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 mohamed.hamad75@azhar.edu.eg: البريد اإللكتركني
ممخص: تعد ألفية ابف معط مػف أمػـ المنظكمػات النةكيػة كالةػرلية التػي ل يػت 
امتمامػػا كبيػػراش  ك ػػسرة كاقػػعةش كدػػد بمػػا أػػدد أبياتسػػا ألفػػا ككاةػػدا كأ ػػريف بيتػػاش 
 رةسا أمماء كبار أمثاؿ ابف الخبازش كابف جمعة المكةميش كالنيميش كغيرمـش 
كامػػػتمت مكقػػػكأات النةػػػك الكبػػػرل بسػػػا كػػػػ ممػػػل السكامػػػلش كا  ػػػبا  كالنظػػػا رش 
كالتةػػريب بموػػمكف التكوػػيبش بػػؿ دػػد تػػ ثر ابػػف مالػػؾ نفقػػ  لػػي نظمػػ   لفيتػػ  
بسػػػاش كدػػػد اتقػػػمت بقػػػمات أظيمػػػة منسػػػا :توػػػميف ابػػػف معػػػط ال ػػػكامد ال ػػػعرية 

دماجسا لي نظم  ببراأة لا  ة تدؿ أمى ادتدار  أمى النظـش كد د بما أدد مذ  كا 
ال كامد قتة كثالثيف  امداش ل ردت أف أبػيف لػي مػذ  الدراقػة كيػؼ كظػؼ ابػف 
ًقمىت مػذ  الدراقػة بػػػػ ظتكظيػؼ ابػف معػط  معط ال امد ال عرم لي ألفيت ش كدد كي
ال امد ال عرم لي ألفيت  دراقة كتكثي اظش كدد ادتوػت طبيعػة البةػث كلػؽ مػذ  

كثالثة لةكؿ كخاتمػة كلسػارس لنيػةش أمػا  الرؤية أف ينسض أمى م دمة كتمسيد
الم دمػػة لػػذكرت ليسػػا: أمميػػة المكوػػكعش كأقػػباب اختيػػار ش كالمػػنس  المتبػػل لػػػي 
الدراقػػةش  كالخطػػة التػػي قػػرت أميسػػاش كأمػػا التمسيػػد لػػذكرت ليػػ  تعريفػػا لػػبعض 
المةػػػػػػطمةات التػػػػػػي تتعمػػػػػػؽ بالبةػػػػػػث مثػػػػػػؿ: ال ػػػػػػامدش كالمثػػػػػػاؿش كا قت ػػػػػػسادش 

ش  كأمػػا الفةػػػؿ ا كؿ: لسػػػك بعنػػكاف: ال ػػػامد ال ػػػعرم: كا ةتجػػاجش  كالتكظيػػػؼ
ا مميػػػػة كالوػػػػابطش  كتةتػػػػ  خمقػػػػة مباةػػػػث: المبةػػػػث ا كؿ: أمميػػػػة ال ػػػػامدش 

كالمبةػػػث كالمبةػػػث الثػػػاني :وػػػكابط ال ػػػامد ال ػػػعرم كمكدػػػؼ ابػػػف معػػػط منػػػ ش 
ال ػعر  :كالمبةث الرابل شال عر المجسكؿ دا م ش  كمكدؼ ابف معط من  :الثالث

كدػػػؼ ابػػػف معػػػط منػػػ ش  كالمبةػػػث الخػػػامس: طري ػػػة ابػػػف معػػػط لػػػي المةػػػنكع كم
تكظيفػػػ  لم ػػػامد ال ػػػعرمش كأمػػػا الفةػػػؿ الثػػػاني: لكػػػاف بعنػػػكاف ال ػػػكامد ال ػػػعرية 
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المتعم ػػػػة بػػػػالنةكش كتةتػػػػ  ثمانيػػػػة مباةػػػػثش كأمػػػػا الفةػػػػؿ الثالػػػػث: لسػػػػك ال ػػػػكامد 
 ال ػػعرية المتعم ػػة بالةػػرؼش  كتةتػػ  مبةثػػافش كأمػػا الخاتمػػة: لتةػػدثت ليسػػا أػػف
أىمىػٌـً النتػػا   التػػي تكةػػؿ البةػث إليسػػاش كأمػػا الفسػػارس الفنيػة: ل ػػد ادتةػػرت ليسػػا 
 أمى لسرقيف: ا كؿ: ثبت المةادر كالمراجلش كالثاني: لسرس المكوكأات .

 : ابف معطش ال امدش ال عرمش النةكش الةرؼ .الكممات المفتاحية
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The employment of Ibn Mu`t, the poetic witness in his 

millennium study and documentation 
Muhammad Muhammad Muhammad Abd al-Wahhab 

Hammad 
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Republic of Egypt 
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Abstract:The Millennium Ibn Mu'tas considered one 

of the most important grammatical and morphological 

systems that have received great attention and wide 

popularity, and the number of its verses has reached a 

thousand and twenty one, explained by great scholars such 

as Ibn al-Khabbaz, Ibn Juma'a al-Mawsili, and Nili, and 

others. And likenesses and analogues, and the declaration 

of the content of the clarification. Indeed, Ibn Malik 

himself was influenced in his systems of familiarity with 

them, and they were characterized by great features, 

including: Ibn Moat’s inclusion of poetic evidence and their 

incorporation into his systems with great ingenuity 

indicating his ability to systems, and the number of these 

witnesses has reached thirty-six. To show in this study how 

Ibn Mu`at employed the poetic witness in his millennium, , 

study and documentation .and this study has been described 

by The use of Ibn Mu'tas al-Shahid poetry in his 

millennium, and the nature of the research according to this 

vision necessitated that it rise to an introduction, an 

introduction, three chapters, a conclusion, and technical 

indexes. As for the introduction, it mentioned: the 

importance of the topic, the reasons for choosing it, the 

methodology used in the study, and the plan that went on. 

The introduction mentioned in it a definition of some terms 

related to the search, such as: witness, example, 

martyrdom, protest, and employment, and as for The first 

chapter: it is entitled: poetic witness: importance and 

control, And under it are five topics: The first topic: The 
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importance of the witness, the second topic: The poetic 

controls and Ibn Moat’s position on him, the third topic: 

The unknown poetry who said it, and the position of Ibn 

Moat about it, and the fourth topic: The made poetry and 

Ibn Moat’s position on it. the fifth research: the method of 

Ibn Moat in employing the poetic witness, and the second 

chapter: it was titled poetic evidence related to grammar, 

and under it there are eight topics. As for the conclusion, I 

talked about the most important results reached by the 

research. As for the technical indexes, they were limited to 

two indexes: the first: the sources and references, and the 

second: the subject index. 

Key words: Ibn Mu'tas, witness, poetic, grammar, 

morphology. 
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 املقدمة
شقػػيدنا مةمػػد  كالةػػالة كالقػػالـ أمػػى أ ػػرؼ المرقػػميف شالةمػػد  رب العػػالميف

 كبعد ششششش       كأمى آل  كةةب  أجمعيف ششششش شالنبي ا مي ا ميف
اقػة مػف أمميػة مكانػة ال ػامد ال ػعرم بكةػف  مةػدرا أقاقػيا لتتمثؿ أمميػة الدر 

مف مةادر ا ةتجػاج النةػكم شل ػد اأتمػد أممػاء النةػك أمػى كػالـ العػرب مػف 
ككػاف ا أتمػاد  شي اقتخراج ال كاأد كا ةتجاج لسػاال عر كالنثر اأتمادا كبيرا ل
ًفظىػػػٍت ا نقػػػ؛أمػػػى ال ػػػعر مػػػك ا كثػػػر   ابي شكذلػػػؾ  نػػػ  ظديػػػكاف العػػػرب شكبػػػ  ةي

 شليما أيٍ ًكؿ مف غريب كتػاب ه كمن  تيعيمًٌمىٍت المغةي شكمك ةجةه  شكأيًرلىٍت المآثري 
 ظ .(ُ)كغريب ةديث رقكل  شكةديث ةةابت  كالتابعيف

كمما ي سد لسذ  الرلعة التي نالسا ال عر شما دال  نةكمه كبيػره مػف أممػاء ال ػرف 
 ق( دػاؿ :ظ ٗٗٓليمنػي )تالقادس السجرم شكمك أمي بػف قػميماف بػف ةيػدرة ا

 أمػػا ال ػػعر لػػي نفقػػ  لسػػك الدرجػػة العميػػا مػػف الكػػالـ كمػػ  بعػػد الكػػالـ اإللسػػي ش
كالكالـ النبكم ش لسمػا لػكؽ كػؿ ذم لػكؽ ؛لبالغتسمػا ك ػرؼ المػتكمـ بسمػا شكمػا 
قكل مذيف مف كالـ العرب ليككف أمى مرتبتيف أميامما :النظـ ؛لما جمل مف 

 ظ. (ِ)لتعري  أف الكزف كالت في  ؛قفالمما :النثرالكزف كالت في  شك البالغة ك 
كأرلعسػػا  ػػ نا ؛لسػػك دػػانكف العربيػػة  شالنةػػك مػػف أقػػمى أمػػـك العربيػػة دػػدراكأمػػـ  

 . لي اإلنقافي مف الكدكع لي المةفش كبمعرلة وكابط  كدكاأد  ييٍمنى كم ياقسا
 ّٕٓكدد تعدد مظامر الت ليؼ لي  ما بيف متف نثرم مثؿ مفةؿ الزمخ رم)

شكمتف نظمي مثؿ منظكمة  ق(ِّٕ) كم دمة اآلجركمية  بف آجركـ (شق
ق( كمي مف أكا ؿ المنظكمات لي أمـ النةك شكدد بما أدد ُٔٓ) الةريرم

ق(ش كدد بما ِٖٔأبياتسا خمقا كقبعيف كثالثما ة بيت شكمنظكمة ابف معط )
ر أدد أبياتسا كاةدا كأ ريف كألؼ بيت شكمي مف المنظكمات النةكية ا كث

                                                           

 . ُِِ(  الةاةبي لي ل   المغة كقنف العربية ةػُ)
 . ُْْػػػ ُّْ/ِ(  ك ؼ الم كؿ لي النةك ِ)
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 سرة ش كالتي أدبؿ أميسا العمماء كالمتعممكف ةفظا كدرقا ش ككاف مف مؤ ء 
 العمماء ابف الخباز كابف جمعة المكةمي كالنيمي .

دماج  لي نظم  ش ككاف مف أمـ قماتسا :توميف ابف معط ال امد النةكم  كا 
 تدؿ أمى ادتدار  أمى النظـ شكمذ  الظامرة لـ ت ت لي منظكمةش ببراأة لا  ة 

 الةريرم شكمنظكمتي ابف مالؾ إ  لي مكاول دميمة .
ليذه السمة عزمت مستعينا باهلل ــــ تعالى ــــ عمى دراسة تمك الشواىد التي 
ضمنيا ابن معط في ألفيتو ،وكيفية توظيفو ليا ،وكان ىذا البحث بعنوان 

 "توظيف ابن معط الشاىد الشعري في ألفيتو ، دراسة وتوثيقا ".
 : إلى اختيار مذا المكوكع ػػػػ لوال أما قبؽ ػػػػ أقباب أخرل منساكدد دلعني 

ػػػػ الكدكؼ أمى منس  ابف معط لي تعامم  مل ال امد ال عرم شككيفية ُ
 تكظيف  ل  .

ػػػػػػ أنني رأيت ةرص الباةثيف المعاةريف أمى دراقة ال امد ال عرم لي ِ
اةر تناكؿ ال امد كتب المتكف النةكية ك ركةسا شكلـ أدؼ أمى باةث مع

 ال عرم كتكظيف  لي المنظكمات النةكية .
ػػػػػ أف أبيات ابف معط المومنة ال امد ال عرم دد تناكلت كثيرا مف ال وايا ّ

 لي مختمؼ ا بكاب النةكية كالةرلية .
 المنيج المتبع في الدراسة :

اأتمدت لي مذ  الدراقة أمى المنس  الكةفي التةميمي شالذم ي كـ أمى 
قت راء ألفية ابف معط شكاقتخراج ا بيات المومنة ال امد النةكم شككيفية ا

 تكظيف  لسا شثـ دراقة مذ  ال كامد متتبعا آراء النةاة لي كؿ مق لة .
 وتمثمت خطوات ىذا المنيج في اآلتي :

ػػػ كوػػعت أنكانػػا مناقػػبا لكػػؿ  ػػامد وػػمفن  ابػػف معػػط ألفيتػػ  لػػي وػػكء ُ
 جمسا ال امد .ال وية النةكية المقكؽ مف أ

 ػ ددفمت لممق لة المقكؽ مف أجمسا ال امد بإيجاز غير مخؿ .ِ
 ػ ذكرت النظـى الذم كرد لي  ال امدي موبكطا .ّ
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 ػ ةددت ال امدى ككج ى ا قت ساد ب  .ْ
ػػػػػػ خرجػػػػػت ال ػػػػػامدى بػػػػػذكر بةػػػػػًر  كداً ًمػػػػػً  كمكاوػػػػػلى كركد  كلغتًػػػػػ  كمعنػػػػػا  ٓ

 كالركايات التي كردت لي  إف كجدت .
 إذا كاف لي ال امد آراءي أخرل ذكرتسا بإيجاز .ػ ٔ
ػػػػػػ ةػيف يتكػرر ال ػامد ال ػعرم لػي أكثػر مػف مكوػل ؛لالةتجػاج بػ  لػي ٕ

دوايا مختمفة ش ألرد لكؿ دوية بةثا مقت ال شيػدرس ليػ  ال ػامد بنػاء أمػى مػا 
 ت توي  كؿ مق لة مف كج  ا قت ساد .

لفيتػػ  ش ل نػػا  ػػارحه لم ػػكامد ػػػ رتبػػت المقػػا ؿى تبعػػا لترتيػػب ابػػًف معػػطو لػػي أٖ
 التي ومنسا ألفيتى ي .

ىذا وقد اقتضت طبيعة البحث ُوْفق ىذه الرؤية أن ينيض عمى مقدمة 
 وتمييد وثالثة فصول وخاتمة وفيارس فنية :

أما الم دمة: لذكرت ليسا أممية المكوكعش كأقبابى اختيار  ش كالمنس ى الميتفبىلى 
 ٍرتي أميسا .لي الدراقة ش كالخطةى التي قً 

 كأما التمسيد لذكرت لي  :تعريفا لبعض المةطمةات المتعم ة بالبةث مثؿ :
 ال امد ش كالمثاؿ شكا قت ساد شكا ةتجاج شكالتكظيؼ .

كأما الفةؿ ا كؿ:لسك ال امد ال عرم:ا ممية كالوابطشكتةت  خمقة 
 مباةث:

 : أممية ال امد .المبةث ا كؿ
 كمكدؼ ابف معط من  .شامد ال عرم المبةث الثاني : وكابط ال 

 كمكدؼ ابف معط من  .شالمبةث الثالث : ال عر المجسكؿ دا م  
 كمكدؼ ابف معط من  .شالمبةث الرابل : ال عر المةنكع 

 المبةث الخامس : طري ة ابف معط لي تكظيف  لم امد ال عرم .
  ثمانيػػة أمػا الفةػػؿ الثػاني لسػػك :ال ػكامد ال ػػعرية المتعم ػة بػػالنةك ش كتةتػ

 مباةث:
 المبةث ا كؿ : ال كامد المتعم ة بةركؼ الجر .
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 المبةث الثاني : ال كامد المتعم ة بالمنةكبات . 
 المبةث الثالث : ال كامد المتعم ة بالمعارؼ .
 المبةث الرابل : ال كامد المتعم ة بالتكابل .

 المبةث الخامس : ال كامد المتعم ة بالمبتدأ كالخبر .
 قادس : ال كامد المتعم ة بالنكاقخ .المبةث ال

 المبةث القابل : ال كامد المتعم ة با قماء التي تعمؿ أمؿ الفعؿ .
 المبةث الثامف : ال كامد المتعم ة بالنداء .

كأمػػػػا الفةػػػػؿ الثالػػػػث لسػػػػك :ال ػػػػكامد ال ػػػػعرية المتعم ػػػػة بالةػػػػرؼ .كتةتػػػػ  
 مبةثاف .

 المبةث ا كؿ : ال كامد المتعم ة بالتةغير .
 المبةث الثاني  :ال كامد المتعم ة باإلبداؿ .

 كأما الخاتمة : لتةدثت ليسا أف أىمىٌـً النتا   التي تكةؿ البةث إليسا .
 كأما الفسارس الفنية : ل د ادتةرت ليسا أمى لسرقيف :

 ا كؿ: ثبت المةادر كالمراجل .
 كالثاني : لسرس المكوكأات .

 الباحث

 مدرس اللغويات يف كلوة الدراسات اإلسالموة والعربوة للبنات ببورسعود

 
 
 
 
 
 
 



  "دراسة وتوثوؼا   توظوف ابن معط الشاهد الشعري يف ألػوته"

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ّّٕٓ﴾  
  

 التمهيد
مناؾ مةطمةات تتعمؽ بالبةث مثؿ :ال امد كالمثاؿ كا قت ساد كا ةتجاج  

  كالتكظيؼ ش لرأيت أن  مف المناقب أف أأرض لسا ب يء مف اإليجاز .
 المصطمح األول :الشاىد 

البةث أف الد لة المعجمية لمفظة ) امد( لي كتب  ظسر لي مف خالؿ
المعاجـ أنسا اتف ت أمى أف ال امد مك: الخبر كالمقاف كالمعايف كالةاور 

 كالعالـ كالمىمىؾي .
 (ُ)داؿ ابف لارس :ال يف كالساء كالداؿ أةؿ يدؿ أمى ةوكر كأمـ كا أالـ

اطل ن كؿ من  : سد ش كال سادة خبر د(ِ).كال امد مك العالـ الذم يبيف ما أمم 
الرجؿ أمى كذا...ك سد ال امد أند الةاكـ أم يبيف ما يعمم  كأظسر ش يدؿ 

ـٍ ًباٍلكيٍفًر  أمى ذلؾ دكل  تعالى ظ مىى أىنفيًقًس اًمًديفى أى  ى
( شكال امد ُٕظ)التكبةش(ّ)

ش ك سدت ال يء (ْ)المقاف مف دكلسـ :لفالف  امد ةقف شأم: أبارة جميمة
  ل نا  امد... ك امدت  م امدة مثؿ: أاينت  معاينة كزنا :اطمعت أمي  كأاينت

شكديؿ :ال امد :المىمىؾي  (ٓ)كمعنى
ش كال امد: الةاورش  سدت المجمس (ٔ)

                                                           

  سد .  ُِّ/ّ( م اييس المغة ُ)
 ِْٓ/ٖشتػاج العػركس  ِّْٖكينظر: لقػاف العػرب ةػػ ُُٖ/ْ( المةكـ كالمةيط ا أظـِ)

  سد . 
 شِِٗشال امكس المةيط ةػػ ْْٗمغة ةػكينظر :الةةاح تاج ال ِّْٖلقاف العرب ةػ (ّ)

  سد .  ِِٓ/ٖتاج العركس 
ش ُِِ/ّشم ػػػاييس المغػػػة  ْٓٗكينظػػػر :الةػػػةاح تػػػاج المغػػػة ةػػػػػ  ِٓٓ/ٖ( تػػػاج العػػػركسْ)

  سد .  ِِٗشال امكس المةيط ةػ  ُِّٓلقاف العرب ةػ 
شلقػػػػػاف العػػػػػػرب  ْٓٗينظػػػػػر :الةػػػػػةاح تػػػػػاج المغػػػػػة ةػػػػػػػ ك  ُِْ( المةػػػػػباح المنيػػػػػر ةػػػػػػٓ)

  سد .  ِٔٓ/ٖش تاج العركس َِّٓةػ
شلقػػػػػاف العػػػػػرب ُِِ/ّشمعجػػػػػـ م ػػػػػاييس المغػػػػػةْٓٗ( ينظػػػػػر :الةػػػػػةاح تػػػػػاج المغػػػػػة ةػػػػػػػ ٔ)

  سد .  َِٔ/ٖشتاج العركسِِٗش ال امكس المةيط ةػَِّٓةػ



  "دراسة وتوثوؼا   توظوف ابن معط الشاهد الشعري يف ألػوته"

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ّّٕٔ﴾  
  

ٍم ي  كأمي  دكل  تعالى ظشل نا  امد ك سيد شةورت   ٍسرى لىٍميىةي ـي ال ف ًسدى ًمنكي لىمىف  ى
 . (ُ)( شأم: مف كاف ةاورا لي ال سرُٖٓظ)الب رةش

 يف الشاىد اصطالحا: تعر 
مما    ؾ لي  أف ال امد النةكم يمثؿ جانبا مسما مف أمـ النةك شلسك ةجة 

 منسا: النةكم لي إثبات ال اأدة النةكية كت ريرما شكدد أرؼ ب كثر مف تعريؼ:
الجز ي الذم ييٍقتىٍ سىدي ب  لي إثبات ال اأدة لككف ذلؾ الجز ي مف التنزيؿ أك 

