّ

 .2/252،ذل العرالساا ذنغي ذب ينالذب يبداذي لدذبآلخل،ذيربايبذب يقنذ غنس .ذبلالذننظيل،ذذ 1ّ

نأيالذنأدذل أي ذب س أمينةذب لدليأة،ذي دأاا ذسأليعه،ذياخغأ ذاأهذعنسأهذب يأقنذ غن سأ .ذذ 51ّ ا ذ ي ذلييذعغأاذنأالذب سأناذيب ينأا،ذيلين
 .1/511ينظل:ذبلالذننظيل،ذ سقالذب سل ،ذ

 .1/281،ذب نصالذب سقل ذ: يقنذ غنس .ذينظلنسندذ ليذ ليغةذي مقعذ ي ذب نسقنسة،ذياخغ ذبذ 55ّ

 .4/215،ذلسال العراينظل:ذبلالذننظيل،ذذ 52ّ

 .2/811ذالصحاح،يا ذآعذننلل.ذينظل:ذب عيالع،ذذ 51ّ

 .1/512ذ،الدر المصولذينظل:ذب سنيالذب دغله،ذ 54ّ
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 الخاتمة:

ل  الد راسة إلا جملة مل النتائا منما:  توصَّ

إالذ ن ةذ ننقاق ذ يييةذ للالذلصيللذ يذليخل ذإ سذبسس سنقعذب غييعذب لعذذ-5
نأأالذعيبنلأأهذاأأهذ  نأأقنذب  مسيأأاذب غويأأيع،ذاأأق سل ذبسأأ سنغيبذاأألنذذسذينلأأالذ الذنيمأأعذ ي أأق ذ

ب صيغذ غاس ةذلغسذب نس ،ذياهذصيغذ دنعذليالذاس  يقذنسأقنهذنسعني أةذندأا ال،ذ
ذلأأأأذّلع،ذيلب  ،ذياأأألبذب  خصأأأي ذب أأأاس هذيلقأأأيذ الذبسسأأأ سنقعذب سللأأأهذ  ن  غأأأ  

ذلنأأاذدأا ذيأقنذب نسأ ذادسأ ،ذلأأعذ سأاباقذي  يعأاذ نأقذصأأييق ذنسأغي ذب نسأ ذ أ ذيمأي 
لايغةذ اعذنقذ اعذلغيهذيأقنذب نسأ ،ذياأهذصأيغذندأا الذيبعأدةذب نسأقنهذبسأ سنغ ذ
اهذب ملآالذب للي ،ذياأهذب قأسلذب سللأهذاأهذلصأيلذبسد عأق ،ذييعيأ ذلنأقنذلغييأقذ
ب ل يلذنالذب نسق عذب غييي ة،ذد أسذلقنأ ذ غأ ذب صأيغذنأالذب  منيأق ذب  أهذلقنأ ذ لأيلذ

اأأهذذ–قنأأ ذلنأأاذنسظنيأأ ذخقلعأأةذلأأالذايب أألذب ميأأق ذلأأق لغ ذنأأالذ نيأأقذذلذ- ندق نأأقذ
ذ لني ي ذب ننامية،ذياهذ يييال ي ذب  صليمية،ذياهذ  يس ي ذب غييية.ذ

إالذب نظلذإ سذب ايلذب اس هذ يألنذبنننأقاذاأهذسأيق ق يقذب ملآنيأةذيب قأسليةذذ-2
،ذيلقأأأيذ نأأأقذ الذب نسنأأأسذ   أأألذ أأأي يلب ذنلققأأألب ذاأأأهذ لنيأأأةذ-ب سأأأقلمةذب أأألللذ–ب نخ غمأأأةذ

ب نلللذيب نانس،ذايلبذبسنريقيذب لعذدصأعذليصأيذب نانأسذلصأييةذب نأللل،ذنأ  ذ
بسأأ عقلةذ غنسنأأسذيايب أألن.ذي دم أأ ذاأألبذن يعأأةذب أأايلذب ندأأيلعذب أألعذ قنأأ ذلأأهذ غأأ ذ
ب صمق ذاهذب سيق ق ذب غيييأةذب نخ غمأة،ذاق سنغيأةذب غيييأةذاأهذلنغيأةذ يبصأغيةذلأيالذ

لغيأهذ غأ ذب سنغيأة،ذاغأل  ذعأقن ذذالاهذب خاق ،ذيب نسنسذايذبنسأق ذب ألعذ مأي 
النذب صمق ذب نللللذ ي غم ذب ن لغ ذذبن لقنذب سأقندذإ أسذالأللذنمقااأقذ نأهذيليأاذنسنأسذ

