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The effect of dominant character in grammatical and 
grammatical judgments 

 
It may be used to describe a specific characteristic, which leads to its competence 

by the mention of the singer is mentioned, and with the passage of time, this property 
becomes a major character that does not need to be described originally.Therefore this 
research came to study this phenomenon to determine its properties and effects in use 
and provisions . 

The research was divided into three sections. The concept of dominant character, 
in which the term was studied in grammatical terms, the difference between the 
dominant character and the deletion of the descriptive, the movement of significance 
in the dominant character, and the status of the predominant characteristic of lexical 
thinking. The second topic was entitled! The quality in the standards of escalation and 
flexibility of linguistic reality, and tried to show where the dominant position between 
descriptive and scientific and scientific, which necessitated the study! Types of 
character in Arabic to determine the place of the dominant characteristic, and the 
predominant character between descriptive and nominal, and the dominant character 
between descriptive, nominal and scientific. The third topic came. The effect of 
dominant character in grammatical and grammatical judgments, and I wanted to stand 
on the status of predominant character in grammatical and grammatical thinking. , And 
concluded the research concluded that the most important results, and the search of the 
annex collected what I can stand it from what the Arab scientists said that it is the most 
common. 

  َُا  : َغنيـا عـن ا مُ َهـرُ كْ ا به، فيكـون ذِ هَ ىل اختصاصِ إؤدي ا يُ ممَّ د، دَّ حمُ  وصوفٍ يف مَ  فةِ الصِّ  استعمالُ  يعُ شِ د يَ ق

ــتتحــوَّ  منِ ه، ومــع مــرور الــزَّ رِ ْكــذِ   حــثُ هــذا البَ  نــا جــاءَ ن هُ وِمــ .صــالأَ  وفِ ىل املوُصــإ تــاجُ ال حتَ  غالبــةٍ  فةٍ ِصــىل إفة ل هــذه الصِّ

، ثَ باحِ مَ  على ثالثةِ  البحثَ  متُ سَّ د قَ قَ وَ . واألحكامِ  يف االستعمالِ  اهَ وآثارِ ا هَ على خصائصِ  للوقوفِ  اهرةِ هذه الظَّ  ةِ دراسَ لِ 

 البـةِ الغَ  فةِ الصِّـ بـنيَ  رقَ الَفـ، وَ حـوينيَ النَّ  عنـدَ  املصـطلحَ فيـه هـذا  رسـتُ دَ البـة، وَ الغَ  فةِ فهـوم الصَّـمَ : عنـوانِ بِ  األولُ  املبحـثُ  انَ َكـ

ـــ منزلـــةَ ، وَ بـــةِ الِ الغَ  فةِ الصِّــيف  اللـــةِ الدَّ  ركـــةَ وحَ ، فِ و املوُصـــ ذفِ َحــوَ  اين الثَّـــ املبحـــثُ  وكـــانَ . مـــيِّ املعجَ  فكــريِ يف التَّ  البـــةِ الغَ  فةِ الصِّ

َ  اولـتُ حَ ، وَ غـويِّ اللُّ  الواقـعِ  رونـةِ مُ وَ  قعيـدِ التَّ  عـايريِ مَ  بنيَ فة الصِّ : عنوانبِ  ة االمسيَّـة وَ صـفيَّ الوَ  بـنيَ  البـةِ الغَ  فةِ الصِّـ وقـعَ فيـه مَ  أن أبـنيِّ

، ةاالمسيَّـة وَ صـفيَّ الوَ  بـنيَ  البـةَ الغَ  فةِ الصِّـا، وَ نَهـمِ  البـةِ الغَ  فةِ الصِّـ حمـلِّ  ةِ ة ملعرفَـربيَّ يف العَ  فةالصِّ  أنواعِ : ةَ راسَ ى دِ ا اقتضَ ة، ممَّ لميَّ العَ وَ 

ــوَ  ــأ: عنــوانِ بِ  الــثُ الثَّ  املبحــثُ  جــاءَ وَ  .ةلميَّــالعَ ة وَ صــفيَّ الوَ  البــة بــنيَ الغَ  فةِ الصِّ ــة وَ حويَّــالنَّ  امِ حَكــالبــة يف األَ الغَ  فةِ ثــر الصِّ ، ةرفيَّ الصَّ

فيهـا  ذكـرتُ  خبامتـةٍ  البحـثَ  تمـتُ خَ وَ . ريفِّ الصَّـوَ  حـويِّ النَّ  قعيـديِّ التَّ  فكـريِ فة الغالبـة يف التَّ الصِّـ نزلةِ فيه أن أقف على مَ  أردتُ وَ 

 .البةٌ غَ  فةٌ ه صِ بأنَّ  ةِ ربيَّ العَ  لماءُ عُ  حَ ا صرَّ عليه ممَّ  الوقوفَ  فيه ما استطعتُ  عتُ مجَ  لحقٍ مبُ  البحثَ  أحلقتُ ، وَ تائجِ النَّ  همَّ أَ 
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اُ وُلا :َُ اِ َاِ.  

اُ ا َ:  َعنـد ،)ه ٢٨٥ت ( دعنـد املـربّ  ةرَّ َمـ لَ وَّ أَ  حـو،ى هـذا النَّ لَ ، عَ )فة الغالبةالصِّ ( عمالُ است رَ هَ ظ 

َ إِ ، بِ رَ الَعـ يها يف كـالمِ لَ يت تأيت عَ الَّ  بِ ضرُ واألَ ) عالِ فَ ( ه عن صيغةِ ديثِ حَ  ولـة علـى بَـاب َمـا َكـاَن مـن اْألَْمسَـاء املعدُ (: يف ذ بـنيَّ

ُ نـا يُ وهـو هُ  .)١())يَـا فَـىت القِ َحـ ة َحمل اِالْسم؛ كتسميتهم اْلمنيـةَ َحالَّ  البةً غَ  ةً فصِ  َتكونُ (( )فعال( نَّ صيغةَ أَ  ))فعال(  نَّ أَ  بـنيِّ

 ابـنُ  وقـد اسـتعملَ . حـالقِ : املنيـةَ  العـربِ  سـميةِ غـين عنـه، كمـا يف تَ االسـم وتُ  فتحـل حمـلَّ  غالبـةً  صـفةً  قد تقـعُ ) فعال( صيغةَ 

االسـم  حمـلَّ  فًة غالبـًة حتـلُّ صِ  )َفعالِ ( ويكونُ : ((ا أيضا، قالَ هَ نفسِ  الفكرةِ  يف بيانِ  )فة الغالبةالصِّ ): (ه ٣١٦ت( اج السرَّ 

  . )٢())يا َفساقِ : حنو أنيثِ يف التَّ  َحالِق ويكونُ : للمنيةِ وَ ، َىت َجعاِر يا فَـ : حنو قوهلم للضبعِ 

 فـظِ لَ ح، هنـا، بِ صـرِّ مل يُ  نْ عنهـا وإِ ) ه ١٨٠ت( هِ سـيبوي ن كـالمِ ِمـ) فعـالِ (لى هما عَ صدران يف كالمِ د وابن السراج يَ املربّ وَ    

مـا  نَّ أَ ) هدِّ ن َحـوال َعـعـدُ ر مَ املـذكَّ  اءَ ا َجـث كَمـن املؤنـَّه ِمـدِّ ن َحـعدوال عَ مَ  ا جاءَ باب مَ ( يف باب ، فقد بنيَّ )فة الغالبةالصِّ (

 ، وامسـاً للوصـفِ امسـاً للفعـلِ  هـذا املعـدولُ  يءُ د َجيـَقـفَـ : ((، قـالَ تلفـةٍ ب خمُ ضـرُ علـى أَ  قد يكونُ  العربِ  عدوال يف كالمِ مَ  يءُ جيَ 

. ثثـاً ملؤنـَّؤنَّ إالَّ مُ  ال يكـونُ وَ  رِ ى وللمصـدَ غـري املنـادَ  صـفِ امسـاً للوَ  د يكـونُ قَ فسق وحنوه املذّكر، وَ  ا كانَ مَ ث، كَ ى املؤنَّ املنادَ 

    .)٣())وال فعٍل وال مصدرٍ  فةٍ صِ امساً لِ  يسَ مر، لَ عدوًال كعُ مَ  يءُ وقد جيَ 

: البـةة الغَ فَ الصِّـن عـدول َعـامل )القِ َحـ(لـه بــ لَ ثـَّذي مَ الَّـ، وَ صـفِ امسـا للوَ  ذي يكونُ ول الَّ البة باملعدُ الغَ  فةِ  عن الصِّ ربَّ د عَ قَ وَ    

الق، َحـ: فات حنـوصِّـدا يف الرِ طّ يس مُ نا، لَ ول، هُ املعدُ ) عالِ فَ ( زنَ وَ  نَّ بينا أَ ؛ مُ )٤(لقا حتَ ة أل�َّ املنيَّ  :مبعىن، عريفِ التَّ بِ ) القةاحل(

 نَّ أَ  وضـحَ ذ أَ ، إِ رح هـذه املسـألةِ يف َشـ) بـةالِ فة الغَ الصِّـ): (ه ٣٦٨ت ( السـريايفُّ  قـد اسـتعملَ وَ . جارِ فَ : ، حنووال يف املصادرِ 

 ابنُ  د استعملَ قَ وَ  .)٥())اسقةفساق للفَ ة وَ للمنيَّ  حالقِ : البة، حنو قوهلمغَ  فةٍ ن صِ وال عَ عدُ مَ  انَ ا كَ مَ ((، سرِ ى الكَ لَ  عَ بَىن ا يُ ممَّ 

ــ عبــريَ أيضــا تَ ) ه ٦٤٣ت (يعــيش  البــة، غَ  فاتٍ هــا ِصــلَ عَ جَ ، فَ )خبــاث(و) غــدار(و) فســاق: (حنــو صــفِ بــة يف وَ الِ فة الغَ الصِّ

صـفًة غالبـة، حنـو  تكـونَ  ، وهو أنْ )َفعالِ (روب الث من ضُ رب هو الثَّ ذا الضَّ هَ : ((فات غالبة، قالَ ن صِ ولة عَ عدُ ليست مَ وَ 

 )غـــاِدرة(و) فاِســـقة(: ، حنـــو)فاعلـــةٌ (وأصـــُلها . ممّـــا ذكـــره ، وحنـــو ذلـــكَ )يـــا َخبـــاثِ (، و)يـــا َغـــدارِ (، و)َفســـاقِ يـــا (: قولـــك

  . )٦()))َخِبيثة(و

يف   سـيبويهِ  رَ ثَـ ه، فقد نَـ فسِ نَ  ح باملصطلحِ صرِّ مل يُ  نْ البة، وإِ فة الغَ الصِّ  كرةِ فِ  ذورَ يف كتابه جُ  عَ ضَ ن وَ هو مَ  سيبويهِ  نَّ يبدو أَ وَ    

، مسـاءِ جمـرى األَ  العـربِ  ري يف كـالمِ فات قـد َجتـالصِّـ نَّ ىل أَ شـارته إِ مههـا إِ خمتلفة، من أَ  واضعَ ، يف مَ اهرةِ هذه الظَّ  صولَ ه أُ ابِ كت

ا جَ : ((قالَ  . )٧())األَبرُق واألبطُح وَأشباُههما: فمن ذلك. َحُسنَ  ، فِإذا كان كذلكَ هم جمرى االسمِ كالمِ   يفرت الصفةُ ورمبَّ

 الالحقـونَ  جَ رَ يت دَ البـة الَّـفة الغَ الصِّ  مثلةِ كثر أَ ن أَ ا مِ مهُ وَ ، )قبرَ األَ (و) حبطَ األَ (بـ اهرةِ ل للظَّ ثَّ سيبويه مَ  نَّ ر أيضا هنا، أَ ذكَ ا يُ ممَّ وَ 

 تقسـيمِ لِ  رفِ ن الصَّـِمـ ن املمنـوعِ ه َعـس يف كالِمـسَّ أَ  سيبويهِ  نَّ ىل هذا أَ ضاف إِ يُ . )٨(اهرةلظَّ وضيحا لِ �ما تَ  مثيلِ ى التَّ لَ ه عَ بعدَ 

 بعـضَ  غـويِّ اللُّ  االسـتعمالِ  ه واقعُ كسبُ د يُ هما، قَ ينَ بَ  نتقلُ يَ  آخرَ  واسمٍ  ةِ صفيَّ لوَ ا خالصِ  واسمٍ  ةِ االمسيَّ  خالصِ  إىل اسمٍ  االسمِ 

. ىخـرَ أُ  ةً ار ه تَـحكاَمـفيأخـذ أَ  صـفِ الوَ  فاتِ ِصـ بعـضَ  اللغـويُّ  ه االسـتعمالُ كسـبُ د يُ قَـ، وَ ارةً ه تَـحكاَمـفيأخذ أَ  االسمِ  فاتِ صِ 

ـمـا يُ  سـيبويهِ  يف كتـابِ  دَ رَ د وَ قَ فَـ  ح بطَـأَ : ، حنـورفِ ن الصَّـنعـت ِمـيت مُ الَّـ ى بعـض األمسـاءِ لَـه عَ يف كالِمـ اءَ ذ َجـ، إِ ذلكَ س لِـؤسِّ

ـة، ألَ صفيَّ لى الوَ عَ  ن داللةٍ يها مِ ا فِ مَ ليه وَ ذي جاءت عَ الَّ  علِ الفِ  زنِ ىل وَ را إِ ظَ ل، نَ جدَ أَ ع وَ جرَ أَ وَ  وصـافا، أَ  صـلِ يف األَ انـت ا كَ �َّ

يف األصــل  )قبــرَ أَ (مــا أنَّ ؛ كَ وهســتعملُ مل يَ  إنْ وَ  شــيءٍ فًة لِ ِصــ صــلِ يف األَ  )احلــائضُ ( كــانَ : ((، قــالَ مســاءِ رى األَ ت ُجمــجريَــ أُ مثُ 
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رى يَـ. )٩())مسـاءِ وه جمـرى األَ جـرَ أَ وه وَ سـتعملُ ن مل يَ إِ وَ ، رفَ صَّـال كَ رَ ن تـَـمَ ي، فـ)لجدَ أَ (، و)عجرَ أَ (، و)حبطَ أَ (عندهم وصٌف، و

ــــرة كَ مســــاء لِ صــــارت أَ  فات مثَُّ ، ِصــــصــــلِ كانــــت، يف األَ   )عجــــرَ أَ (و )قبــــرَ أَ (و )حبطَــــأَ (و )احلــــائض( حنــــو نَّ نــــا، أَ ، هُ ســــيبويهِ  ث

 ،اءِ مسـاألَ  وقـعَ وقعـت مَ أُ فَ  ،لتعمِ استُ هم وَ فة يف كالمِ رت الصِّ ثُ ا كَ مبَّ رُ وَ :  ((، قالَ كرةَ هذه الفِ  ح السريايفُّ ضَّ د وَ قَ ، وَ االستعمالِ 

ــم إِ �َّ فكــأَ  ــهــذا أَ : واالُ ذا َق ــم، فإِ دَه ــأَ  يءٌ و َشــم، أَ دَهــأَ  يــدٌ هــذا قَ : ا يقولــونمنَّ ع، أجــرَ ح، وَ بَطــهــذا أَ : لــتَ ذا قُ ك إِ نَّــم، كمــا أَ دَه

  . )١٠())عجرَ أَ  كانٌ ح، ومَ بطَ أَ  كانٌ مَ : لتك قُ أنَّ كَ فَ 

ــَقــوَ     ــ نَّ ىل أَ إِ  ارةِ َشــيف اإلِ  طــى ســيبويهِ د علــى خُ املــربّ  ارَ د َس ــ فةَ الصِّ ــَق ــ المِ يف َكــ رى االســمِ ري َجمــد َجت أخــذ تَ  ن َمثَّ ، وِمــبِ رَ الَع

ِألَنـَُّهَما َوِإن َكانَا نعتني قد أجريا ْجمرى اْألَْمسَـاء  )األبرق(و )األبطح(ِيف مجع  )األبارق(و )األباطح( :َوَقاُلوا: ((، قالَ هكمَ حُ 

  .يضاأَ  مها سيبويهِ رَ كَ َذ  ذينِ اللَّ  نيِ باملثالَ  لُ ثِّ نا ميُ و هُ هُ ، وَ )١١())ِيف َمْعَناَها

ـــفَـ رَّ د عَ َقـــوَ     ـــوجَ : ((ذ قـــالَ ، إِ )عـــارِ جَ (ة َمـــلِ لـــى كَ ه عَ الِمـــكَ   ثنـــاءِ ، يف أَ )ه ٣٩٣ت ( ا اجلـــوهريُّ َه ـــ اســـمٌ : ارَع  ثـــرةِ كَ بع، لِ للضَّ

ــإِ وَ . اَهــعرِ جَ  ــعَ  نيــتْ ا بُ منَّ ــأنيــث وَ والتَّ  دلُ فيهــا الَعــ لَ َصــه حَ نَّــألَ  رِ ْســى الكَ َل ــبــة أَ الِ نــا غَ ولِ  قَ معــَىن وَ  .البــةلغَ ة افَ الصِّ لــى بــت عَ لَ ا غَ �َّ

  . )١٢())هامسِ ف بِ عرَ ا يُ مَ ا كَ ف �َِ عرَ يُ  ارَ  صَ ىتَّ حَ  وفِ املوصُ 

 كادُ يت ال يَ الَّ  ةُ فَ ا الصِّ �َّ أَ البة، بِ ة الغَ فَ ن الصِّ وع مِ ف هذا النَّ صَ ما وَ عندَ ) ه ٦١٦ت ( يُّ كربَ اء العُ قَ بو البَـ أَ  نَ سَ حْ د أَ قَ وَ    

ي الَِّيت َال هِ وَ  ،البةً غَ  فةً ْن كاَن صِ فإِ : ((، قالَ )فعلأَ ( عِ ط مجَ وابِ ن ضَ ه عَ المِ يف كَ  ذلكَ  اءَ ا، جَ عهَ مَ  رُ ذكَ يُ  وفُ املوصُ  االسمُ 

 مةِ لن كَ ه عَ ديثِ حَ  ندَ ، عِ آخرَ  يف كتابٍ  ساسَ ر هذا األَ رَّ د كَ قَ وَ . )١٣())األبرق واألْبطح :َحنْو ،وُف َمعَهااملوصُ  ذكريُ  يَكادُ 

رَبْـَوٍة َأَصابـََها ﴿َوَمَثُل الَِّذيَن يـُْنِفُقوَن أَْمَواَهلُُم ابِْتَغاَء َمْرَضاِت اللَِّه َوتـَْثِبيًتا ِمْن أَنْـُفِسِهْم َكَمَثِل َجنٍَّة بِ : عاىله تَ ولِ يف قَ ) لابِ وَ (

فـَُهَو َمْوِبٌل، َوِهَي ِصَفٌة َغالَِبٌة َال ُحيَْتاُج َمَعَها ِإَىل ذِْكِر  َواْلَواِبُل ِمْن َوَبَل، َويـَُقاُل َأْوَبلَ : ((الَ ذ قَ ، إِ ]٢٦٥: البقرة[َواِبٌل﴾

  .)١٤())اْلَمْوُصوفِ 

ين الزَّعبالويِّ  دتُ جَ وَ وَ     ِإذ ، طقَ فَـ  عِ مْ اجلَ  ابِ بَ َقَصرَه َعَلى  ،)١٥(، َحبثًا ِيف الصََّفِة الَغالَِبةِ ن احملدثنيَ ، مِ ِلُالستاِذ َصالح الدِّ

ِإىل ِدرَاَسِة َهذِه الظَّاِهرَِة،  ينَدفَـعَ  ِممَّا ؛مجَُِعت َعَلى َغِري الِقَياِس ألَنـََّها ِمن الِصَفاِت الَغالَِبةيت الَّ  لفاظِ ن األَ مِ  ةً وعَ مجمَ  فيهِ  رضَ عَ 

   . ةيَّ بِ رَ  العَ ِيف  َوآثَارَِها اهَ ادِ بعَ أَ  َعن فِ شْ كَ للوَ  اهلََ  قيقٍ دَ  ومِ فهُ مَ  ينِ كوِ تَ َوالَبحِث َعن ُأُصوِهلَا َوَتَطوُّرَِها يف التَّفِكِري اللُّغِويِّ الَعَرِيبِّ، لِ 

ا َا َوَُف اُف:  َنَّ ىل أَ فيه إِ  شريُ ذي يُ الَّ  ابقالسَّ  أيب البقاء العكربيِّ  المِ ن كَ مِ  ،هنا ،ن ننطلقَ أَ  ودُّ ن 

 دَّ نا البُ هُ ها، وَ وفُ وصُ مَ  فَ ذِ حُ  فةٌ صِ  يَ فة الغالبة هِ الصِّ  نَّ منه أَ  فهمُ قد يُ ها، فَ عَ وف مَ املوصُ  كرِ ىل ذِ إِ  تاجُ ال حتَ  الغالبةَ  فةَ الصِّ 

  .البةٍ غَ  ةٍ فَ ىل صِ إِ  فةُ ل الصِّ حوَّ تَ ىت تَـ مَ فة وَ بقى الصِّ تَ وَ  وفُ ف املوصُ ذَ ىت حيُ مَ ، وَ رتنيِ اهِ الظَّ وَ  مرينِ األَ  بنيَ  قَ فرِّ ن نُ أَ 

  فيهِ ف املستثَىن اب ُحيذَ بَ ( يف اءَ ا جَ مَ  ن ذلكَ ، مِ اكيبِ بعض الرتَّ له يلِ لوف يف حتَ املوصُ  ذفِ ىل حَ إِ  سيبويهِ  شارَ أَ       

ا يهَ فِ  رَ دَّ قَ  ربِ الم العَ ن كَ ة مِ ثريَّ نَ  ةً أمثلَ ة وَ شعريَّ وَ  ةً رآنيَّ قُ  واهدَ شَ  ر فيهِ كَ َذ  يثُ حَ ) الإِ  يسَ لَ ُري، وَ غَ  يسَ لَ : ولكَ قَ  لكَ ذَ وَ  افااستخفَ 

ريد ا يُ إمنَّ ذا، وَ ذا وكَ كَ   الِ  رأيُته يف حَ حىتَّ  ا منهم ماتَ مَ : قولُ �م يَ  وقِ املوثُ  ربِ العَ  عضَ ا بَ عنَ ومسَ : ((، قالَ وفِ املوصُ  ذفَ حَ 

: النساء[﴿َوِإْن ِمْن أَْهِل اْلِكَتاِب ِإالَّ لَيُـْؤِمَننَّ ِبِه قَـْبَل َمْوتِِه﴾: هدّ  جَ عاَىل ه تَ قولُ  ذلكَ  ثلُ مِ وَ . اتٌد مَ نهم واحِ ما مِ 

ما : ات بـنهم مَ ا مِ مَ : ه، يفنفسِ  سيبويهِ  قديرِ ن تَ مِ  ظهرُ ا يَ مَ ، كَ وفُ و املوصُ هُ  اكيبِ الرتَّ  يف هذهِ  وفُ واحملذ .)١٦())]١٥٩

 علمِ اكتفاًء بِ فيفا وَ ختَ  فوا ذلكَ ذَ حَ (( ربَ العَ  نَّ  سيبويه أَ نيَّ د بَـ قَ احد، وَ وَ : وذوفا هُ وفا حمَ وصُ ر مَ دَّ قَ ، فَـ اتَ مَ  دٌ احِ منهم وَ 

   .)١٧())عينما يَ املخاَطب وَ 
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 اقعِ ىل الوَ يس إِ لَ ، وَ ىل القياسِ إِ  تكمُ ة حتَ نطقيَّ مَ  ةً قليَّ عَ  ظرةً وع نَ ىل هذا املوضُ إِ ) ه ٣٩٢ت (جين  ر ابنُ ظَ يف حني نَ    

ه ذفِ حَ  جلوازِ  طَ ا اشرتَ ذَ بس، لِ ىل اللَّ ي إِ ؤدِّ ه يُ ذفَ حَ  نَّ ، ألَ وفِ املوصُ  ذفَ ظر حَ حيَ  كادُ يَ  القياسَ  نَّ ىل أَ ب إِ هَ ذَ  ن َمثَّ ، ومِ غويِّ اللُّ 

 املمرورَ  نَّ أَ  هذا اللفظِ  ن ظاهرِ ستنب مِ مل يَ ، بطويلٍ  ررتُ مَ : لتَ ذا قُ ك إِ نَّ رى أَ  تَ َال أَ ((، له احلالُ  تشهدَ وَ  ليلُ عليه الدَّ  قومَ ن يَ أَ 

هدت و شَ عليه أَ  ليلُ الدَّ   قامَ َىت ا هو مَ منَّ إِ  وفِ ذف املوصُ حَ  كانَ   ان كذلكَ ذا كَ إِ وَ . و حنو ذلكأَ  وبٍ و ثَ مح أَ دون رُ  نسانٌ به إِ 

 إقامةِ وف وَ املوصُ  حذفِ  د عندك ضعفَ ؤكِّ ا يُ ممَّ وَ  .باحلديثِ  الئقٍ  ه غريَ حذفُ  كانَ   وفُ املوصُ  مَ ما استبهَ كلَّ َو ، به احلالُ 

ام قَ  برجلٍ  تُ رر مَ : حنو مجلةً  فةُ الصِّ  كونَ ن تَ أَ  ذلكَ وَ ، هوفِ موصُ  حذفُ  فات ما ال ميكنُ ن الصِّ مِ  ك جتدُ نَّ ه أَ فة مقامَ الصِّ 

د يَّ د قَـ قَ فَـ . )١٨())سنمل حيَ ، سنهه حَ جْ قيت وَ و لَ أَ ، ررت بقام أخوهمَ : لتَ و قُ راك لَ  تَ َال أَ . سنهه حَ جْ الًما وَ لقيت غُ وَ ، أخوه

و هُ ف وَ و املوصُ وَ  فةِ الصِّ  ن استعمالِ ض مِ رَ الغَ  فُ الِ ه خيُ ذفَ حَ  نَّ وط، ألَ شرُ وف بِ املوصُ  ذفَ حَ  -عدهن بَ النحاة مِ وَ  –جين  ابنُ 

ى لَ عَ  لَّ استدَ ، وَ جيازِ اإلِ ذف وَ فة للحَ املخالِ  طنابِ اإلِ وَ  سهابِ ات اإلِ قامَ ن مَ ي مِ هِ ناء، وَ الثَّ ح وَ يص واملدْ خلِ خصيص والتَّ التَّ 

 عيشي د ابنُ ؤكِّ يُ وَ . مجلةً  فةُ فيها الصِّ  كونُ اليت تَ  ورةِ ور كما يف الصُّ ف يف بعض الصُّ ذَ ه ال حيُ نَّ وف أَ املوصُ  ذفِ حَ  ضعفِ 

ا كَ  وفَ واملوصُ  فةَ الصِّ  نَّ أَ  اعلمْ : ((ولقُ ذ يَـ ذا، إِ هَ  )ه٦٤٣ت(
ّ
ا منَّ يضاُح إِ ياُن واإلِ البَ  انَ يُث كَ ن حَ مِ  احدِ الوَ  يءِ الشَّ ا كَ انَ مل

. اعتزموه راُجٌع عّماتَ ، وَ ضِ رَ ٌض للغَ قْ مها نَـ حدِ ذَف أَ حَ  نَّ ف واحٌد منهما؛ ألَ ن ال ُحيذَ ياس أَ ان القِ هما، كَ موعِ من جمَ  صلُ حيَ 

، مل يُعلم )ررت بطويلمَ (: لتا قُ ذَ ك إِ نَّ رى أَ ال تَ أَ . ع حبذفه لبسٌ قَ نّه رّمبا وَ رناه، وألَ كَ ا َذ َفه؛ ِلمَ ذْ أَىب حَ ياُس يَ وُف القِ املوصُ فَ 

ر هَ ذا ظَ ذفوه إِ د حَ م قَ �َّ أَ الَّ الطُول؟ إِ وَصف بِ نساٌن، أو ُرْمٌح، أو ثـَْوٌب، وحنُو ذلك ممّا قد يُ به إِ  املمرورَ  نَّ فظ أَ من ظاهِر اللَّ 

ن أَ  شرطِ ثريا، بِ كَ   وفِ املوصُ  ذفَ حَ ) ه٦٨٦ت ( ضيل الرَّ عَ وقد جَ  .)١٩())أمرُه، وَقوَيِت الداللُة عليه، إّما حباٍل، أو لفظٍ 

م، ومل لِ ن عُ ا، إِ ثري ف كَ ذَ حيُ  وفَ املوصُ  نَّ اعلم أَ : ((رفا، قالَ و ظَ أَ  ه مجلةً نعتُ  ن ال يكونَ أَ ب وَ املخاطَ  علوما عندَ مَ  يكونَ 

 غريُ  رفَ والظَّ  اجلملةَ  نَّ ألَ  ذلكَ اه، وَ يَّ إِ  لامِ العَ  احلا ملباشرةِ فرًدا صَ مُ  عتُ النَّ  ي أن يكونَ ، أَ )٢٠())لةو مجُ رف أَ ظَ ف بِ وصَ يُ 