 .(ِ)كمك أخص مف المثاؿ ؽ بعربيتسـشمف كالـ العرب المكثك 
كمنسا :النص الذم ييٍةتى ي ب  كيةتكـ إلي  لي مجاؿ المغة كالنةك كالةرؼ 
كالعركض ش كتقتخمص دكاأد المغة بفركأسا لي وك   شكيقتعاف ب  لي بياف 

 . (ّ)الةكاب
 كمنسا :ما يؤتى ب  مف الكالـ العربي الفةيب شلي سد بةةة نقبة لفظة 

 . (ْ)أبارة أك د لة إلى العربية أك ةيغة أك
كمنسا: الجز يات التي يؤتى بسا إلثبات ال كاأد النةكية كا لفاظ المغكية 
كا كزاف العركوية مف كالـ ه تعالى شكةديث رقكل  ػػػػ ص ػػػػػ أك مف كالـ 

 . (ٓ)العرب المكثكؽ بعربيتسـ
ا قتد ؿ ب  أمى كمنسا :دكؿ أربي ل ا ؿ مكثكؽ بعربيت  يكرد لالةتجاج ك 

 . (ٔ)دكؿ أك رأم

                                                           

شالمةكػـ ُِِ/ّغػةشمعجػـ م ػاييس المْٓٗينظر:الةػةاح ةػػ ُِْ( المةباح المنيػر ةػػػ ُ)
شتػػػػػػاج ِِٗشال ػػػػػػامكس المةػػػػػػيط ةػػػػػػػِّْٗشلقػػػػػػاف العػػػػػػرب ةػػػػػػػُُٖ/ْكالمةػػػػػػيط ا أظػػػػػػـ

  سد .  ِِٓ/ٖالعركس
 .  ََُِ( ك اؼ اةطالةات الفنكف ةػِ)
 .  ُٕٕ( معجـ مةطمةات النةك كالةرؼ كالعركض ةػػ ّ)
 .  ُٓ( ا ةتجاج بال عر لي المغة )الكادل كد لت ( ةػػ ْ)
 .  ُٕ/ُ( تاج العركس ٓ)
 .  ُُٗ( معجـ المةطمةات النةكية كالةرلية ةػػ ٔ)



  "دراسة وتوثوؼا   توظوف ابن معط الشاهد الشعري يف ألػوته"

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ّّٕٕ﴾  
  

كبعد أرض مذ  التعاريؼ يتوب أنسا تتالدى لي أنسا: جممة مف كالـ العربي 
الفةيب شأك ما جرل مجرا  كال رآف الكريـ كال راءات ال رآنية كالةديث النبكم 
ال ريؼ ككالـ العرب نثرا كنظما ؛لال امد النةكم ليس ةجرا أمى ال عر 

درآنية أك بيتا مف ال عر أك دك  قا را شكلعؿ كممة  لةقب ظبؿ يككف آية
 ظ (ُ)ال امد تطمؽ أكثر ما تطمؽ أمى ا بيات ال عرية

 المصطمح الثاني :المثال
 خمط كثير مف الباةثيف بيف مةطمةي ال امد كالمثاؿ ؛لذا رأيت أن  مف 

 الةكاب أف أتعرض لتعريؼ مةطمب المثاؿ لغة كاةطالةا .
 تعريف المثال لغة

لي كتب  اتوب لي مف خالؿ البةث أف الد لة المغكية لمفردة )مثاؿ(
 كال ةاص شكةفة ال يء ش الفراشش كالم دارش :المعاجـ أنسا   تخرج أف

 كال الب .
داؿ الزبيدم:  المثاؿ :الفراش شكمن  ةديث أبده بف أبي نسيؾ :أن  دخؿ 

مىؽأمى قعد ػػػػ   الم دارش المثاؿ : :.كديؿ (ِ)ػػػػػ كأند  مثاؿ رث أم: لراش خى
كمن  أمثمة  شلغير  يةذل أمي  اكمك مف ال ب  شكالمثؿ ما جعؿ مثا  أم :م دار 

كمك اقـ  ال ةاص ش :المثاؿ :.كديؿ (ّ)ا لعاؿ كا قماء لي باب التةريؼ
كديؿ: المثاؿ :ةفة  .(ْ)مف أمثمة إمثا  شكال ةاص اقـ مف ادة  إدةاةا

دالب يدخؿ أيف النةؿ لي خرؽ لي كقط  شثـ .كديؿ: المثاؿ  (ٓ)ال يء

                                                           

 .  َُِ( المةدر القابؽ ةػػ ُ)
شالمةكػػـ ٖٗ/ُٓشتسػػذيب المغػػة ُُٖٔشالةػػةاح تػػاج المغػػة ةػػػػ  ِّٖ/َّ( تػػاج العػػركس ِ)

 مثؿ .  َُٔٓشال امكس المةيط ةػ ُّٔ/َُكالمةيط ا أظـ 
شال ػػامكس المةػػيط ُُٔ/َُـ كينظػػر : المةكػػـ كالمةػػيط ا أظػػ ِّٖ/َّ( تػػاج العػػركس ّ)

 مثؿ.   َُٔٓةػػ 
 مثؿ .  َُٔٓشال امكس المةيط ةػػ ٖٗ/ُٓكينظر : تسذيب المغة ِّٖ/َّ( تاج العركسْ)
 مثؿ .  ِّٖ/َّشتاج العركس َُٔٓ( ينظر : ال امكس المةيط ةػػ ٓ)



  "دراسة وتوثوؼا   توظوف ابن معط الشاهد الشعري يف ألػوته"

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ّّٕٖ﴾  
  

.كديؿ: ةجر دد ن ر لي كجس  ن ر أمى خم ة  (ُ)يطرؽ غرار  ةتى ينبقطا
القمة قكاء شليجعؿ لي  طرؼ العمكد لال يزالكف يةتكف من  ب رلؽ ما يككف 

 . (ِ)شةتى يدخؿ المثاؿ لي  شليككف مثم 
 . (ّ)كديؿ :مك ال الب الذم ي در أمى مثم 

تعريؼ ا خير مك المناقب منا شلالمثاؿ مك ال الب كالنمكذج الذم ذكر  كمذا ال
 المعمـ إليواح ال اأدة لطالب  .

 تعريف المثال :اصطالحا
أك  أرؼ المثاؿ ب كثر مف تعريؼ منسا :م ابمة  يء ل يء آخر كمك نظير  ش

 . (ْ)كول  يء ما ليةتذل لي  بما يعمؿ
ك  ي ترط ليسما أف يككنا مما يةت  ب  كمنسا: جز ي يؤتى ب  لت ييد داأدة ش

 . (ٓ)مف الكالـ
يةال  إلى لسـ المقتفيدش كما  كمنسا: مك الجز ي الذم يذكر إليواح ال اأدة كا 

. كمذا ا خير مك ا نقب مف (ٔ)ي اؿ الفاأؿ كذا كمثال  )زيد( لي: ورب زيد
 كجسة نظرم. 

 الفرق بين الشاىد والمثال
 :ةات الفنكف كالعمكـ الفرؽ بينسما ل اؿةطماذكر ةاةب مكقكأة ك اؼ 

لككف ذلؾ الجز ي مف  ؛ب  لي إثبات ال اأدة دي سى  ٍ تى قٍ ال امد مك الجز ي الذم يي 

                                                           

 مثؿ .  ّٖٖ/َّمثؿ شكينظر : تاج العركس  ُُٔ/َُ( المةكـ كالمةيط ا أظـُ)
 مثؿ .  ُّٔ/َُـ كالمةيط ا أظـ( المةكِ)
 ْٖٓشالمعجػػـ الكقػػيط ةػػػػ  ِٕٓشالمعجػػـ الػػكجيز ةػػػ ُِٔ( ينظػػر :المعجػػـ الةػػالي  ةػػػّ)

 مثؿ. 
 .  ِٔٗ( التكديؼ أمى مسمات التعاريؼ ةػْ)
 .  َِٖ( معجـ المةطمةات النةكية كالةرلية ةػػ ٓ)
 ّٖٗالمةػػيط ةػػػ ش كينظػػر : معجػػـ مةػػيطُْْٕ( ك ػػاؼ اةػػطالةات الفنػػكف كالعمػػـك ةػػػٔ)

 مثؿ .  َُِِشدطر المةيط ةػ



  "دراسة وتوثوؼا   توظوف ابن معط الشاهد الشعري يف ألػوته"

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ّّٕٗ﴾  
  

. أما  (ُ)أك مف كالـ العرب المكثكؽ بعربيتسـ شكمك أخص مف المثاؿشالتنزيؿ 
يةال  إلى لسـ المقتفيد  (ِ)المثاؿ لسك :الجز ي الذم يذكر إليواح ال اأدة كا 

. 
:ال امد أند التسانكم مك :الم خكذ مف ال رآف الكريـ أك ال راءات ال رآنية  إذف

أك الةديث النبكم ال ريؼ أك مف كالـ العرب المكثكؽ بعربيتسـ لي أةكر 
ا ةتجاج ش كأمي  لا دكاؿ التي يذكرما النةكم أف العرب بال ركط المذككرة 

نما أمثاؿ ي تي بسا النةكم مي مف ال كامد ش كما خالؼ ذلؾ لميس  امدا  كا 
أمى قبيؿ التمثيؿ أك ا قت ناس ؛ ف المثاؿ يمكف أف يككف مةنكأا لغرض 
يةالسا إلى لسـ المقتفيد ؛مف ذلؾ ما ذكر  العيني أف بيت  إيواح ال اأدة كا 
المعرم الذم اقت سد ب  النةاة أمى ذكر الخبر بعد)لك (شكالمعرم متكلى قنة 

 ة شلسك ليس مف أةكر ا ةتجاج شكالبيت ي كؿ :تقل كأربعيف كأربعما 
ا ى  بو    لىمىٍك ى اٍلًغٍمدي ييٍمًقكي  لىقى ييًذٍيبي الرٍُّأبي ًمٍن ي كيؿف أىوي
(ّ) 

داؿ العيني لي  ظاأمـ أف البيت إنما ذكرك  لمتمثيؿ   ا قت ساد ؛ ف المعرم 
 ظ.(ْ)  يةت  ب عر 

ال امد ما كاف لي أةكر ا ةتجاج لسذا كاف الفرؽ بيف ال امد كالمثاؿ شل
 شأما المثاؿ لميس مف أةكر ا ةتجاج جيئ ب  لإليواح .

 
 
 

                                                           

 .  ََُِ( ك اؼ اةطالةات الفنكف كالعمـك ةػُ)
 .  ُْْٕ( المةدر القابؽ ةػِ)
ش ػرح ا لفيػة  بػف النػاظـ ُّّ( البيت مف بةر الكالر ش بػي العػالء المعػرم لػي ديكانػ  ةػػّ)

مػػػل شمُِٓ/ُش ػػػرح ابػػػف أ يػػػؿُٔٓ/ُشأكوػػػب المقػػػالؾِٖٖ/ُشتكوػػػيب الم اةػػػدْٗةػػػػ
 .كال امد لي دكل  :لمك  الغمد يمقك  لقا  ةيث ذكر الخبر بعد لك  . َُْ/ُالسكامل 

 .  ُٔٓ/ُ( الم اةد النةكيةْ)



  "دراسة وتوثوؼا   توظوف ابن معط الشاهد الشعري يف ألػوته"

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية

  ﴿َّْٕ﴾  
  

 المصطمح الثالث :االستشياد
ا قت ساد لغة :قبؽ كأف تعرونا لكممة ال امد كتعريفسا شأما كممة ا قت ساد 

 . (ُ) لي اؿ :اقت سدت لالنا أمى لالف إذا ق لت  إدامة  سادة اةتممسا
 : واصطالحا

ا ةتجاج لمرأم أك المذمب شأم: أف ي تي النةكم لما ي كؿ ب امد  عرم أك 
 نثرم مف ال كؿ المعتمد المكثكؽ ليؤيد  ب  كيدأم .

كا قت ساد   يككف إ  بال رآف الكريـ شكبما ةب مف ا ةاديث ال ريفة 
كبكالـ العرب : عرمـ كنثرمـ ش ريطة أف يككف ال ا ؿ مف أةكر ا ةتجاج 

 . (ِ)تمدةالمع
 المصطمح الرابع :االحتجاج 

:  كديؿ التعريؼ المغكم :الةجة :البرماف شكديؿ :الةجة ما دكلل ب  الخةـ ش
الةجة الكج  الذم يككف ب  الظفر أند الخةكمة...كةج  يةج  ةجا: غمب  

 . (ّ)أمى ةجت ... كاةت  بال يء :اتخذ  ةجة...كالةجة الدليؿ كالبرماف
ميف ت اـ مف نةكص المغة لمد لة أمى ةةة رأم أك برا  لةج  النةك إذف:

 .   (ْ)داأدة
 واصطالحا :

كمك  ا ةتجاج مك: ا قتد ؿ ب دكاؿ مف يةت  بسـ لي مجاؿ المغة كالنةك ش
ا أتماد أمى  ا ةتجاج لي النةك معنا  : .كديؿ: (ٓ)يرادؼ لي مذا ا قت ساد

 .(ٔ)مف نةكص المغة  عرا كنثرا  إدامة البراميف
                                                           

  سد .  ْٖٓكينظر : مةيط المةيط ةػ ِّْٖ( لقاف العرب ةػ ُ)
 .  ُُٗ( معجـ المةطمةات النةكية كالةرلية ةػِ)
دطػػػر  شُْٗشمعجػػـػ مةػػػيط المةػػػيط ةػػػػُُِكينظػػػر:المعجـ الةػػػالي ةػػػػ ٖٕٕلقػػػاف العػػػرب ةػػػػ (ّ)

 ةج  .  ُّالمةيط ةػ
 .  ٖٔ( ا قت ساد كا ةتجاج بالمغة ةػْ)
 .  ُٔ( معجـ المةطمةات النةكية كالةرلية ةػٓ)
 .  ٖٔ( ا قت ساد كا ةتجاج بالمغة ةػٔ)



  "دراسة وتوثوؼا   توظوف ابن معط الشاهد الشعري يف ألػوته"

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ُّْٕ﴾  
  

 استعمال النحويين لمصطمحي االستشياد واالحتجاج
إذا نظرنا إلى مذيف التعريفيف يبدك  كؿ كممة أنسما متقاكياف لي المعنى 
كا قتعماؿ شةيث يتقاكل كؿ منسما لي قكؽ ما ي طل كيبرمف أمى ةةة 

 . (ُ)ال اأدة أك الرأم
أدة شأك كما داؿ أن  قعيد ا لغاني :يراد با ةتجاج منا إثبات ةةة دا

اقتعماؿ كممة أك تركيب شبدليؿ ن مي ةب قند  إلى أربي لةيب قميـ 
 .  (ِ)القمي ة
: إف كاف النص أربيا لةيةا لي أةر ا ةتجاج ةب إطالؽ مةطمب  إذف

ذ لـ يكف النص لي أةر ا ةتجاج أطمؽ  اا قت ساد أك ا ةتجاج أمي  شكا 
 أمي  تمثيؿ.

ثالثة ذكر  أةد الباةثيف المعاةريف لكف مناؾ لرؽ دديؽ بيف المةطمةات ال
ل اؿ: لفظ ا ةتجاج كم ت ات  لي كتب النةك يقتخدـ غالبا لي المكادؼ التي 
تتطمب المغالبة كالجدؿ ب ةد التفكؽ كنةرة الرأمش كلذلؾ يكجد مذا التعبير 
كم ت ات  مقتخدما لي كتاب اإلنةاؼ لي مقا ؿ الخالؼ  بف ا نبارم 

 . (ّ)خاللية لي النةك  بي الب اء العكبرمككذلؾ لي المقا ؿ ال
كمذا مما يجعؿ ا ةتجاج أأـ مف ا قت ساد لا ةتجاج يككف بالع ؿ أك 
الن ؿش أم: القماع كال ياس شأما ا قت ساد لسك أخص  ن    يككف إ  بالن ؿ 

 شأم: القماع ل ط شأما التمثيؿ ليككف بالقماع لي غير أةكر ا ةتجاج .
 امس :التوظيفالمصطمح الخ

...ي اؿ : ل  كظيفة مف رزؽ شكأمي  كؿ  الكظيفة كقفينة ما ي در لؾ لي اليـك
يكـ كظيفة مف أمؿ...التكظيؼ: تعييف الكظيفة ي اؿ :كظفؼى أمى الةبي كؿ 

                                                           

 .  ٖٔ( المةدر القابؽ ةػ ُ)
 .  ٔ( لي أةكؿ النةك ةػ ِ)
 .  ٖٔةػػ ( ا قت ساد كا ةتجاج بالمغة ّ)



  "دراسة وتوثوؼا   توظوف ابن معط الشاهد الشعري يف ألػوته"

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ِّْٕ﴾  
  

ال يء أمى نفق   ؼى يكـ ةفظ آيات مف كتاب ه أز كجؿ...كي اؿ: كظف 
 .(ُ)كظفا: ألزمسا إيا 

ؼ المغكية نقتطيل أف ن كؿ أف التكظيؼ مك اتفاؽ مف خالؿ مذ  التعاري
النةكييف أمى ةبس ال امد النةكم كتكظيف  أمى كج  مف أكج  ا قتعماؿ 

 لغرض إثبات ال اأدة النةكية الم تي لسا ال امد .
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

شال ػػػػامكس المةػػػػيط  ْٖٗٔكينظػػػػر :لقػػػػاف العػػػػرب ةػػػػػ  ْٓٔػػػػػػػ ْْٔ/ِْ( تػػػػاج العػػػػركس ُ)
 كظؼ .  َُِْشالمعجـ الكقيط ةػ ْٕٔشالمعجـ الكجيز ةػ َٖٔةػ



  "دراسة وتوثوؼا   توظوف ابن معط الشاهد الشعري يف ألػوته"

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ّّْٕ﴾  
  

 
 
 
 

 الفصل األول
 الشاهد الشعري :األمهوة والضابط

 : وحتته مخسة مباحث

 وة الشاهد الشعريأمهاملبحث األول :
 ضوابط الشاهد الشعري وموقف ابن معط منهااملبحث الثاني :
 الشعر املجهول قائله وموقف ابن معط منهاملبحث الثالث :
 الشعر املصنوع وموقف ابن معط منهاملبحث الرابع :

 طريؼة ابن معط يف توظوػه للشاهد الشعرياملبحث اخلامس :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  "دراسة وتوثوؼا   توظوف ابن معط الشاهد الشعري يف ألػوته"

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ّْْٕ﴾  
  

 املبحث األول
 الشاهد الشعريأهمية 

. (ُ)كيكػػكف أكثػػر مػػف بيػػت شـ المػػكزكف الم فػػى الػػداؿ أمػػى معنػػىال ػػعر مػػك :الكػػال
كال ػػامد لػػ  أمميػػة كبيػػرة أنػػد النةػػكييف ةتػػى ديػػؿ :ظإف ال ػػامد لػػي أمػػـ النةػػك مػػك 

ظش كيػػػؼ   كمػػػك أةػػػد أركػػػاف القػػػماع :ال ػػػرآف الكػػػريـ كالةػػػديث النبػػػكم ( ِ)النةػػػك 
ف كاف لي المرتبة ا خيرة مف أركػاف القػماع إ  ال ريؼ ككالـ العرب شكال عر كا  

أف الناظر لي المةنفات النةكية كالةرلية يجد أن  أكثر ةظا مف غير  لي ت عيد 
شلسػػك ترتيػػب  ػػكمي مػػف أجػػؿ  لى ًوػػال كاأػػد النةكيػػةش أمػػا بالنقػػبة لمترتيػػب الػػذم كي 

ل ػػعر الةفػػاظ أمػػى دداقػػة ال ػػرآف الكػػريـ كالةػػديث النبػػكم ال ػػريؼ شكمنػػل ت ػػديـ ا
 أميسما .