ذب نس ذلأذّلعذيلب  ذاهذلعذنقذل لنلذنالذالنذبنن غة.ذ
إالذب يب دذبسس سنق هذ ألننقاذب غوييي ةذاهذب ل  ذيب نسقع ذب غوييية،ذسأع عذذ-1

يغذب  هذل ِنهذاييقذبس ذب مقلأعذنأالذّ اسأع ذلغأسذيرالذّاقلأع ،ذ نقذنعنيلةذنالذب صنذ
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ذب سغنأأقنذدأأقي يبذ خأألي ذ ِعأأَس ،ذاأأنال  يدمقظأأق ذلغأأسذنسيقلي أأةذب مقلأأالذب ميقسأأي ةذب  أأهذي 
ذاس أأةذيبعأأدةذ اأألنذب ق أأيبااذيبنن غأأة،ذلقسل نأأقاذلغأأسذاس أأةذب ن سأأ ،ذياأألبذنأأقذيأأاعو

أيغذب غوييي أة،ذنن أقذلغسذب نلقنذب سغنقنذلغسذب نسنسذلاليمةذن لققللذاهذ يعييق ي ذ غصن
يسنهذلاليمةذ يذليخل ،ذ ن ي ذلقنيبذيللنيالذإ سذنديليالذ سقسييال،ذيس نابالذلغيينقذ
اأأهذب  مسيأأا،ذ يذلأأقندل ذ خأأل ذاأأهذلأأيالذبسل لأأقلذاأأهذ  نأأقنذيعأأسي ذ ميبلأأاا ،ذ

لاي ةذاهذنعقعذب سيق ي ذ يغذب ص  ذة.يانق:ذب نسنس،ذياليسةذبسس سنقعذ غصن

أأأأأيغذب ندني أأأأأةذلغأأأأأسذب ن سأأأأأ ،ذيلأأأأأيالذظأأأأأقاللذذ-4 ذاأأأأألبذب  مأأأأأقادذلأأأأأيالذب صن إال 
ذينلالذب مليعذله ذذ؛بسس ينقن،ذ نل  ذظقاللذبسس ينقنذالع ذيعيااأقذاأهذل يألق ذإال  إل 

ذنأأأالذ أأأيغ،ذي سأأأع  أأألاي ة،ذيسذسأأأي نقذ غأأأ ذب نسأأأق عذب ن سغنمأأأةذللنأأأقنذب صن نأأأالذب نسأأأق عذب ص 
أأيغ ذ الذ أأال ذاأألنذب صن اأأهذلأأق ذبسسأأ ينقن،ذيل أأ ذنأأالذخأأالعذبسسأأ سنقس ذذب ننامأأه 

يغذ  قل عذيا ذاسس ذن خصنصةذ غنأ ذاييأقذلأالذيأقنذ ب غويييةذ يقذ خل ذالنذب صن
ذب ن س .

 أأاعذصأأييةذّاس أأقع ذاأأهذب سلليأأةذاس أأةذيبعأأدةذلغأأسذب نلق يأأة،ذإسذ ن يأأقذذذ-1
أأأ ذاأأألنذب صأأأييةذ  يأأألبذ أأأاعذلغأأأسذب نسأأأ ذا أأأي هذلنسنأأأسذّلعذيلب  ،ذي أأأاذخص ص 

ب نسنسذإلبذا   ذلغسذصقد ذصنسةذنأابي ذ صأنس ه،ذي أاذلصأا ذب البسأةذبنن غأةذ
ذب اب ةذلغسذل  .ذذ

عقن ذصييةذاقلع،ذ  اعذاس ةذنلققللذلغسذصأقد ذب قأهن،ذينأالذاألنذذ-1
ب صيغذنقذعأقنذنألل لبذييصأيذلأهذب نانأسذندأي:ذّبنأل لذلأق ل... ،ذيننيأقذصأيغذ أ ذ

قذصأأيغذ خأأل ذلنيأأ ذلغأأسذيرالذاقلأأعذنأأالذيسأأندذ يأأقذاسأأعذندأأي:ذّ أأقنل... ،ذيننيأأ
دأقنا ،ذيننيأقذصأيغذعنأي ذخق مأ ذب مقلأالذبنسقسأيةذ غعنأدذذ– اسعذندأي:ّذ دأناذ

ذندي:ذّاقخيق ... .
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 ل اذب غييييالذ الذصييةذّاِسع ذ أاعذلغأسذب نسأ ذإلبذا  أ ذلغأسذصأقد ذذذ-1
ينأأالذذب قأأهن،ذ عذ نيأأقذ قأأ ل ذنأأدذصأأييةذاقلأأعذاأأهذب اس أأةذلغأأسذب نسأأ ،ذإسذ ن نأأق

ب  سق  ذب نلققلذاأهذبسأ سنقعذذ-لغسذبنغغ ذ-  لسنقذ يلنذب صييةذ  ذنغدظعذخال
ذاق يالذب صيي يال،ذال يلب ذنقذلقن ذ س سنعذّاِسع ذيدااقذايالذاقلع.