و هُ  فةِ يف الصِّ  املَ العَ  نَّ ن أَ مِ  ونَ نطلقُ يَ  حوينيَ النَّ  نَّ أَ  ذلكَ  مرجعُ وَ . )٢١(وتَ باشر املنعُ يُ  ذي كانَ الَّ  العاملِ  ملباشرةِ  صاحلنيِ 

فة ُهَو َواْلَعاِمل ِيف الصِّ : ((ال العكربيُّ ، قَ فةِ مع الصِّ  وفِ يف املوصُ  املِ العَ  كرارِ ىل تَ إِ  تاجُ ا ال حتَ ذَ لِ ، وَ وفِ ل يف املوصُ العامِ 

ا ِهَي ُهَو ِيف اْلَمْعىن َمَرْرت ( :وف ويوىل اْلَعاِمل الّصفة فَـَتقولَولَذِلك َجاَز أَن حيذف اْلَمْوصُ  ،اْلَعاِمل ِيف اْلَمْوُصوف أل�َّ

وف املوصُ  ذفِ حَ  وازِ جَ  فسريِ يف تَ  ستندونَ يَ  مْ هُ فَـ . )٢٢())َمَرْرت بزيد بالظريف :َوَال تَكرر اْلَعاِمل َمعَها َفَال َتقول ؛)بالظريف

  .ةحويَّ النَّ  يبِ اكِ هم للرتَّ لَ ليليها حتَ نوا عَ يت بَ ل الَّ امِ ة العَ ظريَّ ىل نَ خرى إِ أُ  االتٍ نعه يف حَ ومَ  االتٍ يف حَ 

 رآنِ ه يف القُ فة مقامَ الصِّ  ةِ إقامَ وَ  وفِ املوصُ  ذفِ بابا حلَِ ) ه ٥٤٣ت (الباقويل  صفهاينُّ األَ  العلومِ  امعُ ص جَ صَّ د خَ قَ وَ    

ن سَ حَ  ائزٌ و جَ هُ وَ  ،هه مقامَ فتُ صِ  قيمتْ وأُ  وفُ املوصُ  د ُحذفَ قَ وَ  نزيلِ يف التَّ  اءَ ا جَ مَ  بابُ (( عشرَ  ابعَ الرَّ  و البابُ هُ مي، وَ رِ الكَ 

، المِ يف الكَ  ةِ الغَ البَ صاحة وَ الفَ  ظاهرِ ن مَ مِ ن وَ سَ حَ  ائزٌ ه جَ نَّ ى أَ رَ و يَـ هُ وَ  .)٢٣())ةِ الغَ البَ وَ  ةِ احَ صَ الفَ  لةِ ن مجُ مِ  عدُّ يُ  ةِ ربيَّ يف العَ 

 ﴾َكَفَر َفُأَمتـُِّعُه قَِليًال   َقاَل َوَمنْ ﴿: اىلعَ ه تَـ ولُ ثال قَ مَ  ن ذلكَ مِ ، وَ وفِ املوصُ  فَ ذْ فيها حَ  رَ دَّ قَ  ثريةً ة كَ رآنيَّ قُ  دَ واهِ ر فيه شَ كَ َذ وَ 

ه ولِ را يف قَ اهِ وف ظَ احملذُ  يءِ جِ مبَ  لكَ لى ذَ عَ  لَّ دَ ستَ اوَ يًال، لِ اعًا قَ تَ مَ : هوذوفا، وفا حمَ وصُ مَ  ةِ ر يف اآليَ دَّ ذ قَ ، إِ ]١٢٦: البقرة[

نْـَيا قَِليٌل قُ ﴿: اىلعَ تَـ    .)٢٤( ]٧٧: ءالنسا[ ﴾ْل َمَتاُع الدُّ

 كسَ العَ  نَّ ن أَ غم مِ لى الرّ البة، عَ ة غَ فَ ىل صِ ؤدي إِ وف يُ وصُ للمَ  ذفٍ ل حَ يس كُ ه لَ نَّ أَ : هافادُ مَ  تيجةٍ ىل نَ ذا إِ ن هَ مِ  لصُ خنَ    

حد ا أَ صفهَ وَ بِ  ةَ البة الغَ فَ الصِّ  ذكرونَ يَ  النحوينيَ  نَّ أَ  ذا جندُ لِ وَ . وفِ وصُ للمً  ذفاً عين حَ تَ  البةٍ غَ  ةٍ فَ ل صِ كُ   نَّ هو أَ وَ  حيحٌ صَ 
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 رٍ ظَ ري نَ ن غَ ، مِ المِ يف الكَ  وفِ على احملذُ  دلُّ ا يَ جود مَ فيها وُ  ونَ شرتطُ م يَ هُ فَـ  ن مثّ ، ومِ وفُ ف فيها املوصُ ذَ يت حيُ الَّ  شكالِ األَ 

ون يه دُ لَ ال إِ هن إِ الذِّ  نصرفُ يَ رت ال كِ ذا ُذ إِ وفها، فوصُ ن مَ ت عَ غنَ أَ ت وَ اعَ ىت شَ ة حَ فَ ت �ا الصِّ رَّ يت مَ ة الَّ ارخييَّ التَّ  ىل املرحلةِ إِ 

ر هَ ظَ  اذال إِ إِ  فَ و املوصُ  بَ صحَ تَ  نأَ ة فَ الصِّ  قُّ حَ وَ : ((قول، حيث يَ )ه ٥٣٨ت ( خمشريِّ الزَّ  ه عندَ ا جندُ مَ  ن ذلكَ مِ وَ . ريهغَ 

أساً  ه رَ ونَ طرحُ م يَ �َّ أَ  هورِ ن الظُّ مِ  بلغُ يد قَ ، وَ ... ،هفة مقامَ إقامة الصِّ ه وَ كُ تَر  وزُ جيَ  حينئذٍ ه فَ كرِ ن ذِ عَ  هعَ مَ ستغىن هورًا يَ ه ظُ أمرُ 

ن ابت عَ يت نَ الَّ  البةِ الغَ  فاتِ ن الصِّ مِ  يَ هِ وَ  .)٢٥())سطلَ األَ ق وَ ورَ األَ ب وَ اكرَّ الاحب وَ الصَّ ارس وَ الفَ ح وَ بطَ األَ ع وَ جرَ األَ  :قوهلمكَ 

ىل زهم إِ اوِ ة �م ال جتُ اصَّ خَ  لقابٌ ا أَ �َّ أَ كَ ، َو وفِ املوصُ  الِ ة عن استعمَ ارخييَّ ا التَّ ريور�َِ سَ ت بِ يت استغنَ الم، الَّ يف الكَ  وفِ املوصُ 

ة بَ الِ ة الغَ فَ الصِ  رَ سَّ ذ فَ ا، إِ غة واستعماهلِ للُّ  قيقٍ دَ  مٍ هْ ن فَـ ابق، عَ السَّ  خمشريِّ الزَّ  المَ ه كَ رحِ يعيش، يف شَ  ف ابنُ شَ د كَ قَ وَ  .همريِ غَ 

تكون ره، وَ كْ ن ذِ غين عَ ا يُ ، ممَّ اضحاً وَ  المِ ه يف الكَ وضعُ و مَ غدُ  يَ ىتَّ ي، حَ املتلقِّ م وَ املتكلِّ  نيَ بَ  وفِ املوصُ  أمرِ  هورِ ن ظُ مِ  اجتةٌ ا نَ �َّ أَ بِ 

كره ن ذِ  عَ غَىن وضعه، فُيستَ ف مَ ُعرِ ، وَ وفِ ر أمُر املوصُ هَ رّمبا ظَ وَ : ((الَ ، قَ وفِ املوصُ بِ  يسَ لَ ة وَ فَ الصِّ هم بِ المِ اس يف كَ ة النَّ لَ عامَ مُ 

عتَ ألبّتَه، وَ 
ُ
 تَ فِ لتَ ن نَ أَ  ،هنا ،انَ فوتُـ ال يَ وَ . )٢٦())وفِ عَىن املوصُ لى مَ عَ  الِّ الدَّ  م اجلنسِ اسْ فُة كَ صري الصِّ تَ ة، وَ فَ الصِّ  اَملُة معَ قع امل

يها لَ صدق عَ  يَ ىتَّ ا حَ هَ وفِ وصُ ن مَ عَ  البةِ ة الغَ فَ الصِّ  اءِ يف استغنَ  رادِ االطِّ  رطِ شَ  لىعَ  نبيهٌ يه تَ فِ ، فَ )البتة: (ولهقَ ة بِ كيَّ ه الذَّ تِ ارَ شَ ىل إِ إِ 

، ةِ بَ الِ الغَ  اتِ فَ ن الصِّ ا مِ �َّ  أَ عِين ، ال يَ ةٍ دودَ حمَ  عَ واضِ و يف مَ أَ  دٍ نفرِ مُ  وضعٍ يف مَ  وفِ ن املوصُ ة عَ فَ الصِّ  اءَ استغنَ  نَّ ، ألَ صفُ ذا الوَ هَ 

، يُّ خمشرِ الزَّ  اهَ وردَ أَ يت الَّ  ةِ مثلَ ألَ لِ ه يلِ لِ يف حتَ  لكَ ى ذَ لَّ د جتََ قَ وَ  .يهالَ بين عَ يَ وَ  خمشريُّ ا الزَّ �َِ  اءَ يت جَ الَّ  رةَ كْ ر الفِ طوِّ ذا يُ و يف هَ هُ وَ 

َ بَـ فَـ  ٍ مُ  وفٍ ا مبوصُ اطهَ بَ  ارتِ ا، مثُ هَ اللتِ دَ  صلَ أَ  نيَّ ة فَ الصِّ بِ  وفِ ن املوصُ عَ  اءِ غنَ االستِ يف  ةِ هرَ ر الشُّ ثَ ِإىل أَ  ةً مَّ هِ مُ  ةً ارَ شَ إِ  شريُ يُ ، وَ عنيَّ

كاٌن َسْهٌل مَ : جرعُ األَ ، فَ )األْبَطحُ (و)األْجرَعُ (: وهلمحنُو قَ  لكَ ذَ وَ ((: الَ ه، قَ دَ نْ عِ  نسٍ جِ  مُ ة اسْ فَ الصَّ  نَّ أَ كَ ، َو ةً بَ الِ غَ  ةً فَ صِ  صريَ تَ لِ 

، )األجرعُ (: ن مل يُذَكر، فقيلوإمكاٌن أجرُع، وَرْمَلٌة َجْرعاُء، مثُّ اشتهر املكاُن بذلك، فُعلم مكانه، : ُمْسَتٍو ال يـُْنِبت، يُقال

فاملكان املتَِّسع، ومثُله الَبْطحاُء، وأصُله أن يُقال مكاٌن أبطُح، ّمث غلبت  )األْبَطحُ (وأّما . ف بذلك إالَّ املكانُ إذ ال يوصَ 

ْغبَـرُّ اللَّْون، كَلْوِن الرماد، واحلَمامةُ : ومثُل ذلك األْوَرُق، واألطلُس، فاألورقُ ، ...،اجلنس مِ اسْ ت كَ ارَ صَ فُة، وَ الصِّ 
ُ
َوْرقاءُ   امل

وُف ِنْسيًا املوصُ  ارَ صَ ّمث ظهر أمُرمها، فَ . فةُ ا الصِّ صُلهمَ أن َيْضِرب إىل الُغْربة، والذئُب أطلُس لَْلونه، فأَ : لو�ا، واألطلسُ ل

 نَّ أَ  لكَ ، ذَ اهرةِ الظَّ  ذهِ يف هَ  ويِّ غَ اللُّ  الِ االستعمَ وَ  نِ مَ الزَّ  ثرِ ِإىل أَ  عيشيَ  ابنُ  فتُ لتَ يَ ) نسياً مَ  سياً نِ (ه ولِ ، ويف قَ )٢٧())منسي�ا

ر كثُ يَ  نْ أَ بِ  لكَ ذَ وَ  ؛وفِ ذا املوصُ ة �َِ فَ الصِّ  تصَّ ن ختَ أَ ىل أوَّال إِ  اجتَ حيَ  امنَّ إِ ا، وَ اهَ حَ ضُ وَ  ةٍ يلَ ، يف لَ نسياَ مَ  نسياً  ريُ صِ ال يَ  وفَ املوصُ 

ن عَ  ةُ فَ ا الصِّ يهَ غين فِ تُ  ةٌ رحلَ مَ  لكَ ذَ  دَ عْ بَـ  أِيتَ تَ ، لِ انياً شتهر ثَ تَ وَ  يعَ شِ تَ وَ  ذيعَ ن تَ ب أَ جيَ  هِ بِ  تصَّ ختَ  أَنْ  عدَ بَ  مثَُّ  ،َمَعه ااهلُ استعمَ 

  . لثاً اثَ  غويِّ اللُّ  عِ اقِ يف الوَ  يتَ مِ ه أُ أنَّ كَ ، َو اماً متََ  وفُ املوصُ  ىنسَ يُ  ىتَّ حَ ، وفِ املوصُ 

ن ة عَ فَ  الصِّ ِين غْ يت تُـ و الَّ أَ  مٍ لَ  عَ َىل ة إِ فَ الصِّ  لُ وِّ يت حتَُ الَّ  ةِ بَ لَ  الغَ عَىن مل يّ ادِ االسرتابَ  يِّ ضِ الرَّ  فسريُ تَ  ،ناهُ  ه،كرُ ذِ  درُ جيَ  اوِممَّ    

ا ام� عَ  ضعِ الوَ  صلِ يف أَ  فظُ اللَّ  كونَ ن يَ ة أَ بَ لَ  الغَ عَىن مَ : ((الَ قَ ِإذ يعيش،  ابنِ  المِ يف كَ  اءَ ن جَ أَ  قَ بَ ا سَ مَ  دُ ؤكِّ ه يُ نَّ ألَ ، وفِ املوصُ 

 انَ ا كَ مَ  رِ ائِ سَ  الفِ ِخب  ة،ينَ رِ ىل قَ إِ  يءِ الشَّ  لكَ ذَ لِ  اجُ تَ ال حيَ  يثُ به ِحبَ  رَ هَ شْ ا أَ هَ حدِ يف أَ  الِ االستعمَ  ثرةِ كَ بِ  صريُ يَ  مثَُّ  ،اءَ شيَ يف أَ 

 ةٍ رينَ ىل قَ ا إِ يهَ فِ   ال حيتاجُ ىتَّ حَ  اءِ ودَ السَّ  ةِ يَّ ه يف احلَ الُ استعمَ  رثُ كَ واد، فَ سَ  ا فيهِ مَ  لِّ ا يف كُ ام� عَ  انَ ، كَ سودُ ذا أَ كَ فَ ، ...،يهلَ عَ  عاً اقِ وَ 

ن ه مِ دتَ صَ ا قَ ذَ ا إِ نهَ مِ  لِّ كُ لِ  دَّ ه ال بُ نَّ إِ ، فَ ودِ السُّ  ائرِ سَ  خبالفِ  اتِ يَّ ن احلَ مِ  وعَ النَّ  لكَ به ذَ  نيتا عَ ذَ ه إِ ريِ و غَ أَ  وفِ املوصُ ن مِ 

 يَ هِ  ةُ بَ الِ الغَ  ةُ فَ الصِّ  ونُ كُ يه تَ لَ عَ وَ  . )٢٨())الجَ ن الرِّ د مِ سوَ ي أَ ندِ عِ : وريه حنَ و غَ د، أَ سوَ يل أَ لَ : وف حنوإما املوصُ  ،ةٍ رينَ قَ 

   .اي� اللِ ه دَ عَ ى مَ اهَ مَ تَ ا تَـ �َّ أَ كَ يه، َو لَ عَ  غلبُ ، تَ احدٍ وَ  يءٍ شَ ا بِ اهَ عنَ مَ  ومِ ن عمُ ة مِ صَّ املختَ 
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 نَّ أَ  رَ كَ َذ ا مَ ندَ عِ  )ه٧٤٥ت( انيَّ يب حَ أَ  المِ ه يف كَ دُ ا جنَ و مَ هُ  وفِ املوصُ  ذفِ حَ وَ  ةِ بَ الِ الغَ  ةِ فَ الصِّ  نيَ بَ  وقِ رُ الفُ  مِّ هَ أَ ن مِ  لَّ عَ لَ وَ    

اْألَْبَطِح  :ُمْستَـْعَمَلًة اْسِتْعَماَل اْألَْمسَاِء، َوَهَذا ُحيَْفُظ َوَال يـَُقاُس َعَلْيِه، َحنْوَ (( ةُ فَ الصِّ  ونَ كُ تَ  نْ أَ  وفِ املوصُ  فِ ذْ حَ  عِ اضِ وَ ن مَ مِ 

ُ بَـ يُـ  وَ هُ فَـ  .)٢٩())َواْألَبْـَرقِ   اسُ قَ ال يُـ وَ  ظُ فَ و حيُ هُ ا فَـ ذَ ا، لِ ي� اسِ يَ قِ  يسَ لَ ي وَ اعِ مسََ  وفِ ن املوصُ عَ  اءِ غنَ ن االستِ مِ  وعَ ذا النَّ هَ  نَّ أَ ُهَنا،  ،نيِّ

  .يهلَ عَ 

ذ ، إِ وفهاوصُ مَ  فَ ذِ يت حُ ة الَّ فَ الصِّ وَ  البةِ ة الغَ فَ الصِّ  بنيَ  ،املِ وَ بالعَ  رُ أثـُّ ن حيث التَّ مِ  ،رقَ ه ال فَ نَّ ِإىل أَ  ، هنا،شريَ ن نُ أَ  دَّ ال بُ وَ    

، الكرميَ  أيتُ رَ : قولُ ا تَ مَ ، فعندَ سٌ بْ لَ  فِ ن يف احلذْ مل يكُ  وَ ر املعَىن هَ ا ظَ ذَ وفها، إِ وصُ ف مَ ذِ يت حُ ة الَّ فَ ى الصِّ لَ عَ  املِ العَ  ثرُ ع أَ قَ يَـ 

 ررتُ مَ وَ  اءَ طحَ زت البَ اوَ جَ : تقول، فَ يضاً أَ  املِ العَ ر بِ تأثّ ي تَ هِ فَ  البةِ ة الغَ فَ الصِّ  الةِ يف حَ  كذلكَ ، َو علِ الفِ وبة بِ نصُ ة مَ فَ كون الصِّ تَ 

 ملباشرةِ  بوالً قَ  كثرَ أَ  البةُ الغَ  فةُ انت الصِّ كَ   نْ إِ وَ . هعرابَ تأخذ إِ وَ  يضاً أَ  وفِ املوصُ  رِ كْ ري ذِ ن غَ مِ  املُ يها العَ لَ ل عَ دخُ يَ ، فَـ اءِ طحَ بالبَ 

ا ذا مَ هَ ، وَ وفِ املوصُ ها بِ اصُ صَ اختِ  فيها طُ رَ شتَـ يُ  احلالةِ  يف هذهِ  ةَ فَ الصِّ  نَّ ها، ألَ وفُ وصُ مَ  فَ ذِ يت حُ الَّ  فةِ ن الصِّ هلا مِ  واملِ العَ 

: الشورى[﴿َوِمْن آيَاتِِه اجلََْواِر ِيف اْلَبْحِر َكاْألَْعَالِم ﴾  :اىلعَ ه تَـ ولِ يف قَ  )وارِ اجلَ ( لمةِ كَ   وجيهِ ان يف تَ يَّ يب حَ أَ  المِ ه يف كَ لمسُ نَ 

ا ذَ لِ  البةٌ غَ  ةٌ فَ ا صِ �َّ لى أَ اين عَ الثَّ  هِ جْ لها يف الوَ محََ ، وَ وفاً وصُ مَ  لِ وَّ األَ  هِ جْ يف الوَ  رَ دَّ ، قَ جهنيِ ا وَ ان فيهَ يَّ بو حَ أَ  ازَ جَ أَ  إذْ ، ]٣٢

َمجُْع َجارِيٍَة، َوَأْصُلُه السُُّفُن اجلََْوارِي، ُحِذَف اْلَمْوُصوُف َوَقاَمْت ِصَفتُهُ : واجلواري: (( ، قالَ لُ وامِ يها العَ لَ عَ  دخلَ ن تَ أَ  جيوزُ 

َن َذِلَك قَـ  ُر ُخمَْتصٍَّة، َفَكاَن اْلِقَياسُ : ْولُهُ َمَقاَمُه، َوَحسَّ أَْن َال  ِيف اْلَبْحِر، َفَدلَّ َذِلَك َعَلى أَنـََّها ِصَفةٌ لِلسُُّفِن، َوِإالَّ َفِهَي ِصَفٌة َغيـْ

اَز أَْن تَِلَي اْلَعَواِمَل ِبَغْريِ ذِْكِر إِنـََّها ِصَفٌة َغالَِبٌة، َكاْألَْبَطِح، َفجَ : َوُميِْكُن أَْن يـَُقالَ  .ُحيَْذَف اْلَمْوُصوُف َويـَُقوَم َمَقاَمهُ 

: ملةِ اجلُ  هُ بْ شِ : هفَ ذْ حَ  نَ سَّ حَ ، وَ وفِ احملذُ  وفِ املوصُ  قامَ ت مَ امَ ة قَ فَ صِ ) واراجلَ ( نَّ ذا أَ ه هَ المِ ن كَ مِ  مُ فهَ ويُ  . )٣٠())اْلَمْوُصوفِ 

 رةِ اشَ ملبَ  بوالً قَ  كثرَ أَ  الةِ ذه احلَ تكون يف هَ ة فَ بَ الِ غَ  ةٌ فَ ا صِ �َّ ى أَ لَ ا عَ هَ لَ ميكن محَْ ا، وَ هَ تْـ قَ يـَّ ضَ وَ  ةَ اللَ دت الدَّ دَّ يت حَ الَّ ) حرِ يف البَ (

  .له يرٍ قدِ تَ  وأَ  وفٍ وصُ مَ  ريِ غَ ، بِ إِيَّاَها لِ امِ وَ العَ 

ا َاَِ َوََ اِ:  َكةِ َر حَ  عندَ  قوفُ الوُ  ن املهمِّ مِ  ونُ كا، يَ بهَ انِ وَ جَ يع ِ ن مجَ مِ  ةِ بَ الِ الغَ  ةِ فَ الصِّ  ةِ اسَ رَ ىل دِ إِ  عياً س 

 ةٍ داللَ ال عميمِ ىل تَ إِ  غويُّ اللُّ  الُ عمَ ي �ا االستِ ؤدِّ د يُ قَ فَـ  ن َمثَّ مِ ، وَ ضيقُ و تَ أَ  فظِ اللَّ  ةُ اللَ دَ  سعُ تَّ د تَـ قَ ، فَـ البةِ الغَ  ةِ فَ يف الصِّ  ةِ اللَ الدَّ 

  . اللةِ الدَّ  صيصِ و ختَ أَ 

فة الصِّ  ةُ داللَ  صُ صَّ خَ تَ ذ تَـ ، إِ اصّ ىل اخلَ اّم إِ ن العَ مِ  ةِ يف الداللَ  الِ انتقَ بِ  البةٍ غَ  ةٍ فَ ىل صِ ا إِ هلَِ وُّ حتَ  يقِ رِ  طَ يف رُّ ة متَ فَ الصِّ  نَّ و أَ بدُ يَ وَ    

 نتقلُ تَ  َمثَّ ن مِ ه، وَ ريِ ون غَ دُ  هِ ف بِ عرَ  تُ ىتَّ حَ  هِ بِ  عنوياً ها مَ اطِ بَ ارتِ  ببِ سَ ه؛ بِ تِ مَ الزَ مُ وَ  وفِ املوصُ ا بِ هَ اصِ صَ اختِ  ريقِ ن طَ عَ  ضيقُ تَ وَ 

ىل إِ  ن العامّ مِ  لَ قِ ا نُ ممَّ وَ (( :بالويعين الزَّ الدِّ  الحُ صَ  ستاذُ األُ  الَ ة، قَ اصَّ خرى خَ ىل أُ إِ  ةِ املشرتكَ  ةِ امَّ العَ  ةِ اللَ ن الدَّ ة مِ اللَ الدَّ 

  . )٣١())ةا االمسيَّ ليهَ بت عَ لَ غَ وَ  ةٍ اللَ دَ ت بِ صَّ خُ ها فَ وفِ وصُ ن مُ ت عَ دَ فرِ يت أُ ي الَّ هِ بة، وَ الِ فات الغَ الصِّ  :اصّ اخلَ 

، اءِ مَ ن السَّ مِ  دَ رِ ه طُ نَّ ، ألَ انِ يطَ للشَّ  البةً ة غَ فَ ارت صِ  صَ ، مثُ ومِ عني املشتُ ى اللَّ لَ عَ  دلُّ يت تَ ، الَّ )عنياللَّ ( مةُ لِ كَ   ثالً مَ  لكَ ن ذَ ومِ    

  : )٣٢(ود، َقاَل الشماخوم املطرُ املشتُ : اللَّعنيُ وَ (( ):ه٤٥٨ت( هسيدَ  ابنُ  قالَ 

  َمقاَم الّذْئِب كالرَُّجِل اللَّعِينِ ... ُت ِبِه الَقطا ونـََفْيُت َعنُه َذَعرْ 

ة فَ صِ  سالميُّ اإلِ  ينُ ل الدِّ قَ نَـ  دْ فقَ  .)٣٣())ِألَنَُّه أُبعد من َرْمحَة اهللا: َوقيل. الشَّْيطَان صفة غالبة ِألَنَُّه طُرد من السََّماء: واللَِّعنيُ 

 وفِ ن املوصُ ت عَ نَ غْ استَـ  ن َمثَّ مِ ت، وَ اعَ شَ  ه، مثَُّ ا بِ هَ اصِ صَ ىل اختِ ان إِ يطَ ا الشَّ وفهَ وصُ مبَ  ةً طَ رتبِ مُ  ااهلِ عمَ استِ  ريقِ ن طَ عَ  ،)اللعني(

  .  ةً بَ الِ غَ  ةً فَ ت صِ ارَ صَ فَ 
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لى عَ  دلُّ يَ  ذَ خَ ه أَ كنَّ لَ نه، وَ ه عَ سرتُ و يَ أَ  يءٍ ن شَ عَ  يئاً جب شَ ا حيَ مَ  لِّ لى كُ عَ  دلُّ تَ  يَ هِ فَ ) باجِ احلَ ( ةُ مَ لِ كَ   لكَ ن ذَ مِ وَ    

َحَجَب الشيَء َحيُْجُبه . السِّتـْرُ : اِحلجابُ : حجب: (()ه٧١١ت ( نظورمَ  ابنُ  الَ يه، قَ فِ  ةٌ بَ الِ غَ  ةٌ فَ ه صِ نَّ لى أَ ، عَ ابِ وَّ البَـ 

  .)٣٤())البَـوَّاُب، ِصفةٌ غالِبٌة، َوَمجُْعهُ َحَجبٌة وُحجَّابٌ : واحلاِجبُ ، ...، َسرتَه: َحْجباً وِحجاباً وَحجََّبه

َ اِ َاَِ ِا ِ اَِْ:  لِ ائِ سَ لى مَ عَ  ةً عَ وزِّ تَ ة مُ بَ الِ الغَ  ةِ فَ الصِّ  ىلب إِ رَ العَ  ينيَ وِ غَ اللُّ  اتُ ارَ شَ إِ  رتْ اثَ نَ تَـ 

 انَ كَ ؛ فَ ةِ رَ اهِ الظَّ  ذهِ �َِ  ةً اضحَ وَ  ِعَنايَةً ى بدَ أَ  ذْ إِ  ه؛دَ يسِ  ابنُ  وَ ا هُ �َ  اماً مَ تِ م اهْ هُ كثرَ أَ  نَّ أَ  ريَ ، غَ ضٍ ارِ عَ  وٍ لى حنَ ، عَ ةِ فَ لِ املختَ  ةِ بيَّ رَ العَ 

ت لَ غَ شَ  ةِ البَ الغَ  ةِ فَ الصِّ  ةَ رَ اهِ ظَ  نَّ لى أَ عَ  دلُّ ا يَ ، ممَّ )معظَ يط األَ احملِ م وَ احملكَ ( :همِ جَ عْ يف مُ  ةِ البَ الغَ  اتِ فَ ن الصِّ عَ  فِ شْ الكَ  بِ عَىن يُ 

 مييزِ تَ ا لِ هَ ذَ يت اختََّ الَّ  ايريِ و املعَ أَ  سِ سُ ن األُ ة عَ اسَ رَ ا دِ نَ م لَ قدِّ ه مل يُ نَّ ه أَ ف لَ ؤسَ ا يُ ممَّ  نَّ أَ  ريَ ، غَ يِّ وِ غَ ه اللُّ ريِ فكِ ن تَ ة مِ همَّ مُ  ةً احَ سَ مِ 

ىل إِ  يلُ ان ميَ ه كَ نَّ ذا أَ هَ  هلى جهدِ عَ  ظُ لحَ ا يُ ممَّ  نَّ  أَ الَّ ا، إِ قة �َِ علِّ ى املتَ خرَ ة األُ ويَّ غَ ب اللُّ انِ وَ اجلَ ب، وَ رَ العَ  المِ يف كَ  ةِ البَ ة الغَ فَ الصِّ 

: هولُ قَ  لكَ ن ذَ مِ وَ  .ةغويَّ الل�  ةِ ادَّ للمَ  ةِ صليَّ األَ  ةِ الداللَ ة بِ فَ الصِّ  طِ بْ حبيث كاَن يَقوُم ِبرَ ، ةِ البَ الغَ  اتِ فَ ن الصِّ مِ  فظِ اللَّ  كونِ   ليلِ عتَ 

غالبة أَْيضا  ةٌ فَ اح، صِ مَ الرِّ : والرَّواِعفُ : ((هولُ قَ  كَ لِ ذَ  ثلُ مِ وَ  . )٣٥())البنيه بِ نعيبِ ة، ِألَنَُّه يـَْفَجع لِ البَ ة غَ فَ ، صِ اْلُغرَابُ : اجعالفَ وَ ((

َهامها َوِإمَّا لِ ِإمَّا لتقدُّ  ة ِألَنـََّها البَ ة غَ فَ َكاَن َخارج السُّور، صِ َما  : ن الّنخلواِحي مِ والضَّ : ((هولُ ومنه قَ  .)٣٦())سيالن الدَّم ِمنـْ

  .) ٣٧())مستْضَحى للشَّ 

اَُ ام :ا ََ َ اِ َوُوَمِ اَِا اَي.  