كبداية ا متماـ بال عر كا أتماد أمي  لـ يكف مرتبطا لي بادئ أمر  بالدراقات 
 مى كً النةكية كالةرليةش بؿ بتفقير بعض ألفاظ ال رآف الكريـ كلسـ معاني  :ل د ري 

أف أمر بف الخطاب أن  داؿ أمى المنبر :ما ت كلكف ليسا ؟ي ةد لي دكل  
ذىميـٍ أى  تعالى :ظ كُّؼو  ٍك يىٍ خي مىى تىخى  ل اـ  يخ مف مذيؿ ش ( لقكتكا .ْٕظ)النةؿشأى
ش التخكؼ :التن ص .ل اؿ: مؿ تعرؼ العرب ذلؾ لي أ عارما مذ  لغتنا ل اؿ:

 ؟داؿ: نعـ شداؿ  اأرنا أبك كبير يةؼ نادت  :
َف ُعْوَد النَّْبَعِة الْ  َف الرَّْحُل ِمْنَيا تَاِمَكًا َقِرَدًا     َكَما َتَخوَّ ْفنُ َتَخوَّ  (3)سَّ

ش  ل اؿ أمر :أميكـ بديكانكـ   تومكا .دالكا كما ديكاننا؟ داؿ : عر الجاممية
 . (ْ)لإف لي  تفقير كتابكـ كمعاني كالمكـ

                                                           

 .   ْٗٔ/ِكينظر : المزمر لي أمـك المغة  ِٓٔ( الةاةبي لي ل   المغة ةػُ)
 .  ُْٕ( ن  ة النةك كتاريخ أ سر النةاة ةػػ ِ)
ش ُّْ/ُشالتفقػػػػػير البقػػػػػيط ُُّ/ُْلبيػػػػػت مػػػػػف بةػػػػػر البقػػػػػيط شمػػػػػف  ػػػػػكامد :تفقػػػػػير الطبػػػػػرم ( اّ)

ش  ْٕٗ/ ٓشالبةػر المةػيط ِّّ/ُِشالجامل  ةكاـ ال رآفِْٕ/ٖش المةرر الكجيزّْٕ/ِالك اؼ
 .  ٓٔ/ُِشالمباب لي أمـك الكتابِِٓ/ٕالدر المةكف

ش  ٓٔ/ُِمبػاب لػي أمػـك الكتػاب شالِِٓ/ٕكينظر : الػدر المةػكف ِّّ/ُِ(الجامل  ةكاـ ال رآفْ)
 .   ُِٓمةادر ال عر الجاممي كديمتسا التاريخية ةػػ 



  "دراسة وتوثوؼا   توظوف ابن معط الشاهد الشعري يف ألػوته"

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ّْٕٓ﴾  
  

كدد كاف ابف أباس ةريةا أمى ال عر الجاممي شيةث الناس أمى تعمم  
كطمب  لتفقير ال رآف شلمما دال  لي ذلؾ :ظإذا ق لتـ أف  يء مف غريب 

 ظ.(ُ)رآف لالتمقك  لي ال عر شلإف ال عر ديكاف العربال 
ثـ بعد ذلؾ كمل بداية أةر الت ليؼ النةكم امتـ النةكيكف بال امد ال عرم 

كيدالل ب   أيما امتماـ شإذ  بد لكؿ نةكم مف  امد  عرم يعود ب  مذمب  ش
ا أف كجسة نظر  شبؿ كل د بالا النةكيكف ا كا ؿ بال امد ال عرم ةتى أجازك 

ال عراء أمراء الكالـ  لي  ما   يجكز لي غير  شلسذا الخميؿ بف أةمد ي كؿ :ظ
شيةرلكن  أنى  اءكاش كيجكز لسـ ما   يجكز لغيرمـ مف إطالؽ المعنى 
كت ييد ش كمف تةريؼ المفظ كتع يد  شكمد الم ةكرش كدةر الممدكد شكالجمل 

كا ذماف أف لسم  بيف ةفات ش كاقتخراج ما كمت ا لقف أف كةف  كنعت ش 
يواة  شلي ربكف البعيد شكيبعدكف ال ريب شكيةت  بسـ شك  يةت  أميسـ  ظ. (ِ)كا 

  قيبكي  ليؤكد ما ذمب إلي   يخ  مف أن  يجكز لي ثـ جاء بعد الخميؿ تمميذي 
ال عر ما   يجكز لي غير  ل اؿ :ظاأمـ أن  يجكز لي ال عر ما   يجكز لي 

آخر :ظما يجكز لي ال عر أكثر مف أف أذكر  لؾ ظ ش كداؿ لي مكول (ّ)الكالـ
ؿمى مسنا ؛ ن  مكول جي 

 ظ.(ْ)
كلـ ي ؼ ا مر أند ال دماء بؿ تخطا  إلى المت خريف لسذا ابف أةفكر ي كؿ 

اأمـ أف ال عر لما كاف مكزكنا تخرج  الزيادة لي  كالن ص من  أف ةةة ظ:
 ظ (ٓ)يجكز لي الكالـ الكزف شكيجبم  أف طريؽ ال عر شأجازت العرب لي  ما  

 
                                                           

شالمزمػػػر لػػػي أمػػػـك ْْ/ُكينظػػػر : الجػػػامل  ةكػػػاـ ال ػػػرآف الكػػػريـ ُْٓ/ُ( التفقػػػير البقػػػيطُ)
 .  ُّٓػػػ ُِٓشمةادر ال عر الجاممي كديمتسا التاريخية ةػػ َِّ/ِالمغة 

 .  ُْْػػػػ ُّْةػػ ( منساج البمغاء كقراج ا دباء ِ)
 .  ِٔ/ُ( الكتابّ)
 .  ِّ/ُ( المةدر القابؽْ)
 .  ُّ( ورا ر ال عر  بف أةفكر ةػػ ٓ)



  "دراسة وتوثوؼا   توظوف ابن معط الشاهد الشعري يف ألػوته"

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ّْٕٔ﴾  
  

 الشاىد القرآني والنبوي
إف المت مؿ لي كتب النةكييف ال دامى يجد أف ا أتماد أمى ال امد ال رآني 
كالنبكم ي ؿ إذا ما دكرف بال امد ال عرم شلسذا قيبكي  اقت سد لي كتاب  بػ 
خمقيف كألؼ مف ال عرش أما اآليات ال رآنية المقت سد بسا لي الكتاب لتربك 
لى  أف الثالثما ة ب ميؿ شأما الةديث النبكم لي ؿ كثيرا أف ال رآف الكريـ شكا 

 مثؿ ذلؾ ذمب المبرد لي الم توبش كابف القراج لي ا ةكؿ .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  "دراسة وتوثوؼا   توظوف ابن معط الشاهد الشعري يف ألػوته"

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ّْٕٕ﴾  
  

 املبحث الثاني
 ومىقف ابن معط منه ،ضىابط الشاهد الشعري

كا ا قت ساد ل د كول النةكيكف  ركطا كي يقت سد بال عر العربيش كلـ يجعم
نما ديدك  بوكابط .  ب  اأتباطا شكا 
 الضابط األول :الضابط الزمني

كمك ما يقمى بالمدة الزمنية التي اقت سد بسا النةكيكف ل كاأدمـ شكيعنى بسا 
أةر ا ةتجاج المغكم ظل د ةددك  بنةك ثالثما ة قنة شمنسا ما ة كخمقكف 

يما ركم بعد ذلؾ شلإف كاف دبؿ اإلقالـ ش كما ة كخمقكف بعد ش ثـ نظركا د
 ظ (ُ)أف أمؿ البادية لسك ةجة لي المغة

 كأمى وكء مذا الوابط الزمني دقـ النةكيكف ال عراء إلى طب ات أربل مي:
 الطب ة ا كلى :ال عراء الجامميكف شكمـ دبؿ اإلقالـ كامرئ ال يس ش

 كا أ ىش كت بط  را .
 ا الجاممية كاإلقالـ شكػ لبيد شالطب ة الثانية :المخورمكف شكمـ الذيف أدركك 

 كةقاف .
الطب ة الثالثة :المت دمكف شكي اؿ لسـ :اإلقالميكف شكمـ الذيف كانكا لي ةدر 

 اإلقالـ كػجرير كالفرزدؽ .
كف شكي اؿ لسـ :المةدثكف شكمك مف بعدمـ إلى زماننا كػ الطب ة الرابعة :المكلدف 

 ب ار بف برد شكأبي نكاس .
ف يقت سد ب عرمما إجماأا شكأما الثالثة لالةةيب ةةة لالطب تاف ا كليا

 . (ِ)ا قت ساد بكالمسما

                                                           

 .  ُّٔكينظر : ابف جني النةكم ةػػ  َٔ( أةكؿ النةك العربي د/نةمة ةػُ)
 .  ٕٗػػػ ٖٕشكينظر :ا ةتجاج بال عر لي المغة ةػػ  ٔػػػ ٓ/ُ( خزانة ا دب ِ)



  "دراسة وتوثوؼا   توظوف ابن معط الشاهد الشعري يف ألػوته"

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ّْٕٖ﴾  
  

كزاد الخطيب البغدادم طب تيف أخرييف :ا كلى :طب ة المةدثيف شكأكلسـ ب ار 
بف برد شكدد اةت  قيبكي  ببعض  عر  ت ربا إلي  ؛ ن  كاف دد مجا  لترك  

 .(ُ)بعدمـ ك بي الطيب المتنبيا ةتجاج ب عر . كا خرل :المكلدكف شكمـ مف 
د/أبد العاؿ قالـ مكـر ما ذمب إلي  الخطيب البغدادم مف أف قيبكي   دف كدد رى 

اقت سد ب عر ب ار بف برد خكلا من  ل اؿ :ظكدةة اقت ساد قيبكي  ب عر 
 ظ.(ِ)ب ار اقتكفالا ل ر  دةة تةتاج إلى نظر

 موقف النحويين من التقييد الزمني
بسا شلاتفؽ البةريكف أمى  دي سى  ٍ تى قٍ ةكؿ المدة الزمنية التي يي اختمؼ النةكيكف 

أما  ا قت ساد ب عر الطب تيف ا كلييف :ال عراء الجاممييف كالمخورميف ش
كأبد ه  الطب ة الثالثة ل د كدل الخالؼ ةكلسا ل د ظكاف أبك أمرك بف العالء ش

ٍبريمىة شيمةبف إقةاؽ نكف الفرزدؽ كالكميت ش كالةقف البةرم شكأبده بف  ى
 ظ.(ّ)كذا الرمة كأورابسـش ككانكا يعدكنسـ مف المكلدفيف ؛ نسـ كانكا لي أةرمـ

ذا نظرنا إلى كتاب قيبكي  كمك أكؿ مةدر نةكم شنجد أن  دد اقت سد  كا 
ب عر الطب ات الثالث ا كؿ :الجاممييف شكالمخورميف شكاإلقالمييف شأما 

سد ب عرمـ شكما نقب ل  مف اقت ساد  ب عر  عراء الطب ة الرابعة لمـ يقت 
ب ار خكلا من  دمنا ب ف لي  نظر شكلك رجعنا إلى لسرس  كامد الكتاب لـ نجد 

 .  (ْ)لي  بيتا منتقبا إلي 
 ب كؿ أبي تماـ : (ٓ)كما اقت سد الفارقي

 (6)َمْن َكاَن َمْرَعى َعْزِمو وُىُموِمِو    َرْوُض اأَلَماِني َلْم َيَزْل َمْيُزوال
                                                           

 .  ٖ/ُ ( خزانة ا دبُ)
 .  ٔٗ( ال رآف الكريـ كأثر  لي الدراقات النةكية ةػػ ِ)
 .  ٕٗػػػػ ٖٕكينظر :ا ةتجاج بال عر لي المغة ةػػ  ٔػػػ ٓ/ُ( خزانة ا دب ّ)
 .  ٖٖػػػػػػػ  ِْ/ٓ( لسرس  كامد الكتاب لعبد القالـ ماركف ْ)
 .  ُُٖ( اإليواح العودم ةػػ ٓ)
 .  ّّ/ِا قمر (  رح ديكاف أبي تماـ تب راجي ٔ)



  "دراسة وتوثوؼا   توظوف ابن معط الشاهد الشعري يف ألػوته"

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ّْٕٗ﴾  
  

كدد اقت سد تمميذ  ابف جني ب  عار المكلديف لي مجاؿ المعاني   لي المغة 
 . (ُ)كالمتنبي كابف الركمي كغيرمما

مذا مكدؼ البةرييف شأما أف نةاة الككلة لكانكا أبعد زمانا مما اةت  ب  
أمى  البةريكفش ل د ظاةتجكا ب  عار الطب تيف المتيف لـ يةت  البةريكف بسا ش

 الرابعة ت مؿ المكلدفيف شأك المةدثيف شكمف جاء بعدمـ  أف الطب ة
 ظ .(ِ)كب ار بف برد كأبي نكاس

 موقف ابن معط من الضابط الزمني
قار ابف معط أمى درب قيبكي  مف اقت ساد  ب ةةاب الطب ات الثالث 
ا كؿش كلـ ي ذ أف ذلؾ قكل لي  اأر كاةد ل طش كمك الفوؿ بف 

أر أمكم أباقي شإذ دد كلد دبؿ ق(ش كمك  إُّأبدالرةمف )ت
ق(شل غمب ةيات  دبؿ منتةؼ ال رف الثاني السجرم أم: لي أةر َٕقنة)

ا ةتجاج شكذكر قيبكي  أف أبده بف إقةاؽ اةت  ببعض  عر ش كا مراف 
 .(ّ)كالياف إلخراج  مف المكلدفيف

 تقسيم الشعراء المستشيد بشعرىم حسب طبقاتيم
ف :اقت سد ابف معط ب عر خمقة مف أكابر  عراء ػػػػػ ال عراء الجامميك ُ

كأةيةة بف  كديس بف الخطيـ ش كت بط  راش :ا أ ىش العةر الجاممي كمـ
الجالح شكدد اقت سد لكؿ منسـ ببيت مف ال عرشكال اأر الخامس كمك قعيد 

 بف مالؾ شكاقت سد ل  ببيتيف مف ال عر .
ثة منسـ شكمـ: لبيد بف ربيعة ػػػػػ ال عراء المخورمكف :كدد اقت سد ب عر ثالِ

يد الطا ي شكدد اقت سد لكؿ  اأر منسـ بالعامرم شكأبك ذؤيب السذلي شكأبك ز 
 ببيت كاةد .

                                                           

 .  َُْػػػػػُّٗ( ابف جني النةكم د/لاوؿ القامرا ي ةػػ ُ)
 .  ّْ( الككليكف لي النةك كالةرؼ كالمنس  الكةفي ةػػ ِ)
 .  َُُ( ا ةتجاج بال عر لي المغة ةػػ ّ)



  "دراسة وتوثوؼا   توظوف ابن معط الشاهد الشعري يف ألػوته"

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية

  ﴿َّٕٓ﴾  
  

كمك  ػػػػػ ال عراء المركانيكف كا مكيكف :كدد اقت سد ب عر قناف بف الفةؿ شّ
أما  شتكلي دبؿ الثمانيف مف السجرة شكاقت سد ل  ببيت كاةد ش  اأر مركاني

عراء ا مكيكف لسـ العجاج شكالمرار ا قدم شكاقت سد لكؿ كاةد منسـ ال 
ببيتيف مف ال عر شكرؤبة بف العجاج شكدد اقت سد ل  بقتة أبيات شثـ يزيد بف 
الةكـ شكخطاـ المجا عي شككثير أزة شكالراأي النميرم شكأبك النجـ العجمي 

 شكلكؿ كاةد منسـ بيت كاةد .
 الضابط المكاني

كيكف لي ال امد ال عرم كي يةت  ب  ةدكدا مكانية شكما ا ترطكا ا ترط النة
مف دبؿ ةدكدا زمانية شمذا باإلوالة إلى لةاةة ال عر شداؿ القيكطي :ظكأما 

ظش (ُ)كالـ العرب ليةت  من  بما ثبت أف الفةةاء المكثكؽ بعربيتسـ
مي  كباإلوالة أيوا إلى أدـ اختالط دا م  بالبي ات ا جنبية التي تؤثر أ

داؿ ابف لارس  شكلعؿ أكلى تمؾ ال با ؿ التي يقت سد بكالمسا مي دريش ش
:ظأجمل أمماؤنا بكالـ العرب شكالركاة   عارمـ شكالعمماء بمغاتسـ كأيامسـ 

كذلؾ أف ه جؿ ثناؤ   كمجالقسـ أف دري ا ألةب العرب ألقنة كأةفامـ لغة .
مةمدا ػػػػ ةمى ه أمي  اختارمـ مف جميل العرب كاةطفامـ شكاختار منسـ 

كقمـ ػػػػ...ككانت دريش مل لةاةتسا كةقف لغاتسا كددة ألقنتسا ؛إذا أتتسـ 
الكلكد مف العرب تخيركا مف كالمسـ كأ عارمـ أةقف لغاتسـ شكأةفى كالمسـ 
.لاجتمل ما تخيركا مف تمؾ المغات إلى نةا رمـ كقال  سـ التي طبعكا أميسا 

ظش كأكد القيكطي ذلؾ ل اؿ :ظكانت دريش أجكد (ِ).لةاركا بذلؾ ألةب العرب
العرب انت ادا لملةب مف ا لفاظ شكأقسمسا أمى المقاف أند النطؽ شكأةقنسا 

 ظ .(ّ)مقمكأا كأبينسا إبانة أما لي النفس

                                                           

 .  ََُ( ا دتراح لي أمـ أةكؿ النةك ةػػ ُ)
 .  َُِ/ُالمزمر لي أمـك المغة بتةرؼ شكينظر : ٔٓػػػ ٓٓ/ُ( الةاةبي لي ل   المغة ِ)
 .  ُُِ/ُ( المزمر لي أمـك المغة ّ)



  "دراسة وتوثوؼا   توظوف ابن معط الشاهد الشعري يف ألػوته"

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ُّٕٓ﴾  
  

ل اؿ :ظكالذيف أنسـ ن مت كدد ذكر القيكطي ال با ؿ التي يقت سد بكالمسا 
اف العربي مف بيف دبا ؿ العرب مـ: لمقش كبسـ ادتدلش كأنسـ أخذ االعربية

 شكمعظم  الذيف أنسـ أكثر ما أخذش ش لإف مؤ ء مـديس كتميـ كأقد
بش كالتةريؼ. ثـ مذيؿ كبعض كأميسـ اتكؿ لي الغريبشكلي اإلأرا

 .  (ُ)ش كبعض الطا ييفش كلـ يؤخذ أف غيرمـ مف قا ر دبا مسـكنانة
 خذ أنسـ ل اؿ:ظ كبالجممة أما ما أدامـ مف العرب ل د منل القيكطي ا

لإن  لـ يؤخذ أف ةورم دط ش ك  أف قكاف البرارم ممف كاف يقكف 
 أطراؼ بالدمـ التي تةاكر قا ر ا مـ الذيف ةكلسـ .

ذىاـ ش لإنسـ كانكا مجاكريف  مؿ مةر ش  لإن  لـ يؤخذ مف لىٍخـ ش ك  مف جي
د ش لإنسـ كانكا كالً ٍبط  ؛ ك  مف دواأة ش ك  مف غقاف ش ك  مف إيا

مجاكريف  مؿ ال اـ شكأكثرمـ نةارل ي رءكف لي ةالتسـ بغير العربية ش 
ك  مف تغمب ك  النمر ؛ لإنسـ كانكا بالجزيرة مجاكريف لميكنانية ش ك  مف 
بكر ؛  نسـ كانكا مجاكريف بالنفبىط كالفرس ش ك  مف أبد ال يس ؛  نسـ 

ند كالفرس ش ك  مف أزد أمافش كانكا قكاف البةريف ش مخالطيف لمس
لمخالطتسـ لمسند كالفرسش ك  مف أمؿ اليمف أةالش لمخالطتسـ لمسند 
كالةب ةش كلك ة الةب ة ليسـ ش ك  مف بني ةنيفة ش كقكاف اليمامة ش ك  
مف ث يؼ ش كقكاف الطا ؼ؛ لمخالطتسـ تجار ا مـ الم يمة أندمـ ش ك  

مكا المغة ةادلكمـ ةيف ابتدأكا كين مكف مف ةاورة الةجاز ؛  ف الذيف ن 
 ظ  (ِ)لغة العرب دد خالطكا غيرمـ مف ا مـ ش كلقدت ألقنتسـ 

 موقف ابن معط من الضابط المكاني 
لـ يت يد ابف معط لي كؿ  كامد  بما ذكر  القيكطي مف التةديد المكاني الذم 

المكانيش كوع  النةكيكف ل د أخذ أف  عراء مف دبا ؿ تدخؿ تةت التةديد 

                                                           

 .ْٖػ ْٕارت اء القيادة /ش ُُِ/ُش كينظر: المزمر لي أمـك المغة َُِش َُُ( ا دتراح  /ُ)
 .ُِِ/ُكينظر: المزمر لي أمـك المغة َُّػ  َُِ(  ا دتراح لي أمـ أةكؿ /ِ)



  "دراسة وتوثوؼا   توظوف ابن معط الشاهد الشعري يف ألػوته"

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ِّٕٓ﴾  
  

كما أخذ أف  عراء لـ يدخمكا تةت التةديد المكاني شلمف ال عراء الذيف 
شال اأر الجاممي الذم يتبل دبيمة  ت بط  را يدخمكف تةت التةديد المكاني:

بيد ز كأبك ذؤيب السذلي شال اأر المخوـر الذم يتبل دبيمة مذيؿ شكأبك  مورش
 ة العامرم ال اأر المخوـر شالطا ي الذم يتبل دبيمة طيئ شكلبيد ابف ربيع

 الذم يتبل دبيمة بني أامر شككؿ مذ  ال با ؿ يقت سد ب عرما . 
كاقت سد أيوا ب عر خطاـ المجا عي شال اأر ا مكم الذم يتبل دبيمة 
مجا ل إةدل بطكف تميـ شكالمرار ا قدم ال اأر ا مكم شالذم يتبل دبيمة 

 ا .أقد شكماتاف ال بيمتاف ممف يقت سد ب عرمم
كما أن  دد خالؼ القيكطي لي ا خذ أف  عراء الةور أمثاؿ :ديس بف 
الخطيـ ش كأةيةة بف الجالح ال اأراف الجاممياف شكمما مف قاكني الةور 
شككثير أزة ال اأر ا مكم شكالفوؿ بف أبدالرةمف ال اأر ا مكم العباقي 

 شكمما مف قاكني الةور أيوا .
لي ا ةؿ مف قكاف البادية شثـ انت مكا إلى كما اقت سد ب عر  عراء كانكا 

الةور مثؿ :العجاج كرؤبة ابن  شلسما مف البادية ثـ انت ال إلى البةرة 
 ةاورة الدكلة اإلقالمية .