نالذب صيغذب  أهذبسأ سنغ ذ غاس أةذلغأسذب نسأ ،ذيظيأل ذلقألعذ  أعذنأالذذ-8
ذمسأأأأيع،ّاس أأأأقع،ذياقلأأأأع،ذياِسأأأأع ،ذاسأأأأيع،ذينمسأأأأقع،ذينمسيأأأأع،ذيننمسأأأأع،ذينمسأأأأع،ذين

ذاياقا ذنسنسذب نس .ذ،  ذصيغذب عني ذب  هذ دم يقذب يقنييعقيذإ سذل

ذ
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 المصادر والمراجل

أأاذلأأالذب دسأالذّ ذ اأأأ ،ذقأليذقأأقايةذبلأأالذذ181بسسأ لبلقلع،ذلعأأهذب أايالذندن 
أأأأاذ أأأأاذنأأأأيلذب دسأأأأال،ذيندن  أأأأاذنديأأأأهذب أأأأايالذب دقعأأأأ ،ذ دميأأأأ :ذندن  ب راأأأأربي،ذيندن 

ذ .5182 ،ذب دنيا،ذابلذب ل  ذب سغنية،ذليليذللا

أأأاذدسأأأيال،ذناسسأأأةذب لسأأأق ةبنلقأأأس،ذاييبنأأأه أأأاذندن  ليأأألي ذذ-،ذ دميأأأ :ذندن 
ذّا.ا .

أأأأاذّ قلع،ذلنأأأأقعذب أأأأايالذ لأأأأهذب لللأأأأق ذللأأأأابننلأأأأ اأأأأأ ،ذ151ب لدنالذلأأأأالذندن 
ب دنيأا،ذابلذب ملأل،ذي،ذ دمي :ذندن اذنديهذب أايالذللابإلنصقيذاهذنسق عذب خال

ذّا.  .

أأاذلأأالذب مقسأأ ب نأألللذيب نانأأس،ذ دميأأ :ذاأأقل ذللأأاذ ،ذبننلأأقلع،ذ لأأيذللأألذندن 
  .5118ليابا،ذذ-قله،ذنالسةذب سقنهليالذب عن

ذ .5112،ذ1نل لةذبننعغيذب نصلية،ذا ني ،ذإللباي ،ذاس ةذبن مقظ،ذ

لنأأقعذلقأأل،ذنل لأأةذب قأألق ،ذذ ي نأأقال،ذسأأ يمال،ذايلذب لغنأأةذاأأهذب غيأأة،ذ لعنأأة:
  .5181ب مقالل،ذ

 أأأق ذب غيأأأةذيصأأأدقيذب سلليأأأة،ذابلذإسأأأنقليعذلأأأالذدنأأأقا،ذب صأأأدقيذذب عأأأيالع،
ذذذ.1ب سغ ذب نالييال،ذ دمي :ذ دناذللاب يميل،ذابلذب سغ ذ غنالييال،ذا

لالذبب دلي ذاأ ،ذب خصق  ،ذ دمي :ذللا112الذّ ب م حذل نقذبلالذعنه،ذ لي
 ندن ا،ذب نل لةذب  يايمية.ذ

،ذ4لأأأق  ذب ل أأأ ،ذب مأأأقالل،ذاذدس أأأقال،ذ نأأأق ،ذب غيأأأةذلأأأيالذب نسيقليأأأةذيب يصأأأمية،
ذ .ذ2111
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ذ.1ابلذب نسقلي،ذنصل،ذاذدسال،ذللق ،ذب نديذب يباه،
ب داي أأة،ذاييبنأأه،ذلليبيأأةذيقأأليذبلأأالذب سأألي ،ذالبسأأةذي لييأأ :ذنميأأاذ نيدأأة،ذ

ذ .ذ5111،ذ5اليلي ،ذذ–ابلذب ل  ذب سغنيةذ
أأأاذلغأأأه،ذاأأأهذب سلأأأيلذب دعأأأقلعذ ل أأأق ذقأأألبذب سأأأليذاأأأهذاأأأالذ  لأأأيذدنأأأال،ذندن 