أَاُعم اِ:  َة فَ الصِّ : ا، مهُ نيِ وعَ لى نَ هم عَ ندَ عِ  يَ ا هِ منَّ إِ ، وَ دٌ احِ وَ  وعٌ ا نَ �َّ لى أَ عَ  ةِ فَ ىل الصِّ إِ  بُ رَ العَ  ونَ حويُّ النَّ  نظرُ ال ي

ل كُ : انَ ا هُ ود �َِ ا املقصُ منَّ إِ ة، وَ وفَ ة املعرُ عرابيَّ يفة اإلِ ظِ الوَ : يعت، أَ النَّ : ناة هُ فَ الصِّ بِ  املرادُ  يسَ لَ وَ . ةِ احملضَ  ريُ غَ  ةُ فَ الصِّ ، وَ ةُ احملضَ 

  .عتاً ع نَ قَ ن يَـ صلح أَ يَ ، وَ ةِ ملَ يف اجلُ  فِ صْ الوَ  ةَ يفَ ظِ ي وَ ؤدِّ يُ  مٍ اسْ 

 امِ حكَ يف األَ  ذلكَ  رُ ثَـ ا أَ مَ ا؟ وَ ملاذَ ة؟ وَ بَ الِ ة الغَ فَ مي الصِّ نتَ ني تَ وعَ النَّ  يّ ىل أَ و إِ نا هُ هُ  ارُ ثَ ذي يُـ الَّ  الَ ؤَ السُّ  نَّ يف أَ  كَّ ال شَ وَ    

  ة؟ رفيَّ الصَّ ة وَ حويَّ النَّ 

  .امَ هُ ينَـ بَ  مييزِ التَّ ، وَ نيِ وعَ النَّ  ذينِ �َِ  عريفِ ىل التَّ إِ  اجُ تَ حنَ  ؤالِ ذا السُّ هَ  نعَ  ةِ ابَ جَ إلِ لِ وَ    

، ولِ املفعُ  اسمِ وَ  ةِ غَ املبالَ  غِ يَ صِ وَ  لِ اعِ الفَ  اسمِ ا بِ هَ ددونَـ حيُ ة، وَ يَّ فِ صْ الوَ  ةُ صَ الِ ة خَ فَ ا الصِّ هَ نـَّ أَ بِ  ةَ احملضَ  ةَ فَ لصِّ ا حويونَ ف النَّ عرِّ يُ    

ري ة غَ فَ الصِّ  نَّ حني أَ  يف. )٣٨(ميٍ رِ و كَ ، أَ اكبٍ رَ  برجلٍ  رتُ رَ مَ : ثلة، مِ رحيَ ة الصَّ فَ الصِّ بِ  رينَ خِّ أَ املتَ  ندَ ى عِ مَّ سَ تُ هة، وَ بَّ ة املشَ فَ الصِّ وَ 

ا هَ نـَّ ة ألَ رحيَ الصَّ  غريِ  ةِ فَ الصِّ بِ  رينَ خّ أَ املتَ  ى عندَ مَّ سَ ا تُ ذَ لِ ، وَ قّ شتَ مُ  ريُ ه غَ نَّ ن أَ غم مِ لى الرَّ عَ  هِ ف بِ وصَ ذي يُ الَّ  االسمُ : ية هِ احملضَ 

ةيَّ صفِ الوَ  ةِ صَ الِ خً  غريُ 
  .)٤٠(ائةمِ  بالً نك إِ ذت مِ خَ أَ راع، وَ ّبة ذِ جُ بع، وَ سَ  وبٍ ثَ بِ  رتُ رَ مَ : ثل، مِ )٣٩(

ت يسَ يت لَ ات الَّ فَ ذه الصِّ هَ : ((، قالَ ةِ ري احملضَ ات غَ فَ ه عن الصِّ ديثِ اج يف حَ رَّ السَّ  ابنِ  عندَ  ةِ احملضَ  ةِ فَ الصِّ  صطلحُ مُ  رَ هَ ظَ    

ت انَ ا كَ ذَ ل إِ وَّ لى األَ ي عَ رِ يت ال جتَ الَّ  يَ هِ ا وَ يهَ فِ  لكَ سن ذَ حيَ ، وَ مساءُ أ األَ بتدَ ما تُ أ كَ بتدَ ن تُ أَ  وزُ جيَ  صفِ ة يف الوَ ضَ حمَ  فاتٍ صَ بِ 

  .ةصفيَّ ة للوَ صَ الِ اخلَ  ةَ فَ ا الصِّ �َِ  ريدُ و يُ هُ وَ .  )٤١())بهبَ ن سَ يٍء مِ شَ لِ 

 ندَ ه، عِ فسِ نَ  حِ لَ املصطَ بِ  يحٍ صرِ تَ  ريِ ن غَ ، مِ ةٍ ضَ حمَ  ريِ غَ وَ  ةٍ ضَ ىل حمَ إِ  حوينيَ النَّ  عندَ  ةِ فَ للصِّ  يفِ صنِ ذا التَّ هَ  المحُ أت مَ دَ د بَ قَ وَ    

 ابِ ذا البَ ن هَ م مِ فهَ ذ يُ ، إِ  )٤٢())ةً فَ صِ  ونُ كُ يت ال تَ الَّ  اءِ مسَ ى األَ رَ جمَ  ةفَ صِ  كونُ يت تَ الَّ  اءِ مسَ ن األَ ى مِ رَ ا جَ اب مَ بَ ((يف  يبويهِ سِ 

ا ال رى مَ ري جمَ د جيَ ه قَ نَّ أَ  ريَ ، غَ ةفَ ع صِ قَ ن يَـ صلح أَ ر يَ آخَ وَ  ةً فَ ع صِ قَ ن يَـ أَ  صلحُ سم ال يَ قِ : نيِ ى قسمَ لَ عَ  اءَ مسَ األَ  مُ قسِّ ه يُ نَّ أَ 

 :ربنيى ضَ لَ ولة عَ و املوصُ افة أَ املضَ وَ  دةِ املفرَ  مساءِ ن األَ مِ  االسمِ  ع بعدَ قَ ما يَـ  نَّ أَ  اعلمْ : ((ريايفُّ السّ  الَ قَ  فة؛ع صِ قَ ن يَـ صلح أَ يَ 
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حلية ى التَّ رَ ى جمَ رَ و جَ ة أَ ليَ حتَ  انَ ا كَ مَ ة فَ فَ ون صِ كُ يَ  ذيا الَّ مَّ أَ فَ  .هة لَ فَ ون صِ كُ ال يَ : راآلخَ وَ  .لوَّ ة لألَ فَ صِ  ونُ كُ يَ : حدمهاأَ 

 ل،جُ ن رَ حسبك مِ مثلك وَ ، وَ نكَ ري مِ خَ  جلٍ رُ بِ  رتُ رَ مَ : نهمِ حنوه، وَ ك وَ احِ ضَ ب وَ اتِ كَ ائم، َو قَ  لٍ رجُ بِ  ررتُ مَ : ولكَ قَ  لكَ ذَ وَ 

رت مبلكك رَ مَ : قولحنوه، ال تَ دفرت وَ صري وَ حَ ار وَ دَ ان وَ ستبُ : حونَ ة، فَـ فَ صِ  ونُ كُ ا ال يَ ومَ  .ل أيب عشرةرجُ بِ واء، وَ رهم سَ بدِ وَ 

 نْ أَ ، بِ فةً صِ  االسمِ  قوعِ ووُ  اقِ االشتقَ  نيَ بَ  ابِ ذا البَ يف هَ  ط سيبويهِ بَ د رَ قَ وَ . )٤٣())دللى البَ  عَ الَّ وب، إِ ال مبلكك ثَ البستان، وَ 

 كونُ يت ال تَ الَّ  مساءِ األَ  ةِ نزلَ ذا مبَِ هَ  ارَ ا صَ منَّ إِ وَ : ((الَ هة، قَ بَّ شَ مُ  فةً و صِ غة أَ بالَ يغة مُ و صِ ل أَ اعِ فَ  ع اسمَ قَ ن تَـ ة أَ فَ يف الصِّ  طَ اشرتَ 

  سيبويهِ نيَّ د بَـ قَ وَ . )٤٤())رميكَ ويل َو طَ َحَسٍن وَ  :وة، حنَ لَ اعِ ري الفَ غَ  اتِ فَ الصِّ ت كَ يسَ ا لَ �َّ أَ ة، وَ لَ اعِ فَ ت بِ يسَ ا لَ �َّ ن قَبل أَ ة مِ فَ صِ 

د قَ  مساءِ األَ  عضَ بَ  نَّ أَ ) اههشبَ أَ ن وَ اَحلسَ ل كَ اعِ الفَ شبَّه بِ فٍة تُ ال صِ ل وَ اعِ فَ بِ  يسَ لَ وَ  داً نفرِ ة مُ فَ صِ  اءِ مسَ ن األَ كون مِ ا يَ مَ ( ابِ يف بَ 

ق علِّ يُ وَ ائة، مِ  بالً الن إِ ىن فُ ن بَ الن مِ و فُ نُ بَـ  ذَ خَ أَ : بِ رَ العَ  ولِ قَ بِ  دلُّ ستَ يَ ه، وَ شبهُ ا يُ ال مَ وَ  لٍ اعِ فَ  ن اسمَ كُ مل تَ  نْ إِ ات وَ فَ ع صِ قَ تَـ 

  .اً قّ شتَـ مُ  امساً  يسَ ه لَ نَّ ن أَ غم مِ ى الرّ لَ ، عَ )٤٥(فاً صْ وَ  الِ ذا املثَ يف هَ  )ائةمِ ( ةمَ لِ كَ   لواعَ جَ ب رَ العَ  نَّ أَ يه بِ لَ عَ 

 ةٌ يلَ صِ أَ  ةَ يَّ فِ صْ الوَ  نَّ  أَ َىل إِ  ةِ ارَ شَ إلِ ، لِ )٤٧( أُخرى ةً ارَ ة تَ رحيَ ة الصَّ فَ الصِّ ، وَ )٤٦( ةً ارَ تَ  ةِ احملضَ  ةِ فَ الصِّ  صطلحَ مُ  حاةُ النُّ  لَ عمَ د استَ قَ وَ    

ن مِ  ةً يَ الِ خَ وَ  عِ اِر املضَ  علِ للفِ  ةً ا�َِ شَ مُ  ونَ كُ تَ  نْ أَ بِ  لكَ ذَ ، وَ ةِ يَّ االمسِْ  ةُ حَ ائِ ا رَ و�ُ شُ ال تَ  ةِ يَّ فِ صْ لوَ لِ  ةً صَ الِ خَ  ونُ كُ ا تَ هَ ي إنـَّ أَ  ةِ مَ لِ يف الكَ 

 يف لَ عْ ه الفِ شبِ يُ  يذِ الَّ  قُّ املشتَ  مُ االسْ :  ((اهَ نـَّ أَ بِ  ةِ حيَ رِ الصَّ  ةِ فَ الصِّ  عريفِ يف تَ  نسَ حَ اس بَّ عَ اُألسَتاُذ  الَ ا قَ ذَ لِ ، وَ ةِ يَّ االمسِْ  هِ بَ شَ 

ذا هَ وَ . ةُ صَ الِ اخلَ  ةُ يَّ يه االمسِْ لَ عَ  غلبْ مل تَ وَ  ،هحملَّ  علُ الفِ  ن حيلَّ أَ  كنُ ميُ  يثُ ِحبَ  ،اً صالِ ا خَ يّ وِ قَ : يأَ ؛ اً حيرِ صَ  اً هبَ ، شَ وثِ دُ احلُ وَ  دِ دُّ جَ التَّ 

  .)٤٨())ولاملفعُ  اسمِ وَ  -غةالَ املبَ  يغثله صِ مِ وَ -ل اعِ الفَ  مِ ى اسْ لَ عَ  نطبقُ يَ 

 علِ ال ميكن للفِ ة، وَ يَّ فِ صْ ة الوَ صَ الِ ت خَ يسَ ا لَ هَ نـَّ ألَ  ةِ ة احملضَ فَ الصِّ  ابِ يف بَ  دخلُ ة ال تَ بَ الِ ة الغَ فَ الصِّ  نَّ إِ فَ  مَ دَّ قَ ا تَـ ى مَ لَ عَ  اءً نَ بِ وَ    

: وحنَ  ،قٍّ شتَ مبُ  يسَ لَ وَ  هِ ف بِ وصَ ا يُ ازا ممَّ رتَِ احْ  ةِ يَّ فِ صْ الوَ  ةُ صَ الِ اخلَ  :ةِ حيَ رِ الصَّ بِ  ادُ املرَ ): ((ه ٧٤٩ت ( يُّ ادِ املرَ  الَ قَ  ا،نهَ عَ  نوبَ يَ  نْ أَ 

  . )٤٩())باحِ صَ ع وَ جرَ أَ ح وَ بطَ أَ : وحنَ  ،ةُ يَّ يها االمسِْ لَ عَ  غلبُ يت تَ ة الَّ فَ ن الصِّ مِ وَ  )دسَ أَ (

 ريُ ا غَ هَ نـَّ كِ لَ ، وَ )٥٠(ةِ احملضَ  ريِ غَ  اتِ قَّ املشتَـ  ن اسمَ سَ اس حَ بَّ عَ اُألسَتاذ ا يهَ لَ عَ  قَ طلَ ا أَ ذَ ، لِ باً الِ غَ  ةً قَّ شتَـ ة مُ بَ الِ ة الغَ فَ أيت الصِّ تَ    

 ةِ ة احملضَ فَ الصِّ  معَ  عُ تمِ ا جتَ هَ نـَّ ول إِ القَ  ا ميكنُ ذَ ، لِ علُ ا الفِ نهَ عَ  نوبَ ن يَ أَ  ال ميكنُ وَ  ةُ يها االمسيَّ لَ عَ  بُ غلِ ذ تَ إِ  ؛ةِ صفيَّ الوَ  ةِ صَ الِ خَ 

 اسمِ ، كَ ةُ حيَ رِ الصَ  ةُ قَّ املشتَـ  اتُ فَ الصِّ  فيدُ ذ تُ ة، إِ نيَّ مَ الزَّ  ةِ اللَ يف الدَّ  ةِ قَّ املشتَـ  ةِ احملضَ  اتِ فَ ن الصِّ عَ  فرتقُ ا تَ هَ كنـَّ لَ وَ  ،اقِ االشتقَ  مةِ سِ بِ 

و ال أَ و احلَ ي أَ املاضِ  نِ مَ ى الزَّ لَ عَ  اتُ فَ الصِّ  لكَ تِ  دلّ د تَ قَ ، فَـ نِ مَ ى الزَّ لَ عَ  ةَ لَ َال ة، الدَّ غَ الَ املبَ  يغِ صِ وَ  ولِ املفعُ  اسمِ وَ  لِ اعِ الفَ 

 يدٌ زَ  مٌ كرِ مُ أَ  ، وَ  اآلنَ  داً مَّ حمُ  مٌ كرِ مُ  يدٌ زَ ، وَ مسِ ٍد أَ مَّ حمُ  مُ كرِ مُ  يدٌ زَ : قولتَ ، فَـ ةُ فَ لِ املختَ  ائنُ رَ نه القَ عَ  حُ فصِ ا تُ مَ  وءِ ال، يف ضَ االستقبَ 

، ةُ يَّ ا االمسِ يهَ لَ ت عَ بَ لَ غَ ي وَ علِ  الفِ ن املعَىن عَ  دتْ عَ ا ابتَـ هَ نـَّ ة، ألَ يَّ نِ مَ الزَّ  ةِ لَ الالدَّ ِإىل  رُ فتقِ ة تَ بَ الِ ة الغَ فَ الصِّ  نَّ أَ ، يف حني ؟داً غَ  داً مَّ حمَُ 

ن مِ  ودَ املقصُ  نَّ ، ِألَ نيٍ عَ مُ  نٍ مَ ى زَ لَ عَ  ال تدلُّ  َوَحنوَها ِمن الصَِّفاِت الَغالَِبة )قبرَ ألَ ا(وَ  )باحِ الصَّ (وَ  )حبطَ األَ ( نَّ إِ فَ  ن َمثَّ مِ وَ 

 وفِ املوصُ  االسمِ  اءِ اختفَ  عَ ى مَ فَ ي اختَـ ذِ ي الَّ علِ الفِ  يسَ لَ ة وَ مَ لِ ن الكَ مِ  يُّ انب االمسِْ اجلَ  وَ ي هُ قِّ لَ املتَـ وَ  مِ لِّ كَ املتَ  ندَ ا عِ اهلَِ استعمَ 

  .نه عَ غِين تُ وَ  يهِ لَ عَ  دلُّ ة تَ بَ الِ ة الغَ فَ ت الصِّ ارَ ذي صَ الَّ 

ا َاَِ ََ َاِِ َوْاِِ :  ُا، �َِ هرَ ىل شُ ، إِ نِ مَ الزَّ  رورِ مُ  عَ ، مَ دٍ دَّ حمُ  وفٍ وصُ ة يف مَ فَ الصِّ  الِ استعمَ  ثرةُ ي كَ ؤدِّ ت

ا ال يهَ فِ  وفِ املوصُ  يابُ غِ وَ  .وفِ ىل املوصُ إِ  تاجُ ال حتَ فَ  ةٍ بَ الِ غَ  ةٍ فَ ىل صِ إِ  لُ حوَّ تَ تَـ  ئذٍ ندَ عِ ، وَ وفِ ن املوصُ عَ  يةً غنِ مُ  ةُ فَ الصِّ  صريَ  تَ ىتَّ حَ 

 عندَ  لكَ ذَ  فسريُ تَ يه، وَ لَ عَ  لُ مَ حتُْ ، وَ ى االسمِ رَ ة جمَ فَ ري الصِّ جتَ  ن مثّ مِ ، وَ بِ اطَ املخَ وَ  مِ لِّ كَ املتَ  نيَ بَ  لِ واصُ التَّ  ةِ ليَّ مَ عَ  يف رُ ؤثـِّ يُ 

 صريُ ذي تَ الَّ  اسِ سَ األَ ذا هَ ن عَ ) ه١٠٩٤ت ( الكفويُّ  رَ بـَّ د عَ قَ وَ  .ةُ يَّ ا االمسِ يهَ لَ عَ  غلبَ تَ ا لِ يهَ فِ  ضعفُ تَ  ةَ يَّ صفِ الوَ  نَّ أَ  غوينيَ اللُّ 
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ُرورَتِ  َسَببُ  نيٍ عمُ  ِيف َمْوُصوفٍ  ن الصَِّفاتِ ب مِ لَ َما غَ  اْسِتْعَمالُ : ((الَ قَ  ؛ةً بَ الِ غَ  ةً فَ يه، صِ لَ عَ  اءً نَ ، بِ فةُ الصِّ   ن الصَِّفاتِ ه مِ َصيـْ

  .)٥١())ى اْألَْمسَاءه ْجمرَ َجرَيَانِ  اْلَمْوُصوف َسَببُ  ذفِ ِحبَ ى اْألَْمسَاء رَ َما ْجيرِي جمْ  َواْسِتْعَمالُ ، اْلَغالَِبة

 ةَ يَّ صفِ الوَ  نَّ ذا أَ  هَ عِين ل يَ هَ ؟ وَ الَِبةالغَ  ةِ فَ يف الصِّ  ةُ يَّ صفِ ت الوَ عفَ ى ضَ دَ مَ  يّ ىل أَ و إِ هُ ، وَ ؤالٍ ىل سُ إِ  قودُ يَ  ويُّ غَ اللُّ  رُ وُّ صَ ذا التَّ هَ وَ   

 اتِ فَ يف الصِّ  اقٍ بَ  صفِ  الوَ عَىن مَ  نَّ أَ بِ  ؤالِ ذا السُّ ن هَ عَ  يعيش ابنُ  يبُ جيُ ؟ وَ ةُ يَّ ا االمسِْ هَ لَّ ت حمَ لَّ حَ وَ  وعِ ذا النَّ  هَ يف اماً ت متََ ابَ غَ 

، )حبطَ األَ ( نَّ ى أَ رَ  تَـ َال أَ : ((الَ ا، قَ يهَ فِ  ةِ يَّ صفِ الوَ  ارِ بَ لى اعتِ عَ  دلُّ ا يَ ممَّ  رفِ ن الصَّ مِ  ةً نوعَ يت ممَ قِ ا بَ �َّ أَ  ليلِ دَ ة، بِ بَ الِ الغَ 

؛ مل )ارعجَ األَ (، وَ )اطحبَ األَ (: واالُ قَ ا، فَـ كسريُهَ ا تَ يهمَ لَ سري إِ  يَ ىتَّ حَ  اءِ مسَ اَل األَ عمَ ال استِ د اسُتعمِ انا قَ كَ   نْ إِ ، وَ )عَ جرَ األَ (وَ 

 ةَ يَّ صفِ الوَ  نَّ ذا أَ عىن هَ مَ وَ . )٥٢()))رصفَ أَ (وَ  )ضبيَ أَ ( :وحنَ  نصرفْ ا مل يَ مَ كَ   انِ نصرفَ ال يَ  ذلكَ لِ ة، فَ يَّ صفِ ن الوَ عَ  لكَ ا ذَ ُخيْرِجهمَ 

ت لَ عمِ استُ  نْ إِ ة، وَ بَ الِ ة الغَ فَ ن الصِّ عَ  غيبُ ال تَ  ةَ يَّ صفِ الوَ  نَّ عين أَ ذا يَ هَ ، وَ )٥٣(انهمَ ع عَ لَ مل ختُ وَ ) حبطَ األَ (وَ ) قبرَ األَ (ت يف قرَّ أُ 

  .اءِ مسَ األَ  الَ استعمَ 

ا َاَِ ََ َاِِ َواَِِ:  َيف  رياً بِ كَ   راً ثَ أَ  نيَ مِ لِّ كَ املتَ  ةِ نَ لسِ لى أَ عَ وَ  غويِّ اللُّ  عِ اقِ يف الوَ  ةِ مَ لِ الكَ  الُ عمَ استِ  رتكُ ي

 لُ صِ تَّ يَـ  يٌّ حَ  ويُّ غَ ن لُ ايدَ ا مَ هَ نـَّ ألَ  لكَ ذَ عالم، وَ ا األَ نهَ مِ  لَّ عَ لَ ، وَ ةٍ فَ لِ تَ خمُ  ينَ يادِ يف مَ  اً يّ لِ جَ  رُ ثَـ ذا األَ هَ  ضحُ تَّ يَـ ا، وَ ور�ِ ريُ سَ ا وَ ا�َِ يَ حَ 

ة دَّ عِ  ماً اقسا أَ وهَ مُ سَّ قَ ا فَـ نوا �َِ عُ عالم وَ ة األَ يَّ بِ رَ اء العَ مَ لَ س عُ رَ د دَ قَ نه، وَ اء عَ غنَ هم االستِ كنُ ال ميُ عهم، وَ اقِ وَ وَ  اسِ النَّ  ياةِ ِحبَ 

  .ةفَ لِ تَ خمُ  سٍ سُ و أُ أَ  اتٍ ارَ اعتبَ بِ 

ن ه مِ ريِ لى غَ بته عَ لَ غَ ه وَ تُ رَ هْ ه شُ لُ وِّ ذ حتُ ، إِ الِ عمَ االستِ  بةِ لَ غَ بِ  ماً لَ عَ  صريُ ا يَ و مَ هُ ، وَ ةِ بَ لَ الغَ بِ  مُ لَ العَ  حثِ ذا البَ ا يف هَ نهَ عنينا مِ يَ    

 حدُ ه أَ ملزَ يَ ، وَ اضعٍ ن وَ مِ  صدٍ ري قَ ن غَ عَ  انَ ا كَ مَ  : ((هنَّ أَ ه بِ ونَ فُ رِّ عَ ذا يُـ ، لَ )٥٤(بةلَ الغَ ما بِ لَ عَ  صريَ يَ  نْ ىل أَ ه إِ نفسِ  االسمِ بِ  نيَ مَّ املسَ 

ا الّالم  مَّ إِ ا، وَ إخو�مَ  ونَ دُ  هِ ا بِ صَّ اختَ ا وَ يهمَ لَ ب عَ لَ غَ  لكَ ذَ  نَّ إِ مر، فَ عُ  ابنِ اس وَ بَّ ابن عَ : ة حنوافَ ضَ ا اإلِ مَّ إِ : مرينِ أَ 

: يطِ سِ الوَ  مِ يف املعجَ  اءَ ، جَ عالمِ ن األَ مِ  وعِ ذا النَّ يف هَ  الِ االستعمَ  بةِ لَ غَ  ثرِ ِإىل أَ  احملدثنيَ  عضُ بَ  شارَ د أَ قَ وَ   .)٥٥())الّصعقكَ 

ْلَعرَبيَّة لكتاب َما َكاَن تْعيني َمْدُلوله بَِغَلَبة اِالْسِتْعَمال َال بِاْلَوْضِع مثل اْلكتاب ِعْند أهل الشَّرِيَعة لِْلُقْرآِن َوعند أهل ا((

  .اسبَّ ابن عَ  :وضاف، حنَ مُ ة ، وَ ينَ املدِ : و، حنَ )ال(ـى بِ لّ حمَُ  نيِ وعَ ى نَ لَ عَ  وَ هُ وَ . )٥٦())ِسيبَـَوْيهٍ 

ل، وَّ  َحتَـ، مثُ ةً بَـالِ غَ  ةً فَ ِصـ لِ صـيف األَ  انَ ه َكـنـَّلـى أَ ة عَ بَـلَ الغَ بِ  عـالمِ ن األَ ِمـ وعِ ذا النَّـىل َهـإِ  حـوينيَ النَّ  ةُ ظـرَ و نَ هُ  ،هنا ،اهمنَ ا يُ مَ وَ    

يف   يبويهِ ِسـ نـدَ ذا عِ َهـ رُ ظَهـ، يَ ماً لَ عَ  صريَ يَ ، لِ هِ بِ  ىمَّ سَ ا يُ ه ممَّ ريِ ى غَ لَ عَ  غلبُ  يَ ىتَّ حَ  ا االسمُ �َِ  رُّ ميَ  ةٌ لَ رحَ مَ  هيَ  ةَ بَ الِ الغَ  ةَ فَ الصِّ  نَّ أَ كَ َو 

ــلَ الغَ م بِ َلــو عَ ُهــ، وَ )طاِســوَ (لــى عَ  هِ الِمــكَ  ــالكُ وَ  ةِ البصــرَ  نيَ بَــ انٍ َكــى مَ َلــعَ  ةِ َب  انٌ َكــمَ  :ي، أَ ةً فَ ِصــ صــلِ يف األَ  انَ ، َكــاقِ رَ يف الِعــ ةِ وَف

 انَ د َكـقَـوَ  .)٥٧())ع ملعـىنقَـمنـَّا وَ إِ و، وَ مـرٍ عَ وَ  زيـدِ  :ةِ لَـمبنزِ  ارَ  َصـٍط مثُ اِسـوَ كَ   ةً فَ ِصـ عَ قَـا وَ َمـوَ : ((الَ ، قَ ةِ يَّ مِ لَ ىل العَ إِ  لَ وَّ حتََ  ، مثَُّ طٌ اسِ وَ 

ـيُ وَ . صـلِ يف األَ  ةٌ بَـالِ غَ  ةٌ فَ ه ِصـنـَّألَ  الـالمُ وَ  لـفُ ه األَ دخلَـن تَ أَ  )واسـط( قُّ َحـ :  الَ ذ قَـ، إِ ةِ لَ أَ ه املْسـه هلـذِ رحِ يف َشـ ريايفُّ ذا الّسـَهـ دُ ؤكِّ