كما أف ابف معط لـ يستـ ب رط أدـ اتةاؿ ال اأر بالعجـ ؛طالما أن  لـ 
دتةار ا قت ساد يتجاكز الةدكد الزمانية شكقممت لغت  شكلـ يدخمسا الفقاد شكا

ب عر دبا ؿ مةددة شكترؾ  عر دبا ؿ مةددة أمر   يخمك لي  مف مبالغة ؛إذ 
إف أدـ ا خذ مف دبيمة ب قرما بةجة اختالطسا بالعجـ أمر لي  مبالغة شةيث 
إف مذا يعني أف ألراد ال بيمة كمسا ت ثركا كلـ تقمـ لغتسـ شكدد أخذ ابف معط 

 ؾ الفرس كالركـ .أف ا أ ى شكمك ممف اتةؿ بممك 
كما أن  دد اقت سد ب عراء دبا ؿ نص القيكطي أمى أن    يقت سد ب عرما 
أمثاؿ :قعد بف مالؾ ال اأر الجاممي شكأبك النجـ العجمي ال اأر ا مكم 
شككالمما مف دبيمة بكر شكيزيد بف الةكـ ال اأر ا مكم شالذم ينتمي إلى 



  "دراسة وتوثوؼا   توظوف ابن معط الشاهد الشعري يف ألػوته"

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ّّٕٓ﴾  
  

مكم شالذم ينتمي إلى دبيمة نمير بف دبيمة ث يؼ شكالراأي النميرم ال اأر ا 
 أامر شكمذ  ال با ؿ الثالث نص القيكطي أمى أدـ ا خذ أنسا .

كبعد اقت راء مذا الوابط يمكف ال كؿ أف ابف معط التـز بالوابط الزمني شأما 
 شر الم خكذ أن  م سكر أن  الفةاةةالمكاني لمـ يتمقؾ ب  طالما أف ال اأ

 ف النةكييف شكأمى رأقسـ إماـ النةاة قيبكي  .كمذا ما قار أمي  كثير م
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  "دراسة وتوثوؼا   توظوف ابن معط الشاهد الشعري يف ألػوته"

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ّْٕٓ﴾  
  

 املبحث الثالث
 ومىقف ابن معط منه، الشعر اجملهىل قائله 

ا ترط كثير مف النةكييف أن   بد مف معرلة دا ؿ ال امد لال ظيجكز ا ةتجاج 
لؾ أمة ذ ظش كدد أمؿ القيكطي لذلؾ ل اؿ :ظ(ُ)ب عر شأك نثر   يعرؼ دا م 

ـ أن  يةتاج إلى مى عٍ خكؼ أف يككف لمكلد شأك مف   يكثؽ بفةاةت  .كمف مذا يي 
 ظ . (ِ)معرلة أقماء  عراء العرب كطب اتسـ

كمف النةكييف الذيف ارتوكا مذا الرأم المبرد شل د داؿ تعمي ا أمى أةد  كامد 
ظكأما مذا البيت ا خير لميس بمعركؼ شأمى أن  لي كتاب  (ّ)قيبكي  
ظش كدد تبل الزجاجي المبردى شلكاف مف ا مكر التي اقتدركسا أمى الفراء (ْ) قيبكي

ش ل اؿ معم ا (ٓ) شكأخذما أمي  اقت ساد  ببعض ال كامد التي   يعرؼ دا مسا
كمف أم ال با ؿ مك  مذا ال اأر ش فٍ :ظكلك كاف مذا المن د المقت سد أأممنا مى 

كليس ينبغي أف يةمؿ  ذلؾ . شكمؿ مك ممف يؤخذ ب عر  أـ  ؟ما كاف يور 
 ظ .(ٔ) كتاب ه أمى )أن دني بعوسـ(

كمذا ابف ا نبارم مف أكا ؿ النةاة الذيف ألفكا لي الخالؼ النةكم بيف 
المذمبيف البةرم كالككلي شيعمؽ أمى بعض ا بيات منةفا ليسا البةرييف 

ظ شكداؿ (ٕ)ةأمى الككلييف لي كؿ :ظمذا ال عر   يعرؼ دا م  ؛لال يككف لي  ةج

                                                           

 .ُُْ/ُالمزمر لي أمـك المغةكينظر: ُْٗ(  ا دتراح لي أمـ أةكؿ /ُ)
 .ُُْ/ُكينظر: المزمر لي أمـك المغة ُْٗ(  ا دتراح لي أمـ أةكؿ ةػِ)
 كالبيت مك دكؿ ال اأر : (ّ)

ؾى كيؿف نىٍفسو     ًإذىا مىا ًخٍفتى ًمٍف أىٍمرو تىبىا ى  ٍمدي تىٍفًد نىٍفقى  ميةى
 . ُُّ/ِ( الم توب ْ)
 (مف مذ  ا دكاؿ دكؿ ال اأر :ٓ)

كى ى دفًة بىٍيًتسا لىتيعيُّ كى بىٍيكىةي      تىٍمً ي ًبقي اًء قى  نفسىا بىٍيفى النًٌقى
 . ُْٖ/ِمعاني ال رآف لمزجاج  (ٔ)
 .ُٓ/ُشخزانة ا دب  ُُْ/ُكينظر: المزمر لي أمـك المغة ّْٓ/ُاإلنةاؼ لي مقا ؿ الخالؼ (ٕ)



  "دراسة وتوثوؼا   توظوف ابن معط الشاهد الشعري يف ألػوته"

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ّٕٓٓ﴾  
  

لي مكول آخر ظإف مذا البيت غير معركؼ شك  يعرؼ دا م  شلال يككف لي  
 ظش مذا مكدؼ المت دميف .(ُ)ةجة

كلـ يختمؼ مكدؼ المت خريف أف قاب يسـ شلسذا ابف يعيش يعمؽ أمى أةد 
ظ شكدد تبع  بساء الديف بف النةاس لي (ِ)ال كامد لي كؿ :ظمردكد   يعرؼ دا م 

ول ل اؿ :ظأما البيت لال يعرؼ دا م  شك  أكل  شكلـ يذكر من  إ  أكثر مف مك 
ظشكداؿ لي مكول آخر :ظكالجكاب أف مذا البيت الذم اقت سد ب  أن  (ّ)مذا 

 ظشكدد قار أمى دربسـ مف المةدثيف ال ا ميف بكجكب  (ْ)غير معركؼ دا م 
 يف .. مذا مذمب اختار  بعض النةكي (ٓ)معرلة ال ا ؿ قعيد ا لغاني

كدد اختار البعض اآلخر ا قت ساد ب عر مف يجسؿ دا م  شككاف أمى رأس 
نظرت  مؤ ء قيبكي  شلفي كتاب  خمقكف بيتا مجسكؿ ال ا ؿ شي كؿ الجرمي :ظ

لي كتاب قيبكي  لإذا لي  ألؼ كخمقكف بيتا ل ما ا لؼ لعرلت أقماء دا ميسا 
 ظ. (ٔ)ش كأما الخمقكف لمـ أأرؼ دا ميسا

أمى درب قيبكي  ابفي م اـ أندما رد أمى أبدالكاةد الطراح الذم كدد قار 
كةؼ بيتا ب ن  مجسكؿ ال ا ؿ ل اؿ :ظكلك ةب ما دال  لق ط ا ةتجاج 
بخمقيف بيتا مف كتاب قيبكي  شلإف لي  ألؼ بيت دد أرؼ دا مكما شكخمقيف 

انعيف ظ ش ككدؼ أبد ال ادر البغدادم مكدفا كقطا بيف الم (ٕ)مجسكلة ال ا ميف
ال امد المجسكؿ دا م  كتتمت   ا قت ساد بال عر المجسكؿ كالمجيزيف ل  ل اؿ :ظ
كلسذا كانت أبيات قيبكي  أةب  شإف ةدر مف ث ة يعتمد أمي  ديًبؿى شكا   لال .

                                                           

 .ُُْ/ُكينظر: المزمر لي أمـك المغة ّٖٓ/ِ(اإلنةاؼ لي مقا ؿ الخالؼُ)
 . ٗ/ِ( رح المفةؿ  بف يعيشِ)
 . ُٔ/ُكينظر: خزانة ا دب َِِ(التعمي ة أمى الم رب ةػّ)
 . ُٔ/ُكينظر: خزانة ا دب  ِْٖ(التعمي ة أمى الم رب ةػْ)
 . ٓٔ(لي أةكؿ النةك ةػٓ)
 . ُٕ/ُكينظر :خزانة ا دب  ٕٓ(طب ات النةكييف كالمغكييف ةػٔ)
 . ُِٓد ةػ(تخميص ال كامد كتمخيص الفكا ٕ)



  "دراسة وتوثوؼا   توظوف ابن معط الشاهد الشعري يف ألػوته"

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ّٕٓٔ﴾  
  

ال كامد شاأتمد أميسا خمؼ بعد قمؼ ش مل أف ليسا أبياتا أديدة جسؿ دا مكما 
 ظ .(ُ)شكما أيب بسا نادمكما

 لككليكف لكانكا كعادتسـ ظإذا قمعكا لفظا لي  عر أك نادر كالـ جعمك  أما ا
بابا شكأنسـ لك قمعكا بيتا كاةدا لي  جكاز  يء مخالؼ لمةكؿ جعمك  أةال 

 ظ.(ِ)كبكبكا أمي 
 موقف ابن معط من الشعر المجيول قائمو

اأتمد ابف معط لي اقت ساد  أمى ال عر المجسكؿ دا م  شك  مانل أند  لي 
ذلؾش ل د قب   إلى ذلؾ إماـ النةاة قيبكي  شكدد اقت سد ابف معط لي ألفيت  
بقتة كثالثيف  امدا شتقعة منسا مجسكلة ال ا ؿ شخمقة مف التقعة مف أبيات 

 قيبكي  منسا دكل  :
 (3)فاليوم قربت تيجونا وتشتمنا    فاذىب فما بك واأليام من عجب 
 كدكل  :

 (4)عا      تؤخذ كرىا أو تجيء طائعاإن عمى هللا أتباي          
      كا ربعة ا خرل مف ا بيات المجسكلة ليقت مف  كامد الكتاب شمنسا دكل  :

 (5)سراة بني أبي بكر تسامى     عمى كان المسومة العراب
 كدكل  :

 (6)يا أييا المائح دلوي دونكا     إني وجدت الناس يحمدونكا
 
 

                                                           

 . ُٔ/ُ(خزانة ا دب ُ)
 . َُُ(ال امد كأةكؿ النةك لي كتاب قيبكي  ةػ ِ)
 . ٕٗٔ/ُ(البيت مف بةر البقيط ش كينظر: الةفكة الةفية ّ)
 . ّٖٕ/ُ(البيت مف الرجز ش كينظر: الةفكة الةفية ْ)
 . ُِ/ِ(البيت مف بةر الكالر ش كينظر: الةفكة الةفية ٓ)
 . ُٕٗ/ِظر: الةفكة الةفية (البيت مف الرجز شكينٔ)
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 املبحث الرابع
 ومىقف ابن معط منه ،ىعالشاهد املصن

لما كجدت بعض ال كاأد النةكية شكلـ يجد النةكم ما يعودما مف ال كامد 
ال عريةش أمد إلى ةناأة ال عر شلال عر المةنكع مك أف يول النةكم بيتا 
مف ال عر أمى كزف مف أكزان  المعركلة شم تمال أمى ال اأدة النةكية التي 

يؽ رأي  شكدد ينقب  ل اأر دديـ شداؿ أراد ا ةتجاج بسا ؛الغرض من  تكث
 ظ.(ُ)القيكطي :ظالمةنكع مك المكوكع شكيذكر لي  المدرج كالمتركؾ

لسا  كدد أكدت الدراقات الةديثة كجكد ظامرة ال امد المةنكع أند النةكييف ش
مك أةد الباةثيف المعاةريف يذكر ذلؾ لي كؿ :ظلـ يكف العمؿ م ةكرا أمى 

المدركقة شكالرجكع إلى مةادرما ا ةمية شبؿ كانكا ا قتماع الة ي ي لمغة 
أةيانا يممكف الثغرات التي ت ابمسـ أثناء الدرس با لتجاء إلى ال ياس أك 

 ظ(ِ)ا لتراض كما  اب  ذلؾ مف كقا ؿ خارج أف ركح البةث الةةيب 
 شواىد تدل عمى وجود الشاىد المصنوع

 بعض النةكييف أنسا كرد بعض ال كامد النةكية المقت سد بسا شرأل 
ًكيى أف أبي أثماف المازني شداؿ: قمعت  مةنكأة شمف مذ  ال كامد ما ةي
الالة ي ي كؿ :ق لني قيبكي  :مؿ تةفظ لمعرب  امدا أمى إأماؿ )لىًعؿ(؟ 

 داؿ :لكوعت ل  مذا البيت : 
 (3)حذر أمورا ال تضير وآمن     ما ليس منجيو من األقدار

 دال  قيبكي  أند اقت ساد  ب كؿ ال اأر :كمف مذ  ال كامد أيوا ما 
 

                                                           

 .ِ/ُ(المزمر لي أمـك المغةُ)
 . ٔٓ(مك د/كماؿ ب ر شكينظر: دراقات لي أمـ المغة ةػِ)
شكالبيػػت مػػف بةػػر الكامػػؿ شكمػػك ِق  ُُّ/ُكينظػػر :الكتػػاب ُُٕ/ُ(المزمػػر لػػي أمػػـك المغػػةّ)

ش ػػػػػػػرح الكاليػػػػػػػة ُٖ/ّش ػػػػػػػرح التقػػػػػػػسيؿُُٓ/ِشالم توػػػػػػػبُُّ/ُمػػػػػػػف  ػػػػػػػكامد : الكتػػػػػػػاب 
 . ِٓٔ/ِش  فاء العميؿِِِٖ/ٓشارت اؼ الوربَُّٖ/ِال الية
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  ﴿ّٕٖٓ﴾  
  

 (1)ىم القائمون الخير واآلمرونو     إذا ما خشوا من محدث األمر معظما
 ظ(ِ)ظكدد جاء لي ال عر كزأمكا أن  مةنكع

كمف مذ  ال كامد أيوا ما ةكا  المازني أف ا ةمعي أندما ق ل  أف دكؿ 
 ال اأر : 

 (3)شر بالشر عند هللا مثالنمن يفعل الحسنات هللا يشكرىا    وال
 . (ْ)لذكر ا ةمعي أف النةكييف ةنعك 
 موقف ابن معط من الشاىد المصنوع

 استشيد ابن معط ببيت واحد من الشعر المصنوع وىو قولو :
 (5)كيف يخفى عنك ما حل بنا     أنا أنت القائمي أنت أنا
ى ذلؾ غير كمذا البيت مف ا بيات المةنكأة التي كوعسا النةاة شنص أم

كاةد ش منسـ القخاكم داؿ أند ةديث  أن  :ظكمنسا بيت كوع  النةاة 
كمنسـ  ظ ش(ٕ)ظش كمنسـ أبك ةياف داؿ :ظكالبيت كوع  النةاة لمتعميـ(ٔ)لمتعميـ

كدد نص  . ظ(ٖ)الخطيب البغدادم داؿ :ظمذا بعض بيت كوع  النةاة لمتعميـ 
 ابف معط لي ألفيت  أمى أن  لمتمثيؿ .

 .   ت نظرة ابف معط لي دويتي ال امد المجسكؿ كال امد المةنكعتمؾ كان

                                                           

 ِِْ/ّشمعػػاني ال ػػرآف كا أرابػػ  لمنةػػاس ُٖٖ/ُالبيػػت مػػف بةػػر الطكيػػؿ شكمػػك مػػف  ػػكامد :الكتػػاب  (ُ)
 ْٖ/ّش ػػػػرح التقػػػػسيؿُِّ/ِش ػػػػرح المفةػػػػؿ  بػػػػف يعػػػػيشَّٓ/ْشمعػػػػاني ال ػػػػرآف كا أرابػػػػ  لمزجػػػػاج 

 .ِِٕٕ/ٓشارت اؼ الورب
 . ُٖٖ/ُالكتاب  (ِ)
ش ػػرح الكاليػػة ِْٔ/ّش ُٓٗ/ِشا ةػػكؿَٕ/ِيػػت مػػف بةػػر البقػػيط شكمػػك مػػف  ػػكامد : الم توػػبالب (ّ)

 .ٔٓٗ/ّش فاء العميؿ ُِٕٖ/ْشارت اؼ الوربٕٔ/ْش رح التقسيؿ ُٕٗٓ/ّال الية 
 . ّٓٔ/ِ(خزانة ا دب ْ)
 . ُّٖ/ُ(البيت مف بةر الرمؿ شكينظر: الةفكة الةفية ٓ)
 . ُٕٗ/ِ(قفر القعادة كقفير اإللادةٔ)
 . ٓٗٓ(تذكرة النةاة ةػٕ)
 . ِٕ/ٔ(خزانة ا دب ٖ)



  "دراسة وتوثوؼا   توظوف ابن معط الشاهد الشعري يف ألػوته"

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ّٕٓٗ﴾  
  

 مسااملبحث اخل
 للشاهد الشعرييف تىظيفه طريقة ابن معط 

تعػػػد الػػػدرة ا لفيػػػة لػػػي أمػػػـ العربيػػػة مػػػف أ ػػػسر مؤلفػػػات ابػػػف معػػػط شكذلػػػؾ 
لقالقػػتسا كجػػكدة إةكامسػػا لػػي ةػػياغة ال كاأػػد النةكيػػة كالةػػرلية ش كمػػي مػػل 

النةػػك كالةػػرؼ شكمػػف أمػػـ  أبػػكابً  جميػػلى  معػػطو  ا ابػػفي ةػػغر ةجمسػػا دػػد وػػمنس
: الجمػػل بػػيف الةكػػـ النةػػكم كال ػػامد ال ػػعرم لػػي ا لفيػػة القػػمات البػػارزة لسػػذ 

ػػػؿُّ مػػػذ  ال ػػػكامد لػػي أةػػػكر ا ةتجػػػاج شبػػػؿ معظػػػـ مػػػذ   بيػػت كاةػػػد ش ككػػػاف جي
ف كاف لمجسكؿ ال ا ؿ ش مما يدؿ أمى أنػ   ال كامد مف اقت ساد قيبكي  ةتى كا 

كتاب قيبكي  كةاةب  شلكاف أدد ا بيات التي اقت سد بسػا مػف الكتػاب ب ىةف
 ثالثةن كأ ريف  امدا ش مف مجمكع قتةو كثالثيف  امدا .