 .5لن قال،ذاذ-ب صلي،ذابلذلن قلذ غنقل

،ذ5ب م قي،ذظقاللذب  يغي ذاهذب سللية،ذننقيلب ذعقنسةذنا ة،ذاب دنير،ذللا
ذ.5111

ب خييسأأأأأله،ذريأأأأأأالذلقنأأأأأع،ذب صأأأأأأليذب سللأأأأأهذصأأأأأأيقغةذعايأأأأأال،ذابلذب نسلاأأأأأأةذ
ذ .ذ5111ب عقنسية،ذ

ذ-سللأأأأهذنقأأأأيل ذيالبسأأأأة،ذنل لأأأأةذب مأأأأاليب م قي،ذاأأأأهذب صأأأأليذب ب أأأأاعنه،ذللأأأأا
ذ .5181،ذ2ب ليي ،ذا

ذّ  ب لقأأأأقي،ذقأأأأليذيعأأأألاذييسأأأأيذب دنأأأأقاع،ذنل لأأأأةذاأأأأأ ،ذ118ب رنخقأأأألع 
ذ.4نصل،ذّا.  ،ذا

أأاذنل عأأسذب دسأأينه،ذ أأق ذب سأألي ذنأأالذعأأيبالذب مأأقنيذ ،ذابلذ ب رليأأاع،ذندن 
ذ .5181ب عيع،ذنالسةذدلينةذب ليي ،ذسغسغةذب  لبسذب سلله،ذ

رايأألذلأأأالذ لأأأهذسأأغنس،ذاييبنأأأه،ذليبيأأأةذ سغأأأ ،ذ دميأأ :ذاخأأألذب أأأايالذ لأأأقيل،ذابلذ
ذبآلاق ذب عايال.ذ

أأأأاذلأأأأالذسأأأأيعذّ ب بنصأأأأيعذاأأأأهذب ندأأأأي،ذ دميأأأأ :ذذاأأأأأ ،151لأأأأالذب سأأأأل ب ،ذندن 
  .5188،ذ2ليلي ،ذاذ-ب دسيالذب م غه،ذناسسةذب لسق ةللا

ذب نصأأأيالذاأأأهذ111ب سأأأنيالذب دغلأأأه،ذقأأأيق ذب أأأايالذلأأأالذييسأأأيذّ  اأأأأ ،ذب أأأالو
ذ–نسأي ذيآخأليال،ذابلذب ل أ ذب سغنيأةذلغي ذب ل ق ذب نلنيال،ذ دمي :ذلغهذندن ا

ذ .5114،ذ5ليلي ،ذا
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ذب سال ذاقليال،ذابلذب عيع،ذليلي ،ذّا.  .سيلييه،ذب ل ق ،ذ دمي :ذللا
اأأهذب غيأأة،ذ دميأأ :ذذاأأأ ،ذب نخصأأ 418ّ ذبلأأالذسأأيان،ذلغأأهذلأأالذإسأأنقليع

ذاأ.5158ب ينهذندنيا،ذليس ،ذب قنمياهذيللا
ذ دميأ :ذاأ ،ذب ندل ذيب ندياذبنلظ ،418بلالذسيان،ذلغهذلالذإسنقليعذّ 

ذ.5118،ذ5اذصقل،نصامسذب سمق،ذيدسيالذن
ذاأ ،ذب ندل ذيب ندياذبنلظ ،ذ دميأ :418ّ ذبلالذسيان،ذلغهذلالذإسنقليع

ذ .ذ2111،ذ5ب دنياذانابيع،ذننقيلب ذب ل  ذب سغنية،ذاللا
ب سقعذسأأق  ذاأأأ ،ذانأأدذب ييبنأأد،ذ دميأأ :ذللأأا155ب سأأيياه،ذعأأالعذب أأايالذّ 

ذ .5181ب ليي ،ذ-نلل ،ذابلذب لديسذب سغنية
،ذ5ليألي ،ذاذ-صيب ،ذابلذب صاب ةذب سلليأةليذيلغ ذبنَذع،ذايريلن،ذب صسم ق

ذ .5111
ب صليل،ذب نني ذب صي هذ غيةذب سللي ة،ذلايةذعايأالذاأهذب صأليذققايال،ذللا

ذ .5181،ذ5ب سلله،ذناسسةذب لسق ة،ذا
ب مقال،ذلغأأأ ذب صأأأليذب صأأأي ه،ذابلذ رننأأأةذ غنقأأألذيب  يريأأأد،ذللأأأاب عغيع،ذللأأأا