و ) نَسـاحلَ ( :الَقـا يُـ َمـ، كَ الـالمُ وَ  لـفُ األَ  هِ يـفِ  ونَ ُكـتَ  نْ أَ  صـلِ يف األَ  اتٍ فَ ِصـ ونُ ُكـيت تَ الَّـ اءِ مسَـاألَ  اسِ يَـى قِ لَ ي عَ نبغِ يَ  انَ د كَ قَ وَ ((

  . )٥٨())هتِ فَ صِ بِ  ملكانِ ا مُ اسْ ذا لكن هَ ، وَ ةٌ بَ الِ غَ  اتٌ فَ ا صِ �َّ ، ألَ الالمُ وَ  لفُ لت األَ خَ دَ وَ  .لكَ ه ذَ شبَ ا أَ مَ وَ  ،)ثارِ احلَ (

ــ ابــنَ  نَّ نــا، أَ ، هُ كرِ الــذِّ بِ  يرِ ن اجلــدِ ِمــوَ     ــتَ َل عمَ اســتَ  اجِ رَّ السَّ ــ( ريَ عِب ــالِ الغَ  ةِ فَ الصِّ ــَهــدَ ورَ يت أَ الَّــ ةِ لَ أَ ذه املْســَهــ ةِ عاَجلَــيف مُ ) ةِ َب  يبويهِ ا ِس

ـنـدَ ه عِ نـَّل أَ بَـن قِ ِمـ الالمُ وَ  فُ لِ مه األَ لزَ ا يَ منََّ إِ حو فَ ذا النَّ هَ وَ : ((الَ ذ قَ ها، إِ ليلِ حتَ وَ  د َقـ، فَـ )٥٩())ةِ بَـالِ الغَ  اتِ فَ الصِّـه كَ ينِـعَ بِ  يءُ هم الشَّ

  .ةِ بَ الِ الغَ  اتِ فَ الصِّ هم كَ ندَ ا عِ �َّ ألَ  مساءِ ن األَ مِ  وعِ ذا النَّ ى هَ لَ عَ  الالمِ وَ  لفِ األَ  ولِ خُ دُ  زومَ لُ  ،ناهُ  ،اجرَّ السَّ  ابنُ  لَ لَّ عَ 

ذا هَ  نَّ أَ  ريَ ا، غَ �َِ  رَ هِ شتَ  يَ ىتَّ ا حَ هَ بِ احِ لى صَ عَ  ةِ فَ الصِّ  غليبَ تَ ة وَ بَ الِ الغَ  ةَ فَ الصِّ  ،انَ هُ  ،والُ عمَ استَ  اءَ لمَ العُ  نَّ ن أَ مِ  غمِ لى الرّ عَ وَ    
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 اصِ شخَ األَ  ؤالءِ ى هَ لَ ت عَ قَ طلِ يت أُ الَّ  اتِ فَ ذه الصِّ هَ  نَّ ا، ألَ نَ حبثِ  وضوعِ مَ  تَ حتَ  دخلُ ال يَ  ةِ بَ الِ الغَ  ةِ فَ الصِّ نا بِ ه هُ ونَ سمُّ ا يُ ممَّ  وعَ النَّ 

 –وضوع حبثنا مَ -ةبَ الِ الغَ  اتِ فَ الصِ  نَّ ة، يف حني أَ بَ لَ الغَ بِ  مِ لَ العَ  ابِ ت يف بَ لَ خَ دَ ، فَ عالمٍ ىل أَ إِ  ةِ يقَ قِ لت يف احلَ وَّ ا حتََ وا �َِ رُ هِ اشتُ وَ 

  .عالماً ت أَ يسَ لَ 

ى لَـغلـب عَ تَ تشـتهر وَ  أنْ بِـ لـكَ ذَ ، وَ عـالمٍ ىل أَ بـة إِ لَ الغَ ، بِ حياناً ل، أَ وَّ حَ تَ تَـ  دة قَ بَ الِ الغَ  فاتِ الصَّ  بعضَ  نَّ ول إِ ، ميكن القَ ن مثَ مِ وَ    

 اتِ فَ ن الصِّـة ِمـقَ ابِ َسـ ةٍ نيَّـمَ زَ  لـةٍ رحَ ت يف مَ انَـة كَ بَـلَ الغَ بِ  عـالمِ األَ  بعـضَ  نَّ إِ : خـرىأُ  بـارةٍ عِ و بِ ، أَ ودٍ قُصـى مَ م� سَ لى مُ عَ  دلَّ تَ ها لِ ريِ غَ 

  . ةبَ الِ الغَ 

  : )٦٠(اينبيَ الذّ  ابغةِ النَّ  ولِ يف قَ ) جارفَ ( ةَ مَ لِ ه كَ يلِ أصِ يف تَ  ريايفِّ السّ  ندَ ر عِ صوُّ ذا التَّ هَ  ثلَ د مِ د جنَِ قَ وَ    

  ارجَ لت فَ مَ تَ احْ رة وَ ملت بَ حَ فَ ... ا نَ ينَـ ا بَ نَ يتَـ طّ ا خُ منَ سَ تَ ا اقْـ نَّ إِ 

ـىل أَ إِ  بَ َهـذ ذَ إِ   : الَ ة، قَــفَ ِصـ: نـاهُ ) ةرَّ بـَـ(، و)ةرَّ بـَـ: (اهَ يِضـقِ نَ  ا مـعَ اهلَِ اسـتعمَ  ليلِ دَ وال، بِـعـدُ مَ  راً صـدَ يسـت مَ لَ ، وَ ةٌ بَـالِ غَ  ةٌ فَ ا ِصـ�َّ

 )رةبَـ( قـيضَ هـا نَ لَ عَ جَ فَ  ارَجـملـت بـرّة واحتملـت فَ حَ فَ  :الَ ه قَـنـَّأَ  لـكَ ى ذَ لَـعَ  يلُ لِ الـدَّ ، وَ ةً بَ الِ غَ  ةً فَ صِ  كونَ تَ  نْ ي أَ ندِ عِ  هُ شبَ األَ وَ ((

  . )٦١())صفة ):ةرَّ بَـ (و

 ىلإِ  نتهيَ يَ ليه، لِ ىن عَ بَ وَ  ابقِ السّ  ريايفّ السّ  المِ كَ ن  ق مِ لَ ذي انطَ ، الَّ ضيِّ الرَّ  ضوحا عندَ كثر وُ أَ َعلى َحنٍو  همِ ذا الفَ هَ ِمثَل  دُ جنَ وَ    

، )ةرَّ بَـ (ي هِ ه، وَ تِ ينَ رِ قَ  عريفِ تَ لِ ، ... ،معرفة ):جارفَ (: يلَ قِ وَ : ((، قالَ ةِ بَ لَ الغَ بِ  نيِ مَ لَ ا عَ تَ ارَ صَ  تانِ بَ الِ غَ  تانِ فَ صِ ) جارفَ (وَ ) ةرَّ بَـ ( نَّ أَ 

ملـت احتَ ة، وَ ارّ ة البَـلَ احتملـت اخلْصـ: الَ ه قَـنـَّأَ كَ   ،)ارفَجـ( كـونُ ذا يَ َكـة، فَ ارّ  البَـمبعـَىن ) بـرة(كون   زَ وَّ جَ  ريايفَّ السّ  نَّ لى أَ عَ ، ...

ــلَ الغَ بِ  تانِ رَ ائِ تــان، َصــبَ الِ ان غَ تَ فَ مــا ِصــهُ رة، فَـ اجِ ة الَفــلَ اخلْصــ ــأَ َكــَو . )٦٢())نيِ َمــلَ ة عَ َب ــالِ الغَ  ةَ فَ نَّ الصِّ ــ ثــلِ ؛ يف مِ ةَ َب  بــنيَ  رحلــةٌ ذا، مَ َه

 ةِ بَـلَ غَ بِ  لـكَ ذَ ، وَ ةِ بَـلَ الغَ بِ  مٍ لَ ىل عَ ة إِ بَ الِ ة الغَ فَ ل الصِّ حوَّ تَ  تَـ مثُ  ةٍ بَ الِ غَ  ةٍ فَ ىل صِ إِ  نكريِ التَّ  ةِ الَ ن حَ ة مِ فَ الصِ  لُ وَّ حَ تَ ذ تَـ ، إِ ةِ يَّ مِ لَ العَ وَ  نكريِ التَّ 

 ةَ فَ الصِّـ ملُ ن حيَ ة مَ بَ لَ غَ بِ  مٍ لَ ىل عَ ل إِ وَّ حَ تَ يَـ  ةٍ قَ الحِ  ةٍ لَ رحَ يف مَ  ن َمثَّ ومِ  يه،لَ ما عَ لَ صري عَ تَ ا فَـ  يشتهر �َِ ىتَّ ا حَ هَ وفِ وصً ى مَ لَ ة عَ فَ الصِّ 

  .  يهلَ  إِ الَّ هن إِ الذِّ  بُ ذهَ ت ال يَ قَ لِ طْ ذا أُ  إِ ىتَّ ا حَ �َِ  ونَ مَّ سَ ن يُ ه ِممَّ ريِ لى غَ عَ 

ــا يُ ِممَّــ لَّ َعــلَ وَ     ــ عــضَ بَ  نَّ ذا أَ َهــ دُ ؤكِّ ــالِ الغَ  اتِ فَ الصِّ ــا فَ َمــكَ – ة تــدلُّ َب  الثَ َمــ لــكَ ن ذَ ِمــوَ  ،عــالمٍ أَ ى َلــعَ  -اجماملَعــ ابُ صــحَ أَ ا رهَ سَّ

ـ :هثلُـمِ ، وَ )٦٣(بـة أَو ُمَسـّمى �َـاالِ ة غَ فَ صِ ه نَّ وأَ ، ن اْألَْنَصارِ ل مِ جُ رَ ه نَّ أَ  ونَ ويُّ غَ ر اللُّ كَ َذ  ذإِ  ،)األْشهلُ ( س رَ فَــ اْسـمُ  يَ ِهـوَ : قراءالشَّ

 فٌة َغالَِبــةٌ ِصــ همنــدَ و عِ ُهــوَ  فــرُس الرَّبِيــِع ْبــِن زِيَـاٍد،وهـو : اليَـْعُبــوبُ : لــكَ ذَ  ثــلُ مِ ، وَ )٦٤(ةَبــالِ ة غَ فَ ِصـهم نــدَ عِ  يَ ِهــوَ ، يبّ ربيَعـة بــن أُ 

   .)٦٥(يضاً أَ 

اَُ اِ :أَُ اِ َاَِ ا  اَو اِ.  

اَا َِ َوََُ اِ:  صفا وَ  انَ ا كَ و مَ هُ ، وَ رياً مِ ضَ  لُ مَّ حَ تَ وع يَـ نَ : نيِ وعَ لى نَ أ عَ دَ املبتَ  رَ بَـ خَ  ونَ حويُّ النَّ  سِّمُ قَ يُـ

ل فاعِ  اسمُ ) ائمقَ ( َرب اخلَ م، فَ ائِ د قَ مَّ حمَُ : وة، حنَ هَ بـَّ فة املشَ الصِّ غة وَ الَ يغ املبَ صِ وَ  ولِ املفعُ  اسمِ ل وَ اعِ الفَ  اسمِ : ثلا، مِ قّ شتَـ مُ 

د مَّ حمَُ : و، حنَ قّ شتَ مُ  ريَ غَ  يه امساً  فِ َرب اخلَ  نَ اا كَ و مَ هُ ريا، وَ مِ ل ضَ حمَّ تَ ال يَـ  رُ ع آخَ نوَ وَ . وم هُ ائِ قَ : قديرالتَّ ريا، وَ مِ ل ضَ حمَّ تَ يَـ 

 َو اسمِ ، حنَ علِ ن الفِ شتق�ا مِ مُ  انَ ا كَ مَري مَ حّمل الضَّ تَ ذي يَـ الَّ : ((ريامِ ل ضَ حمَّ تَ ذي يَـ رب الَّ ن اخلَ عيش عَ يَ  ابنُ  الَ ؛ قَ وكَ خُ أَ 

، "زيٌد ضاربٌ : "وُلكلَك قَ ذَ وَ . اتِ فَ ن الصِّ مِ  لكَ َو ذَ حنَ  انَ ا كَ مَ ل، وَ اعِ الفَ  مِ اسْ بَّهِة بِ فِة املشَ الصَّ ، وَ ولِ املفعُ  اسمِ ل، وَ اعِ الفَ 

ٌل ال اعِ ه فَ نَّ أَ وع بِ رفُ مٌري مَ ات ضَ فَ ذه الصِّ ن هَ د مِ احِ ّل وَ ؛ ففي كُ "حممٌَّد خٌري منك"، و"خالٌد َحَسنٌ "، و"عمٌرو مضروبٌ "و

   .)٦٦())راملضمَ  لكَ ىل ذَ وبًا إِ نسُ ُرب مَ اخلَ  انَ يث كَ ن حَ يه، مِ لَ عَ مَري ُجمَْمٌع الضَّ  شياءِ األَ  ذهِ مُُّل هَ حتَ وَ  ،...، نهّد مِ بُ 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 

ة،  قَّ املشتَـ  اتِ فَ الصِّ  الفِ مريا ِخب ل ضَ حمَّ تَ ا ال تَـ �َّ  أَ الَّ إِ  صلِ يف األَ  ةٌ قَّ شتَـ مُ  ةٌ فَ صِ  يَ ة هِ بَ الِ ة الغَ فَ الصِّ  نَّ ن أَ مِ  غمِ لى الرّ عَ وَ    

و ى، هُ خرَ ة األُ قَّ املشتَـ  فاتِ الصِّ وَ  ةِ بَ الِ الغَ  ةِ فَ الصِّ  نيَ بَ  ةِ كيبيَّ الرتَّ  روقِ الفُ  همِّ ن أَ مِ  نَّ ول إِ القَ  ميكن ن مثَ مِ وَ . غريهاوَ  لِ اعِ الفَ  اسمِ كَ 

 ةِ بَ الِ غَ  ةٍ فَ ىل صِ لت إِ وَّ ا حتََ هَ لكنـَّ ، وَ صلِ ة يف األَ قّ شتَـ مُ  كونُ د تَ ا قَ �َّ ن أَ مِ  غمِ لى الرّ ريا، عَ مِ ل ضَ حمّ تَ ة ال تَـ بَ الِ الغَ  ةَ فَ الصِّ  نَّ أَ 

ات فَ الصِّ  الفِ ريا، ِخب مِ ل ضَ حمّ تَ ا ال تَـ ذَ ، لِ علِ ه الفِ بَ ن شَ دت عَ عَ ابتَـ وَ  ةُ يها االمسيَّ لَ بت عَ لَ غَ ، فَـ يوعِ الشُّ وَ  الِ االستعمَ  سببِ بِ 

  .  )٦٧(علِ الفِ ا بِ ههَ بَ شَ ، لِ رَ ائمَ ل الضَّ حمَّ تَ تَـ  يَ هِ ة، فَ هَ بـَّ فة املشَ الصِّ وَ  ولِ املفعُ  اسمِ وَ  ةِ غَ الَ يغ املبَ صِ ل وَ اعِ الفَ  ثل اسمِ ة مِ قَّ املشتَـ 

اِ َاََِو ِ )ال (اُ:  َتُ ه وَ �امَ إِ  زيلُ تُ  لةٍ ىل صِ إِ  ولُ اج املوصُ تَ حي ُ  ة مبعـَىن ولَ وصُ مَ ) ال(أيت د تَ قَ ه، وَ ولَ دلُ مَ  عنيِّ

ــالَّــ ــ المِ ذي يف َك ــتَ ، فَـ بِ رَ الَع ــالفَ  مِ ، كاْســةً قّ شــتَـ مُ  ةً فَ ِصــ كــونَ تَ ن ا أَ هَ تِ لَ يف ِصــ صــلُ األَ ، وَ ةٍ لَ ىل ِصــاج إِ حَت ــ و اســمِ أَ  لِ اِع ، ولِ املفُع

أ�ـم  لـكَ ذَ وَ . و ُيضـَربب، أَ ذي ُضـرِ الَّـ املـرادُ وَ  )وبُ ذا املضـرُ َهـ(ب زيًدا، ورَ الَّذي ضَ : ، واملرادُ )ارُب زيًداذا الضَّ هَ (: ولُ قُ تَـ ((

ــاجلُ بِ  ةِ َف املعرفَــْصــوا وَ رادُ أَ  ــلَ عــل، فَـ ن الفِ ِمــ ةِ مَل ــا مل مَّ  لفِ األَ بِــ لــكَ ىل ذَ لوا إِ وّصــ، تَ ريِ نِكــالتَّ وَ  عريــفِ ا يف التَّ ُميِكــن ذلــك لَتناِفيهَم

ا أ�َِ ن َشـِمـ انَ ه ملا كَ نَّ  أَ الَّ ا، إِ �َِ  )ذيالَّ (وا لُ صَ ما وَ ، كَ ةِ ملَ اجلُ ا بِ وهَ لُ صَ وَ ، وَ لكَ ا ذَ يهَ ن نـََوْوا فِ أَ ، بِ )الَّذي(ا مبعَىن علوهَ جَ ، وَ الالمِ وَ 

 ونَ حويـُّالنَّ  رَ رَّ د قَــقَ وَ  .)٦٨())علَ الفِ  ونَ ريدُ م يُ هُ ، وَ ولِ و املفعُ أَ  ل،ِ اعِ الفَ  فظِ ىل لَ إِ  علِ فَظ الفِ وَّلوا لَ ، حَ لى اسمٍ  عَ َال إِ  لَ دخُ ن ال تَ أَ 

ةِ يَّ فِ ْصــللوَ  ةٍ َصــالِ خَ  ةٍ حيَ رِ و َصــأَ  ةٍ حمَضــ ةٍ فَ َصــبِ  لُ وَصــتُ ) ال( نَّ أَ  ونَ رُ خِّ أَ املَتــ
ــوَ  .)٦٩(  ــ ثــلِ يف مِ ) ال(يهــا لَ عَ لــت خَ يت دَ الَّــ ةُ فَ الصِّ  ذهِ َه

 اتِ فَ ن الصِّـو ِمـ، أَ ةِ يَّـا االمسِ يَهـلَ بـت عَ لَ يت غَ الَّـ اتِ فَ ن الصِّـلتها ِمـِصـ كـونَ ن تَ أَ  وزُ ا ال جيَُ ذَ لِ ، وَ  )٧٠(عًىن مَ  علُ فِ  فظاً لَ  اسمٌ  ةِ الَ احلَ 

ـــالِ الغّ  ـــة عَ َلـــاخِ الدَّ ) ال( كـــونُ تَ  ن َمثَّ ِمـــوَ .  )٧١()باحِ َصـــ(وَ ) عجـــرَ أَ (وَ ) حبطَـــأَ (، كــــ ةِ َب ـــالِ الغَ  اتِ فَ لـــى الصِّ  حبطَـــاألَ : وة، يف َحنـــَب

  . )٧٢(ةً ولَ وصُ مَ  تْ يسَ لَ وَ  يفٍ عرِ تَ  رفُ ب، حَ احِ الصَّ ع وَ جرَ األَ وَ 

ا َاَِ ُعَمَو اَِ:  و ة أَ احملضَ : ىمَّ سَ تُ وَ (ة ويَّ ة املعنَ افَ ضَ اإلِ : ا، مهُ نيِ وعَ لى نَ عَ  ةَ افَ ضَ اإلِ  بُ رَ العَ  ونَ حويُّ النَّ  مُ سِّ قَ يُـ

)ةيَّ قيقِ ري احلَ و غَ ة أَ ري احملضَ غَ : ىمَّ سَ تُ وَ (ة فظيَّ ة اللَّ افَ ضَ اإلِ ، وَ )ةيَّ قيقِ احلَ 
 فيدُ يت تُ افة الَّ ضَ ا اإلِ �َّ ة بأَ يَّ وِ املعنَ  حاةُ ف النُّ عرِّ يُ ، وَ )٧٣(

، يصاً صِ و ختَ أَ  عريفاً تَ  فيدُ يت ال تُ الَّ  يَ ة هِ فظيَّ اللَّ  افةَ ضَ إلِ ا نَّ ، يف حني أَ لٍ جُ الم رَ غُ : و، حنَ يصاً صِ و ختَ ، أَ يدٍ ار زَ دَ : و، حنَ يفاً عرِ تَ 

وهلا، عمُ ىل مَ إِ  ةِ قَّ ة املشتَـ فَ الصِّ  ةِ افَ ضَ إِ بِ  كونُ ة تَ فظيَّ اللَّ  افةَ ضَ اإلِ  نَّ أَ  حاةُ د النُّ دَّ ا حَ مَ هُ ينَـ بَ  ييزِ مِ للتَّ وَ . طقَ فَـ  يفَ خفِ التَّ  فيدُ ا تُ منَّ إِ وَ 

 افضَ د تُ قَ ، فَـ فضيلِ التَّ  فعلِ ون أَ هة دُ بَّ فة املشَ ة والصِّ غَ الَ صيغ املبَ وَ  ولِ اسم املفعُ وَ  اعلِ اسم الفَ : ناة هُ قَّ تَـ ة املشفَ الصِّ بِ  املرادُ وَ 

: ، مبعَىن ارِ الدَّ  ورُ عمُ ومَ  هِ ن الوجْ سَ حَ  يدٌ زَ : ولها، حنَ اعِ ىل فَ اف إِ ضَ د تُ قَ ، وَ رسٍ اكب فَ رَ ، وَ يدٍ ارب زَ ضَ : و، حنَ اَ هلِ فعوُ ىل مَ فة إِ الصِّ 

ا �َّ ، ألَ الِ و االستقبَ أَ  الِ لى احلَ ة عَ الَّ ة دَ قَّ ة املشتَـ فَ ت الصِّ انَ ا كَ ذَ  إِ الَّ إِ  ةً فظيَّ ة لَ افَ ضَ اإلِ  كونُ ال تَ وَ . )٧٤(هارُ دَ  ةٌ ورَ عمُ مَ ه وَ جهُ وَ  نٌ سَ حَ 

  .الِ قبَ و االستِ أَ  الِ لى احلَ عَ  ةً الَّ دَ  ونَ كُ ن تَ أَ  ةِ قَّ شتَـ ة املفَ الصِّ  لِ مَ عَ  روطِ ن شُ مِ  نَّ ألَ  ةً يَّ وِ عنَ مَ  ةُ افَ ضَ ت اإلِ انَ ي كَ لى املاضِ ت عَ لَّ ا دَ ذَ إِ 

 ذلكَ ، وَ صلِ يف األَ  ةً فَ ت صِ انَ ن كَ إِ ، وَ ةِ و احملضَ أَ  ةِ يَّ وِ املعنَ  افةِ ضَ اإلِ  ابِ ن بَ مِ  كونُ تَ  ةِ بَ الِ الغَ  ةِ فَ الصِّ  ةَ افَ ضَ إِ  نَّ إِ ذا فَ لى هَ عَ  اءً نَ بِ وَ    

ن د مِ رَّ جمَُ  ىل اسمٍ لت إِ وَّ ا حتََ هَ نـَّ ، ألَ والً عمُ مَ  اجُ تَ ال حتَ ، فَ ةُ يَّ لِ عْ ا الفِ يهَ فِ  ضعفتْ ، وَ ةُ يَّ يها االمسِ لَ بت عَ لَ ة غَ بَ الِ ة الغَ فَ الصِّ  نَّ ألَ 

 يدِ دِ اجلَ  يدٍ زَ  بِ احِ صَ رت بِ رَ مَ : قالُ يُ ة، فَـ فَ مبعرِ  فُ وصَ ا تُ هَ نـَّ أَ  ليلِ دَ ، بِ ةِ يارَ السَّ  ائقِ سَ ، وَ يدٍ زَ  بِ احِ صَ بِ  رتُ رَ مَ : وي حنَ فِ ، فَ ثِ دَ احلَ 

ال وَ  يفاً عرِ تَ  يدُ فِ ال تُ  ةَ يَّ فظِ اللَّ  ةَ افَ ضَ اإلِ  نَّ ، ألَ ةِ فَ املعرِ بِ  فَ وصَ تُ  نْ أَ  ازَ ملا جَ  ةً فظيَّ ت لَ انَ و كَ لَ ، وَ ديدِ اجلَ  ارةِ يَّ السَّ  ائقِ سَ وَ 

  .)٧٥(يصاً صِ ختَ 

 ت( اءُ رَّ الَفــوَ  )ه ١٨٩ت ( يُّ ائِ َسـالكِ ه ازَ َجـا أَ َمــ وَ ُهـنا، وَ احبُ َصـ ا زيـدُ يَــ: وى يف َحنـادَ املنَـ ابعِ تَـ عَ ْفــرَ  ونَ حويـُّع النَّ نَـمَ  ن َمثَّ ِمـوَ    

ـــاألَ  ابـــنُ و  )ه ٢٠٧ ): ه ٩٠٠ت (وين مشُـــاألُ  الَ صـــب، َقـــا النَّ يَهـــب فِ ة َجيـــَضـــته حمَ افَ َضـــإِ  نَّ ألَ  لـــكَ ذَ ، وَ )ه ٣٢٨ت ( يِّ رِ اِ نَب
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 ةُ افَ َضـاإلِ فَ . )٧٦())ةَضـه حمَ تَ افَـ َضـإِ  نَّ ألَ  املنـعُ  حيحُ الصَّـ، وَ نابُ احِ صَ  يدُ ا زَ يَ  :ويف حنَ  فعَ الرَّ  يِّ ارِ نبَ األَ  ابنُ اء وَ رَّ الفَ وَ  يُّ ائِ سَ الكِ  ازَ جَ أَ ((

ة، يَّـعلِ  الفِ عـَىن مَ  تْ دَ َقـفَ ة، فَـ بَـالِ غَ  ةٍ فَ ىل صِ لت إِ وَّ حتََ ) باحِ صَ ( نَّ ل، ألَ اعِ فَ  ه اسمُ نَّ ن أَ غم مِ لى الرَّ عَ  ةٌ ضَ حمَ  افةٌ ضَ إِ ) بنااحِ صَ (يف 

ذ ، إِ )باحِ َصــ(ة َمـلِ كَ   صــيبُ ذي يُ ل الَّـوُّ َحــذا التَّ لـى َهـعَ  يــهِ نبِ ىل التَّ إِ  اقاً بَّ محــد َسـأَ  بـنُ  ليـلُ اخلَ  انَ د َكــقَـوَ ؛ )٧٧(ايَهــة فِ يَّـاالمسِ  ةِ بَـلَ غَ لِ 

اٍل، و َمـذُ : ي، أَ الٍ ُب َمـاحِ َصـ: ولـكَ قَ ى االسـِم، كَ رى َجمـرَ َجـفَ  المِ كنَّه َعمَّ يف الكَ لَ عتاً، وَ اٍل نَ وُن يف حَ كُ ُب يَ احِ الصَّ ((: الَ قَ 

: ولـكَ ن قَ ه مل ُيْشـَتّق ِمـنـَّيـداً، ألَ زَ  اربِ اس الضَّـيَـى قِ لَـالِن، عَ دخُ الم ال تَـالَف وَ لِ األَ  نَّ ى أَ  تـَرَ َال يٍد أَ و زَ خُ أَ : ييٍد، أَ ُب زَ احِ صَ وَ 

) عتـاً نَ ( وأَ  ةً فَ ِصـ ونَ ُكـيَ  نأَ  )باحِ الصَّـ(يف  صـلُ األَ فَ  .)٧٨())يـداً ب زَ احِ و الصَّـُهـ: املعـىن قُلـتَ  كَ لَصِحَب زَْيداً، فإذا أََرْدَت ذَ 

ا هَ دخلَ ن تَـأَ  ئـذٍ ندَ عِ  وزُ ا ال َجيـذَ لِـا، وَ يَهـة فِ عليَّـ الفِ عـَىن فقـد مَ تَ فَـ ، ى االسـمِ رَ ي َجمـجـرِ تَ فَـ  المِ يف الَكـ شـيعُ ا تَ هَ كنـَّ لَ ، وَ ليلِ اخلَ  ةِ ارَ بَ عِ بِ 

لـى عَ  نسَ اس حَ بَّ عَ  ستاذُ األُ  فَ قَ د وَ قَ وَ . يهالَ عَ  الالمِ وَ  لفِ األَ  خولُ دُ  سوغَ يَ ، لَ ةً ضَ حمَ  ةً قَّ شتَـ مُ  ةً فَ صِ  دْ عُ ا مل تَـ �َّ ، ألَ الالمُ وَ  لفُ األَ 

ــيَهــفِ  ةِ يَّــاالمسِ  بــةِ لَ غَ  ثــرِ أَ ة، وَ َمــلِ ذه الكَ َهــ ا اَهــعنَ مَ  نَّ ب؛ ألَ احِ َصــاه مُ عَنــل مَ اِعــفَ  مَ ت اْســيَســنــا لَ هُ  )باحِ َصــ(: ةُ َمــلِ كَ : (( الَ ا، َق