 كدد اختمفت طري ة تناكل  لم امد ش إليؾ تفةيؿ ال كؿ لي ذلؾ :
كػامال شككػاف ذلػؾ لػي أةػد  ال ػامدً  أك :كاف كثيرا يقػتخدـ لػي نظمػ  بيػتى 

 ؾ أند ةديث  أف بدؿ الفعؿ مف الفعؿ داؿ :أ ر  امدا شمف ذل
 َوَأْبَدُلو اْلِفْعَل ِمن اْلِفْعِل ِإَذا   َكاَن ِبَمْعَناُه َذاَك ِمْثُل ذا
 ِإنَّ َعمى هللِا َأْن ُتَبايعا       ُتْؤَخَذ َكْرَىا أو تجئ طائعا

ثانيا :كاف كثيرا يقتخدـ لي نظم  مكطف ال امد ل ط شككاف ذلؾ لي أةد 
ب اء أممسا داؿ :أ ر  ا  مدا شمف ذلؾ أند ةديث  أف ةذؼ ظربظ كا 

 َوَحْيُثَما ليا دليٌل َباٍق     كقوِلِو : وقاتِم األعماق
 ي ةد ب  دكؿ رؤبة بف العجاج :

 وقاتِم األعماِق خاوي اْلُمْخَتِرق
ثالثػا :كػاف أةيانػػا يقػتخدـ لػي نظمػػ   ػطر بيػت مػػف ال ػامد ش ككػاف ذلػػؾ 

     : أنػػد ةديثػػ  أػػف مجػػيء ةػػاةب الةػػاؿ نكػػرة دػػاؿ : لػػي ثالثػػة  ػػكامد ش منسػػا
اؿي مى  ٍؿ كةى ا طىمىؿٍ   ا نيكًٌرى دىٍبمى ي ييةى  ك كل  :لميًٌ ميكًة ى

 َيُموُح َكأنَّو ِخَملُ    ِلَميَّة ُموِحَشا َطَمُل    كتتمة البيت : 
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رابعا : كػاف أةيانػا يقػتخدـ لػي نظمػ  كممػة ال ػامد ل ػط كيبػيف أنسػا  ػعر 
د ةديث  أػف أمػؿ ظأفظ ككاف ذلؾ لي ثالثة  كامد ش مف ذلؾ أن شليةرينة م اب 

 :المخففة داؿ
ْعِر أيضا ُسِمعَ نةك :   َكأْن َلْم َيْغِن َأْن ال َيرَجُع     َأْن َىاِلُك في الشِّ

لاقػػتدؿ بكممػػة ال ػػامد كمػػي:ظ أف مالؾظشكال رينػػة الم اليػػة مػػي دكلػػ  :ظلػػي 
 ال عرظش كتتمة البيت : 
 ُيوِف اْلِيْنِد قد َعِمُموا   َأْن َىاِلُك ُكلُّ َمْن َيْحَفى َوَيْنَتِعلُ في فتيٍة كسُ 

خامقا:كاف أةيانا يقتخدـ لي نظم  كممة ال امد ل ط كلـ يبيف أنسا  عر 
مكتفيػػػا ب ػػػسرة ال ػػػامد ش ككػػػاف ذلػػػؾ لػػػي مػػػكطف كاةػػػد ش كمػػػك أنػػػد ةديثػػػ  أػػػف 

 العطؼ أمى المجركر دكف إأادة الجار داؿ :
 َضى ِبِو وباْلُغالِم    وَشذَّ ِمْنُو ِبَك واأليامِ مَ نىةكي :   

  :كتتمة البيت
 َفاْذَىْب َفَما ِبك واأليَّاِم ِمن َعَجبِ  َتْيُجوَنا وَتْشِتُمَنا   َفاْلَيوَم َقرَّْبتَ 

قادقػػػػا :كػػػػاف أةيانػػػػا يجمػػػػل لػػػػي نظمػػػػ  لػػػػي ال وػػػػية الكاةػػػػدة بػػػػ كثر مػػػػف 
يثػػ  أػػف معمػػكؿ الةػػفة  ػػامدشككاف ذلػػؾ لػػي ثالثػػة مكاوػػل شمػػف ذلػػؾ أنػػد ةد

الم ػػػبسة المنةػػػكب اقػػػتخدـ لػػػي نظمػػػ   ػػػامديف أةػػػدمما :أف يكػػػكف معمكلسػػػا 
 مجردا مف أؿ ش كا خر : مةمى بسا ش داؿ :

 اْلَحْزُن َباَبا واْلَعُقوُر َكْمَبا   َشْنَباُء َأْنَياَبا وَجاَء َنْصَبا 
 :كتتمة البيت ا كؿ
 َمْحُطوطٌة ُجِدَلْت َشْنَباُء َأْنَياَبا   ِبَمًة َعْجزَاُء ُمْدِبرةً َىْيَفاُء ُمقْ 

 اْلَحْزُن َباَبا واْلَعُقوُر َكْمَبا كاآلخر :    
قابعا :كػاف أةيانػا يقػتخدـ ال ػامد لػي مكوػعيف مختمفػيف طب ػا لمركايػات 

 ش ككاف ذلؾ لي مكول كاةد كمك دكؿ رؤبة :لي  الكاردة
 َنْصُر َنْصٌر َنْصرَاإنِّي وَأْسَطاٍر ُسْطرن َسْطرا     ِلَقاِئُل يا 



  "دراسة وتوثوؼا   توظوف ابن معط الشاهد الشعري يف ألػوته"

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ُّٕٔ﴾  
  

ل د اقتخدم  مػرتيف ا كلػى :أنػد ةديثػ  أػف ةػكر يتعػيف ليسػا التػابل أف 
 يككف أطؼ بياف داؿ:

 َأْكَثُر َما َيُكوُن ِباألْعالم      وبْاُلَكنى َكرَاىَة اإلْبَيامِ 
 َشاِىِدُه َيا َنْصُر َنْصٌر َنْصرا       .............................

 د ةديث  أف تابل المنادل الكادل بد  داؿ:كالثانية :أن
ُم في ِإْبَدال َما ُيَضُم     كقولو : يا َنْصُر َنْصُر َحْتمُ   والضَّ

ثامنػػػػا :كػػػػاف أةيانػػػػا يػػػػذكر لػػػػي نظمػػػػ  الػػػػرأم كالػػػػرأم اآلخػػػػر مػػػػل اقػػػػتد ل  
بال ػػامد شككػػاف ذلػػؾ لػػي  ػػامد كاةػػد كمػػك أنػػد ةديثػػ  أػػف الجػػر بػػػػ ظلػػك ظ لػػذكر 

 لمبرد لرأم قيبكي  داؿ:رأم قيبكي  كرد ا
 وِسيَبَوْيو َجرَّ َبْعَد َلْواَل      َلْواَلك َلْواَله رآه أولى

 َكْم َمْوِطٍن َلْوالَيا   وابُن َيِزيَد َردَّ ىذا الرايا كقوليم :
  كالبيت مك:

 ِبَأْجرَاِمِو ِمن ُقمَِّة النِّْيِق ُمْنَيِوى  َلْوالي ِطْحَت َكَما َىَوى َوَكْم َمْوِطٍن 
تاقػػعا :كػػاف أةيانػػا يوػػمف نظمػػ  بيػػت ال ػػامد لػػيس اقػػتد   لػػي ال وػػية 
التػػي مػػك بةػػددما شكلكػػف لت ػػبي   ػػيء ب ػػيء شككػػاف ذلػػؾ لػػي مكوػػل كاةػػػد 

 شكمك أند ةديث  أف أدـ الجمل بيف اقـظ تظ كخبرما داؿ:        
 َوَرْفُع اَلَت ِحيَن َقْد ُيَباُح    َفالَت حيُن ِمْثُل الَبرَاحُ 

نػػػػػ  دػػػػػد يجػػػػػكز رلػػػػػل ظالةػػػػػيفظ أمػػػػػى أنػػػػػ  اقػػػػػـ ظ تظ كخبرمػػػػػا يكػػػػػكف أراد أ
مةذكلاشكدػػػد  ػػػبس  بػػػػػظ ظ الم ػػػبسة بػػػػػظليسظ لػػػي ةػػػذؼ خبرمػػػا ش كاقػػػتدؿ ب ػػػكؿ 

 َمْن َصدَّ َعْن ِنْيرَاِنَيا   َفَأَنا ابُن َقْيٍس ال َبرَاحُ       ال اأر :
لػػػػػي  بي  ظ تظ بػػػػػػػ ظ ظ لػػػػػي ةػػػػػذؼ الخبػػػػػرش   أنسػػػػػا مثػػػػػؿ ظ ظلػػػػػالمراد ت ػػػػػ

شبينمػػػا ظ ظ تعمػػػؿ لػػػي الةػػػيف لػػػإف ظ تظ   تعمػػػؿ إ  لػػػي الةػػػيف  ؛ا قػػػتعماؿ
 .كغير 
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ككاف ذلؾ  أا را:كاف أةيانا يومف نظم  بيتا مف كول النةاة لمتمثيؿ ش
لي مكول كاةػد ل ػط شدػاؿ لػي بػاب المبتػدأ كالخبػر لػي مكال ػة الموػمر العا ػد 

 مف جممة المبتدأ :
 في َأَنا َأْنَت القاتمي أنت أنا   اِب ُبيَِّنا  َتْمِثيُل َذاَك في اْلِخطَ 

  كتتمة البيت :
 أنا أنت القاتمي أنت أنا      َكْيَف َيْخَفى َعْنَك َما َحلَّ ِبَنا     

كمكذا كاف توميف ابف معػط لم ػكامد ال ػعرية لػي نظمػ  أمػى مػذا النةػك 
 البديل الذم لـ يقبؽ إلي  مف دبؿ .      
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  "دراسة وتوثوؼا   توظوف ابن معط الشاهد الشعري يف ألػوته"
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 املبحث األول
 الشىاهد املتعلقة حبروف اجلر

 مسائل:وتحتو ثالث 

 ظلك ظ ةرؼ ل  دقماف :أكلسما : ةرؼ امتناع لكجكب شكديؿ : لكجكد.
ثانيسما :أف تككف ةرؼ جر شكمذا مكطف ةديثنا ؛ل د اختمػؼ العممػاء لػي 

 ظلك ظ إذا كليسا الومير المتةؿ ػػ المنةكب أك المجركر ػػ .
لػػي ظلك مظشكالكػػاؼ لػػي ظلك ؾظك ػػبسسا ذمػب الخميػػؿ كيػػكنس :ظ أف اليػػاءظ  

لػػي مكوػػل جػػر بػػػػ ظلػػك ظ ؛ ف اليػػاء كأخكاتسػػا  يعػػرؼ كدكأسػػا إ  لػػي مكوػػل 
 ف اليػاء   تنةػب بغيػر اقػـ إ   نةب أك جرشكالنةب لي ظلػك مظ ممتنػل ؛

 كمعسا نكف الكداية كجكبا أك جكازا .
نسػا كجكبػا لػامتنل ك  تخمك منسا كجكبا كمي مجػركرة كيػاء ظلػك مظ خاليػة م

ػ اقػتب اءي ةػؽو لػػػ سػا مجػركرة شكلػي ذلػؾ ػ مػل  ػذكذ  ككنسػا منةػكبة كتعػيف ككن
 ظ .  (ُ)ظلك ظ ش كذلؾ أنسا مختةة با قـ غير م ابسة لمفعؿ 

كدد أنكر المبرد اقتعماؿ ظلػك مظ كأخكاتػ  ش ظ كزأػـ أنػ    يكجػد لػي كػالـ 
البةػػرييف كالكػػكلييف كالخميػػؿ  مػػف يةػػت  بكالمػػ  . دػػاؿ ال ػػمكبيف : اتفػػؽ أ مػػة

كقػػيبكي  كالكقػػا ي كالفػػراء أمػػى ركايػػة ظ لػػك ؾ ظأػػف العػػرب ش لإنكػػار المبػػرد لػػ  
مىذىيىافه  
 ظ.(ِ)

                                                           

شالتكط ػػة لم ػػمكبيف ُِِ/ّش ػػرح المفةػػؿّّٕ/ِش كينظر:الكتػػاب ٖٓ/ّ(   ػػرح التقػػسيؿ ُ)
ش ػػػػػػػرح ابػػػػػػػف ِِٗ/ِشالمقػػػػػػػاأدَِٔشالجنػػػػػػػى الػػػػػػػداني / ِٓٗش رةػػػػػػػؼ المبػػػػػػػاني /ِِْ/

ش ػػػػرح ا  ػػػػمكني ُُِش َُِ/  ِشا  ػػػػبا  كالنظػػػػا ر َِّٓ/ٔشتمسيػػػػد ال كاأػػػػدٖ/ّأ يػػػػؿ
 .ُٖ/ِشالدرر المكامل ْٓٓ/ُ

ش  ػػػػػػػػػػػػػرح ٖٓ/ّش  ػػػػػػػػػػػػػرح التقػػػػػػػػػػػػػسيؿ ٕٔ/ّكينظػػػػػػػػػػػػػر: الم توػػػػػػػػػػػػػب  َٓٔ(  الجنػػػػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػػػػداني /ِ)
.كبػػالرجكع إلػػى ُٖ/ِشالػػدرر المكامػػل َِّٓ/ٔشتمسيػػد ال كاأػػدٖ/ّش ػػرح ابػػف أ يػػؿَُِ/ّالمفةػػؿ

 كتاب التكط ة لم مكبيف لـ أجد مذا الكالـ ل  ش كلعم  لي كتاب آخر ل .
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كخػػالؼ ا خفػػش البةػػرييف كدػػاؿ :إف الكػػاؼ كاليػػاء لػػي ظلػػك مظ كظلػػك ؾظ 
لػػي مكوػػل رلػػلش كاةػػت  بػػ ف الظػػامر الػػذم كدعػػت مػػذ  الكنايػػات مكدعػػ  مرلػػكع 

نما ت أالمػة الرلػل أمػى أالمة الجر دخمت أمى الرلل مامنػا كمػا دخمػ كداؿ كا 
ظمػػػا أنػػػا ك نتظكظأنػػػتظ مػػػف أالمػػػات المرلػػػكع كمػػػك مامنػػػا لػػػي  :الجػػر لػػػي دػػػكلسـ

مكول مجركرشككذلؾ الكاؼ كالياء مػف أالمػات المجػركر كممػا ليظلػك مظ كظ 
لػػػي  لػػػك ؾ ظمػػػف أالمػػػات المرلػػػكع شكيؤيػػػد ذلػػػؾ أنػػػؾ تجػػػد اٍلميكىنفػػػى يقػػػتكم لفظػػػ 

الخفػػػػض كالنةػػػػب لت ػػػػكؿ : وػػػػربتؾ كمػػػػررت بػػػػؾ شكيقػػػػتكم أيوػػػػا لػػػػي الرلػػػػل 
نا كمر بنا كدمنا ظ لتككف النكف كا لؼ أالمة بى رى كالنةب كالخفض لت كؿ :ظ وى 

ذا كػػػػاف كػػػػذلؾ جػػػػاز أف تكػػػػكف الكػػػػاؼ لػػػػي  المنةػػػػكب كالمجػػػػركر كالمرلػػػػكع ش كا 
 را ف مكوػػػل ظ أنػػػت ظ كظ أنػػػت ظ لػػػي مكوػػػل الكػػػاؼ كيفػػػرؽ بػػػيف إأرابسمػػػا بػػػال

 .    (ُ)كد  ت ا ةكاؿ 
كدد تعػرض ابػف معػط لػي ألفيتػ  لمةػديث أػف ظلػك ظ إذا لةػؽ بسػا الوػمير 

 المتةؿ المجركر أك المنةكب ل اؿ :
 َلْواَلَك َلْواَلُه َرآُه َأْوَلى          َوِسيَبوْيِو َجرَّ َبْعَد َلْواَل    
 (2)ُن َيِزيَد َردَّ ىذا الرَّاَياواب       َكَقْوِلِيْم َكْم َمْوِطٍن َلْواَلَيا 

 -ر المتةػػػؿ لػػػذكر مػػػذمب قػػػيبكي  كمػػػك أف ظلػػػك ظ إذا كدػػػل بعػػػدما الوػػػمي
كأف الكاؼ كالياء كالساء لي مكول جر  ػ تككف ةرؼ جرشالكاؼ كالياء كالساء 

 بسا .
كاقت ػسد ابػف معػػط أمػى ةديثػ  بػػبعض بيػت ليزيػد بػػف الةكػـ كمػك مػػكطف 

 ي  كمك دكل  :ال امد الذم اقت سد ب  قيبك 
 
 

                                                           

ش التكط ػػػػػة  ٓٔشإ ػػػػػتالؼ النةػػػػػرة/ْٖٓ/ ِشكينظػػػػػر: اإلنةػػػػػاؼُِِ/ّ(   ػػػػػرح المفةػػػػػؿ ُ)
 .ٖٕٔ/ ِش فاء العميؿ ْٔٗش رةؼ المباني / ِّْش ِِْلم مكبيف /

 .َِٕ/ُ(  الةفكة الةفية ِ)
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 (1)َوَكْم َمْوَطٍن َلْواَلي ِطْحَت َكَما َىَوى   ِبَأْجرَاِمِو ِمْن ُقمَِّة النِّْيِق ُمْنَيِوى
ل ػػػد اتةػػػمت ظلػػػك ظ  بالوػػػمير اليػػػاء الػػػذم أةػػػم  أف ي ػػػل لػػػي مةػػػؿ الجػػػر 
كالنةػػب ش كمػػذا اقػػتد ؿ أمػػى مجػػيء ظلػػك ظ متةػػمة بالوػػما ر ش كليػػ  رد أمػػى 

 ذلؾ لي كالـ العرب . المبرد الذم أنكر
كبالرجكع إلى كتاب الفةػكؿ  بػف معػط لػـ نجػد لػ  رأيػا قػكل نقػبة الػرأم 
 لقيبكي  ل ط ل اؿ :ظ كلك  مػل الموػمر شالكػاؼ كالسػاء كاليػاء شك كلػؾ :لػك ؾ ش

 ظ.(ِ)كلك م شكلك   شلمك  ةرؼ جر أند قيبكي  ش مل مذ  الوما ر الثالثة 

الكػػاؼ ةػػرؼ مػػف ةػػركؼ الجػػر شكلسػػا معػػاف :ا كؿ:كمػػك أ ػػسر معانيسػػا 
 .(ّ)الت بي 

 ف ش كأف بعوسـ ديؿ ل : كيؼ الثاني:ا قتعالءشذكر  ا خفش كالككليك 
 .(ْ)؟ ل اؿ :كخير  أم: أمى خير أةبةت

                                                           

ش ّٓٗ/ُش قػػر ةػػناأة اإلأػػراب ِْٕ/ِ(  البيػػت مػػف بةػػر الطكيػػؿ شليزيػػد بػػف الةكػـػ لػػي الكتػػاب ُ)
شكبػال ُُٖ/ّش  ػرح المفةػؿ  ُُٕش ا زميػة /َِِ/ِش  رح أبيػات قػيبكي   ِٗٓ/ِالخةا ص 

 ٔ:شتمسيػػػػػػػد ال كاأػػػػػػػدُٖٓ/ّش ػػػػػػػرح التقػػػػػػػسيؿَٓٔشالجنػػػػػػػى الػػػػػػػداني/ُٗٔ/ِنقػػػػػػػبة لي:اإلنةػػػػػػػاؼ
      .ِٕ/ُشالمنةؼ ُُٗ/ُشالممتل لي التةريؼ ِٓٗشرةؼ المباني /َُّٓ/
ب جرامػػ  . مكل:قػػ ط .المغػػة: مػػكطف :أراد بػػ  الم ػػسد مػػف م ػػامد الةػػرب . طةت:ممكػػت     

كمػػػك الجقػػػد.  ال مػػػة : أأمػػػى الجبػػػؿ. النيؽ:أرلػػػل  -بكقػػػر الجػػػيـ  -جػػػراـ :جمػػػل جػػػـر :ا 
منسكل:قادط  . المعنى :كثير مف م ػامد الةػركب لػك  كجػكدم معكػـ   .مكول لي الجبؿ

 ليسا لق طت ق كط مف يسكل مف أأمى الجبؿ بجميل جقم   .
 . ُِْ(  الفةكؿ الخمقكف /ِ)
ش ارت ػػاؼ ِْ/ٖش  ػػرح المفةػػؿ ِٕٓشأقػػرار العربيػػة / َِٖ/ُ(  ينظػر: قػػر ةػػناأة اإلأػػراب ّ)

 . ٕ/ّش مغني البيب  َُُٕ/ّالورب 
ش ارت ػػاؼ ََِش رةػػؼ المبػػاني / َُٕ/ّشكينظػػر :  ػػرح التقػػسيؿ ُِش ُُ/ّ(  مغنػػي المبيػػب ْ)

ش ػػػػػػرح الػػػػػػدماميني أمػػػػػػى المغنػػػػػػي ِٕٔ/ِشالمقػػػػػػاأد ْٖش الجنػػػػػػى الػػػػػػداني /ُُِٕ/ّالوػػػػػػرب 
 .ُٓٗ/ْشممل السكاملَُُ/ِ



  "دراسة وتوثوؼا   توظوف ابن معط الشاهد الشعري يف ألػوته"

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ّٕٕٔ﴾  
  

الثالث :ذكر بعوسـ لمكاؼ معنى آخر شكمك أف تكػكف بمعنػى البػاء .دػاؿ 
دػػد ديػػؿ لػػ  كيػػؼ أةػػبةت؟ل اؿ : كخيػػر . دػػاؿ: يجػػكز لػػي مػػذا ك ػػكؿ العجػػاج ك 

 . (ُ)المثاؿ أف تككف الكاؼ بمعنى الباء 
كاأتػػرض ابػػف م ػػاـ أف تكػػكف الكػػاؼ بمعنػػى البػػاء ش كديػػؿ :مػػي لمت ػػبي  

 . (ِ)أمى ةذؼ مواؼ ش أم: كةاةب خير 
نَا فُِكُىْ كًََا أَزْسَهْ الرابل:التعميؿشذكر  ا خفش كغير شكجعمكا من  دكل  تعالى ظ

 . (ّ)داؿ ا خفش : أم: لما لعمت مذا لاذكركني  (ُُٓ)الب رةشظ زَسُىالً يِّنكُىْ
ػ ظمػػػػػػػاظ لػػػػػػػي نةػػػػػػػك :ظقػػػػػػػمًٌـ كمػػػػػػػا خامس:المبػػػػػػػادرة شكذلػػػػػػػؾ إذا اتةػػػػػػػمت بػػػػػػػال
 . (ٔ)ظ كمك غريب جدا (ٓ)ظشكظةًؿ كما يدخؿ الكدت (ْ)تدخؿ

 داؿ  (ُُ)ال كرلشظ ٍْءٌنَُْسَ كًَِثْهِهِ شَ القادس:التككيد كمي الزا دة نةك :ظ
الت ػػدير :لػػيس  ػػيء مثمػػ  ؛إذ لػػك لػػـ ت ػػدر زا ػػدة ةػػار المعنػػى  :ا كثػػركف

 .(ٕ)ليس  يء مثم  ش ليمـز المةاؿ ش كمك إثبات المثؿ 
كاختمؼ العمماء مؿ ت ػل الكػاؼ الجػارة اقػما مرادلػةن لػػػ ظمثػؿظ لػي ا ختيػار 

 .  (ٖ) لي الوركرة ل ط ت ل اقما إ  ذمب قيبكي  إلى أف الكاؼ    أك   ؟

                                                           