ذ .5118،ذ5ا
للاب غأأأهذلأأأالذلميأأأع،ذقأأأليذلأأأالذلميأأأعذلغأأأسذ  ميأأأةذبلأأأالذبلأأأالذلميأأأع،ذليأأأقنذب أأأايالذ

أأأأأاذنديأأأأأهذب أأأأأايالذللانق أأأأأ ليأأأأألي ،ذذ-ب دنيأأأأأا،ذب نل لأأأأأةذب سصأأأأألية ،ذ دميأأأأأ :ذندن 
ذ .2111

أأأقعه،ذ دميأأأ :ذصأأأقد ذ لأأأيذعنأأأقي،ذّا.  ،ذ بلأأأالذلصأأأميل،ذقأأأليذعنأأأعذب ر ع 
ذّا.ا .

لنأقيلل،ذإسأأنقليع،ذظأقاللذب  ينيأأسذلأيالذب غيأأةذب سلليأةذيب غيأأق ذب سأقنية،ذنللأأرذ
ذ.5181،ذ5لنقال،ذاذ– ل ق ذب سغنهذب
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ذلأأأأهذ151ب لمأأأأقنذللاب غأأأأهذلأأأأالذب دسأأأأيالذّ ذب سللأأأألع،ذ لأأأأي اأأأأأ ،ذإنأأأأالنذنأأأأقذنأأأأال 
  .5111ب لدنال،ذابلذب ملل،ذ

ب مقالذب مقسأأه،ذب غسأأقنيق ذيب غويأأةذب سلليأأة،ذابلذب قأأايالذب  مقايأأة،ذب ميأألع،ذللأأا
ذ.ّا.  ،ذّا.ا 

اأ ،ذب مقني ذب ندأيا،ذ851،ذنعاذب ايالذندن اذلالذيسمي ذّ ذعب ميليرذآلقا
ذ .ذ5111ي ةذب نصليةذب سقنةذ غل ق ،ذب ي

ليأأألي ،ذذ- لأأأقيل،ذاخأأألذب أأأايال،ذ صأأألييذبنسأأأنقنذيبناسأأأقع،ذنل لأأأةذب نسأأأقلي
ذ .5114،ذ2ا

ب عأأأأقندذندلأأأأق ذب مأأأألآال،ذ دميأأأأ :ذاقأأأأق ذسأأأأأنيلذذهب ملالأأأأه،ذ مسأأأأيلذب ملالأأأأ
ذ .2111ب ليق ،ذذ-ب لخقلع،ذلق  ذب ل  

أأأأاذلنيأأأأةذبنسأأأأنقنذيذاأأأأأ ،ذ 151بلأأأأالذب ماأأأأق ذّ  بناسأأأأقع،ذ دميأأأأ :ذ دنأأأأاذندن 
ذ .5111ب ابي ذابلذب ل  ذب نصلية،ذللا

ب ميقعه،ذلغهذلالذندن ا،ذلمياذب ريبالذاهذب صلي،ذ دمي :ذ دناذلميمه،ذ
ذ .2115،ذ5ب مقالل،ذاذ–ابلذب ل  ذب نصليةذ

أأأاذلأأأالذيريأأأاذّ  أأأاذللأأأاب نم عأأأ ،ذ دميأأأ :ذندذاأأأأ ،281ب نلأأألنا،ذندن  ب خق  ذن 
 .اأ5181ب مقالل،ذذ-ةذلعين

أأأأاذلأأأأالذنلأأأأل ذّ بلأأأأالذننظأأأأيل،ذعنأأأأ  سأأأأقالذب سأأأأل ،ذابلذذ ،قعذب أأأأايالذلأأأأالذندن 
 .ذ 2111،ذليلي ،ذ2صقال،ذا

اأأأ ،ذ يعأأحذب نسأأق  ذإ أأسذ  مي أأةذ115بلأأالذاقأأق ،ذعنأأقعذب أأايالذلأأالذييسأأيذّ 
أأأاذنديأأأهذب أأأايالذللابلأأأالذنق أأأ ليأأألي ،ذذ-ب دنيأأأا،ذب نل لأأأةذب سصأأألية ،ذ دميأأأ ،ذندن 

ذّا.  ،ذّا.ا .
أع،ذلأق  ذب ل أ 141الذيسأيش،ذنيا أ ذب أايالذّ بلأ ليأألي ،ذذ-اأأ ،ذقأليذب نمص 

ذّا.  ،ذّا.ا .