ــ وثِ دُ اُحلــد وَ جــدُّ لــى التَّ عَ  الَّ الــدَّ  يَّ صــلِ األَ  ــلَ عَ  بــتْ لَ غَ وَ . لَ ِمهــد أُ َق ــحلِ أُ ، فَ ةُ احملَضــ ةُ يَّــا االمسِ يَه ــاء اجلَ َمســاألَ ت بِ َق ال  لكَ ذَ لِــ، وَ ةِ دَ اِم

  . )٧٩())لعمَ تَ 

ََُ اُِف ِا ِ َاَِِ:  َنْ ذا أَ هَ  ثلِ يف مِ  المِ الكَ  قَّ حَ  نَّ ني أَ ، يف حِ ابّ وَ ة دَ الثَ ثَ : ولَ قُ ن تَـ أَ  يبويهِ سِ  ازَ جَ أ 

: ةمَ لِ كَ   نَّ أَ بِ  لكَ ر ذَ فسِّ يُ ثة، وَ نَّ ؤَ مُ ) ةابَّ دَ (ة مَ لِ كَ ، َو ودَ املعدُ  فُ الِ شرة ختُ ىل عَ الثة إِ ن ثَ مِ  ادَ عدَ األَ  نَّ ، ألَ ابّ وَ الث دَ ثَ : الَ قَ يُـ 

 يَ ا هِ منََّ إِ ة، وَ فَ هم صِ ندَ ة عِ ابَّ الدَّ  صلَ نَّ أَ ألَ  رَ ت املذكَّ دَ رَ ا أَ ذَ اب إِ وَ ة دَ الثَ ثَ : ولقُ تَـ وَ : ((الَ ة، قَ فَ هم صِ عندَ  صلِ يف األَ ) ةابَّ الدَّ (

 عملَ استُ ة وَ فَ صِ  )حبطَ أَ (نَّ ا أَ مَ ، كَ اءِ مسَ األَ م بِ لَّ كَ تَ ا يُـ مَ الَّ كَ ا إِ م �َِ لَّ كَ تَ ال يُـ  انَ كَ   نْ إِ وَ  صلِ لى األَ ا عَ وهَ جرَ أَ بت، فَ بَ ن دَ مِ 

ى لَ ه عَ المَ كَ   مُ لِّ كَ ى املتَ جرَ ة، أَ فَ نه الصِّ عَ  غنتْ ذي أَ الَّ  وفِ ىل املوصُ إِ  رَ ظَ نَ  مَ لِّ كَ املتَ  نَّ ذا أَ  هَ عَىن مَ وَ  .)٨٠())اءِ مسَ األَ  الَ عمَ استِ 

 اصٍ شخَ ة أَ الثَ و ثَ ، أَ ابّ وَ دَ  ة ذكورٍ الثَ ثَ : يرِ قدِ ى تَ لَ ، عَ لِ يَّ خَ وف املتَ املوصُ  لكَ لى ذَ د عَ دَ العَ  يثِ أنِ تَ  مَ كْ حُ  لَ عَ ن جَ أَ ، بِ صلِ األَ 

ذا ن هَ عَ ) ه٩٠٥ت ( يُّ زهرِ األَ  الدُ خَ  يخُ  الشَّ ربَّ د عَ قَ وَ . )٨١()ةابَّ الدَ (ة مَ لِ كَ   عَ مَ  ةٍ ثرَ كَ بِ  فُ ذَ حيُ  وفَ ملوصُ ا نَّ ألَ  لكَ ذَ ، وَ ابّ وَ دَ 

: ولونقُ يَـ  بَ رَ ى العَ رَ ذا تَـ هلَِ وَ  ،هتِ يَّ نِ  ارِ بَ تِ اعْ كَ   وفِ املوصُ  مِ وهُّ تَ  ارُ بَ اعتِ وَ : ((الَ ، قَ ةِ الَ احلَ  ذهِ يف هَ  وفِ م املوصُ وهُّ لى تَ بين عَ ه مَ نَّ أَ بِ 

ا يهَ لَ بت عَ لَ غَ  صلِ يف األَ  ةٌ فَ صِ  رضِ لى األَ عَ  بُّ دُ ا يَ مَ  لُّ كُ   :غةً لُ  يَ هِ وَ  )ةابَّ الدَّ ( نَّ ورا، ألَ كُ وا ُذ دُ صَ ن قَ اء؛ إِ التَّ ؛ بِ )ابوَ ة دَ الثَ ثَ (

  .)٨٢())ةُ يَّ االمسِ 

ا يف أ�ُ ، شَ وفِ ن املوصُ ا عَ هَ رُ كْ  ذِ غِين ، يُ ةٌ بَ الِ غَ  ةٌ فَ صِ ) ةابَّ لدَّ ا( نَّ و أَ نا، هُ ، هُ الَ عمَ هذا االستِ  غَ وَّ ذي سَ الَّ  نَّ يف أَ  كَّ ال شَ وَ    

 اشٍ مَ  لُّ كُ َو : ((اجلوهريُّ  الَ ، قَ )٨٣(رضِ ى األَ لَ ي عَ شِ ا ميَ مَ  لِّ ى كُ لَ عَ  لُّ دُ يَ  صفٌ وَ  صلِ يف األَ  يَ هِ ق، فَ برَ األَ وَ  حِ بطَ أن األَ شَ  ذلكَ 

لِْلَعَرِب َحتَكٌُّم : (()ه ٦٧١ت ( يبرطُ القُ  الَ ، قَ بُ ركَ ا يُ لى مَ عَ  ةِ اللَ ا للدَّ اهلُ استعمَ  لَ قَ انتَـ  ، مثَّ )٨٤())بيبٌ دَ ابٌَّة وَ دَ  رضِ األَ لى عَ 

، مثَُّ َخصََّصَها اْلُعْرُف بِاْلبَـَهائِِم َفَكَذِلَك ِلُعْرِف ال ابَِّة ُوِضَعْت ِلُكِل َما يَِدبُّ . )٨٥())شَّرِْع َحتَكٌُّم ِيف اْألَْمسَاءِ ِيف اْألَْمسَاِء، َكالدَّ

) ةابَّ الدَّ ( ظُ فْ لَ وَ : ((يّ الوِ عبَ الزَّ  ينِ الدِّ  الحُ صَ  اذُ ستَ األُ  الَ ذا قَ هلَِ ؛ وَ )٨٦(ةً بَ الِ غَ  ةً فَ صِ ) ةُ ابَّ الدَّ (ت ارَ ، صَ منِ الزَّ  رورِ مُ  عَ ، مَ ن َمثَّ مِ وَ 

  .)٨٧())ةً بَ الِ غَ  ةً فَ  صِ الَّ إِ  يسَ ، لَ اصِّ  اخلَ َىل إِ  امِّ العَ  الِ قَ فاً النتِ عارَ تَ اًال مُ ثَ مِ  هِ وا بِ تَ ذي أَ الَّ 

َُِء َِِ ) َل( : ُـي ، )ارِ َعـجَ : (و، َحنـرِ ْسـلـى الكَ عَ ) عـالِ فَ (ة يغَ لـى ِصـت عَ اءَ يت َجـالَّـ فـاظِ األلَ  عـضِ بَ  اءَ نَـبِ  ونَ حويـُّر النَّ فسِّ

ـيُ ، وَ أنيثُ التَّ وَ  دلُ ا العَ يهَ ل فِ صَ ا حَ �َّ أَ ، بِ ةِ يَّ نِ للمَ  و اسمٌ هُ ، وَ )القِ حَ (، وَ بعِ للضَّ  و اسمٌ هُ وَ   مسـاءَ األَ  ذهِ َهـ نَّ أَ نـا بِـهُ  دلَ الَعـ رونَ فسِّ

ـ ر ابـنُ َكـد َذ قَـوَ ). قالِ َحـ(ن ة َعـولَـعدُ مَ ) القَحـ(، وَ )اعرةَجـ(ن ة َعـولَـعدُ مَ ) ارَعـجَ (ـة، فَـبَـالِ غَ  ةِ فَ ن ِصـة عَ ولَ عدُ مَ  ت ( يِّ رِ جَ الشَّ

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 

 بينـاً ، مُ عـلِ الفِ  ة اسـمِ اللَـدَ ا وَ اللتَهـدَ  نيَ بَـ طَ بْ الـرَّ  لَ اوَ َحـ، وَ ةٍ بَـالِ غَ  ةٍ فَ ن ِصـعَ  ةً ولَ عدُ ا مَ هَ ورِ صُ  عضِ أيت يف بَ تَ ) العَ فَـ ( نَّ أَ ) ه ٥٤٢

 ةِ اللَ الدَّ  يف رَ املصدَ وَ  ةَ فَ الصِّ  نَّ أَ  لكَ ذَ ، وَ ةِ بَ الِ الغَ  ةِ فَ ن الصِّ ة عَ ولَ ال املعدُ عَ فَـ : ((الَ ، قَ مساءِ األَ  ذهِ هَ  ثلُ نه مِ ت عَ لَ دِ ذي عُ الَّ  األصلَ 

 وذٌ أخُ ة، َمـاصَّـا خَ ار، اسـم َهلَـَعـجَ : بعم للضَّـوهلُ قَـ لكَ ذَ ، وَ ى انزلْ لَ ه عَ تِ اللَ دَ  يف، الِ زَ و نَـ هُ  ذيالَّ ل فعِ الِ  اسمِ  ةِ لَ زِ ، مبنلِ عْ ى الفِ لَ عَ 

ىف   »ارَعـجَ «ثـل مِ وَ ، ...عرهـا، جَ  ةِ ثـرَ كَ ا؛ لِ َمـو�َ دُ  ذا االسـمِ ا ِ�َـّصـوهَ خَ الكلب، وَ ئب وَ طن الذِّ بَ طنها، وَ و بَ و ذُ هُ ، وَ عرِ ن اجلَ مِ 

يف حـني .  )٨٨())رةاعِ ن اجلَـَعـ ارِ َعـوا جَ لُ دَ ا َعـَمـة، كَ قَ الِ ن احلَ ا عَ وهَ لُ دَ ، عَ قِ َال حَ : ةنيَّ لمَ وهلم لِ ة، قَ بَ الِ غَ  ةٍ فَ ن صِ ة عَ ولَ عدُ ا مَ و�َِ كَ 

. اَهـعرِ جَ  ةِ ثـرَ كَ بع، لِ لضَّـلِ  اسـمٌ : ارِ عَ جَ وَ : ((الَ ا، قَ فيهَ  ةِ بَ الِ الغَ  ةِ فَ الصِّ وَ  يثِ أنِ التَّ وَ  لِ دْ العَ  اعِ مَ ىل اجتِ ا إِ هَ ائِ نَ ب بِ بَ سَ  يُّ اجلوهرِ  عَ رجَ أَ 

 اءَ مسَـاألَ  ذهِ َهـ نَّ عـين أَ نـا، يَ ، هُ هِ الِمـكَ   رُ اهِ ظَـفَ  .)٨٩())ةبَـالِ الغَ  ةُ فَ الصِّ وَ  يثُ أنِ التَّ وَ  لُ دْ ا العَ يهَ فِ  لَ صَ ه حَ نَّ ألَ  رِ سْ ى الكَ لَ ت عَ يَ نِ ا بُ منَّ إِ وَ 

، )القِ َحــ( اءِ َنــه يف بِ فَسـنَ  يــلَ علِ ور التَّ نظُــمَ  ابـنُ  رَ َكــد َذ قَــوَ . ةٍ بَـالِ غَ  اتٍ فَ ن ِصــة َعــولَـعدُ ت مَ يَســلَ ، وَ ةِ َبــالِ الغَ  اتِ فَ ن الصِّـا ِمــهَ فَسـنَ 

َوبُِنيَـْت َعلَـى اْلَكْسـِر ألَنـه َحَصـَل ِفيَهـا ، ...،املنّيُة، َمعُدولة َعِن احلالقـِة، َأل�ـا َحتِلـق َأي تـَْقِشـُر  :وَحالِق ِمْثَل َقطامِ : ((الَ قَ 

. ةٍ بَـالِ غَ  ةٍ فَ ن ِصـَعـ ةً ولَـعدُ مَ  يَ ت ِهـيَسـلَ ، وَ ةً بَـالِ غَ  ةً فَ ت ِصـارَ ت َصـلَ دِ ُعـ نْ أَ  عـدَ ا بَ َهـنـَّ أَ كَ َو . )٩٠())ْدُل والتْأنيث َوالصَِّفُة اْلَغالَِبةُ اْلعَ 

 مَ لَـعَ  ةِ بَـلَ الغَ ت بِ ارَ ا َصـَهـكنـَّ لَ ، وَ ا حيلـقَمـ لِّ ُكـة لِ امَّـعَ  ةٌ فَ ِصـ صـلِ يف األَ  يَ ، ِهـ)القِ َحـ( نَّ ىل أَ إِ  االسـرتاباديُّ  ضـيُّ ى الرَّ َهـد انتَـ قَ وَ 

و مل لَـا وَ َهـعَ مَ  اءِ دَ النِّـ فِ رْ َحـ فُ ذْ َحـ وزُ َجيُـ، وَ ةٍ فَـمبعرِ  فُ وَصـا تُ َهـنـَّ أَ  يلِ لِ دَ ا، بِـايَـاملنَ  نسِ ت ِجبِـصَّـا اختَ َهـنـَّ أَ كَ ة، َو امَ َسـأُ : ثلنس، مِ جِ 

  فِ ارِ ن املعَ ن مِ كُ تَ 
َ
  .لكَ ذَ  ازَ ا جَ مل

َُ َِ )اَم (ِ )ـِمـ ريٌ ثِـكَ   قُ ِفـتَّ يَـ  ):ال  نَّ أَ  يلِ لِ دَ ، بِـةِ بَـالِ الغَ  اتِ فَ ن الصِّـِمـ) ةَ رَ اآلِخـ(وَ ) ايَ نْـ الـدُّ ( نَّ ى أَ لَـعَ  ينَ رِ ن املفسِّ

ـ، ألَ )ال(َمسـُبوَقًة بــ لَ عمَ سـتَ تُ  نْ أَ ) انيَ الـدُّ (يف  اسَ يَـالقِ  نَّ أَ  ونَ حويـُّالنَّ  رُ ذكُ يَـوَ . )٩١(ةرَ ار اآلِخـالـدَّ ا وَ نيَ ار الـدُّ الـدَّ : مايهَ فِ  صلَ األَ  ا �َّ

 الَ التعريف، قَ ) ال(ا هَ مَ الزِ ن تُ ا أَ هَ قُّ حَ  انَ كَ ى، َو ربَ الكُ  وَ كَرب ثل األَ ، مِ )دىنَ األَ : (رهذكّ مُ وَ ) ىعلَ فُ ( زنِ ى وَ لَ ث عَ ؤنَّ مُ  يَ هِ ، وَ ةٌ فَ صِ 

ــفَ  )ىعَلــفُ (وأنثــاه  )أفعــل(لــى عَ  انَ ا َكــَمــ نَّ أَ  اعلــمْ : ((ايفُّ ريَ الّســ  كَ ولِــقَ ا كَ ال يســقطَ وَ  الــالمِ وَ  فِ لِ األَ ال بِــعمَ ســتَ يُ  ا أنْ يهَمــفِ  ابُ الَب

ــــــر وَ صــــــغَ األَ ( ــــــ وَ كــــــَرب األَ (وَ ) ىغرَ الصُّ ــــــاألَ (و) ىربَ الُك ــــــّز وَ َع ــــــدُّ  وَ دىنَ األَ (، و)ىزَّ الُع ل طــــــوَ األَ (و) اصــــــيَ القُ ى وَ قَصــــــاألَ (و) انيَ ال

 لـكَ ذَ ا، وَ هَ وفِ وُصـمَ  رَ ذكَ ن يُـأَ  ريِ ن َغـ، ِمـمساءِ األَ  الَ ت استعمَ لَ عمِ ا استُ هَ نـَّ ألَ ) ال( ريِ ن غَ مِ ) انيَ دُ (ة مَ لِ كَ   نَّ كِ لَ وَ . )٩٢()))وَىل الطُّ وَ 

ت طَـلَ ختَـ ت فاَ بَـلَ د غَ ا قَـَهـنـَّ ألَ ، ...،الم ف وَ لِـأَ  ريِ غَـبِ  )انيَـدُ (ت لَ عمِ د اسـتُ قَـوَ : ((يُّ رِ خمَشـالزَّ  الَ ، قَ ةٍ بَ الِ غَ  ةٍ فَ ىل صِ ت إِ لَ وَّ ا حتََ هَ نـَّ ألَ 

: ت مبعـَىن اءَ َجـ، وَ يلِ فِضـى التَّ لَـة عَ اللَـن الدَّ ت ِمـدَ رَّ ا َجتَـَهـنـَّ ىل أَ إِ  ةِ افَ َضـاإلِ وَ ) ال(ن ا ِمـَهـدَ رُّ جتََ  ضيُّ الرَّ  عَ رجَ د أَ قَ وَ . )٩٣())اءِ مسَ األَ بِ 

ة طَّــ اخلُ مبعـَىن  ىلَّـاجلُ ة، وَ لَـاجِ لعَ  اا، مبعـَىن نيَ ت الــدُّ انَـا كَ ذَ ، إِ ةِ افَ َضـاإلِ ن الـالم وَ َعـ) ىلَّــاجلُ (و) انيَ الـدُّ (د رَّ د ُجتَـقَـوَ : ((الَ ، قَـةِ لَـاجِ العَ 

ذا ن هَ مِ  يبٍ رِ قَ  فسريِ ىل تَ إِ  الكناشِ  بُ احِ صَ  ارَ شَ د أَ قَ وَ  .)٩٤())انهمَ مِ  يلِ فضِ  التَّ عَىن مَ  اءِ حَ ، المنِ لكَ ذَ  ازَ ا جَ منَّ إِ وَ ، ...ة، يمَ ظِ العَ 

ـــدُ ( ريِ نِكـــيف تَ  فســـريِ ذا التَّ َهـــ ـــاهلمَ اســـتعمَ  يوعِ ُشـــ عـــدَ ا بَ اللتهَمـــدَ وَ  ابقاً َســـ فظـــنيِ اللَّ  اللـــةَ دَ  بينـــاً ، مُ )لـــىجُ (و) انَي ا مَّـــأَ وَ  :((الَ ا، َق

ت انَـن كَ أَ  بعـدَ  ةُ يَّـيهـا االمسِ لَ بـت عَ لَ ا غَ َهـنـَّ ، فإِ دىنَ األَ  يـثُ أنِ تَ  يَ ِهـنيا وَ ا دُ أمَّ . لؤوَّ فمُ  لكَ ذَ  ونِ دُ ا بِ ومهَ حنَ ّلى وَ نيا وجُ اهلم دُ استعمَ 

ف لِـن األَ ت َعـدَ رِّ جُ فَ  ةُ يَّ مسِ يها االلَ بت عَ لَ غَ  ، مثَُّ جلِّ يث األَ أنِ تَ  ةً فَ ت صِ انَ كَ ّلى فَ ا جُ مَّ أَ وَ  ،وَىل األُ  اةِ ه احليَ هلذِ  ت امساً ارَ صَ وَ  ةً فَ صِ 

 حـىتَّ  وفِ املوُصـ ريِ ن غَ ريا مِ ثِ ت كَ لَ عمِ ا استُ �َّ ىل أَ إِ  ريِ نكِ التَّ  ببَ ان سَ يَّ بو حَ أَ  عَ رجَ يف حني أَ . )٩٥())بِ رْ للحَ  ت امساً ارَ صَ الالم وَ وَ 

نيا واُجللَّى لَشَبههمَ : ((الَ ، قَ ضٍ حمَ  ىل اسمٍ إِ  لَ وَّ حتََ  ُر الدُّ نيَ  دِ امِ وَ اجلَ ا بِ وقد تـَُنكَّ ال ا أَ قهَمـحَ اَألَجـّل، فَ اَألدَىن وَ  ؤنَّثـاً اجلُلَّـى مُ ا وَ الـدُّ

 ةَ يَّـاالمسِ  نَّ ذا أَ  َهـعـَىن مَ وَ . )٩٦())انكريمهَـتَ  ازَ َجـ لكَ ذَ لِـ، فَ ةِ احملَضـ اءِ مسَـاألَ  الَ ا اسـتعمَ اهلمَ ثر استعمَ ا كَ همَ كنَّ را، لَ ا ذُكّ ذَ  إِ الَّ يـَُنكَّرا إِ 

َها ِلَكثْــرَة لَ غَ  ةَ يَّ االمسِ  نَّ ا: (()ه١٠٩٣ت ( يّ ادِ غدَ البَ  ادرِ القَ  عبدُ  الَ ا، قَ يهَ ة فِ يَّ صفِ ت الوَ فَ ضعَ أَ ة فَ مَ لِ ى الكَ لَ بت عَ لَ غَ  بت َعَليـْ
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  .)٩٧())حبطَ األَ ع وَ جرَ األَ  :ى َحنْولَ ة عَ يَّ ت االمسِ بَ لَ َكَما غَ  ى َمْوُصوف َغالِباً لَ عَ  رِ اْسِتْعَماهلَا َوِهلََذا مل جتَْ 

ا َاَِ َواُْ:  َم�َّ ألَ  لكَ ذَ ه، وَ لِ ائِ سَ مَ وَ  رفِ ا الصَّ ايَ ضَ قَ تهم لِ اسَ رَ دِ  ندَ عِ  اتِ فَ الصِّ وَ  اءِ مسَ األَ  نيَ بَ  ةِ يَّ بِ رَ العَ  اءُ مَ لَ عُ  زَ يـَّ م 

ن مِ  يهِ لَ روا إِ ظَ نَ وَ  معِ اجلَ  ندَ عِ  ونَ يُّ رفِ الصَّ  فَ قَ ا وَ ذَ لِ وَ  .)٩٨())ر�ا اآلخَ  قُ ارِ فَ تُـ  حكاماَ أَ  نيِ وعَ النَّ  ذينِ ن هَ مِ  دٍ احِ وَ  لِّ كُ لِ (( نَّ أَ  ونَ رَ يَـ 

ن ها أَ عُ مجَْ  يدَ رِ ا أُ ذَ ة إِ فَ يف الصِّ  اسَ يَ القِ  نَّ ىل أَ وا إِ هَ تَـ انْـ فة؟؛ فَ م صِ و أَ هُ  اسمٌ : هعُ مجَ  ادُ رَ ذي يُـ الَّ  االسمِ  وعَ عين نَ أَ اوية، وَ الزَّ  ذهِ هَ 

ا �َّ ر، ألَ سَّ كَ مُ  ريَ ما غَ لَّ سَ مً  ونَ كُ ن يَ أَ  ةَ فَ الصِّ  عِ يف مجَ  ابَ البَ  نَّ أَ  مْ اعلَ : ((ريايفُّ السّ  الَ ، قَ كسريٍ تَ  عَ مجَ  يسَ لَ وَ  املاً سَ  عاً مجَ  عَ مَ جتُ 

. )٩٩())يثِ أنِ التَّ  ةُ المَ عَ وَ  ريِ ذكِ التَّ  ةُ مَ َال ه عَ قُ لحَ يه تَ لَ ي عَ ارِ جلَ افَ  ؛ثُ املؤنَّ ر وَ املذكَّ  مريُ الضَّ  هقُ لحَ يَ  علُ الفِ وَ  ،علِ ى الفِ لَ ي عَ رِ جتَ 

ضرب يَ : و، حنَ ائرُ مَ ه الضَّ قُ لحَ تَ  علَ ن الفِ ، ألَ علِ لى الفِ عَ  ةٌ ولَ مُ ة حمَ فَ الصِّ  نَّ أَ بِ  معِ ذا يف اجلَ ة هَ بيَّ رَ العَ  سلكَ مَ  اءُ مَ لَ ر العُ فسِّ يُ وَ 

 ريٍ كسِ تَ  عَ مجَ  ةِ فَ الصِّ  عَ مجَ  نَّ أَ  ةِ ربيَّ العَ  اءُ مَ لَ ر عُ رِّ قَ يُـ  لقِ ذا املنطَ ن هَ ومِ . ونِ النُّ وَ  اوِ الوَ بِ  معِ ة للجَ ا�َ شَ ون، ويف هذا مُ ضربُ ويَ 

. ونِ النُّ وَ  اوِ الوَ ُعها بِ اُس مجَ يَ القِ يٌف، وَ عِ ضَ  ةِ فَ الصِّ  ريَ كسِ تَ  نَّ أَ  مْ اعلَ : ((عيشيَ  ابنُ  الَ ، قَ ةُ يَّ ا االمسِ يهَ لَ بت عَ لَ ا غَ ذَ  إِ الَّ ، إِ يفٌ عِ ضَ 

ُع ا مجَ مَّ أَ ، فَ عُ ال ُجتمَ  الَ فعَ األَ  نَّ ا أَ مَ ع كَ ن ال ُجتمَ أَ  اسُ يَ القِ  انَ كَ فَ  ،...، علِ ى الفِ رَ ري جمَ ا جتَ هَ نـَّ ا؛ ألَ ريهَ كسِ تَ  ُعفَ ا ضَ منَّ إِ وَ 

: )قائمون(: ، فأشبَه قوُلك)رِبُونَ َيضْ (، و)يـَُقوُمونَ (: لتَ ا قُ ذَ إِ  علِ ن الفِ مِ  معِ اجلَ  ةِ المَ ى عَ رَ ي جمَ رِ ه جيَ نَّ إِ ، فَ ةِ المَ السَّ 

ةُ، يَّ صفِ ، َقوَِيت الوَ وفِ املوصُ  عَ ة مَ فَ اُل الصِّ عمَ ثُر استِ ا كَ ذَ إِ وَ . ةيَّ َغَلَبة االمسِ ْعٍف لِ ى ضلَ عَ  ةُ فَ وقد ُتكسَّر الصِّ ، ...،)يقومون(

 يَ وِ قَ ا، وَ يهَ لَ ُة عَ يَّ ت االمسِ بَ لَ ه، غَ ا ُمقامَ تـُهَ امَ قَ ر إِ ثُ كَ ، َو وفِ صُ املو  عَ مَ  ةِ فَ اُل الصِّ عمَ استِ  لَّ ا قَ ذَ إِ ا، وَ يهَ فِ  ريِ كسِ وُل التَّ خُ دُ  لَّ قَ وَ 

َوَذلَك َألنَّ الصَِّفَة  ا،يهَ لَ عَ  ةِ يَّ االمسِ  ةِ بَ لَ غَ وَ  ريٍ كسِ تَ  عَ مجَْ  ةِ فَ الصِّ  عِ مجَ  ازِ وَ جَ  نيَ بَ  ربطُ نا، يَ عيش، هُ يَ  ابنُ وَ  .)١٠٠())ايهَ فِ  ريُ كسِ التَّ 

  . يهلَ ل عَ مَ حتُ اه وَ رَ جمَ  الصَِّفةُ  يرِ ذي جتَ الَّ  الِمسيَُّة ابْـتَـَعَدت َعن ُمَشابـََهِة اِلفعلِ ِإَذا َغَلَبت َعَليَها ا

 ةٌ ولَ مُ حمَ  اتُ فَ الصِّ ، وَ ريِ كسِ نًا يف التَّ كُّ متَ  دُّ َأشَ  اءَ مسَ األَ  م أَنَّ اعلَ وَ : ((الَ ة، قَ امَّ عَ  ةٍ اعدَ يف قَ  ةَ كرَ الفِ  ذهِ هَ  ضيُّ الرَّ  اغَ د صَ قَ وَ    

  ِإنْ ا، وَ هَ ريَ كسِ ا تَ سِّرهَ كَ َو  اءِ مسَ ى األَ لَ ا عَ لهَ اْمحِ فَ  عرْ يف الشِّ  نتَ كُ   ِإنْ ، فَ اتِ فَ ن الصِّ مِ  يءٍ شَ  ريُ كسِ تَ  يكَ لَ عَ  هبَ تَ ا اشْ ِإذَ ا، فَ يهَ لَ عَ 

  .)١٠١())ةِ المَ السَّ  عَ مجَْ  الإِ ع مَ ال جتَ فَ  عرِ الشِّ  ريِ يف غَ  نتَ كُ 

رى ية جمَ ارِ اجلَ ) بارِ ضَ : (و، حنَ علِ ى الفِ رَ ية جمَ ارِ ة اجلَ فَ ى الصِّ لَ عَ  قُ بِ نطَ ا يَ منَّ إِ  مرَ ذا األَ هَ  نَّ أَ  ىلَ ه عَ بِّ نَ نُـ  نَّ أَ  ،ناهُ  ،وتنافُ ال يَـ وَ    

يت ال ات الَّ فَ ن الصِّ ر مِ اآلخَ  وعِ ى النَّ لَ عَ  بقُ نطَ ه ال يَ لكنَّ وَ . )اتبَ ارِ ضَ (، وَ )ونبُ ارِ ضَ (: اهَ عِ ول يف مجَ قُ نَـ ، فَـ )بضرِ يَ : (علِ الفِ 