 . ُِ/ّكينظر: مغني المبيب  ٖٔ(  الجنى الداني /ُ)
 .ََُ/ِش كينظر:  رح الدماميني أمى المغني  ُِ/ّ(  مغني المبيب ِ)
ش ػػػػػرح  ّٔٔ/ُش  ػػػػػرح الكاليػػػػػة ال ػػػػػالية َُٕ/ّكينظػػػػػر:  ػػػػػرح التقػػػػػسيؿ  ْٖ(  الجنػػػػػى الػػػػػداني /ّ)

 . ََُ/ِالدماميني أمى المغني 
 ا .(  أم: قمًٌـ بمجرد الدخكؿ ش أم :مبادر ْ)
 (  أم : بادر إلى الةالة بمجرد دخكؿ الكدت .ٓ)
 .ُٓٗ/ ْشممل السكامل َُِ/ِكينظر: رح الدماميني أمى المغني  ُٖ/ّ(  مغني المبيب ٔ)
 .ٕٔ/ٔش الدر المةكف َُِ/ِش  رح الدماميني أمى المغني ُٗ/ّ(  مغني المبيب ٕ)
شارت ػػػاؼ ِّْ/ْوػػػي ش ػػػرح الر َٖٓ/ِشكينظػػػر:ش البقػػػيط  ػػػرح الجمػػػؿ  ِّ/ُ( الكتػػػاب ٖ)

 . ِٕٔ/ِش المقاأد ِِ/ّشمغني المبيب ٖٕش الجنى الداني/ُُّٕ/ّالورب 
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ش ككثيػر مػف النةػكييف  (ّ)ش كابف مالؾ  (ِ)ش كالفارقي  (ُ)كذمب ا خفش 
إلػػػى أف الكػػػاؼ ت ػػػل اقػػػما لػػػي ا ختيػػػار ش ليجػػػكز لػػػي نةك:ظزيػػػد كا قػػػدظأف  (ْ)

.ككدػػل مثػػؿ مػػذا لػػي  (ٓ)تكػػكف لػػي مكوػػل رلػػل ش كا قػػد :مخفكوػػا باإلوػػالة 
)آؿ ظفَأأأأأخََفُيُ فُِأأأأأهِ لػػػػػي دكلػػػػػ  تعػػػػػالى :ظ كتػػػػػب المعػػػػػربيف كثيػػػػػرا ش دػػػػػاؿ الزمخ ػػػػػرم

لػ نفخ لػػي ذلػػؾ  ظش أم:وػػمير راجػل لمكػػاؼ مػػفظ كسي ػة الطيػػر:إف ال(ْٗأمػرافش
ظش  (ٔ)ال يء المماثؿ لسي ة الطير ليككف طيرا ليةير طيرا كقا ر الطيكر ةيػا 

 . (ٕ)كداؿ أبك ةياف إف الومير لي  يعكد أمى الكاؼ ش أك أمى مكوعسا
مواء إلى إف الكاؼ تكػكف اقػما أبػدا ؛ نسػا بمعنػى  كذمب أبك جعفر بف

 . (ٖ)ظمثؿظ شكما مك بمعنى اقـ لسك اقـ 
كرد  ا كثركف بمجي سا أمى ةرؼ كاةد شك  يككف أمى ذلؾ مف ا قماء 

 . (ٗ)الظامرة إ  مةذكؼ من  أك  اذ ش كبكركد زيادتسا ش ك  تزاد إ  الةركؼ 
 الكاؼ ل اؿ : كتطرؽ ابف معط لي ألفيت  لمةديث أف

                                                           

شالجنػػى ُُّٕ/ّشارت ػػاؼ الوػػرب ِّْ/ْش  ػػرح الروػػي ُٖٓ/ِ( ينظػػر: البقػػيط  ػػرح الجمػػؿ ُ)
شكفايػػة المعػػاني لػػي ةػػركؼ المعػػاني ُٗٗ/ْش السمػػل َُّ/ِش  ػػرح الػػدماميني أمػػى المغنػػي ٕٗ/
/ْٓ. 

ش المقػػػػػػػػػا ؿ البغػػػػػػػػػداديات ّٖٓش ّٕٓ/ُش المقػػػػػػػػػا ؿ البةػػػػػػػػػريات  َِٔوػػػػػػػػػدم /(  اإليوػػػػػػػػػاح العِ)
 .ْٓش كفاية المعاني لي ةركؼ المعاني /ْٖٗ/ِشكينظر: الم تةد  رح اإليواح ّٖٗ/ُ

ش  ُُّٕ/ّش كينظػػر :ارت ػػاؼ الوػػرب  ّٔٔ/ُش  ػػرح الكاليػػة ال ػػالية  َُٕ/ّ(   ػػرح التقػػسيؿ ّ)
 . ُٕٔ/ِش  فاء العميؿ  ِٕٔ/ ِالمقاأد 

 .ْٓشكفاية المعاني لي ةركؼ المعاني /ْٖش الجنى الداني /ِّ/ّمغني المبيب  (ْ)
 ُْٓ/ُش  ػػػرح الممػػػل لمةػػػفساني ُِٖ/ُش كينظػػػر :قػػػر ةػػػناأة اإلأػػػراب ِّ/ّ( مغنػػػي المبيػػػب ٓ)

 ُُِٕ/ّش ارت ػػػػػػػاؼ الوػػػػػػػرب ِْ/ٖش ػػػػػػػرح المفةػػػػػػػؿ ُٖٓ/ِشالبقػػػػػػػيط  ػػػػػػػرح الجمػػػػػػػؿ ُٓٓش
 .ُٗٗ/ْشممل السكامل  َُْ/ِالمغني ش رح الدماميني أمى ْٖشالجنى الداني /ُُّٕش

 .ّْٔ/ ُ(  الك اؼ ٔ)
 .ُّٔ/ّ(  البةر المةيط ٕ)
 .ْٓش كفاية المعاني لي ةركؼ المعاني /ُٗٗ/ْشممل السكامل  ٕٗ(  الجنى الداني / ٖ)
 .ُٗٗ/ْ( ممل السكامل ٗ)
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 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية
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 اْسَما َوَحرَفا ِمْثَل َما َيبِينُ    َواْلَكاُف ِلمتَّْشِبيِو َقْد َتُكوُن  
 (1)في َقْوِل َمْن َجَمَع بين َكاَفْين   َوَصاِلَياٍت َكَكَما ُيْؤثََفْينُ 

لذكر أف الكاؼ الجارة تككف ةرلا تفيد الت بي  كتككف اقما ش إ  أننا 
ديد الكاؼ ا قمية إذا قب ت بةرؼ جر ل ط ش نمةظ مف كالـ ابف معط أن  

                                                          كمذا يتوب مف ال امد الذم اقت سد ب  لي ألفيت  كمك دكؿ ال اأر :               
ا ييٍؤثىفىٍيفي  اًليىاتو كىكىمى كىةى
(ِ). 

                                                           

 .  ِٖٔ/  ُ(  الةفكة الةفية ُ)
كف مػف الرجػز دػاؿ : كربمػا ةقػب مػف كاأتػرض البغػدادم أف يكػ ( البيت مف بةػر القػريل شِ)

ت   يةقف العركض أن  مف الرجػز كمػا تكممػ  بعوػسـ ش  ف الرجػز   يكػكف ليػ  معمػك 
ٍي نيؤىيىٍف كىغىيٍ  :ليرد إلى مفعك ت . كدبؿ البيت اجى جى دفيف                 ًر نيٍؤمو كىةى اًزؿو أىٍك كى دٌو جى  كىغىٍيًر كى

ش الجنػػػى ُْٔ/ُش  ػػػرح الكتػػػاب لمقػػػيرالي ِّ/ُاب كمػػػك لخطػػػاـ المجا ػػػعي لػػػي : الكتػػػ
ش ُْٓ/ْش ػػػرح أبيػػػات مغنػػػي المبيػػػب لمبغػػػدادم ٗٓ/ْش  ػػػرح  ػػػكامد ال ػػػالية ٕٗالػػػداني /

ش المقػا ؿ البةػريات َُْ/ ْش ٓٗ/ِالم توػب  نقبة لػي : ش كبالُّّ/ِخزانة ا دب 
ش التبةػػػػػػػػػرة كالتػػػػػػػػػذكرة ِِٖ/ُشقػػػػػػػػػر ةػػػػػػػػػناأة اإلأػػػػػػػػػراب ّٖٔ/ِشالخةػػػػػػػػػا صّٖٓ/ُ
ش  ػػػػػػرح الكاليػػػػػػة لمروػػػػػػي َُٕ/ّش  ػػػػػػرح التقػػػػػػسيؿ ُِٖفةػػػػػػكؿ الخمقػػػػػػكف /شالُٕٓ/ِ
 .ِْ/ِشمغني المبيب  ِٗٗ/ُش التعمي ة أمى الم ربِّّ/ْ

النػار ش أم : قػكدتسا كغيػرت الةػاليات :أراد بسػا ا ثػالي أيوػا ش  نسػا دػد قػعفتسا  المغة:
 .لكنسا

 ل در .ا ثالي : جمل أثفية ش كمي ا ةجار الثالثة التي ينةب أميسا ا
كلػػي البيػػت  ػػامد آخػػر كمػػك دكلػػ  : يػػؤثفيف ش ل ػػد اختمػػؼ النةكيػػكف لػػي كزنػػ  ل ػػاؿ دػػـك : 
ٍلعمف ش كالسمزة زا دة ش كالفاء لي  لاء الفعػؿ ش لكػاف يجػب أف ي ػكؿ ييثٍفىػٍيف لكنػ  جػاء  كزن  ييؤى
اء أمػػػى ا ةػػػؿ لموػػػركرة ش كأمػػػى مػػػذا لى ىثفيفػػػة أىٍلعيكلػػػة ش ل ةػػػمسا أثفكيػػػة ش دمبػػػت الػػػكاك يػػػ

 كأدغمت لي الياء ش ككقرت الفاء لتب ى الياء أمى ةالسا .
كداؿ دـك :كزنػ  ييفىٍعمىػٍيف لػالسمزة أةػؿ ككزف أثفػيف أمػى مػذا لعمػيف ش ل كلػ  : ن ثفػؾ ش كزنػ      

تىفىعفمف ش   يةب ليػ  غيػر  كلػك كػاف مػف ثفيفػت ال ػدر ل ػاؿ : تىثىففػاؾ ش كمعنػا  ةػار أأػدا ي 
ش كينظر:خزانػة ُِْش ُُْ/ْا .  رح أبيات مغنػي المبيػب لمبغػدادم ةكلؾ كا ثالي تظالر 

 . ُّٔ/ِا دب 
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  ﴿َّٕٕ﴾  
  

سػا كالػا ثانيػة ؛ لك نػ  خػؿ أميةيث أجػرل الكػاؼ الجػارة مجػرل ظمثػؿظ شل د
ش ير المةػدر ك نػ  داؿ:كمثػؿ إثفا سػا:كمثؿ ما يػؤثفيف . كظمػاظمل الفعػؿ بت ػدداؿ

 . (ُ)أم:أنسا أمى ةالسا ةيف أثفيت 
كأكفدى ابف معط ما ذمب إلي  لي كتابػ  ظالفةػكؿ الخمقػكفظ أنػدما تعػرض 

 لمكاؼ ل اؿ: كالكاؼ تككف اقما لي دكؿ ال اأر :             
 (2)َنا ِبَكاْبِن الماء ُيْجَنُب َوْسَطَناَفُرحْ 

 .(3) َوَصاِلَياٍت َكَكَما ُيْؤَثَفْينُ  :          ال اأر كدكؿ 

 ش(ٓ)كذمػػػب الككليػػػكف  ش(ْ)ربظ ةػػػرؼ مػػػف ةػػػركؼ الجػػػر أنػػػد البةػػػرييفظ
 . (ٔ)كابف الطركاة إلى أنسا اقـ 

العطػػػػؼ ظالػػػػكاك كالفػػػاء كبػػػػؿظ كيب ػػػػى ا قػػػػـ  كدػػػد توػػػػمر ظربظ بعػػػػد ةػػػرؼ
 (ٕ)مجركرا بعدماشكدد اختمؼ العمماء لي أامؿ الجر لي ا قـ ؛لذمب قػيبكي  

                                                           

ش ػػػرح أبيػػػات الكتػػػاب  بػػػف ّٗٓ/ُشكينظػػػر : المقػػػا ؿ البةػػػريات  ُّٓ/ِ( خزانػػػة ا دب ُ)
 .ِْ/ٖش  رح المفةؿ ُِِ/ُالقيرالي 

نقػبة لػي بمفػظ :كرةنػاش كبػال  ُّٕ( البيت مف بةر الطكيؿ شكمك  مرئ ال يس لي ديكان  /ِ)
 ش كمكةدر بيت أجز  :ِٖٓ/ِش البقيط  رح الجمؿ ُِٖ: الفةكؿ الخمقكف / 

 تةكب لي  العيف طكرا كترت ي
 المغة : ابف الماء : طا ر ش ككؿ طا ر ي لؼ الماء .

ال امد : دكل  بكابف ةيث جاءت الكػاؼ اقػما لككنسػا مجػركرة بالبػاء كالمعنػى كروػا بمثػؿ ابػف 
 .الماء

 .ُِٗش ُِٖقكف /(  الفةكؿ الخمّ)
ش ّّٔ/ُش المبػػاب لػػػي أمػػؿ البنػػاء كاإلأػػػرابّٖٔ/ِش الم تةػػد  ػػػرح اإليوػػاح َٕٓ/ُ( ا ةػػكؿ ْ)

 .ُّٕٕ/ْشارت اؼ الوربِٗٔش رح ا لفية  بف الناظـ /َٖٔ/ِالبقيط  رح الجمؿ 
 .َِٖشأقرار النةك/ َٖٔ/ِشالبقيط  رح الجمؿّّٔ/ُ( ينظر:المبابٓ)
 . ِْٖ/ِشالمقاأدّْٗشالجنى الداني /ُّٕٕ/ْرت اؼ الوربشأَٖ/ِ(البقيط  رح الجمؿ ٔ)
 .ِٖٗ/ْش رح الروي ٕٔ/ِش كينظر : الكناش لي النةك كالتةريؼُِٔش َُٔ/ُ( الكتاب ٕ)



  "دراسة وتوثوؼا   توظوف ابن معط الشاهد الشعري يف ألػوته"

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ُّٕٕ﴾  
  

ب ػػػاء أممساشكذلػػػؾ بعػػػد (ُ)ش كجمسػػػكر البةػػػرييف  شإلػػػى أنػػػ  يجػػػكز ةػػػذؼ ظربظ كا 
.كأف العمػػػػػؿ لػػػػػػػ ظربظ (ِ)ظبػػػػػؿظ كظالفػػػػػاءظ دميؿشكبعػػػػػد ظالػػػػػكاكظ كثيػػػػػرشكدكنسف نػػػػػادر

 المةذكلة .
كدػػػػػد اةػػػػػت  البةػػػػػريكف:ب ف الػػػػػكاك لػػػػػي ا ةػػػػػؿ لمعطؼشكالعطػػػػػؼ يكػػػػػكف 
لمقماء كا لعاؿ كالةركؼ ؛لسي غير مختةةشكما   يختص   يعمػؿ إ  أف 
ينػػػكب أػػػف مخػػػتصش  يظسػػػر معساشلكػػػذلؾ كاكظ ربظمػػػي لمعطؼشكتػػػدخؿ أمػػػى 

 .(ّ)ظربظ كما تدخؿ أميسا الفاء كظبؿظ كلـ ي ؿ أةد أنسما تجراف ش لكذلؾ الكاك 
:أف العرب جعمت الػكاك بمنزلػة ظربظ (ٓ)كجمسكر الككلييف ش(ْ)كذمب المبرد

 .(ٔ)كخفوت بسا كما تخفض بػػ ظربظش كما جعمت الكاك بمنزلة ظملظ
كاةػػت  المبػػرد كالككليػػكف بػػ ف الػػكاك دػػد تػػ تي لػػي أكؿ الكػػالـ كلػػيس منػػاؾ 

 .(ٕ)معطكؼ أمي  
أكؿ ال ةػا د لعمػ  كالجكاب أمى ما اةػت  بػ  المبػرد الككليػكف أف العطػؼ 

 أمى ما لي النفس ش كما داؿ زمير أكؿ دةيدت  :
 (8)َدْع َذا َوَعدِّ اْلَقْوَل في َىِرِم   َخْيِر اْلُبَداِة وِسيِِّد اْلَحَضِر 

                                                           

 .َِٖشأقرار النةك/ ٕٕٕشتكويب الم اةد ُْٕٔ/ْشارت اؼ الورب  ٕٔ/ِ( ينظر :الكناش ُ)
ش ػرح َِٗ/ُشالتبةػرة كالتػذكرة َِِلعوػدم /شكينظر :اإليواح اِٗٔ(  رح ا لفية  بف الناظـ /ِ)

 .ُّْشالفكاك  الجنية /ِِٓ/ُ/ـُشالبديل لي أمـ العربية جِِّالدركس لي النةك/ 
 . َٕٖ/ِش البقيط  رح الجمؿ ِِٓ/ُ/ـُش كينظر:البديل جّٔٔش ّٓٔ/ُ( المباب ّ)
 ْش ػػػػػػرح الروػػػػػػي َٕٖ/ِش البقػػػػػػيط  ّٓٔ/ُشكينظر:المبػػػػػػاب ّْٕش ّْٔش ُّٖ/ِ( الم توػػػػػػب ْ)

 . ٖشتذكرة النةاة / ُْٕٔ/ْشارت اؼ الورب ٕٔ/ِشالكناش ِٖٗ/
ش الجنػػى الػػداني ٕٕٕ/ِشتكوػػيب الم اةػػد ٕٔ/ِش الكنػػاش ِٖٗ/ْش  ػػرح الروػػي ّٓٔ/ُ(المبػػاب ٓ)

 .َِٖشأقرار النةك/ِِِ/ْشممل السكامل ُِْشالعكامؿ الما ة النةكية/ُْٓ/
ش المقػػاأد ِٖٗ/ْش ػػرح الروػػي ّْٕش ّْٔ/ِشكينظػػر : الم توػػب َٕٖ/ِ(البقػػيط  ػػرح الجمػػؿ ٔ)

 .ِِِ/ْش ممل السكامل ُِٗ/ُش رح اآلجركمية لمقنسكرم  َٕٓ/ّش الم اةد ال الية  ِٕٗ/ِ
 . ِٕٗ/ِش كينظر:المقاأد ّٔٔ/ُ(المباب لي أمؿ البناء كاإلأراب ٕ)
د بمفػظ :خيػر الكسػكؿ ش المقػاأ ِٗ( البيت مف بةر الكامؿ ش لزمير بف أبي قممى لي  ػرح ديكانػ  /ٖ)

 =.ّٗ/ِشالدرر المكامل  ِِِ/ْش ممل السكامل َّٗٓ/ٔش تمسيد ال كاأد ِٕٗ/ِ



  "دراسة وتوثوؼا   توظوف ابن معط الشاهد الشعري يف ألػوته"

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ِّٕٕ﴾  
  

نمػػػا أػػػادتسـ الغػػػزؿ أكؿ ال ةػػػا د  كلػػػـ يقػػػبؽ لػػػي المفػػػظ مػػػا ي ػػػار إليػػػ  شكا 
أطفػكا أك أ ػاركا طالؿ كنةػك ذلػؾ ش لػإذا تػرؾ مػذا لػي أكؿ دةػيدة ش شكذكر ا

 . (ُ)إلى ما ي دركف مف ذلؾ المفسـك ش بم توى كثير مف اقتعمالسـ أك أكثر  
ب اء أممسا ل اؿ :  كدد تةدث ابف معط لي ألفيت  أمى ةذؼ ظربظ كا 

ْعِر ُربَّ َوْحَدَىا.......................  .     َوَأْضَمُروا في الشِّ
 (2)َكْقوِلِو َوَقاِتِم األْعَماقِ    َما ليا َدِليٌل َباٍق      َوَحْيثُ 

ب ػػػاء أممسػػػػا لػػػي ا قػػػػـ  لػػػذمب ابػػػف معػػػػط إلػػػى أنػػػ  يجػػػػكز ةػػػذؼ ظربظ كا 
بعدماشكخص ذلؾ بال عر كيككف بعد ةرؼ الكاك ش متبعا ذلؾ قيبكي  كجمسكر 

 البةرييف ش كاقت سد لي ألفيت  بمكطف ال امد لرؤبة بف العجاج كمك :
 (3)َتِرقَوَقاِتِم اأَلْعَماِق َخاوي اْلُمخْ 
 (ْ)ل د أومر ظربظ بعد الكاك كجر بسا ظ دا ـظ 

 
                                                                                                                                       

كا قت ساد لي مذا البيت مف بػاب التنظيػر ؛ ف البةػث لػي كاك ظربظ شلػإف ال ا ػؿ بػالعطؼ لػي  =    
الػػكاك التػػي لػػي أكؿ ال ةػػا د نظفػػر بسػػذا البيػػت ؛  ف ال ػػاأر أ ػػار بػػػػ ظذاظ إلػػى مػػا لػػي نفقػػ  ش ك  

 كف دبؿ البيت  ي ا .يعرل
 .  َّٗٓ/ٔشتمسيد ال كاأد  َٕٓ/ّشالم اةد ال اليةَٕٖ/ِكينظر:البقيطِٕٗ/ِ:المقاأد (ُ)
 .    َّٗ/ ُ( ينظر : الةفكة الةفية ِ)
فىؽٍ  ش كبعد  : َُْ( البيت مف الرجز ش لرؤبة بف العجاج لي ديكان  /ّ) ـً لىمفاًع اٍلخى  ميٍ تىًب  ا ىٍأالى
ش إيوػػػػاح  ػػػػػكامد ِٕٗ/ْش ْٖ/ُش  ػػػػرح الروػػػػػي ُٔٗش تر ػػػػيب العمػػػػػؿ /َِٗ/ُرة التبةػػػػرة كالتػػػػػذك 

ش  َُِ/ْش كبػػال نقػػبة لػػي :الكتػػاب َْٕش َّٕ/ّش الم اةػػد ال ػػالية ُّٓػ ُُّ/ِاإليوػػاح 
شالبقػػػيط  ػػػرح ّٕٖ/ِشالم تةػػػد  ػػػرح اإليوػػػاح ِٓٗ/ِش الخةػػػا ص َِِاإليوػػػاح لمفارقػػػي /

 . َّٖٓ/ٔش تمسيد ال كاأد ُْٓي /شالجنى الدانُِٓشالفةكؿ الخمقكف /ٖٗٔ/ِالجمؿ 
 المغة : ال تمة : الغبرة إلى الةمرة .ا أماؽ :جمل أمؽ ػػ بفتب العيف كومسا ػ ما بىعيدى مف أطراؼ المفاكز .