، ريٍ كسِ تَ َمجَْع  عَ مَ ن جيُ ه أَ يِ فِ  اسُ يَ ا القِ منَّ إِ ة، وَ يَّ عرِ ة الشِّ رورَ  يف الضَّ الَّ إِ  ةٍ المَ سَ  عَ مجَْ  عُ مَ ه ال جيُ نَّ إِ محر، فَ أَ : و، حنَ علِ ى الفِ رَ ي جمَ رِ جتَ 

: عيشيَ  ابنُ  الَ ، قَ اتِ فَ ن الصِّ مِ  وعِ النَّ ذا هَ  معِ ة جلَِ مَ اكِ ة احلَ يَّ وِ غَ اللُّ  طَ ابِ وَ ب الضَّ رَ العَ  ونَ يُّ رفِ ل الصَّ صَّ د فَ قَ وَ  .رمحُُ : القَ يُـ فَـ 

ا  مَ فَ . ، وحنوه)أْمحَر(كـ   ارٍ ري جَ غَ ، وَ )ارِبَةضَ (، و)اِربضَ (كـ   علِ ى الفِ لَ يًا عَ ارِ جَ  انَ ا كَ مَ : اُدمهَ حَ أَ  :ربـَْنيِ ى ضَ لَ عَ  اتُ فَ الصِّ ((

، )اتمَ ائِ قَ (: ثنَّ  املؤَ ِيف ، وَ )ونبُ ارِ ضَ (، و)ونمُ ائِ قَ (: رِ كَّ ذَ ول يف املقُ تَـ ، فَـ ةِ المَ السَّ  عَ ع مجَْ مَ ه جيُْ نَّ إِ ، فَ لِ وَّ ن األَ مِ  انَ كَ 

 )ونبُ ارِ ضَ (: ، فقوُلك...؛ عِ مْ ُري اجلَ مِ ضَ  هِ ل بِ صِ تَّ ذي يَـ الَّ  علِ الفِ  ظِ فْ لَ ه بِ ؛ ُشبِّ لِ عْ ى الفِ لَ ى عَ رَ ه ملا جَ نَّ أَ  لكَ ذَ وَ . )اتبَ ارِ ضَ (و

ن الَّ عَ إِ  ةِ المَ السَّ  عَ مجَْ  عُ مَ ال جيُْ فَ  -يارِ ُري اجلَ و غَ هُ وَ - اين ن الثَّ مِ  انَ ا كَ مَ وَ  .)َيْضرِْبنَ (ِة لَ مبنزِ  )تٌ ابَ ارِ ضَ (، و)ونبُ ضرِ يَ (ِة لَ مبنزِ 

   .)١٠٢( ))ةٍ ورَ رُ ضَ 

َعـقَ وَ     ، ةٍ المَ َسـ عَ َمجـ عَ َمـن جتُ ا أَ َهـقَّ حَ  نَّ ن أَ ِمـ غمِ ى الـرّ لَـعَ  ريٍ كِسـَع تَ َمجْـ عـلِ ى الفِ رَ َجمـ) ايّ لِ كْ َشـ(ة يَـارِ اجلَ  اتِ فَ الصِّـ عـضُ ت بَ د مجُِ

، و )لاِعـالفَ ( زنِ ى وَ لَـعَ  يَ هِ ، وَ )ياعِ الرَّ (ة مَ لِ كَ   لكَ ن ذَ مِ ، وَ اءِ مسَ ى األَ رَ ية جمَ ارِ جَ  ةٍ بَ الِ غَ  اتٍ فَ ىل صِ ت إِ لَ وَّ ا حتََ هَ نـَّ أَ  لكَ ذَ  غَ وَّ د سَ قَ وَ 

ـَـإِ ، وَ ةٍ المَ َسـ عَ ع َمجْـَمــ جتُ هـا ملَ لكنَّ ، وَ )ىرَعــيَ ( ارعِ املَضـ عـلِ ى الفِ َلــعَ ) ايّ لِ كْ َشـ(ي رِ َجيـ) اعٍ رَ ( اة، َعــرُ : ىلَـ، عَ ريٍ كِســتَ  عَ ت َمجْـَعـا مجُِ منَّ
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 ةٌ بَ الِ غَ  ةٌ فَ ا، صِ هَ ظُ افِ حَ : ي اْلَماِشَيةورَاعِ : ((هسيدَ  ابنُ  الَ ، قَ يُّ علِ  الفِ ا املعَىن يهَ فِ  عفَ ، ضَ بةَ الِ غَ  ةٌ فَ ا صِ �َّ ألَ  لكَ ذَ ان، وَ عيَ رُ اء، وَ عَ رِ وَ 

  . )١٠٣())ةبَ الِ غَ  ةٌ فَ ان ِألَنـََّها صِ ر وحجرَ اجِ حَ كَ   اْألَْمسَاءِ  ريَ كسِ وه تَ رُ سَّ اٌء وُرْعياٌن كَ عاٌة ورِعَ رُ  عُ ، َواْجلمْ َغَلَبة اِالْسمِ 

ن مِ ، فَ اءِ مسَ رى األَ ية جمَ ارِ ة جَ بَ الِ غَ  اتٍ فَ ىل صِ لت إِ وَّ ا حتََ هَ نـَّ ألَ  لكَ ذَ ، وَ اسِ يَ القِ  ريِ ى غَ لَ عَ  ةً وعَ مُ جمَ  اتِ فَ الصِّ  عضُ ت بَ اءَ د جَ قَ وَ    

، )حبطَ أَ (وَ ) قبرَ أَ (وا عُ م مجََ هُ نـَّ أَ  ريَ ر، غَ محُُ : همعُ جَ ر فَ محَ أَ : و، حنَ )لعُ فُـ (ى لَ ع عَ مَ جتُ ) لفعَ أَ ( زنِ ى وَ لَ يت عَ الَّ  ةَ فَ الصِّ  نَّ أَ  لكَ ذَ 

 معَ ذا اجلَ ا هَ تَ عَ مِ جُ ، فَ انِ بتَ الِ غَ  نِ اتَ فَ ا صِ مَ هُ نـَّ أَ  لكَ ذَ  غَ وَّ ذي سَ الَّ ، وَ )حاطِ بَ أَ (وَ ) قارِ بَ أَ (ى لَ عَ ) لفعَ أَ ( زنِ لى وَ عَ  انِ تَ فَ ا صِ مهُ وَ 

ه لكنَّ ، وَ )علفُ (ى لَ عَ  عَ مَ ن جيُ أَ  اسُ يَ القِ  انَ كَ ، َو )لادِ جَ األَ (ى لَ عَ ) لجدَ األَ ( عُ مجَ  يضاً أَ  لكَ ذَ  ثلُ مِ وَ . )١٠٤(ا االسمَ تَ هَ شبَـ ا أَ مَ هُ نـَّ ألَ 

ن مِ : ه، َوَأصلُ ةٌ بَ الِ غَ  ةٌ فَ ، صِ الصَّقرُ : لاَألْجدَ وَ : ((هسيدَ  ابنُ  الَ ؛ قَ اءِ مسَ األَ  عَ مجَْ  عَ مجُِ وَ  ةً بَ الِ غَ  ةً فَ صِ  ارَ ه صَ نَّ ألَ  عَ مْ ذا اجلَ هَ  عَ مجُِ 

   .)١٠٥())ةفَ َغَلَبة الصِّ لِ  اْألَْمسَاءِ  ريَ كسِ وه تَ رُ سَّ ل، كَ ادِ جَ َوِهي األَ  .دَّةاَجلْدل الَِّذي ُهَو الشِّ 

) داوِ سَ أَ : (ىلَ ع عَ ه مجُِ لكنَّ ، وَ )ُسود: (قاليُ ، فَـ )فُعل(ى لَ عَ  عَ مَ ن جيُْ أَ ه قُّ حَ ، فَ اتِ يَّ احلَ  ثُ خبَ و أَ هُ ، وَ )سودُ األَ ( كَ لِ ن ذَ مِ وَ    

ا، ُمهَ عظَ أَ وَ  ُث احليَّاتِ خبَ واْألَْسَوُد أَ ): ((ه ٦٠٦ت ( ثريِ األَ  ابنُ  الَ ، قَ ةٌ بَ الِ غَ  ةٌ فَ ه صِ نَّ ، ألَ اءِ مسَ األَ  ةَ لَ امَ عَ ه مُ تِ لَ امَ ، ملعَ )يداوِ سَ أَ (وَ 

عَ  الَ لَغالَبِة، َحىتَّ استُـْعِمل اْسْتعمَ َوُهَو ِمَن الصَِّفِة ا   .)١٠٦())َعهامجَْ  األْمساَء ومجُِ

، )زاعِ مَ أَ : (ىلَ عَ  عَ ه مجُِ لكنَّ ، وَ )علفُ (ى لَ عَ  عَ مَ ن جيُ أَ  اسِ يَ ى القِ لَ ه عَ قُّ حَ ، وَ )لفعَ أَ ( زنِ ى وَ لَ و عَ هُ ، فَـ )زمعَ أَ ( يضاً أَ  لكَ ذَ  ثلُ مِ وَ    

رِي جتَْ  ةٌ بَ الِ غَ  ةٌ فَ صِ ) زمعَ األَ (وَ : ((يُّ كربَ العُ  الَ ، قَ ةٌ بَ الِ غَ  ةٌ فَ ه صِ نَّ ألَ  ةِ يَّ ى االمسِْ لَ ته عَ لَ محََ  ربَ العَ  نَّ ألَ  لكَ ذَ ، وَ )اعلفَ أَ ( زنِ ى وَ لَ عَ 

  .)١٠٧())رمحُُ ر وَ محَ أَ عز، كَ مُ : لتَحمَْضة َلقُ  ةً فَ ، َوَلو َكاَنت صَ )زاعِ مَ أَ (ى لَ ع عَ مَ جْ تُ فَـ  ى اْألَْمسَاءِ رَ جمَْ 

ني ، يف حِ )١٠٨()لَْيَس ِيف اَخلضراوات َصَدَقة: (يفِ رِ الشَّ  يثِ دِ ا يف احلَ مَ ، كَ )اتاوَ ضرَ اخلَ (ى لَ عَ ) اءِ ضرَ اخلَ ( عُ مجَْ  لكَ ن ذَ مِ وَ    

 انَ ا كَ ذَ إِ ات، وَ اوَ حرَ صَ : هعُ مجَْ وَ اء رَ حْ صَ : وا، حنَ مً الِ سَ  ثٍ نَّ ؤَ مُ  عَ ع مجَْ مَ ه جيُْ نَّ إِ فَ  اً امسْ  انَ ا كَ ذَ إِ ) الءعْ فَـ ( زنَ وَ  نَّ أَ  ونَ يُّ رفِ ر الصَّ رِّ قَ يُـ 

 معَ ذا اجلَ هَ  اءُ مَ لَ ه العُ جَّ د وَ قَ ، وَ اءِ التَّ وَ  فِ لِ األَ ه بِ عُ مجَ  وزُ ال جيَُ ، وَ )رمحُ : (عهمجَ ) اءرَ محَْ : (و، حنَ )علفُ (ى لَ عَ  عُ مَ ه جيُْ نَّ إِ فَ  ةً فَ صِ 

ه َصلَّى َوَقولُ : ((هيدَ سِ  ابنُ  الَ قَ . اءِ مسَ األَ  عَ ت مجَْ عَ مِ جُ فَ ة بَ الِ غَ  ةً فَ ت صِ اءَ ا جَ نَ هُ ) اتاوَ اخلضرَ ( نَّ أَ بِ  يفِ رِ الشَّ  يثِ دِ يف احلَ  دَ ارِ الوَ 

اء طحَ بَ ات، وَ اوَ رقَ وَ اء وَ رقَ وَ كَ   اْألَْمسَاءِ  عَ يـَْعِين ِبِه اْلَفاِكَهة الرَّطبة، َمجََعه مجَْ . )لَْيَس ِيف اَخلضراوات َصَدَقة(: اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

  .)١٠٩())ت َغَلَبة اْألَْمسَاءبَ لَ غَ  ةٌ بَ لِ اغَ  ةٌ فَ ات، ِألَنَّهُ صِ اوَ طحَ بَ وَ 

ا َاَِ َوََُد اِ : َىل ا إِ هَ ريِ ن غَ ا مِ ييزهَ متَ ة وَ بَ الِ غَ ال ةِ فَ الصِّ  يفِ صنِ تَ يف  دٍ دَّ حمَُ وَ  حٍ اضِ وَ  ارٍ عيَ مِ  بُ ايَ ى غِ دَّ أ

﴿ َوِمَن اْألَْعرَاِب َمْن يـَتَِّخُذ َما يـُْنِفُق َمْغَرًما : اىلعَ تَـ  هِ ولِ يف قَ ) رةائِ دَ ( ةُ مَ لِ ته كَ لَ مَ ا احتَ مَ  لكَ ن ذَ مِ ، وَ ةِ اللَ الدَّ  دِ دُّ عَ تَـ وَ  الِ مَ االحتِ 

ْوِء َواللَُّه مسَِيٌع َعِليٌم ﴾  َوائَِر َعَلْيِهْم َدائِرَُة السَّ  )ه٦٠٦ت( يازِ الرَّ  ازَ جَ ذ أَ ، إِ الِيلٍّ دَ  يهٍ وجِ ن تَ مِ  ]٩٨: التوبة[َويـَتَـرَبَُّص ِبُكُم الدَّ

ائِرَُة َجيُوُز أَْن َتُكوَن َواِحَدًة، َوَجيُوُز َأْن َتُكوَن ِصَفًة : ((الَ ، قَ ةً بَ الِ غَ  ةً فَ صِ  ونَ كُ ن تَ أَ دة، وَ احِ ة الوَ رَ ائِ الدَّ :ون مبعَىن كُ ن تَ أَ  َوالدَّ

ائِرَِة، ِحبَ  ْنَساِن َكالدَّ َا ُتْستَـْعَمُل ِيف آَفٍة حتُِيُط بِاْإلِ َها ُخمَلِّصٌ َغالَِبًة، َوِهَي ِإمنَّ ىل إِ  كربيُّ العُ  بَ هَ د ذَ قَ وَ . )١١٠())ْيُث َال َيُكوُن َلُه ِمنـْ

  .)١١١(وفِ ا املوصُ هَ عَ ر مَ ذكَ ال يُ  ةٌ بَ الِ غَ  ةٌ فَ ا صِ هَ نـَّ أَ 

اُلوا أَنـُْؤِمُن َكَما آَمَن ﴿َوِإَذا ِقيَل َهلُْم آِمُنوا َكَما آَمَن النَّاُس قَ  :اَىل عَ ه تَـ ولِ قَ  ريِ فسِ ه يف تَ دُ ا جنَ مَ  يضاً أَ  لكَ ذَ  ورِ ن صُ مِ وَ    

، )اءِ هَ فَ السُّ ( ِيف ) ال( وعِ يف نَ  نيِ جهَ ان وَ يَّ و حَ بُ ل أَ قَ ذ نَـ ، إِ ]١٣: البقرة[السَُّفَهاُء َأَال إِنـَُّهْم ُهُم السَُّفَهاُء َوَلِكْن َال يـَْعَلُموَن﴾ 

  .  )١١٢(يدٌ عِ ه بَ نَّ أَ اين بِ الثَّ  أيَ الرَّ  فَ صَ د وَ قَ ، وَ ةِ بَ الِ الغَّ  ةِ فَ للصِّ  ونَ كُ تَ  نْ  أَ اِين الثَّ ، وَ دِ هْ للعَ  ونَ كُ ن تَ أَ : امهَُ وَ 

ََِ َاِ:  ِّاليلِّ  الدَّ غريُّ التَّ  وهِ جُ ن وُ مِ  هٍ جْ ن وَ عَ  فُ كشِ تَ  يَ هِ ، وَ ةَ اسَ رَ الدِّ  قُّ حِ ستَ تَ  ةٌ رَ اهِ ظَ  ةِ يَّ بِ رَ يف العَ  ةُ بَ الِ الغَ  ةُ فَ الص 
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 وعِ يُ ن الشُّ ا مِ د� حَ  لَ صِ تَ  نْ أَ ىل ، إِ دٍ دَّ حمَُ  وفٍ وصُ مبَ  ةُ فَ الصِّ  صُّ تَ ا ختَ مَ ندَ عِ  ذإِ ، يِّ وِ غَ اللُّ  عِ اقِ يف الوَ  الُ عمَ ه االستِ ضُ فرِ ذي يَ الَّ  ييبِّ كِ الرتَّ وَ 

 ذهِ هَ  ثلِ يف مِ  ةُ فَ الصَّ  ذهِ ى هَ مَّ سَ ، تُ وفِ املوصُ  لكَ ذَ  رِ كْ ىل ذِ ا إِ هَ عَ مَ  مُ لِّ كَ املتَ  اجُ تَ ال حيَ ، فَ نهُ عَ  ةً يَ غنِ مُ  ونُ كُ تَ  ةِ هرَ الشُّ وَ  وعِ يُ الذُّ وَ 

 عَىن ن مَ ا مِ يهَ ا فِ مَ  فقدُ ، تَ ةٍ بَ الِ غَ  ةٍ فَ صِ  ىل، إِ نِ مَ الزَّ  ورِ رُ ، مبُِ لُ وَّ حَ تَ ا تَـ مَ ندَ ه، عِ فسِ نَ  تِ قْ ا يف الوَ هَ كنـَّ لَ ، وَ ةِ بَ الِ الغَ  ةِ فَ الصِّ بِ  ةِ الَ احلَ 

ا ا مَ يهَ لَ ي عَ رِ جيَ  ن َمثَّ مِ ، وَ ا االسمُ يهَ لَ عَ  بَ لَ غَ  ذإِ  ؛ةٌ وبَ غلُ مَ  ةُ فَ صِ  الةِ احلَ  ذهِ يف هَ  يَ هِ ا، فَ يهَ لَ عَ  ةِ يَّ االمسِْ  ةِ بَ لَ غَ لِ  لكَ ذَ ، وَ ةِ يَّ صفِ الوَ 

و بدُ يَ وَ ، ةِ يَّ مِ لَ العَ وَ  ةِ يَّ صفِ الوَ  نيَ بَ  ةٍ الَ يف حَ ، وَ ةِ يَّ االمسِْ وَ  ةِ يَّ صفِ الوَ  نيَ بَ  ةٍ لَ رحَ  مَ ِيف  ،ذاى هَ لَ ، عَ يَ هِ ، وَ هتَ لَ امَ عَ ل مُ امَ عَ تُـ يه، وَ لَ ي عَ رِ جيَ 

ا ا مَ يهَ لَ عَ  دَ اعَ سَ وَ  ةِ يَّ وِ غَ اللُّ  عِ مَ ا�تَ  ةِ اجَ ن حَ مِ  اهَ تْـ بَ سَ تَ اكْ  ةً يَ الِ عَ  ةً يَّ وِ غَ لُ  ةً يَ وِ يَ حَ  كُ لِ تَ متَ  ةِ يَّ بِ رَ العَ  ةِ غَ اللُّ يف  ةً امَّ عَ  ةَ فَ الصِّ  نَّ أَ  ثِ حْ ن البَ مِ 

َ بَـ د تَـ قَ وَ  .يِّ وِ غَ اللُّ  ريِ بِ عالتَّ  لِ اخِ يف دَ  ةٍ ونَ رُ ن مُ مِ  ةِ يَّ بِ رَ العَ  ِيف  ةُ فَ الصِّ  هِ بِ  ازَ تَ متَ   ريِ فكِ  التَّ ِيف  راً ثَ أَ  ةِ بَ الِ الغَ  ةِ فَ للصِّ  نَّ أَ  حثِ ن البَ مِ  نيَّ

 َختُلو ِمن الدَّالَلةِ  َختَتلُف َعن املشتَـقَّاِت الصَّرَحيِة ألَنـََّها َوِهيَ ، ةِ احملضَ  اتِ فَ ن الصِّ مِ  َفِهَي َليَست، ريفِّ الصَّ وَ  يِّ حوِ النَّ  يِّ قعيدِ التَّ 

  .ايهَ لَ عَ  ةِ يَّ االمسِ  ةِ بَ لَ غَ لِ  مساءِ األَ  عَ مجَْ  عُ مَ د جتُ قَ ، وَ رياً مِ ضَ  لُ مَّ حَ تَ ال تَـ وَ الزََّمِنيَِّة، 

 اجِ رَّ السَّ  ابنِ د وَ د املربِّ ى يَ لَ ا عَ هَ سُ رْ دَ  رَ وَّ طَ تَ  ا، مثَُّ هلََ  لَ ثَّ مَ ا وَ هَ فَ صَ ذي وَ الَّ  يبويهِ سِ  اِإلَشارَُة ِإىل َهذِه الظَّاهرِة ِعندَ  تِ أَ دَ د بَ قَ وَ    

كاَجلوهرِّي َوالعكِربّي،    ،ةِ يَّ بِ رَ العَ  اءِ مَ لَ ن عُ هم مِ بعَ ن تَ مَ  ندَ عِ  حُ لَ ذا املصطَ هَ  يعَ شِ يَ ، لِ ةِ بَ الِ الغَ  ةِ فَ الصِّ  مِ اسْ يها بِ لَ ا عَ لحَ طَ اصْ  ينِ ذَ اللَّ 

ا و مَ هُ وَ  ،)كماحمل( :همِ جَ عْ يف مُ  ةِ بَ الِ الغَ  اتِ فَ الصِّ لى عَ  هُ بِّ نَ يُـ  انَ كَ د  قَ ، فَـ ماءِ دَ ن القُ ه، مِ سيدَ  ابنِ  ندَ عِ  ةً تَ الفِ  ايةً نَ عِ  يَ قِ ه لَ كنَّ لَ وَ 

ى ضَ مرتَ نظور وَ مَ  ابنُ : هممهُّ أَ و  نقلوا منه، ،قونَ الحِ  عجميونَ مُ  لكَ لى ذَ ه عَ بعَ د تَ قَ وَ  .ثِ حْ ذا البَ ق هَ لحَ ا يف مُ يَّ لِ جَ  رُ ظهَ يَ 

أَثَِر َهذِه بِ  اماً مَ اهتِ  ىبدَ أَ ذي الَّ  عبالويّ الزَّ  ينِ الدِّ  الحُ صَ  ستاذُ األُ ، حملدثنيَ ا ندَ ، عِ هيدَ سِ  ل ابنَ ابَ د قَ قَ وَ  .بيديّ احلسيين الزَّ 

  .َتوِجيِه اجلُُموِع الَّيت َجاَءت َعَلى َغِري الِقَياسِ يف  اهرةِ الظَّ 
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 .الصَِّحاِح، واحملَكم، واللَِّسان، والتَّاج: ، َوَقد اعَتَمدُت ِفيِه َعَلىالبةٌ غَ  فةٌ صِ  هنَّ بأة ربيَّ العَ  اءُ لمَ عُ  حَ رَّ صَ ُت يف هذا امللَحق ما ر كَ ذَ    

  ).٣٦/ ١٠ :التاج، و ١٤/ ٤ :اللسان، و ٢٣٧/ ٥ :احملكم( .َدار اْلبَـَقاء، صفة غالبة: اآلِخرة: أخر   .١
  ).٢٠/ ٢٥ :التاج، و ٨/ ١٠ :اللسان، و ٤٧٤/ ٦ :كماحمل( .اْسم فرس احملرش بن َعْمرو، صفة غالبة على التَّْشِبيه: املألوق: ألق   .٢
  ).٣٠٨/ ٢٠ :التاج. (الزِّقُّ اَجلِديُد، والسِّقاُء اَجلِديُد، ِصَفٌة غالَِبٌة، كاحلَيَِّة والَعُجوزِ : الَبِديعُ : بدع   .٣
  ).٢٣٢/ ٧ :التاج، و ٧/ ٣ :اللسان، و ١٦٢/ ٥ :احملكم( .اجلبُل الطَِّويل، صفة غالبة: الباذخ: بذخ   .٤
  ).١٦/ ١٠ :اللسان، و ٤٠٠/ ٦ :احملكم( .ختلطة حبجارة َورملاملَغِليظَة الواسعة ال رضاألَ  :االبرق: برق   .٥

  ).٤٩١/ ١٧ :التاج، و ٦/ ٧ :اللسان، و ٢٧٧/ ٨ :احملكم( .البصَّاَصةُ الَعْنيُ يف بعِض اللُّغاِت ِصَفٌة غالِبةٌ : بصص   .٦
  ).٣١٥/ ٦ :التاج، و ٤١٣/ ٢ :اللسان، و ٢٤٧/ ٣ :احملكم( .احلََْصىِفيِه دقاق  الواسع الذي سيلامل :االبطح: بطح   .٧
  ).٣٦٢/ ٢٠ :التاج، و ٢٢/ ٨ :اللسان، و ٣٧٨/ ٢ :احملكم( .ولد الظيب ِإذا بَاَع ِيف َمْشيه، صفة غالبة، َواْجلمع بوع وبوائع: اْلَبائِع: بوع   .٨

٩.   
 :التاج، و ١٢٣/ ٧ :اللسان، و ٢٣٥/ ٨ :احملكم( .ل ِعْرٌق يف احلالِب صفٌة َغالَبةٌ األَبـَْيُض ِعْرق السُّرَّة وقيل ِعْرٌق يف الصُّلِب وقي: بيض

٢٦٧/ ١٨.(  

ة: الصَّقر، صفة غالبة، َوَأصله: اَألْجدل: جدل   .١٠   ).١٠٣/ ١١ :اللسان، و ٣٢٣/ ٧ :احملكم( .من اَجلْدل الَِّذي ُهَو الشدَّ

  ).٣٤٥/ ٣٧ :التاج، و ١٤١/ ١٤ :اللسان، و ٥٠٤/ ٧ :احملكم( .السَِّفيَنة، صفة غالبة: اْجلَارِيَة: جري   .١١

  ).)بطح( ٢٤٧/ ٣ :احملكم( .اَألْرض َذات احلزونة، تشاكل الرمل: واألْجرَع، واَجلْرعاء :االجرع: جرع   .١٢
  ).١٣٩/ ٤ :اللسان، و  ٦١٤/ ٢ :الصحاح( .اْسٌم للضَُّبِع ِلَكثْـرَِة َجْعرها: وَجَعارِ : جعر   .١٣

١٤.   
/ ٢ :التاج، و ٢٩٨/ ١ :اللسان، و ٩٢/ ٣ :احملكم( .َومجعه، َحَجَبٌة وُحجَّاٌب، وخطته اِحلجابَةُ . غالبة البواب، صفة: احلاجبُ : حجب

٢٣٩.(  

/ ٢ :التاج، و ٢٩٩/ ١ :اللسان، و ٩٢/ ٣ :احملكم( .ةالعظمان اللََّذان َفوق اْلَعينَـْنيِ، بلحمهما وشعرمها، صفة غالب: احلاِجبانِ : حجب   .١٥
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٢٤١.(  

ِبل، صفة غالبةاحلاِرُش، ب: حرش   .١٦   ).١٤٢/ ١٧ :التاج، و ٢٨١/ ٦ :اللسان، و ١٠٧/ ٣ :احملكم( .ثور خترج ِيف أَْلِسَنة النَّاس َواْإلِ

  ).٩٧/ ١ :اللسان( .َكِلَمةٌ َحَسنٌة، وفَـْعلة َحَسنة: يـَُقالُ : احلسنة: حسن   .١٧

  ).٢٨٦/ ٦ :اللسان، و ١١٢/ ٣ :احملكم( .احلاِفَشُة، املسيل، صفة غالبة، وأنث على ِإرَاَدة التلعة َأو الشعبة: حفش   .١٨
  ).٤٥٠/ ٣٤ :التاج، و ١٢٦/ ١٣ :اللسان، و ١٥/ ٣ :احملكم( .صفة غالبة ِألَنـََّها َحتِقُن الطََّعام. اْلمعدة: احلاِقَنةُ : حقن   .١٩

٢٠.   
/ ٢٧ :التاج، و ٤١٤/ ١٠ :اللسان، و  ٤٧٩ /٢ :احملكم( .السِّنُّ ِألَنـََّها ُحتكُّ صاحبتها َأو َحتُكُّ َما تأُكله، صفة غالَبةٌ : احلاكَّةُ : حكك

١٢٠ .(  

٢١.   
/ ٤ :حالصحا ( .بُِنَيت على الَكْسِر ألَنَّه َحَصَل ِفيَها الَعْدُل والتأنِيث والصِّفُة الغالَِبُة، َوِهي َمْعدوَلٌة َعن حالَقةٍ . املنية: حالق: حلق

  ).١٩٢/ ٢٥ :التاج، و ٦٦/ ١٠ :اللسانو  ،١٤٦٤
  ).٥٦٠/ ١٥ :التاج، و ٥٨/ ٦ :اللسان، و ٦٥/ ٤ :احملكم( .لألسد، أَو صفة غالبة، َوُهَو ِمْنهُ اْسم : احلُمارسُ : محرس   .٢٢

  ).١٥٦/ ١٢ :اللسان، و ٥٥٤/ ٢ :احملكم( .االْسُت ِلَسَوادها، صفة غالبة: اَحلمَّاءُ : محو   .٢٣

  ).١٨٠/ ١١ :التاج، و ٢٤٩/ ٤ :اللسان، و ٤١/ ٥ :احملكم( .اْلَفاِكَهة الرَّطبة :اَخلضراوات: خضر   .٢٤

  ).٢٩٦/ ٢٣ :التاج، و ١٠٢/ ٩ :اللسان، و ٢٦٩/ ٥ :احملكم( .َخْيفاوات: َواْجلمع .واسعُة َجْلد الضَّرع: ناقةٌ خيفاء: خيف   .٢٥
  ).٢٢٩/ ١١ :اللسان، و ٢٦٠/ ٥ :احملكم(.وَعلى جناحيه ُلْمَعٌة ختَالف َلونه، مسُِّي بذلك للِخيالن. طَائِر اخضر: اَألْخَيل: خيل   .٢٦

يًعا، صفة غالبة: لدَّرَّاجا: درج   .٢٧   ).٥٥٥/ ٥ :التاج، و ٢٦٧/ ٢ :اللسان، و ٣١٩/ ٧ :احملكم( .اْلُقنـُْفذ؛ ِألَنَّهُ يدرج ليلته مجَِ

  ).١٩٣/ ٣٢ :التاج، و ٢١٢/ ١٢ :اللسان، و ٢٧٥/ ٤ :احملكم( .فرس عنرتة بن ُمَعاِويَة، صفة غالبة: األدَهمُ : دهم   .٢٨

  ).١٩٤/ ٣٢ :التاج( .ل بِن َعاِمر ، ِصَفٌة غالَِبةفـََرُس َمْعقِ : الدَّْمهَاءُ : دهم   .٢٩

َذرََّعةُ : ذرع   .٣٠
ُ
  ).١٥/ ٢١ :التاج، و ٩٤/ ٨ :اللسان، و ٧٨/ ٢ :احملكم( .الضبع، لتخطيط ذراعيها صفة غالبة: امل

  ).٣٩٢/ ٦ :اجالت، و ٤٤٨/ ٢ :اللسان، و ٢٢٣/ ٣ :احملكم. (املِْرزَحُ : ويف اللسان .الصَّْوت، صفة غالبة: املِْرزِيحُ : رزح   .٣١

٣٢.   
/ ٢٣ :التاج، و ١٢٣/ ٩ :اللسان، و ١١٩/ ٢ :احملكم( .ُهَو َعامَّة اْألنف: طرف األرنبة، لتقدمه، صفة غالبة، َوقيل: الرّاِعفُ : رعف

٣٥٢.(  

٣٣.   
/ ٢٣ :التاج، و ١٢٣/ ٩ :سانالل، و ١٢٠/ ٢ :احملكم( .الرماح، صفة غالبة أَْيضا ِإمَّا لتقدمها َوِإمَّا لسيالن الدَّم ِمنـَْها: الرَّواِعفُ : رعف

٣٥٤.(  

  ).١٦٧/ ٣٨ :التاج، و ٣٢٥/ ١٤ :اللسان، و ٢٣٨/ ٢ :احملكم( .حافظها، صفة غالبة: رَاعي اْلَماِشَية: رعي   .٣٤

  ).٣٠٨/ ١٩ :التاج، و ٣٠٤/ ٧ :اللسان، و ٢٦٩/ ٦ :احملكم( .النمر للونه، صفة غالبة َغَلَبة اِالْسم: األرقط: رقط   .٣٥

  ).١٣٨/ ٢١ :التاج، و ١٤٠/ ٨ :اللسان( .ُس َعمرو ْبِن ُعْصٍم ِصَفٌة َغالَِبةٌ فـَرَ : الرِّيعُ : ريع   .٣٦
  ).٣٥/ ٣ :التاج، و ٤٥٦/ ١ :اللسان، و ٤٢٣/ ٨ :احملكم. (السَّبَّابةُ اِإلْصَبُع اليت بني اِإل�اِم والُوْسَطى ِصَفٌة غالبةٌ : سبب   .٣٧

  ).٤٧٠/ ٢ :اللسان، و ٢١٠/ ٣ :احملكم( .البةاْخلَيل ِألَنـََّها تسبُح، َوِهي صفة غ: الّسوابحُ : سبح   .٣٨

  ).١٨٩/ ٢٩ :التاج، و ٣٢٩/ ١١ :اللسان، و ١٩٢/ ٣ :احملكم( .املِْسَحُل، عري الفالة، ِمْنُه، َوُهَو صفة غالبة: سحل   .٣٩

  ).٣٨٢/ ١٤ :اللسان( .ِت اْلَغالَِبةِ السََّحابَُة ُمتِْطر لَْيًال، فاِعلة ِمَن السُّرى َسِري الليِل، َوِهَي ِمَن الصَِّفا: والسَّارِيَة: سرا   .٤٠
  ).٣٠١/ ٣٨ :التاج، و ٤٠٠/ ١٤ :اللسان، و ٦٢٣/ ٨ :احملكم( .السُّماُة الصَّيَّاُدون صفة غالبة وقيل هم َصّياُدو النهار خاصة: مسو   .٤١

  ).٩٧/ ١ :اللسان( .َكِلَمٌة َسيِّئٌة، وفـَْعلٌة سيِّئة: يـَُقالُ : سوأ   .٤٢

٤٣.   
/ ٨ :احملكم.(يَّاِت وأَعظمها وأَنكاها َوِهَي ِمَن الصَِّفِة اْلَغالَِبِة َحىتَّ استـُْعِمل اسِتْعمال اَألمساِء ومجَُِع َمجَْعهااَألسوُد َأْخبُث احلَْ : سود

  ).٢٢٦/ ٨ :التاج، و ٢٢٦/ ٣ :اللسان، و ٦٠٠

َشجَّج: شجج   .٤٤
ُ
  ).٥٦/ ٦ :التاج، و ٣٠٤/ ٢ :اللسان، و ١٧٤/ ٧ :احملكم( .الوتد لشعثه، صفة غالبة: الشَِّجيج وامل

  ).٥٨/ ٦ :التاج، و ٣٠٥/ ٢ :اللسان، و ٥٦/ ٣ :احملكم( .املِْشَحُج والشَّحَّاُج، اْحلمار الوحشي، صفة غالبة: شحج   .٤٥

  ).٢٨٠/ ٥ :التاج، و ١٦١/ ٢ :اللسان، و ٣٥٥/ ١ :احملكم(. الوتد، صفة غالبة َغَلَبة اِالْسم: األْشَعثُ : شعث   .٤٦

  ).٤٢١/ ٤ :اللسان، و ١٥٩/ ٦ :احملكم( .ة بن أيب، صفة غالبةاْسم فرس ربيعَ : الشقراء: شقر   .٤٧

  ).٣٧٣/ ١١ :اللسان، و ١٨٨/ ٤ :احملكم( .رجل من اْألَْنَصار، صفة غالبة أَو ُمَسّمى �َا: األْشهلُ : شهل   .٤٨

   ). ٣٢٧/ ١٢ :لتاجا، و ٤٦٥/ ٤ :اللسان، و ٣٠٨/ ٨ :احملكم( .الصَّْفراءُ فـََرُس احلارِث بن اَألَصمِّ ِصَفةٌ غالِبةٌ : صفر   .٤٩

  ).٣٤٤/ ٢١ :التاج، و ٢٠٢/ ٨ :اللسان، و ١٥٢/ ١ :احملكم( .طَائِر كالعصفور، ِيف ريشه َورَأسه بـََياض: األصقع: صقع   .٥٠
  ).٥٢٣/ ٣٢ :التاج، و ٣٤٦/ ١٢ :اللسان، و ٢٧٩/ ٨ :احملكم( .األَصمُّ َرُجٌل ِصفٌة غالِبةٌ : صمم   .٥١
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٥٢.   
/ ١٤ :اللسان، و )ضحي( ٤١٩/ ٣ :احملكم( .ارج السُّور، صفة غالبة ِألَنـََّها تْضَحى للشمسَما َكاَن خَ : الضواِحي من الّنخل: ضحو

  ).)ضحو( ٤٦٣/ ٣٨ :التاج، و )ضحا( ٤٧٨
  ).٣٩٢/ ١١ :اللسان( .الّضالَّة َما َضلَّ ِمَن اْلبَـَهائِِم لِلذََّكِر واألُنثى: ضلل   .٥٣

٥٤.   
 :اللسان، و ٢١٨/ ٩ :احملكم( .َسرِيٌّ وُسْريانٌ : للَجْدول: طُْلياٌن، َكَقْوِهلم:  اَألمساِء، َفقالُواِصَفٌة غالِبٌة، َكسَُّروه تْكِسريَ : الطَِّليُّ : طلي

  ).٥٠٦/ ٣٨ :التاج، و ١٢/ ١٥

  ).٣٠٢/ ٣ :التاج، و ٥٧٤/ ١ :اللسان( .فرُس الرَّبِيِع ْبِن زِيَاٍد، صفٌة َغالَِبةٌ : اليَـْعُبوبُ : عبب   .٥٥

تِه، صفةٌ غالبةٌ األسُد ل: الُعَذاِفرُ : عذفر   .٥٦   ).٥٦٠/ ١٢ :التاج، و ٥٥٥/ ٤ :اللسان، و ٤٦١/ ٢ :احملكم( .شدَّ

٥٧.   
ْعُروف: عرف

َ
ِه الشرُع َونـََهى َعْنُه اْسٌم َجاِمٌع ِلُكلِّ َما ُعرف ِمْن طَاَعِة اللَِّه َوالتـََّقرُِّب إِلَْيِه واِإلحسان ِإَىل النَّاِس، وَُكلِّ َما نَدب إِلَيْ : امل

َحسَّ 
ُ
َقبَّحاتِمَن امل

ُ
  ).٢٤٠/ ٩ :اللسان( .نات وامل

  )١٤٩/ ٢٦ :التاج، و ٢٤٥/ ١٠ :اللسان، و ١٩٢/ ١ :احملكم(. األضراس، صفة غالبة: الَعوارق: عرق   .٥٨

  ).١٥٤/ ٢٤ :التاج، و ٢٤٤/ ٩ :اللسان، و ٥٢٨/ ١ :احملكم( .رمل لبين سعد، صفة غالبة ُمْشَتّق من َذِلك: الَعزَّاف: عزف   .٥٩

٦٠.   
ِبل َواْلغنم الَِّيت ترعى بِاللَّْيِل، صفة غالبة َواْلِفْعل كالفعل :العواِشي: عشي / ٣٩ :التاج، و ٦٢/ ١٥ :اللسان، و ٢٨٨/ ٢ :احملكم( .اْإلِ

٤٨.(  

  ).١٤٢/ ٦ :اللسان، و ٤٦٣/ ١ :احملكم( .الصُّْبح لَذِلك، صفة غالبة: العاِطسُ : عطس   .٦١

  ).١٧٠/ ٢٤ :التاج، و ٢٤٩/ ٩ :اللسان، و ٥٥١/ ١ :احملكم( .الرَِّحم، صفة غالبة: العاطفة: عطف   .٦٢

٦٣.   
َأصلها اْسُم فاعلٍة ُهم الَعَصبة، َوُهُم اْلَقَرابَُة ِمْن ِقَبل اَألب الَِّذيَن يـُْعطُون ِديََة قـَْتل اَخلطَِإ، َوِهَي صفُة َمجَاَعٍة َعاقلٍة، و : اْلَعاِقَلةُ : عقل

  ).٤٦٠/ ١١ :للسانا( .ِمَن الَعْقل َوِهَي ِمَن الصَِّفاِت اْلَغالَِبةِ 
  ).١٩٤/ ٢٦ :التاج، و ٢٦٥/ ١٠ :اللسان، و ٢١١/ ١ :احملكم( .اْلمنية، صفة غالبة: والَعُلوقُ . َما يـَْعَلُق باإلنسان: الَعُلوق: علق   .٦٤

  )..٩٣/ ١٥ :اللسان( .فرُس َعْمرِو ْبِن َجَبلة، ِصَفٌة غالِبة: والَعالةُ : علو   .٦٥

  )..١٢٨/ ٦ :التاج، و ٣٣٣/ ٢ :اللسان، و ٢٨٢/ ٢ :احملكم( .صفة غالبة. القوائم: الُعوجُ : عوج   .٦٦

  ).)صوب( ،٢١٦/ ٣ :التاج، و )صوب( ٥٣٧/ ١ :اللسان، و )صوب( ٣٨٧/ ٨ :احملكم( .الَعوِيُص ِصَفٌة غالبةٌ َجتْرِي َجمَْرى االْسمِ : عوص   .٦٧

  ).٤٥٣/ ٣٥ :التاج، و ٣٠٢/ ١٣ :اللسان، و ٢٤٩/ ٢ :احملكم( .بقر اْلَوْحش َكَذِلك صفة غالبة: الِعنيُ : عني   .٦٨

  ).٢٢٨/ ١٣ :التاج، و ٢١/ ٥ :اللسان، و ٣٦٦/ ٥ :احملكم( .فرس طريف بن متَِيم، صفة غالبة: الَغرّاء: غرر   .٦٩

نيا، صفة غالبة: الَغُرور: غرر   .٧٠   ).٢١٥/ ١٣ :التاج، و ١٢/ ٥ :اللسان، و ٣٦٠/ ٥ :احملكم( .الدُّ

  ).٢٥٣/ ٢٦ :التاج، و ٢٨٩/ ١٠ :اللسان، و ٣٨٢/ ٥ :احملكم( .غالبةالَغسَّاق، كالغاِسق، وَِكَالمهَُا صفة : غسق   .٧١

  ).١٦٧/ ٣٩ :التاج، و ١٢٦/ ١٥ :اللسان، و ٣٢/ ٦ :احملكم( .فرس خسان بن َسلَمة، صفة غالبة: الغشواء: غشو   .٧٢

  ).٢١٥/ ٢٤ :التاج، و ٢٦٧/ ٩ :اللسان، و ٤٠٩/ ٥ :احملكم( .كالب الصَّْيد، من َذِلك، صفة غالبة: الُغضف: غضف   .٧٣
َغيَّف: غيف   .٧٤

ُ
  ).٢٣٠/ ٢٤ :التاج، و ٢٧٢/ ٩ :اللسان( .فـََرٌس َأليب فـَْيد ْبِن َحْرَمٍل ِصَفةٌ َغالَِبٌة ِمْن َذِلكَ : أو املتغيف امل

  ).٤٩٥/ ٣٥ :التاج، و ٣١٨/ ١٣ :اللسان، و ٥٠١/ ٩ :احملكم( .الشَّْيطاُن؛ ألَنَّه ُيِضلُّ الِعباَد، صَفٌة غالَِبةٌ : الفاِتنُ : فنت   .٧٥

  ).٤٧٦/ ٢١ :التاج، و ٢٤٦/ ٨ :اللسان، و ٣٣٨/ ١ :احملكم( .اْلُغَراب، صفة غالبة، ِألَنَُّه يـَْفَجع لنعيبه بالبني: الفاجع: فجع   .٧٦

  ).٤٧٩/ ٢١ :التاج، و ٢٤/ ٢ :احملكم( .الظَِّلُيم، الحنراف اصابعه، ِصفٌة غالبة: األْفدَعُ : فدع   .٧٧

  ).٢٣/ ٧ :التاج، و ٥٤٦/ ٢ :اللسان، و ٢٤٤/ ٣ :احملكم( .البةالثور، لَذِلك، صفة غ: األفَطحُ : فطح   .٧٨

٧٩.   
/ ٣٠ :التاج، و ٥٢٨/ ١١ :اللسان، و ١٦٣/ ٢ :احملكم( .صفة غالبة على َعَمَلِة الطني واحلفر َوَحنْومهَا َأل�م يـَْفعلون: الَفَعَلةُ : فعل

١٨٤.(  

  ).٣٣٣/ ١٣ :التاج، و ٦٠/ ٥ :اللسان، و ٥٠٣/ ٥ :احملكم( .ربدويبة ابرق اْألنف يَلكع النَّاس، صفة غالبة كالغا: الفاغر: فغر   .٨٠

  ).٤٠/ ٧ :التاج، و ٥٥٥/ ٢ :اللسان، و ٥٦٩/ ٢ :احملكم( .الَعَفُن، وَِكَالمهَُا ِصَفٌة غالبةٌ : القادحُ : قدح   .٨١

ْنَسان، صفٌة غالبة: القازحُ : قزح   .٨٢   ).٥٩/ ٧ :التاج، و ٥٦٣/ ٢ :اللسان، و ٥٦٤/ ٢ :احملكم( .ذكر اْإلِ

  ).٦١/ ٧ :التاج، و ٥٦٥/ ٢ :اللسان، و ١٢/ ٣ :احملكم( .اْجلعل، لقذر ِيف ِفيِه، صفة غالبة: األقَلحُ : قلح   .٨٣
  ).١٢٩/ ٥ :اللسان.(الذنوب الكبرية القبيحة، واحد�ا الكبرية: الكبائر: كرب   .٨٤

٨٥.   
 :اللسان، و ٧٧٤/ ٦ :احملكم( .يضمونه، صفة غالبة َأي: َغار َكاَن ِيف جبل يأوى إِلَْيِه اللُُّصوص يكفتون ِفيِه اْلَمَتاع: كافت: كفت

  ).٦٤/ ٥ :التاج، و ٧٩/ ٢
  ).١٤٩/ ٥ :اللسان( .الَفْعَلة واَخلْصلة الَِّيت ِمْن شْأ�ا َأن ُتَكفَِّر اخلَِْطيَئةَ وهي : الكفارة: كفر   .٨٦
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  ).٨١/ ٢ :اللسان، و ٧٨٢/ ٦ :احملكم( .فرس املعجب بن ُسْفَيان، صفة غالبة: الكميت: كمت   .٨٧

ْلحودُ : حلد   .٨٨
َ
  ).١٣٤/ ٩ :التاج، و ٣٨٨/ ٣ :اللسان، و ٢٦١/ ٣ :احملكم( .كاللَّْحِد، صفة غالبة: امل

  ).١٤٢/ ١٨ :التاج، و ٨٦/ ٧ :اللسان، و ١٠٥٥/ ٣ :الصحاح.(َحلاِص اسُم الشدِة والداهيةِ : حلص   .٨٩

٩٠.   
، ٣٨٨/ ١٣ :اللسان، و ١٥٨/ ٢ :احملكم( .ِألَنَُّه أُبعد من َرْمحَة اهللا: قيلوَ . الشَّْيطَان صفة غالبة ِألَنَُّه طُرد من السََّماء: اللَِّعنيُ : لعن

  ).١١٩/ ٣٦ :التاجو 
  )..٥٧١/ ٢٢ :التاج، و ٤٥١/ ٨ :اللسان، و ٤١٨/ ٥ :احملكم( .االضراس، ملضغها، صفة غالبة: املواضغ: مضغ   .٩١

َتَمطِّر: مطر   .٩٢
ُ
  )..١٣٥/ ١٤ :التاج، و ١٨٠/ ٥ :اللسان، و ١٦٧ /٩ :احملكم( .فرٌس لَبِين َسُدوٍس، ِصفٌة غالبةٌ : امل

ألُ َعَلى هَذا ِصَفةٌ َغالَِبةٌ : مأل   .٩٣
َ
  )..٤٣٦/ ١ :التاج، و ١٥٩/ ١ :اللسان، و ٤١٥/ ١٠ :احملكم. (امل

اء ْجيرِي ِفيَها: املاِويَّة: موه   .٩٤
َ
  ).٥٠٨/ ٣٦ :التاجو  ،٥٤٣/ ١٣ :اللسان، و ٤٤٥/ ٤ :احملكم( .اْلمْرآة، صفة غالبة لصفائها، َحىتَّ َكَأن امل

  ).٣٥٠/ ٧ :التاج. ()الرِّْخَوُة َال ِمَن الرَّمل بل ِمن َجَلِد اَألْرِض ذاِت احلَجارَة(الّنبخاِء ِهَي الرَّابَِيةُ : نبخ   .٩٥
  ).٦٨/ ١٩ :التاج، و ٢٣٥/ ٧ :اللسان، و ٢١٣/ ٨ :احملكم( .الناِبُض الَعَصُب ِصَفة غالِبةٌ : نبض   .٩٦

  ).١٢٠/ ٥ :التاج، و ٩٨/ ٢ :اللسان، و ٢٧٤/ ٣ :احملكم( .ْعُروَفة، صفة غالبة ِألَنـََّها حنَُِتْت َأي قطعتالنَّحائُت آبار مَ : حنت   .٩٧

٩٨.   
 .النـَّّفاخي، ُكسِّر بتكسري االمساء، ِألَنـََّها صفة غالبة: أرٌض ُمْرَتفَعة َمكّرمة، لَْيَس ِفيَها رمل َوَال ِحَجارَة، َواْجلمع: النـَّْفخاء: نفخ
  ).٦٤/ ٣ :اللسان، و ٢١٩/ ٥ :احملكم(

٩٩.   
 :التاج، و ٣٦٠/ ١٠ :اللسان، و ١٣٧/ ٦ :احملكم( .َأي الضفدع: اروى من النقاق: الضفدع، صفة غالبة َتقول اْلَعَرب: النقاق: نقق

٤٣٧/ ٢٦.(  
  ).٢٣٦/ ٥ :اللسان( .النَِّمَرُة بـُْرَدٌة ِمْن ُصوٍف يـَْلَبُسَها اَألعراب: منر.١٠٠
  ).١١/ ٣٤ :التاج، و ٥٩٢/ ١٢ :اللسان، و ٤٦٧/ ١٠ :احملكم( .ٌت طيب الريح صفة غالبةالنَّمَّاُم نـَبْ : منم.١٠١
  ).٢٦/ ١٧ :التاج، و ٢٤٦/ ٦ :اللسان، و ١٤٩/ ٤ :احملكم( .اخلاطر، صفة غالبة َغَلَبة اْألَْمسَاء: اهلاِجس: هجس.١٠٢

  ).١٣٤/ ٣١ :التاج، و ٣٧٣/ ٢لبالغة أساس ا( .احليَّاُت، وال واحد هلا: انسابت اهلزىل، أي: يقولون:اهلزىل: هزل.١٠٣

١٠٤.
/ ٣٤ :التاج، و ٦١٥/ ١٢ :اللسان، و ٢٠٤/ ٤ :احملكم( .َما ِفيِه رخاوة أَو لني، صفة غالبة، َوقد َهَضَمه فا�َضم: اهلاِضم: هضم

١٠٧.(  

ْئب لذاك صفة غالبة: اهلالبع: هلبع.١٠٥   ).٤٠٥/ ٢٢ :التاج، و ٣٧٥/ ٨ :اللسان، و ٣٩٢/ ٢ :احملكم( .الذِّ

ْحُم السَِّمُني صفٌة غالبةٌ : وري.١٠٦   ).١٨٨/ ٤٠ :التاج، و ٣٨٧/ ١٥ :اللسانو  ،٣٥٨/ ١٠ :احملكم( .الَوارِي الشَّ
  ).٢١٤/ ٧ :التاج، و ٦٣٤/ ٢ :اللسان، و ٤٧٣/ ٣ :احملكم( .اْألَْسَنان الَِّيت تبدو ِعْند الضحك، صفة غالبة: الواِضَحةُ : وضح.١٠٧
  ).٤٧٦/ ٢٤ :التاج، و ٣٦٠/ ٩ :اللسان، و ٥٧٨/ ٦ :احملكم( .صفة غالبة اْلقَدم، َميَانِية،: الواقفة: وقف.١٠٨

ْوُهوبُ : وهب.١٠٩
َ
  ).٣٦٩/ ٤ :التاج، و ٨٠٣/ ١ :اللسان، و ٤٣٩/ ٤ :احملكم( .اْلَوَلد، صفة غالبة: امل

  
  
  
  

  

 :هوامش البحث

                                 
 .٦٢/ ١ :، السريايفشرح كتاب سيبويه: وينظر .٣٦٨/ ٣ :املقتضب )١(
 .١٣٣/ ٢ :األصول يف النحو )٢(
 .٢٧٠/ ٣ :الكتاب )٣(
 .٢٧٣/ ٣ :الكتاب: ينظر )٤(
 .٦٢/ ١ :شرح كتاب سيبويه )٥(
 .٥٥/ ٣ :شرح املفصل )٦(
 .١٢٤/ ٢ :شرح كتاب سيبويه: وينظر .٢٢٨/ ١ :الكتاب) ٧(
 .٣٨٩/ ٤ :اللباب يف علوم الكتاب، و ٥٨٧/ ٢ :الدر املصون، و ١٢١/ ١ :اللباب يف علل البناء واإلعراب، و )برق( ٢٢٦/ ١ :مقاييس اللغة: ينظر) ٨(
 .٢٣٧/ ٣ :الكتاب: ينظر )٩(
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 .٤٦٦/ ٣ :شرح كتاب سيبويه )١٠(
 .٢٢٨/ ٢ملقتضب ) ١١(
 .٦١٤/ ٢ :الصحاح )١٢(
 .١٩٠-١٨٩/ ٢ :اللباب يف علل البناء واإلعراب )١٣(
 .١٢٩٨/ ٢ ، و١٢٤٠/ ٢ ، و٤٧٢/ ١ ، و٤٤٤/ ١ ، و٤١٩/ ١ ، و٢١٩/ ١: وينظر فيه أيضا .٢١٦/ ١ :التبيان يف إعراب القرآن) ١٤(
 .م١٩٧٨، اكتوبر، ، ا�لد الثالث واخلمسونالرابع صالح الدين الزعبالوي، اجلزء: تاذألسلالصفة الغالبة، : حبثجملة جممع اللغة العربية بدمشق، : ينظر) ١٥(
/ ٢ :املسائل البصريات، و ٩٢/ ٣ :شرح كتاب سيبويه، و ١٧٨- ١٧٧/ ٢ول يف النحو األص، و ١٣٨-١٣٧/ ٢املقتضب : وينظر .٣٤٥/ ٢ :الكتاب )١٦(

متهيد ، و ٢٨٨/ ٣ :أوضح املسالك، و ٣٢٦/ ١ :البديع يف علم العربيةو  ،٧٠/ ٢ :شرح أبيات سيبويه، و ٥٥٣: رح كتاب سيبويه للرماين، وش٨٣٩ -٨٣٨
 .١٠٢/ ٣ :حاشية الصبان، و ١٥٦/ ٣ :مهع اهلوامع، و ١٢٧/ ٢ :شرح التصريح، و ٣٢٨/ ٢ :شرح األمشوين، و ٣٣٧٠/ ٧ :القواعد

 .٣٤٥/ ٢ :الكتاب) ١٧(
 .١٥٢: املفصل يف صنعة اإلعراب: وينظر .٣٦٨/ ٢ :اخلصائص) ١٨(
 .٢٥٣/ ٢ :لشرح املفص) ١٩(
  .٣٢٤/ ٢ :على الكافية شرح الرضي) ٢٠(
 .١٢٧/ ٢ :شرح التصريح، و ٣٢٦/ ٢ :كافيةرح الرضي على الش: ينظر)  ٢١(
 .٤٠٦/ ١ :اللباب يف علل البناء واإلعراب )٢٢(
 .٨١٦ /٢ : اللبيبمغين: وينظر .٢٨٦/ ١ :اقويلللب )اجلواهر( إعراب القرآن) ٢٣(
 .٢٩٥/ ١ :اقويلللب )اجلواهر( إعراب القرآن: ينظر )٢٤(
 - ٢٩٠/ ٢ :شرح الرضي على الكافية، و ٢٥٣/ ٢ :شرح املفصلو  ،٣٢٧/ ١ :البديع يف علم العربية :وينظر .١٥٦-١٥٢: املفصل يف صنعة اإلعراب )٢٥(