الخػػاكم : الخػػالي  . المختػػرؽ :ػػػ بفػػتب الػػراء ػ مكػػاف ا ختػػراؽ .ا أػػالـ :جمػػل أمػـػ شكمػػي الجبػػاؿ التػػي يستػػدل بسػػا 
الخفػػؽ :ػػػ بفػػتب الخػػاء كقػػككف الفػػاء ػ  البمػػد ي ػػب  بعوػػسا بعوػػا ش لت ػػتب  أميػػؾ السدايػػة..يريػػد أف أأػػالـ مػػذا 

 مةدر خفؽ القراب كخف ت الراية إذا تةركت كاوطربت ؛كتةريؾ الفاء وركرة .
 ::ظ كربما أومرت إذا نابت أنسا الكاك ك كؿ ال اأر  ُِٓداؿ ابف معط لي الفةكؿ / (ْ)

 كداتـ ا أماؽ خاكم المخترؽ ظ.                                            



  "دراسة وتوثوؼا   توظوف ابن معط الشاهد الشعري يف ألػوته"

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ّّٕٕ﴾  
  

 املبحث الثاني
 املنصىباتشىاهد متعلقة ب

 وتحتو أربع مسائل:

 .(ُ)مكرك  ش أك ما جرل مجرا   التةذير مك:إلزاـ المخاطب ا ةتراز مف
 مػػف ا بػػكاب النةكيػػة الناةػػب لممفعػػكؿ دػػد يكػػكف لعػػال موػػمرا شكالتةػػذير

ش كدػد يكػكف مػذا اإلوػمار كاجبػا كدػد يكػكف التي يومر ليسا أامؿ المفعػكؿ بػ 
جػػا زا ليوػػمر العامػػؿ كجكبػػا لػػي ثػػالث ةػػكر مػػي : إف كػػاف بػػػ ظإيػػاؾظ كأخكاتػػ  
كجػػب إوػػمار ناةػػب  مطم ػػا أأنػػي لػػي إلػػراد  كتكػػرار  كالعطػػؼ أميػػ  نةك:إيػػاؾ 

يػا ش كا  ػرف يػاؾ كال ف ػرًٌ ش كا  ف كػاف التةػذير بغيػر ظإيػاظ مف ال ف ػرًٌ . كا  ؾ إيػاؾ مػف ال ف
ػػؾ كالقػػيؼى شكال ػػيطاف ككيػػد ظ  لػػـ يمػػـز اإلوػػمار إ  مػػل العطػػؼ نةػػك :مػػاًز رأقى
أك التكرار نةك : ظ رأقؾ رأقؾ ظ كظا قدى ا قدىظلإف أدـ العطؼ كالتكرار جاز 

ف  ػػػ ت اإلظسػػػار كاإلوػػػمار نةػػػك : ف  ػػػ ت ًؽ رأقػػػؾ ش كا قػػػدى ش كا   رأقػػػؾ شكا 
 . (ِ)اةذر ا قد 

كدد تةػدث ابػف معػط لػي ألفيتػ  أػف بػاب التةػذير كالمكاوػل التػي يةػذؼ 
 :ليسا العامؿ كجكبا ل اؿ 

 َتُقوُل ِإيَّاَك َوَشْيَئا ُيْنَكرُ   َوَيْنِصُب اْلَمْفُعوَل ِفْعٌل ُمْضَمُر 
 َكمَّا رَأى اأَلْىَبَة واإلْىاَلال     واليالال    َوِمْثُمُو َمْكَة 

 اْلَزْم َشْأَنكا   َأْىَمَك والميَل أي:اْلَحْق أىمكَ  َنَك والحجَّ أي:َشأْ 
                                                           

ش ُٔٓ/ِش ػرح اآلجرميػة ُُّٓ/ّكينظػر: تكوػيب الم اةػد  ُْٕٕ/ْ( ارت اؼ الوػربُ)
 .ُِٗ/ِش رح ا  مكني  ِّٕ/ِ رح التةريب 

 شُِٓػػػػػػػػػػػػػ ُِِ/ّالم توػػػػػػػػػػػػب شِٕٓ/ُكينظر:الكتػػػػػػػػػػػػابُُّٓ/ّتكوػػػػػػػػػػػػيب الم اةػػػػػػػػػػػػد (ِ)
 شُْٕٗ/ْالوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب ارت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؼ ش ُُْ/ُ/ ـُالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديل ج شُِٓ/ِا ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ

شالمطػالل القػػعيدة ُٖٓش ُٕٓ/ِش  ػرح اآلجرميػة ِّٕٔ/ٕشتمسيػد ال كاأػدُٕٓ/ِالمقػاأد
ُ/ّّٔ. 



  "دراسة وتوثوؼا   توظوف ابن معط الشاهد الشعري يف ألػوته"

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ّْٕٕ﴾  
  

رَّا   (1)َوَىكَذا ِكَمْيِيَما وَتْمرَا          إيَّاَك إيِّاَك الِمراَء الشَّ
لػػػذكر مػػػف مكاوػػػل اإلوػػػمار الكاجػػػب العطػػػؼ مثؿ: ػػػ نؾ كالةػػػ  شكأممػػػؾ 

ؿ لػػالعطؼ مثػػ (ِ)كريػػر كمػػا جػػاء بمفػػظ ظإيػػاظ قػػكاء أجػػاء بػػالعطؼ أك الت كالميػػؿ ش
ش كالت ػػدير :إيػػاؾ ك ػػي ا ينكػػر ظاةػػذرظأكظاتؽظأك مػػا  ػػاب  ذلػػؾ :إيػػاؾ ك ػػي ا ينكػػر

 :شثـ اقتدؿ ابف معط بتكريرظ إياؾظبمكطف ال امد كمك دكؿ ال اأر
ر َجاِلبُ     َفِإيَّاَك ِإيَّاَك اْلِمراَء َفِإنُِّو  رِّ َدعَّاُء وِلمَّشِّ  .(3)إلى الشَّ

منةػػكب بت ػػدير لعػػؿ شكالثػػاني ت كيػػد لػػ  ش أمػػا المػػراء ل ػػد  لػػػ ظإيػػاؾظ ا كؿ
اختمؼ لي  العمماء مؿ مك منةكب بت دير لعؿ آخر شأك منةكب بالعامؿ لي 

 .ظإياؾظ؟

                                                           

 . ُُْش َُْش َْٗش َْٕ/  ُ( الةفكة الةفية ُ)
( إف ذكر المةذفر بمفظ ظإياظ لالعامؿ لي مةمسا النةػب لعػؿ موػمر لزكماش نػ  لمػا كثػر ِ)

فػػظ بالفعػػؿ شكالتزمػػكا معػػ  إوػػمار العامػػؿ شقػػكاء التةػػذير بمفػػظ ظإيػػاظ جعمػػك  بػػد  مػػف الم
ش أـ كررتػػ  نةػػك: لىًإيفػػاؾى ًإيفػػاؾى اٍلًمػػراءى لىًإٌنًػػ ي           أطفػػت أميػػ  المةػػذر منػػ  شنةػػك :إيػػاؾ كال ػػرف

اًلبي  ر جى رًٌ دىأفاءي كًلمف ًٌ  إلى ال ف
يب شكينظر:تكوػػػ ِّٕ/ِأـ لػػـ يعطػػؼ كلػػػـ يكػػرر نةػػػك :إيػػاؾ ا قػػدى ظ  ػػػرح التةػػريب 

 .  ُٕٓ/ِش رح اآلجرمية ُُّٓ/ّالم اةد 
شكبػػال ْٔ/ّ(البيػػت مػػف الطكيػػؿ شنقػػب لمفوػػؿ بػػف أبػػد الػػرةمف ال ر ػػي لػػي خزانػػة ا دب ّ)

ش ػػرح ُِٓ/ِشا ةػػكؿُِّ/ّشالم توػػبِٕٗ/ُشالكتػػاب ّٗنقػػبة لػػي :الجمػػؿ لمخميػػؿ /
ش النكػػػػػػػػػػػت أمػػػػػػػػػػػى كتػػػػػػػػػػػاب قػػػػػػػػػػػيبكي  َُِ/ّشالخةػػػػػػػػػػػا ص ُُٕ/ِالكتػػػػػػػػػػػاب لمقػػػػػػػػػػػيرالي 

شالمةمػى لػي ُٗش ػرح أبيػات قػيبكي  لمنةػاس /َُٗش ُٖٗيف الػذمب/شتةةيؿ أػْٗٔ/ُ
 .ٔٔكجك  النةب  بف   ير /

ػػاءي :ةػيغة مبالغػػة مػف دأػػا لػالف لالنػػا   المغػة :المػػراء :الجػداؿ كالمعاروػػة بالباطػؿ         دىأف
 إذا طمب ةوكر 

وػػة أمػػى جالػػب :مقػػبب لػػ  ػ مػػف جمبػػ  ػ إذا قػػاد  كجػػاء بػػ  .المعنى:أةػػذرؾ الجػػداؿ كالمعار 
 .  إلى ال ركر كيقبب لإلنقاف متاأب الناس مف غير كج  ةؽ ش لإف ذلؾ كثيرا ما يجرم
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ر دػاؿ:كاأمـ أنػ    يجػكز أف ذمب قيبكي  أف العامؿ لي ظالمراءظأامؿ آخ
ؿ :مػػف ت ػػك  رأقػػؾ الجػػدار شةتػػى إيػػاؾ زيػػداش كمػػا أنػػ    يجػػكز أف ت ػػكؿ: :ت ػػكؿ

لـ يجز لػي ظأفظ  شمت :إياؾ ا قدى ش تريد مف ا قدكلك دالجدار أك كالجدار....
 ؛إ  أنسـ زأمكا أف ابف أبي إقةاؽ أجاز مذا البيت : 

ر َجاِلبُ  رِّ َدعَّاُء وِلمَّشِّ  َفِإيَّاَك ِإيَّاَك اْلِمراَء َفِإنُِّو    إلى الشَّ
 (ُ)آخر شل اؿ :اتؽ المراء  ثـ أومر بعد ظإياؾظ لعال  إياؾ ش ك ن  داؿ:

كذمػب أبػك الب ػاء العكبػرم إلػى أف المختػار أنػد  أف ي ػدر لػ  لعػؿ يتعػدل 
ػ ظنفقػؾظ لػي مكوػل :إيػاؾ ال ػر : جنػب نفقػؾ ال ػر ش لػ إلى مفعكليف شلت ػدير

 ظإياؾظكدد جاء بغير كاك أمى مذا ا ةؿ دكؿ ال اأر :
ر َجاِلبُ َفِإيَّاَك ِإيَّاَك اْلِمراَء َفِإنُِّو   إلى ا رِّ َدعَّاُء وِلمَّشِّ  (2)لشَّ

ةػػػػػاةب الةػػػػػاؿ  بػػػػػد أف يكػػػػػكف معرلػػػػػة ؛ نػػػػػ  مةكػػػػػـك أميػػػػػ شلسك مثػػػػػؿ 
المبتػػدأشلكما أف الةكػػـ أمػػى المبتػػدأ النكػػرة  يفيػػد  نػػ  مجسػػكؿ شكػػذلؾ ةػػاةب 

ا يةػب أف يكػكف الةاؿ شككما ةب أف يبتدأ بنكرة ب رط ةةكؿ الفا دة ش أيو
ػ أمػى الةػةيب ػ إ  ب رط كوػكح المعنػى .ك  يكػكف ذلػؾ ةاةب الةاؿ نكرة 

كمقػػكغات مجػػيء ةػػاةب الةػػاؿ  بمقػػكغ شكمػػذا المقػػكغ ي ربػػ  مػػف المعرلػػة ش
  :نكرة ثالثة 
:أف يتخةػػػػػػص بالكةػػػػػػؼ مثػػػػػػؿ :جػػػػػػاءني أخه كػػػػػػريـه وػػػػػػاةكا ش أك ا كؿ

 باإلوالة ك كلؾ :مررت بغالـً  امرأةو لارقان 

                                                           

ش ػػػػرح الكتػػػػاب لمقػػػػيرالي ُِٓ/ِشا ةػػػػكؿ ُِّ/ّكينظػػػػر: الم توػػػػب  ِٕٗ/ُ( الكتػػػػاب ُ)
شالةػػػػفكة الةػػػػفية ْٖٓ/ُش  ػػػػرح الروػػػػي ْٗٔ/ُش النكػػػػت أمػػػػى كتػػػػاب قػػػػيبكي  ُُٕ/ِ
ش ِٕٓ/ِشالمقػػػاأدُُٔٓ/ّالم اةػػػد  ش تكوػػػيب َُْٖ/ْش ارت ػػػاؼ الوػػػربُِْ/ُ/ُ

 .ْٕٗ/ٓالم اةد ال الية 
ش ػػػرح التةػػػريب  ِٕٓ/ِشالمقػػػاأد ُُٔٓ/ّشكينظػػػر: تكوػػػيب الم اةػػػد ّْٔ/ُ( المبػػػاب ِ)

ِ/ِٕٓ . 
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: أف يككف ةاةب الةاؿ كادعا بعد نفي أك  بس  ؛لالنفي مثؿ :ما  انيالث
 قالر أةده واةكا ش كأما  ب  النفي كمك النسي كا قتفساـ ؛ لالنفي مثؿ :

اـً        مى لىا ًلةى كًٌ اـً   يىٍكـى اٍلكىغىى ميتىخى ده إلى اإًلٍةجى  ى يىٍركىنىٍف أىةى
(ُ). 

 (ِ) كأما ا قتفساـ لنةك دكؿ ال اأر :
ـف أىٍيشه بىاًديىان  اًح مىٍؿ ةي لىتىرىل ًلنىٍفًقؾى اٍلعيٍذرى لي ًإٍبعىاًدمىا ا مىال  يىا ةى

(ّ) 
 :كمك مكطف اقت ساد ابف معط لي ألفيت  كمك أف  المكول الثالث

يت دـ الةاؿ أمى ةاةبسا النكرة مثؿ:ليسا دا مػا رجػؿه شكدػد أبػر أػف مػذا 
 المكول ب كل  :

                                                           

( البيػػػػػت مػػػػػف بةػػػػػر الكامػػػػػؿ شل طػػػػػرم بػػػػػف الفجػػػػػاءة التميمػػػػػي لػػػػػي:  ػػػػػرح الكاليػػػػػة ال ػػػػػالية ُ)
شأكوػػػػػب َِٕ/ِم اةػػػػػد ش كبػػػػػال نقػػػػػبة لػػػػػي :تكوػػػػػيب الُُٓ/ُشالػػػػػدرر المكامػػػػػل ِّّ/ِ

ش الفوػػػة الموػػػية ْٕٓ/ِش  ػػػرح اآلجركميػػػة ْْٖ/ّشالم اةػػػد ال ػػػالية ِّٔ/ِالمقػػػالؾ 
 . ُْٗ رح ال ذرة الذمبية /

المعنى :  ينبغي  ةد أف يميػؿ أػف اإلأػراض أػف ادتةػاـ الةػرب كيػركف إلػى التػكلي متخكلػا 
 مف المكت .

 .لؾ كدكع النكرة بعد النسيالذم قكغ ذ: متخكلا شةيث كدعت ةا  مف النكرة ظ أةدظ ش ك ال امد
شأكوػػػب المقػػػالؾ َّٕ/ِ( البيػػػت مػػػف بةػػػر البقػػػيط ش بػػػال نقػػػبة لػػػي:  تكوػػػيب الم اةػػػد ِ)

ش  ػػرح ُْٗشالفوػػة الموػػية/ْْٖ/ّشالم اةػػد ال ػػالية ُِٔ/ِش ػػرح ابػػف أ يػػؿ ِْٔ/ِ
 . ْٖٓ/ُالتةريب 

لػػػة أمػػػى يػػػاء المػػػتكمـ المغػػػة :يػػػا ةػػػاح :يػػػا ةػػػاةبي شتػػػرخـ بةػػػذؼ اليػػػاء شكاكتفػػػى بالكقػػػرة لمد 
 .باديا:دا ما  ..ةـ:ددر كدوى  أيش:المراد منا الةياة  

رى لإلنقػػاف ةيػػاة دا مػػة لػػي مػػذ   المعنػػى: يخاطػػب ال ػػاأر ةػػاةبا لػػ  مقػػتنكرا :أخبرنػػي مػػؿ ديػػدًٌ
 ليككف لؾ العذر لي تمؾ اآلماؿ البعيدة شكالتكالب أمى جمل ةطاـ الدنيا الفانية . الدنيا ش

يػػث كدعػػت ةػػا  مػػف النكػػرة كمػػك دكلػػ  ظأيشظشكالػػذم قػػكغ مجػػيء الةػػاؿ منسػػا ال ػػامد:باديا شة
 كدكأسا بعد ا قتفساـ .  