٢٩١. 
 .٢٥٦/ ٢ :شرح املفصل) ٢٦(
 .٢٥٧ -٢٥٦/ ٢ :شرح املفصل) ٢٧(
 .١٢٨ -١٢٧/ ١ :شرح الرضي على الكافية) ٢٨(
 .١١٠/ ١ :البحر احمليط) ٢٩(
 .٤٢/ ١٣روح املعاين : وينظر .٣٤٠/ ٩ :البحر احمليط) ٣٠(
 .٦٤٠: نحودراسات يف ال) ٣١(
 .٣٢١ :ديوان الشماخ) ٣٢(
 .)لعن( ١٥٨/ ٢ :احملكم) ٣٣(
 .)حجب( ٢٩٨/ ١ :لسانال )٣٤(
 .)فجع( ٣٣٨/ ١ :كماحمل) ٣٥(
 .)رعف( ١٢٠/ ٢ :احملكم) ٣٦(
  ).ضحو( ٤١٩/ ٣ :احملكم) ٣٧(
 .٣١٠/ ١ :البديع يف علم العربية: ينظر) ٣٨(
 .١٥٠/ ١ :شرح األمشوينو ، ١٧٠/ ١ :شرح التصريحو ، ١٠٣/ ١ :أوضح املسالك، و ٤٤٥/ ١ :توضيح املقاصد :ينظر) ٣٩(
 .٣١١/ ١ :البديع يف علم العربية: ينظر) ٤٠(
 .٢٧/ ٢ :األصول يف النحو) ٤١(
 .٢٤/ ٢ :الكتاب )٤٢(
 .٣٥٥ -٣٥٤/ ٢ :شرح كتاب سيبويه )٤٣(
 .٢٤/ ٢ :الكتاب) ٤٤(
 .٣١٥/ ٣ :شرح التسهيل، و ٤٣/ ٢ :شرح املفصل: وينظر. ٢٨/ ٢ :الكتاب )٤٥(
 .١٠٢/ ١ :شرح التصريح، و ٢٩١/ ١ :ارتشاف الضرب، و ١٩٦/ ١ :شرح التسهيل، و ٨٤: فرىإعراب المية الشن :ينظر) ٤٦(
 .١٦٩/ ١ :سالكأوضح امل، و ٤١٦/ ١ :واملسالك توضيح املقاصد، و ٢٦٢/ ٣ :اخلصائص: ينظر) ٤٧(
 .٣٨٧/ ١ :النحو الوايف) ٤٨(
 .٢٣٢/ ١ :النحو الوايف، و ١٠٢/ ١ :لتصريحشرح او  ،١٥٠/ ١ :إرشاد السالك: ، وينظر٤٤٥/ ١ :توضيح املقاصد واملسالك )٤٩(
 .٢٣٢/ ١ :النحو الوايف: ينظر )٥٠(
 .٥٤٦: الكليات )٥١(
 .١٣٢/ ٤ :شرح املفصل) ٥٢(
/ ٤ :ارتشاف الضرب، و ١٢٩/ ١ :شرح الرضي على الكافية، و ١٣١/ ١ :كناش يف فين النحو والصرفال :اخلالف يف هذين االمسني وحنومها يف ينظر) ٥٣(

 .٣٩٩٠/ ٨ :دواعالقمتهيد ، و ١٩٣٩
 .٤٣٤/ ١ :النحو الوايف، و ٢٥٦/ ٣ :رح الرضي على الكافيةش: ينظر) ٥٤(
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 .٣٠٠/ ١ :الكناش يف فين النحو والصرف) ٥٥(
 .)غلب( ٦٥٨/ ٢ :املعجم الوسيط) ٥٦(
 .٢٤٤/ ٣ :الكتاب )٥٧(
 .٢٤٤/ ٣ :التعليقة على كتاب سيبويه: وينظر. ١٤/ ٤ :شرح كتاب سيبويه )٥٨(
 .١٥٧/ ١ : النحواألصول يف )٥٩(
 .٥٥ :ديوانه) ٦٠(
 .٤١/ ٤ :شرح كتاب سيبويه )٦١(
 .١١١/ ٣ :على الكافية شرح الرضي) ٦٢(
 .٣٧٣/ ١١ :لسانال، و ١٨٨/ ٤ :احملكم: ينظر) ٦٣(

 .٤٢١/ ٤ :لسانال، و ١٥٩/ ٦ :احملكم: ينظر) ٦٤(

 .٣٠٢/ ٣ :تاجال، و ٥٧٤/ ١ :لسانال: ينظر) ٦٥(
 .٢٢٨/ ١ :شرح املفصل) ٦٦(
 .١٧٠/ ١ :شرح التصريح: رينظ )٦٧(
 .٣٧٨/ ٢ :شرح املفصل) ٦٨(
 .٣٣٢/ ١ :مهع اهلوامع، و ٦٥/ ٣ :التذييل والتكميل: ينظر) ٦٩(
 .١٥٠/ ١ :شرح األمشوين: ينظر) ٧٠(
 .١٥٠/ ١ :إرشاد السالك: ينظر) ٧١(
 .١٥٠/ ١ :شرح األمشوين: ينظر )٧٢(
 .٢٩٥/ ١ :البديع يف علم العربية، و ٧٣/ ١أبيات سيبويه شرح ، و ٥/ ٢ :األصول يف النحوو  ،٤٢٥/ ١ :الكتاب: ينظر) ٧٣(
رح الرضي على ش، و ٢٢٥/ ٣ :شرح التسهيل، و ٣٨٦/ ١ :أمايل ابن احلاجبو  ،١٢٨-١٢٦/ ٢ :شرح املفصل، و ١١٣: باملفصل يف صنعة اإلعرا: ينظر )٧٤(

 .٧٤/ ٣ :أوضح املسالك، و ٧٨٦/ ٢ :واملسالك اصدتوضيح املق، و ١٨٠٤ -١٧٩٩/ ٤ :ارتشاف الضرب، و ٢٠٦/ ٢ :الكافية
 .١٠٥: حنو إتقان الكتابة باللغة العربية، و ٦٨٠/ ١ :شرح التصريح: ينظر) ٧٥(
 .٣٢/ ٣ :شرح األمشوين )٧٦(
 ).٢: هامش(١٠٧٣/ ٢ :توضيح املقاصد، و ٢١٩٨/ ٤ :ارتشاف الضرب: ينظر )٧٧(
 ).صحب( ١٢٤/ ٣ :العني )٧٨(
 .٢٠٩/ ١ :النحو الوايف) ٧٩(
 .٤٢٨/ ٢ :األصول يف النحو: وينظر. ٥٦٣/ ٣ :الكتاب) ٨٠(
، ٤٠٠/ ٢: شرح التسهيل، و ٤٨: العدد يف اللغة و  ،٦٤/ ٤ :التعليقة على كتاب سيبويه، و ٢٩٨/ ٤ :شرح كتاب سيبويه، و ٢٦٨: عمدة الكتاب: ينظر) ٨١(

 .٢٤١٩/ ٥ :متهيد القواعدو  ،٣٠٠/ ٩ :ييل والتكميلالتذ، و ١٦٦٦/ ٣ :شرح الكافية الشافيةو 
 .٤٥٣/ ٢ :رح التصريحش )٨٢(
 ).دبب( ٣٧٠/ ١ :لسانال، و ٢٧٩/ ٩ :احملكم: ينظر) ٨٣(
 ).دبب( ١٢٤/ ١ :الصحاح) ٨٤(
 .١٧٠/ ١تفسري القرطيب ) ٨٥(
  .١٢٦/ ٧ :إرشاد العقل السليمو  ،٤٨٨/ ٥: غرائب القرآنو ، ٢٤٣/ ٤ :أنوار التنزيلو  ،٢٨/ ٢ :احملرر الوجيزو  ،٥٧٢/ ٣ :الكشاف: ينظر )٨٦(
 .٦٤٢: ت يف النحودراسا) ٨٧(
 .٤٠٧٢/ ٨ :متهيد القواعد: وينظر .٣٥٨/ ٢ :أمايل ابن الشجري )٨٨(
 ).جعر(، ١٣٩/ ٤ :لسانال، و  ٦١٤/ ٢ :الصحاح) ٨٩(
 ).حلق(، ١٩٢/ ٢٥ :تاج، وال١٣٩/ ٤ :لسانال )٩٠(
، ١٤٧/ ١ :غرائب القرآن، و ٧٠/ ١ :البحر احمليطو  ،٤٣/ ١ :مدارك التنزيل، و ٢٨٦/ ١ :للباقويل )اجلواهر( إعراب القرآن، و ٤٣/ ١ :الكشاف: ينظر) ٩١(

 .٢٤٥/ ١ :حماسن التأويلو  ،٢١/ ١ :فتح القدير، و ٤١/ ١ :روح البيانو 
 .٣٤٣/ ٤ :شرح كتاب سيبويه) ٩٢(
 .١٣٨/ ٤ :شرح املفصل: وينظر .٣٠٠ -٢٩٩: املفصل يف صنعة اإلعراب) ٩٣(
 .٤٦٣-٤٦٢/ ٣ :شرح الرضي على الكافية )٩٤(
 .٣٤٩/ ١ :فين النحو والصرف الكناش يف) ٩٥(
 .٢٦٩٢/ ٦ :متهيد القواعد: وينظر .٢٨٤/ ١٠ :التذييل والتكميل) ٩٦(
 .٢٩٦/ ٨ :خزانة األدب) ٩٧(
 .١٣٣/ ٥ :شرح كتاب سيبويه )٩٨(
 .٣٧٠/ ٤ :شرح كتاب سيبويه) ٩٩(
ب يف علل البناء اللبا، و ١٢٦/ ٢ :علم العربيةالبديع يف ، و ٤٢١/ ٢ :األصول يف النحو، و ٢١٨/ ٢املقتضب : وينظر .٢٥٠/ ٣ :شرح املفصل )١٠٠(
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 .١٩٠/ ٢ :واإلعراب

 .١١٩/ ٢ :شرح شافية ابن احلاجب )١٠١(
 .٣٠٧/ ٣ :شرح املفصل) ١٠٢(
 ).رعي( ٢٣٨/ ٢ :احملكم) ١٠٣(
 :لرضيلة ابن احلاجب فيشرح شا ،١٨٩/ ٢ :اللباب يف علل البناء واإلعرابو ، ٢٣١/ ١ :نمشكل إعراب القرآ، )برق( ٢٢٦/ ١ :مقاييس اللغة: ينظر) ١٠٤(

 ).صقع( ٢٠٢/ ٨ :لسان، وال١٦٧/ ٢
 .)جدل( ٣٢٣/ ٧ :احملكم) ١٠٥(
 .٢٢٦/ ٨ :تاج، وال١٥٣/ ٤أيب داود للعيين سنن شرح : وينظر. ٤١٩/ ٢ :النهاية يف غريب احلديث واألثر )١٠٦(
 .٨٤: إعراب المية الشنفرى) ١٠٧(
 ).اتباب ما جاء يف زكاة اخلضراو ( ٢١/ ٣ :سنن الرتمذي) ١٠٨(
 .٣٠٩/ ٣: شرح املفصل: وينظر ).خضر( ٤١/ ٥ :احملكم) ١٠٩(
 .١٢٦/ ١٦ :مفاتيح الغيب) ١١٠(
 .٤٤٤/ ١ :التبيان يف إعراب القرآن: ينظر) ١١١(
  .١١١/ ١ :البحر احمليط)١١٢(
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او در ا 

 ١٩٩٨ -هــ  ١٤١٨، ١، طالقـاهرة –مكتبـة اخلـاجني ، رجـب عثمـان حممـد .د: ، تـح)هــ ٧٤٥ ت(أبـو حيـان األندلسـي ، ارتشاف الضرب -

  .م

 -هــ  ١٣٧٣، ١، طالريـاض –أضـواء السـلف ، حممـد بـن عـوض بـن حممـد السـهلي. د: ، تـح)هــ ٧٦٧ ت(بـن قـيم اجلوزيـة ، اإرشاد السالك -

  .م ١٩٥٤

،  دار )هـــ٩٨٢ت (لســعود العمــادي حممــد بــن حممــد بــن مصــطفى تفســري أيب الســعود، أبــو ا=إرشــاد العقــل الســليم إىل مزايــا الكتــاب الكــرمي  -

 . ت.ط، د.، دبريوت –إحياء الرتاث العريب 

  .ت.ط، د.، دبريوت-مؤسسة الرسالة، عبد احلسني الفتلي: ، تح)هـ٣١٦ ت(ابن السراج و، األصول يف النح -

القـاهرة  -إبـراهيم اإلبيـاري، دار الكتـاب املصـري : ، تـح)هــ٥٤٣ت (إعراب القرآن املنسوب خطأ للزجـاج، جـامع العلـوم اَألْصـفهاين البـاقويل  -

 .هـ ١٤٢٠ ،٤طبريوت،  -ودار الكتب اللبنانية 

هــ ١٤٠٤، ١، طبـريوت –املكتب اإلسالمي ، حممد أديب عبد الواحد مجران: ، تح)هـ٦١٦ت (أبو البقاء العكربي  ،إعراب المية الشنفرى -

  .م١٩٨٤-

، ١، طالقـاهرة – مكتبـة اخلـاجني، حممـود حممـد الطنـاحي .د :، تـح)هــ٥٤٢ ت(علي املعروف بابن الشجري هبة اهللا بن  ،أمايل ابن الشجري -

  .م ١٩٩١ -هـ  ١٤١٣

حممــد عبــد الــرمحن : ، تــح)هـــ٦٨٥ت (تفســري البيضــاوي، ناصــر الــدين أبــو ســعيد عبــد اهللا بــن عمــر البيضــاوي =أنــوار التنزيــل وأســرار التأويــل  -

  .هـ ١٤١٨ ،١طبريوت،  –ث العريب املرعشلي، دار إحياء الرتا

  .ت.ط، د.، ددار الفكر، يوسف الشيخ حممد البقاعي: ، تح)هـ٧٦١ ت( االنصاري ابن هشام،أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك -

 صـدقي حممــد: ، تـح)هــ٧٤٥ت (البحـر احملـيط يف التفسـري، أبـو حيـان حممـد بــن يوسـف بـن علـي بـن يوسـف بـن حيــان أثـري الـدين األندلسـي  -

 .هـ١٤٢٠ :بريوت، ط –مجيل، دار الفكر

جامعــة أم ، فتحــي أمحــد علــي الــدين. د: تــح، )هـــ ٦٠٦ ت(ابــن األثــري جمــد الــدين أبــو الســعادات املبــارك بــن حممــد  ،البــديع يف علــم العربيــة -

  .هـ ١٤٢٠، ١، طالقرى، مكة املكرمة

: ، تـــح)هـــ١٢٠٥ت (، أبـــو الفــيض، امللّقــب مبرتضـــى، الزَّبيــدي تــاج العــروس مــن جـــواهر القــاموس، حمّمــد بـــن حمّمــد بــن عبـــد الــرزّاق احلســيين -

  .جمموعة من احملققني، دار اهلداية

علـــي حممــد البجـــاوي، مكتبــة عيســـى البــايب احللـــيب : ، تــح )هــــ٦١٦ت (التبيــان يف إعـــراب القــرآن، أبـــو البقــاء عبـــد اهللا بــن احلســـني العكــربي  -

  .مصر -وشركاه

، دار كنــوز إشــبيلياو دمشــق  -دار القلـم ، حســن هنــداوي. د: ، تــح)ت ه( أبــو حيــان األندلسـي، ســهيلالتـذييل والتكميــل يف شــرح كتـاب الت -

  .ت.، د١ط

  .م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠، ١، طعوض بن محد القوزي. د: ، تح)هـ٣٧٧ ت(أبو علي الفارسّي  ،التعليقة على كتاب سيبويه -
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أمحد الـربدوين وإبـراهيم أطفـيش، دار الكتـب : ، تح)هـ٦٧١ت (د القرطيب تفسري القرطيب، أبو عبد اهللا حممد بن أمح= اجلامع ألحكام القرآن  -

  .م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤، ٢طالقاهرة،  –املصرية 

 -دار السـالم، علـي حممـد فـاخر وآخـرون. د:تـح، )هــ ٧٧٨ ت(حممد بن يوسف املعروف بنـاظر اجلـيش ، متهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد -

  .هـ ١٤٢٨، ١القاهرة، ط

عبــد الــرمحن علــي ســليمان، دار : ح، تــ)هـــ٧٤٩ت (بــدر الــدين حســن بــن قاســم املـرادي  ، اصــد واملســالك بشــرح ألفيــة ابــن مالـكتوضـيح املق -

  .م٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٨ ،١، طالفكر العريب

 ، دار الكتـــب العلميـــة)هـــ١٢٠٦ت (حاشــية الصـــبان علـــى شــرح األمشـــوىن أللفيـــة ابــن مالـــك، أبـــو العرفــان حممـــد بـــن علــي الصـــبان الشـــافعي  -

 .م١٩٩٧-هـ  ١٤١٧، ١طلبنان، -بريوت

عبد السالم حممـد هـارون، مكتبـة اخلـاجني، : ، تح وشرح)هـ١٠٩٣ت (خزانة األدب ولب لباب لسان العرب، عبد القادر بن عمر البغدادي  -

 .م١٩٩٧ -هـ  ١٤١٨، ٤طالقاهرة، 

  .٤طللكتاب، ، اهليئة املصرية العامة )هـ٣٩٢ت (اخلصائص، أبو الفتح عثمان بن جين املوصلي  -

، )هــ٧٥٦ت(الدر املصون يف علـوم الكتـاب املكنـون، أبـو العبـاس، شـهاب الـدين، أمحـد بـن يوسـف بـن عبـد الـدائم املعـروف بالسـمني احللـيب  -

 .دمشق -الدكتور أمحد حممد اخلراط، دار القلم: تح

  .دمشق –، صالح الدين الزعبالوي، احتاد الكتاب العرب دراسات يف النحو -

  .م١٩٦٨، ١القاهرة، ط –صالح الدين اهلادي، دار املعارف : خ بن ضرار، تحديوان الشما  -

  .م١٩٧٧القاهرة،  -حممد أبو الفضل إبراهيم، دار املعارف: النابغة الذبياين، تح ديوان -

  .تبريو  –، دار الفكر )هـ١١٢٧ت (املوىل أبو الفداء ، روح البيان، إمساعيل حقي بن مصطفى اإلستانبويل احلنفي اخللويت -

: ، تـح)هــ١٢٧٠ت(تفسري االلوسي، شهاب الدين حممود بن عبـد اهللا احلسـيين االلوسـي = روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين -

  .هـ ١٤١٥، ١طبريوت،  –علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية 

وإبـراهيم ) ٣جــ (وحممـد فـؤاد عبـد البـاقي ) ٢، ١جــ (شـاكر أمحـد حممـد : ، تـح وتعليـق)هــ٢٧٩ت (سنن الرتمذي، حممد بن عيسـى الرتمـذي  -

  .م١٩٧٥ -هـ  ١٣٩٥، ٢طمصر،  –، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب )٥، ٤جـ (عطوة عوض املدرس يف األزهر الشريف 

القــاهرة،  –هريــة، دار الفكــر مكتبــة الكليــات األز ، حممــد علــي الــريح هاشــم .د: ، تــح)هـــ٣٨٥ ت(أبــو حممــد الســريايف  ،شــرح أبيــات ســيبويه -

  .م ١٩٧٤ -هـ  ١٣٩٤

 -، دار الكتـب العلميـة بـريوت)هــ٩٠٠ت (شرح األمشوين على ألفية ابن مالـك، علـي بـن حممـد بـن عيسـى، أبـو احلسـن، نـور الـدين اُألْمشُـوين  -

 . م١٩٩٨ -هـ١٤١٩ ،١طلبنان، 

هجـــر ، حممـــد بـــدوي املختـــون. عبـــد الـــرمحن الســـيد، د. د :، تـــح)هــــ٦٧٢ ت(أبـــو عبـــد اهللا، مجـــال الـــدين بـــن مالـــك الطـــائي  ،شـــرح التســـهيل -

  .م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠، ١، طللطباعة والنشر 

  .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١، ١، طبريوت–دار الكتب العلمية ، )هـ٩٠٥ ت(خالد األزهري ، الشيخ شرح التصريح على التوضيح -

 -جامعـة قـار يـونس : ، طبعـةيوسف حسـن عمـر. د: تح) هـ ٦٨٦ ت(رضي الدين حممد بن احلسن االسرتاباذي  ،شرح الرضي على الكافية -

  .م ١٩٧٥ - ١٣٩٥ ، ليبيا

  .ت.، د١، طجامعة أم القرى مركز البحث العلمي، عبد املنعم أمحد هريدي: ، تح)هـ٦٧٢ ت(بن مالك الطائي ا ،شرح الكافية الشافية -
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إميــل بــديع يعقــوب، دار الكتــب . د: ، تــح)ه٦٤٣ت(وصــليشــرح املفصــل للزخمشــري، موفــق الــدين أبــو البقــاء يعــيش بــن علــي بــن يعــيش امل -

 .٢٠٠١، ١طبريوت،  -العلمية

، الريــاض –مكتبــة الرشــد ، أبــو املنــذر خالــد بــن إبــراهيم املصــري: ، تــح)هـــ٨٥٥ ت(بــدر الــدين حممــود بــن أمحــد العيــىن ، شــرح ســنن أيب داود -

  .م ١٩٩٩-هـ  ١٤٢٠ ، ١ط

ار ، دحممـد حمـىي الـدين عبـد احلميـدو حممـد الزفـزاف و حممد نور احلسـن : ، تح)هـ٦٨٦ت (اذي سرتاباال الدين رضي ،شرح شافية ابن احلاجب -

  .م ١٩٧٥ -هـ  ١٣٩٥، لبنان –الكتب العلمية بريوت 

امعـة اإلمـام ، جسـيف بـن عبـد الـرمحن بـن ناصـر العريفـي: ، تـح)هــ ٣٨٤ ت(أبـو احلسـن علـي بـن عيسـى الرمـاين  ،رح كتاب سيبويه للرماينش -

  .م ١٩٩٨ -هـ  ١٤١٨ ، الرياض -عود اإلسالمية حممد بن س

، ١، طبـــريوت -دار الكتـــب العلميـــة، علـــي ســـيد علــيو  أمحـــد حســـن مهــديل: ، تـــح)هـــ ٣٦٨ ت(أبــو ســـعيد الســـريايف  ،شــرح كتـــاب ســـيبويه -

  .م ٢٠٠٨

 –دار العلـم للماليـني ، عطـارأمحـد عبـد الغفـور : تـح، )هــ٣٩٣ ت(أبو نصر إمساعيـل بـن محـاد اجلـوهري  تاج اللغة وصحاح العربية، الصحاح -

  .م ١٩٨٧ -  هـ ١٤٠٧، ٤، طبريوت

، ١، طعــدنان بــن حممــد الظــاهرو  عبــد اهللا بــن احلســني الناصــر: ، تــح)هـــ٤٥٨ ت(بــو احلســن علــي بــن إمساعيــل بــن ســيده أ ،العــدد يف اللغــة -

  .م١٩٩٣هـ ١٤١٣

  .م ٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٥، ١، طاجلفان  -دار ابن حزم ، بسام عبد الوهاب اجلايب: ، تح)هـ٣٣٨ ت(أبو جعفر النحاس  ،عمدة الكتاب -

 –دار الكتــب العلميــه ، الشــيخ زكريــا عمــريات: ، تــح)هـــ٨٥٠ ت(نظــام الــدين احلســن بــن حممــد النيســابوري ، غرائـب القــرآن ورغائــب الفرقــان -

  .هـ ١٤١٦، ١، طبريوت

  .هـ ١٤١٤، ١، طدمشق، بريوت -طيب دار ابن كثري، دار الكلم ال، )هـ١٢٥٠ ت( حممد بن علي الشوكاينفتح القدير،  -

  .م١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨، ٣طالقاهرة،  -عبد السالم حممد هارون، مكتبة اخلاجني: ، تح)هـ١٨٠ت (الكتاب، سيبويه  -

بـريوت،  –، دار الكتـاب العـريب )هــ٥٣٨ت (الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، أبو القاسم حممود بن عمر بن أمحد، الزخمشري جـار اهللا  -

 .هـ  ١٤٠٧ ،٣ط

حممـد  -عـدنان درويـش : ، تح)هـ١٠٩٤ت (الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية، أبو البقاء أيوب بن موسى احلسيين الكفوي،  -

  .بريوت –املصري، مؤسسة الرسالة 

، ريـاض اخلـوام. د: ح، تـ)هــ ٧٣٢ ت(أبو الفداء عمـاد الـدين إمساعيـل بـن علـي امللـك املؤيـد، صـاحب محـاة  ،الكناش يف فين النحو والصرف -

  .م ٢٠٠٠، بريوت –كتبة العصرية امل

ــاء العكــــربي ، اللبــــاب يف علــــل البنــــاء واإلعــــراب - ــــ ١٤١٦ ،١، طدمشــــق –دار الفكــــر ، عبــــد اإللــــه نبهــــان. د :، تــــح)هـــــ٦١٦ ت(أبــــو البقــ هـ

  .م١٩٩٥

بـد املوجـود والشـيخ علـي حممـد معـوض، دار الشـيخ عـادل أمحـد ع: ، تـح)هــ٧٧٥ت (بـن عـادل احلنبلـي الدمشـقي االلباب يف علـوم الكتـاب،  -

 .م١٩٩٨-هـ  ١٤١٩، ١طبريوت،  –الكتب العلمية 

 .هـ ١٤١٤ ،٣طبريوت،  –، دار صادر )هـ٧١١ت (لسان العرب، ابن منظور األنصاري اإلفريقي  -
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، ا�لــد الثالــث واخلمســون، اكتــوبر، صــالح الــدين الــزعبالوي، اجلــزء الرابــع: الصــفة الغالبــة، األســتاذ: جملــة جممــع اللغــة العربيــة بدمشــق، حبــث -

 . م١٩٧٨

 –حممـد باسـل عيـون السـود، دار الكتـب العلميـة : ، تـح)هــ١٣٣٢ت (تفسري القامسي، حممد مجـال الـدين بـن حممـد القـامسي =حماسن التأويل -

 .هـ  ١٤١٨ ،١طبريوت، 

 –د الســالم عبــد الشــايف حممــد، دار الكتــب العلميـــة عبــ: ، تــح)هــــ٥٤٢ت (بــن عطيــة األندلســي  ااحملــرر الــوجيز يف تفســري الكتــاب العزيــز،  -

 .هـ  ١٤٢٢ ،١طبريوت، 

  .م ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢١، ١، طبريوت –دار الكتب العلمية ، عبد احلميد هنداوي: ، تح)هـ٤٥٨: ت(بن سيده ، ااحملكم واحمليط األعظم -

يوسـف : تـح، )هــ٧١٠ت(بـن حممـود حـافظ الـدين النسـفي  تفسـري النسـفي، أبـو الربكـات عبـد اهللا بـن أمحـد= مدارك التنزيـل وحقـائق التأويـل  -

 .م١٩٩٨ -هـ  ١٤١٩، ١طبريوت، -علي بديوي، دار الكلم الطيب

  هـ ١٩٨٥ -هـ  ١٤٠٥، ١، طمطبعة املدين، حممد الشاطر أمحد حممد أمحد. د :، ابو علي الفارسي، تحاملسائل البصريات -

ت (وش بـــن حممـــد بـــن خمتـــار القيســـي القـــريواين مث األندلســـي القـــرطيب املـــالكي مشـــكل إعـــراب القـــرآن، أبـــو حممـــد مكـــي بـــن أيب طالـــب َمحّـــ   -

 .١٤٠٥، ٢ط بريوت، –حامت صاحل الضامن، مؤسسة الرسالة . د: ، تح)هـ٤٣٧

  .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧، ١بريوت، ط – دار الكتب العلمية، إميل بديع يعقوب. د، املعجم املفصل يف شواهد العربية -

  .القاهرة -دار الدعوة :، طبعة)وزمالئهإبراهيم مصطفى (، جممع اللغة العربية بالقاهرة :ط، إعداداملعجم الوسي -

 .م١٩٨٥ ،٦ط، دمشق –دار الفكر ، حممد علي محد اهللاو مازن املبارك . د: ، تح)هـ٧٦١: املتوىف(األنصاري ابن هشام ، مغين اللبيب -

، )هــ٦٠٦ت (بـن احلسـن بـن احلسـني التيمـي الـرازي امللقـب بفخـر الـدين الـرازي التفسري الكبري، أبو عبد اهللا حممد بن عمـر = مفاتيح الغيب  -

  .هـ  ١٤٢٠ ،٣طبريوت،  –دار إحياء الرتاث العريب 

 –علـي بـو ملحـم، مكتبـة اهلـالل . د: ، تـح)هــ٥٣٨ت (املفصل يف صنعة اإلعراب، أبو القاسم حممود بن عمر بن أمحد، الزخمشـري جـار اهللا  -

  .١٩٩٣، ١طبريوت، 

دمشــق،  -عبــد الســالم حممــد هــارون، دار الفكــر: ، تــح)هـــ٣٩٥ت (اييس اللغــة، أمحــد بــن فــارس بــن زكريــاء القــزويين الــرازي، أبــو احلســني مقــ -

  .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩

حممــد عبــد اخلــالق عظيمــة، عـــامل : ، تــح)هـــ٢٨٥ت (املقتضــب، أبــو العبــاس حممــد بــن يزيــد بــن عبــد األكــرب الثمــاىل األزدي املعــروف بــاملربد  -

  . بريوت -لكتبا

 .م٢٠١٥، ٣، مكي احلسيين، مطبوعات جممع اللغة العربية بدمشق، طباللغة العربية العلمية حنو إتقان الكتابة -

 .١٥ط ، دار املعارف،)هـ١٣٩٨ت (النحو الوايف، عباس حسن  -

ت (عبد الكرمي الشيباين اجلـزري ابـن األثـري  النهاية يف غريب احلديث واألثر، جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد بن حممد بن حممد ابن -

  م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩بريوت،  -حممود حممد الطناحي، املكتبة العلمية  -طاهر أمحد الزاوي : ، تح)هـ٦٠٦

يـة عبـد احلميـد هنـداوي، املكتبـة التوفيق: ، تـح)هــ٩١١ت (مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع، عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي  -

 .مصر –
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