ش تكوػيب الم اةػد ِّّش ُّّ/ِشكينظر:  رح التقسيؿ ْْٖش ْْٕ/ّ( الم اةد ال اليةّ)
شالفكاكػ  الجنيػػة ُّٗ/ ُِٗشالفوػػة الموػية / ّٕٓ/ ِش  ػرح اآلجركميػة َّٕش َِٕ/ِ
 .ُّٖش ُّٕ/
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 (1)َقْبَمُو ُيَحْل  َكَقْوِلِو : ِلَميِّ ُمِوِحَشًا َطَملُ  َوَحاُل َما ُنكِّرَ 
أم:أف الكةػػػػؼ إذا ت ػػػػدـ أمػػػػى ةػػػػاةب  النكػػػػرة يجػػػػكز أف ينةػػػػب أمػػػػى 
الةاليػػة شكأكفػػدى ابػػف معػػط كالمػػ  بجػػزء بيػػت لكثيػػر أػػزة ش كمػػك مػػكطف ال ػػامد ش 

 كتماـ البيت :
 .(2)َيُموُح كأنو ِخَملُ  ِلَميََّة ُموِحَشًا َطَمُل   

اد ابف معط منػا أف ظمكة ػاظ ةػاؿ مػف ظطمػؿظ كمػك نكػرة ش كالػذم قػكغ كمر 
ذلػػػؾ ت ػػػدـ الةػػػاؿ أمػػػى ةػػػاةب  ظطمؿظشككػػػاف ا ةػػػؿ :ظ لميػػػة طمػػػؿ مكةشظلػػػػػ 

 ظمكةشظ ةفة لػػ ظطمؿظ كلكف لما ت دـ النعت أمى المنعكت 
 . (ّ)نةب أمى الةالية  ف النعت   يت دـ أمى منعكت 

                                                           

 .       ُْٗ/ ُة الةفية ( الةفك ُ)
ش ػرح ُِّ/ِشكالكتػاب    َٔٓ( البيت مف مجزكء الكالر ش لكثير أزة لي زيادات ديكان  / ِ)

ش ػػػػػرح ِٗٗ/ُشالتبةػػػػرة كالتػػػػذكرةِْٖشتةةػػػػيؿ أػػػػيف الػػػػذمب/ُْٓ/ِالكتػػػػاب لمقػػػػيرالي 
. كبػػػػػػػػػال نقػػػػػػػػػبة لػػػػػػػػػي النكػػػػػػػػػت أمػػػػػػػػػى كتػػػػػػػػػاب ْٖٓ/ُش ػػػػػػػػػرح التةػػػػػػػػػريب ّٔ/ِالمفةػػػػػػػػػؿ
شالفوػػػة الموػػػية ٕٖشالفةػػػكؿ الخمقػػكف /ْٓٔ/ُةػػػفسانيش ػػػرح الممػػل لمَُٔ/ِقػػيبكي 

ش ػػػػرح اآلجركميػػػػة ْٗشالمةمػػػػى لػػػػي كجػػػػك  النةػػػػب  بػػػػف  ػػػػ ير /ُُٖ/ُشالكنػػػػاش ُّٗ/
شكتػػػػػػػػاب ال ػػػػػػػػعر أك  ػػػػػػػػرح ا بيػػػػػػػػات الم ػػػػػػػػكمة ُٕٗش ػػػػػػػػرح ا لفيػػػػػػػػة لمقػػػػػػػػيكطي /ٕٓٓ/ِ

.كركم مػػذا البيػػت  َِٔ/ِشةا ػػية الةػػباف ُٖٓشالمؤلػػؤة لػػي أمػػـ العربيػػة /َِِاإلأػػراب/
                                               ية:بركا

ـو ميٍقتىديـو                              ان طىمىؿه دىًديـي             أىفىا ي كيؿُّ أىٍقةى  ًلمىيفةى ميكًة ى
 .ْٖٓ/ُش رح التةريبْْٓ/ّشالم اةد ال الية ْٔ/ِش رح المفةؿِّ/ِلي: رح الروي

ةػػار كة ػػا شأم:  أنػػيس ليػػ  . الطمؿ:مػػا  ػػخص ليػػ  مػػف آثػػار المغػػة:المكةش:المنزؿ الػػذم 
خمػػػؿ:جمل خمػػػة كمػػػي بطانػػػة كانػػػت تغ ػػػى بسػػػا أجفػػػاف القػػػيكؼ   .يمػػػكح : يممػػػل . الػػػديار

 من ك ة بالذمب كغير  .
 لمية طمؿ مكةش يممل ك ن  البطاف التي تغ ى بسا القيكؼ . المعنى:

 . ُٕٖ( ينظر: الفةكؿ الخمقكف /ّ)
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قػيبكي  دػاؿ :دكلػؾ : ليسػا دا مػا رجػؿ ش لمػا كما دال  ابف معط مكالؽ ليػ  ل
لػػـ يجػػز أف تكةػػؼ الةػػفة با قػػـ كدػػبب أف ت ػػكؿ :ليسػػا دػػا ـ ش لتوػػل الةػػفة 

نػي مكول ا قـ شكمػا دػبب مػررت ب ػا ـ كأنػا دػا ـ جعمػت ال ػا ـ ةػا  ككػاف المب
ًمػػػؿى مػػػذا النةػػػب أمػػػى جػػػكاز :ليسػػػا رجػػػؿه أمػػػى الكػػػالـ ا كؿ مػػػا بعػػػد  ... .كةي

ػػرى كجػػ  الكػػالـ ش دا ماشكةػػار ةػػيف لػػرارا مػػف ال ػػبب .... كمػػذا كػػالـ أكثػػر مػػا  أيخًٌ
 . (ُ)يككف لي ال عر ش كأدؿ ما يككف لي الكالـ

يبكي  دػػػػاؿ:كدكؿ قػػػػيبكي  مػػػػك كدػػػػد ةػػػػةب ابػػػػف مالػػػػؾ مػػػػا ذمػػػػب إليػػػػ  قػػػػ
؛  ف الةاؿ خبر لي المعنى شلجعم   ظسر ا قػميف أكلػى مػف جعمػ  الةةيب

 . (ِ)  غموسما
 . (ٓ)كأبك الفداء ش(ْ)شكالروي (ّ)رأم : الةيمرم كدد اختار مذا ال

كدد اأترض دكـ أمى ما ذمب إلي  قػيبكي  كابػف معػط كمػف كال سمػا مػنسـ 
؛ل الكا :إف الةػاؿ منػا ليقػت مػف النكػرة (ٖ)شكالفاكسي  (ٕ)ش كالنيمي(ٔ):ابف ا ثير 

امػؿ لػي بدليؿ أف ظطمالظ مبتدأشكالعامؿ لي  ا بتداء ش كالعامؿ لي الةاؿ مػك الع
ذا  ةاةبسا ش كا بتداء   يعمػؿ لػي الفوػالت ش كدػد ت ػدـ أف الةػاؿ لوػمة ش كا 
بطؿ أف يككف ا بتداء أامال لي الةاؿ بطؿ أف يككف الةاؿ مف ظطمؿظ لتعػيف 
أف يككف الةاؿ منا مف الومير المقػتكف لػي الجػار كالمجػركر  نػ  خبػر لفيػ  

                                                           

ش ِٗٗ/ُش التبةرة كالتػذكرة َْٓ/ِكينظر:  رح الكتاب لمقيرلي  ُِّش ُِِ/ِ( الكتابُ)
ش ُٕٕٓ/ّش ارت ػػاؼ الوػػرب ِّ/ِش  ػػرح الروػػي َُٔش َُٓ/ِالنكػػت أمػػى الكتػػاب 

 .َِٔ/ِشةا ية الةباف ِٕٓ/ٔمغني المبيب 
 . ٖٓٓ/ُش رح التةريب َُٕ/ِكينظر: تكويب الم اةد  ّّّ/ِ(  رح التقسيؿ ِ)
 . ِٗٗش ِٖٗ/ُ( التبةرة كالتذكرة ّ)
 .  ِّ/ِ(  رح الروي ْ)
 . ُُٖ/ُ( الكناش لي النةك كالتةريؼ ٓ)
 .  ُُٗ/ُ/ـُ( البديل لي أمـ العربية جٔ)
 .  ِْٗ/ُ( الةفكة الةفية ٕ)
 . ُّٖ( الفكاك  الجنية /ٖ)



  "دراسة وتوثوؼا   توظوف ابن معط الشاهد الشعري يف ألػوته"

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ّٕٕٗ﴾  
  

طمؿ مقػت ر أؿ ؛ ف ت دير  ظمير الفاومير مرلكع لاأؿ شكالةاؿ مف ذلؾ الو
لمية مكة اظ لالجار كالمجركر نا ب أف مقت ر ش كمتةمؿ لمومير الذم كػاف 

 .(ُ)مقتترا لي  
كيعترض أمى مذا ب ن    يمـز أف يككف العامؿ لي الةاؿ مك العامؿ لي 

ظ لػػإفف ظمةػػدداظ ةػػاؿ (ِ)ةػػاةب الةػػاؿ بػػدليؿ دكلػػ  تعػػالى ظ كمػػك الةػػؽ مةػػددا 
خبر ظمكظ شك  يةب أف يككف العامؿ ليػ  ا بتػداء إذ   يعمػؿ مف ظالةؽظ كمك 

لػػي الفوػػالت شك  المبتػػدأ  نػػ  موػػمر كالموػػمر   يعمػػؿ ش ك  ظالةػػؽظ ؛ ف 
ةػػاةب الةػػاؿ   يعمػػؿ لػػي الةػػاؿ كمػػا   يعمػػؿ المكةػػكؼ لػػي ةػػفت  لتعػػيف 

 .(ّ)أف يككف العامؿ  ي ا آخر غير ما ذكرنا كمك أيٍثًبتي ي 
ؼ أف الخبر إذا كاف ظرلا أك جارا كمجػركرا   وػمير ليػ  كزأـ ابف خرك 

أند قيبكي  كالفراء إ  إذا ت خر ش كأما إذا ت دـ لػال وػمير ليػ  ش كاقػتدؿ أمػى 
ذلػػؾ ب نػػ  لػػك كػػاف ليػػ  وػػمير إذا ت ػػدـ لجػػاز أف يؤكػػد كيعطػػؼ أميػػ  كأف يبػػدؿ 

  كتبعػ  كي. لثبت مف مذا أف ما ذمب إلي  قيب (ْ)من شكما مثؿ ذلؾ مل الت خر
 .لي  ابف معط مك الةةيب

ا ةػػػؿ لػػػي الةػػػاؿ أف يكػػػكف نكرةشكذلػػػؾ  ف ةػػػاةب الةػػػاؿ معرلػػػة لػػػي 
أغمػػب ةا تػػ  ش كالةػػاؿ تمتػػبس بالنعػػت ش لمػػك جػػاءت الةػػاؿ معرلػػة كدبمسػػا اقػػـ 

                                                           

شارت ػػػػػػاؼ الوػػػػػػرب  ّّّ/ِكينظػػػػػػر:  ػػػػػػرح التقػػػػػػسيؿ  ّْٗش ِْٗ/ُ(الةػػػػػػفكة الةػػػػػػفية ُ)
 . ٖٓٓ/ُش رح التةريب َُٕ/ِش تكويب الم اةد ُٕٕٓ/ّ

 .  ُٗ( الب رة آية ِ)
 . ْْٗش ّْٗ/ُ( الةفكة الةفية ّ)
ش تكوػػػػػػػػػػيب  ُٕٖٓش ُٕٕٓ/ّشكينظر:ارت ػػػػػػػػػػاؼ الوػػػػػػػػػػرب  ّّّ/ِ(  ػػػػػػػػػػرح التقػػػػػػػػػػسيؿ ْ)

 .ٖٓٓ/ُش رح التةريب َُٕ/ِالم اةد



  "دراسة وتوثوؼا   توظوف ابن معط الشاهد الشعري يف ألػوته"

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية

  ﴿َّٕٖ﴾  
  

معرلػػة يةػػب أف يكػػكف مكةػػكلا بسػػذا الةػػاؿش ظػػف القػػامل أنسػػا نعػػت ش كالتػػبس 
 .(ُ)مي  ا مر ش لدلعا لسذا ا لتباس جاء الةاؿ نكرة أ

كدػػد يػػ تي الةػػاؿ معرلػػا بػػ ؿ كلكنػػ  دميػػؿ ش كدػػد تةػػدث ابػػف معػػط لػػي ألفيتػػ  
 أمى مجيء الةاؿ معرلا ب ؿ ل اؿ :         

 َوِفي ُحْكِم َتْنِكيٍر َوُمْشَتٍق َصَفوْ  ْلَحاُل َطْورًَا َمْعِرَفْو َوَقْد َيِجيُء ا   
 .(2)َأْرَسَمَيا اْلِعرَاَكا   َوُجْيَدُه َوَوْحَدُه َأتَاَكاًلً  :كى ىكٍ     

أراد ابػف معػط بكالمػػ  أف مجػيء الةػػاؿ معرلػة دميػؿش كاقت ػػسد بجػزء بيػػت 
 لمبيد كمك مةؿ ا قت ساد كمك دكل  : أرقمسا العراؾ ش كتماـ البيت :

َخالِ  َفَأْرَسَمَيا اْلِعرَاَك َوَلْم َيُزْدَىا    َوَلْم ُيْشِفقْ   .(3)َعَمى َنَغِص الدِّ
لػػػ ظالعػػراؾظ مةػػدر معػػرؼ بػػالالـ شكمػػك غيػػر م ػػتؽ أنػػد البةػػرييف شبػػؿ 
الفعؿ م تؽ من  شكدد اقت سد ب  أمى أف ظالعراؾظ كدل ةا  مل ككن  معرلة ش 

                                                           

ش ُّْ/ُكينظر:اإليواح  ػرح المفةػؿ  ش ِْٗ/ِمنةة الجميؿ بتة يؽ  رح ابف أ يؿ  (ُ)
 .ٖٕٓ/ُش  رح التةريب ِّٕشاإلر اد إلى أمـ اإلأراب /ُٓ/ِ رح الروي 

 .   ْٖٗ/  ُ( الةفكة الةفية ِ)
بمفظ:ل كردمػػػػػػػػا  ٖٔ(البيػػػػػػػػت مػػػػػػػػف بةػػػػػػػػر الكالرشلمبيػػػػػػػػد بػػػػػػػػف ربيعػػػػػػػػة العػػػػػػػػامرم لػػػػػػػػي ديكانػػػػػػػػ /ّ)

شتةةػيؿ أػيف ّْٓ/ُشالنكػت أمػى الكتػابِٗٓ/ُش ػرح الكتػاب لمقػيرلي ِّٕ/ُشالكتاب
ش ُٕ/ِش ػرح الروػئِ/ِش ػرح المفةػؿ ٖٕٔ/ِش الم تةد  ػرح اإليوػاحَِّالذمب/

شكبػػػػػػػال نقػػػػػػػبة لػػػػػػػي : ُّٗ/ّش شخزانػػػػػػػة ا دبُُٕ/ُشالكنػػػػػػػاشْٖٗ/ُالةػػػػػػػفكة الةػػػػػػػفية 
ش اإلنةػػاؼ َُٕش ػػرح أبيػػات قػػيبكي  لمنةػػاس / ُٕشالمقػػا ؿ المنثػػكرة/ِّٕ/ّالم توػػب 

شممػػػل ِٖٓ/ٔش ا  ػػػبا  كالنظػػػا ر ُٕٓ/ِش ػػػرح الممةػػػة البدريػػػة ِٖٓ/ُش المبػػػاب َُّ/ُ
 .  َُٓ/ُشالدرر المكامل ُْْ/ُش رح ا  مكني ُٗ/ْالسكامل

ٍمػػرى كةػػش تعػػدك إلػػى المػػاء .ي ػػكؿ :أ المعنػػى:      شكرد العيػػر أتنػػ  المػػاء دلعػػة كاةػػدةيةػػؼ ةي
مزدةمة كلـ ي فؽ أمػى بعوػسا أف ينػتغص أنػد ال ػرب شكلػـ يػذدما  نػ  يخػاؼ .بخػالؼ 

مكمػػػا دطعػػػا دطعػػػا .خزانػػػة ا دب الرأػػػاء الػػػذيف يػػػديركف أمػػػر اإلبػػػؿ شلػػػإنسـ أكردكا ا بػػػؿ لجع
ّ/ُْٗ . 



  "دراسة وتوثوؼا   توظوف ابن معط الشاهد الشعري يف ألػوته"

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ُّٕٖ﴾  
  

ي الةػػاؿ المعػػرؼ كالةػػاؿ   يكػػكف إ  نكػػرة شكدػػد اختمفػػت تػػ كيالت النةػػكييف لػػ
 :بالالـ أمى مذامب
أنػػ  مةػػدر (ِ)شكمػػك اختيػػار الزمخ ػػرم (ُ)كؿ:مػػذمب قػػيبكي  المػػذمب ا 

معرلة كول مكول ا قماء النكرات شك  بيٍعدى لي ككف ال يء يككف لفظ  لفظ 
 . (ّ)المعرلة كمعنا  معنى النكرات

نمػا مػك مةػدر  المذمب الثاني:أف مذا المةدر ليس ةػا  لػي الة ي ػة شكا 
قػػمسا تعتػػرؾ العػػراؾ شأمػػى معنػػى دؿ أمػى لعػػؿ لػػي مكوػػل الةػػاؿ شكالت ػدير :أر 
 . (ٓ). كمك مذمب الفارقي(ْ)تعترؾ ا أتراؾ شل دامكا العراؾ م اـ ا أتراؾ 

 ش:أف المةػػدر لػػيس بةػػاؿ لػػي الة ي ػػة(ٔ)المػػذمب الثالػػث : مػػذمب المبػػرد 
نما الةاؿ مي العكامؿ الناةبة المومرة شكأف مذ  العكامؿ أقماء م ت ة مػف  كا 

 .(ٕ)دير :أرقمسا معتركة . كمك مذمب بعض النةكييفتمؾ ا لعاؿ ليككف الت 

                                                           

( داؿ قيبكي  :ظكزأـ الخميؿ ػػ رةم  ه ػػػ أنسػـ أدخمػكا ا لػؼ كالػالـ لػي مػذا الةػرؼ كتكممػكا ُ)
ش كينظر: ػػػرح الكتػػػاب لمقػػػيرالي ّٕٓ/ُبػػ  أمػػػى نيػػػة مػػػا   تدخمػػػ  ا لػػؼ كالػػػالـ ظالكتػػػاب 

ش خزانػػػة ُٔ/ِي ش  ػػػرح الروػػػُّْ/ُشاإليوػػػاح  ػػػرح المفةػػػؿ ّْٓ/ُشالنكػػػت ِٗٓ/ُ
 .  ُّٗ/ّا دب 

ش ػػػػرح المفةػػػػؿ المقػػػػمى ُّْ/ُشاإليوػػػػاح  ػػػػرح المفةػػػػؿ ِٔ/ِ( ينظر: ػػػػرح المفةػػػػؿ ِ)
 .  ّّْ/ُالتخمير 

 .   ُّْ/ ُ( اإليواح  رح المفةؿ ّ)
 بتةرؼ. ُّّش ُِّ/ُ( اإلنةاؼ ْ)
شالم تةػػػػػػد  ػػػػػػرح اإليوػػػػػػاح ُٖش المقػػػػػػا ؿ المنثػػػػػػكرة /ُِٕينظر:اإليوػػػػػػاح العوػػػػػػدم / (ٓ)

شارت ػػاؼ ُُٖ/ُش الكنػػاش ُٕ/ِش  ػػرح الروػػي ُّْإليوػػاح  ػػرح المفةػػؿ/شأٖٕ/ِ
 .  ُّٗ/ّش خزانة ا دب  ََٕ/ِش تكويب الم اةد ُّٔٓ/ّالورب 

 . ُّ/ِش المقاأد ُّٔٓ/ّش ارت اؼ الورب ِّٕ/ّ( الم توب ٔ)
ش كةاةب الكنػاش ِٖٔ/ُش كالعكبرم لي المباب ُْٗ( منسـ ا نبارم لي :أقرار العربية /ٕ)

 .  ِٓٓ/ِشةا ية الةباف  ََٕ/ِش كبال نقبة لي : تكويب الم اةد ُُٖ/ُ



  "دراسة وتوثوؼا   توظوف ابن معط الشاهد الشعري يف ألػوته"

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ِّٕٖ﴾  
  

كجماأة :أف مذا المةػدر  شالرابل:مذمب ابف طامر كابف خركؼ المذمب
لتنةػب أمػى  ليس معمك  لعامػؿ موػمرشبؿ مػك كادػل مكدػل أقػماء الفػاأميف ش

 . (ُ)الةاؿ بنفق  م تؽ مف لفظ  كمف معنا 
ظالعػػػراؾظليس أمػػػى المػػػذمب الخػػػامس :مػػػذمب ابػػػف الطػػػراكة :أف انتةػػػاب 
 .(ِ)الةاؿشبؿ أمى الةفة لمةدر مةذكؼ شأم: اإلرقاؿ العراؾ 

المػػػذمب القػػػادس:مذمب ثعمػػػب أف دػػػكلسـ :ظ أكردمػػػا العراؾظإنمػػػا انتةػػػب 
ظالعراؾظ أمػى أنػ  مفعػكؿ ثػاف لػػػ ظأكردمػاظ شكأمػا دػكلسـ :أرقػمسا العػراؾ لسػك أنػد 

 .(ّ)ثاف لػػ ظأرقمساظ الككلييف مومف ظأرقمساظ معنى ظ أكردما ظ لسك مفعكؿ

ـي أمػػػةن شالم ػػػارؾي لعاممػػػ  لػػػي الكدػػػت ش ٍفًسػػػ  المفعػػػكؿ لػػػ  مػػػك :المةػػػدري شاٍلمي
 . (ْ)كالفاأؿ

وَيَثَأأمُ َّنِأأرٍََِ َُنفَُِأأىٌَ دػػد يػػ تي المفعػػكؿ لػػ  معرلػػة كنكػػرة مثػػؿ دػػكؿ ه تعػػالى ظ 

لػالمفعكؿ لػ  منػا ظابتغػاءظ  (ِٓٔ)الب ػرةشظوَتَثْبُِتًا يٍِّْ أََفُسِهِىْ  يَسْضَاتِ َّنهّهِأَيْىََّنَهُىُ َّبْتِغَاء 
 كمك معرلة إلوالت  إلى ظ مروات ظشكالنكرة لي دكل  :ظ كتثبيتاظ.

جػػيء المفعػػكؿ لػػ  معرلػػة كدػػد تعػػرض ابػػف معػػط لػػي ألفيتػػ  لمةػػديث أػػف م
اءى ًبالتفٍعًريًؼ كالتفٍنًكيرً   :كنكرة ل اؿ اًدرو جمسكرً   كىجى  يىٍركىبي كيؿف أى

ِل اْلُيُبورِ      ُمَخاَفًة َوَزَعَل اْلَمْحُبورِ   .(5)واْلَيْوَل ِمْن َتيوِّ
لكالؽ قيبكي  كجمسكر النةاة أمى مجيء المفعكؿ ل  معرلة كنكرة شمؤيدا 

    :كالم  ب كؿ العجاج

                                                           

 .ُْٔٓ/ّ( ارت اؼ الورب ُ)
 .ُّٗ/ّش خزانة ا دب  ََٕ/ِم اةد تكويب ال شُْٔٓ/ّارت اؼ الورب  :( ينظرِ)
 .ُّٗ/ّش خزانة ا دب  ََٕ/ِم اةد تكويب ال شُْٔٓ/ّارت اؼ الورب  ينظر : (ّ)
 . ُٖٔ/ِ(  رح ابف أ يؿ ْ)
 . َِٓ/ُ :( الةفكة الةفيةٓ)



  "دراسة وتوثوؼا   توظوف ابن معط الشاهد الشعري يف ألػوته"

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ّّٕٖ﴾  
  

 ورِ ُمَخاَفًة َوَزَعَل اْلَمْحبُ    َيْرَكُب ُكلَّ َعاِقٍر جميوِر 
ِل اْلُيُبورِ   .(1)واْلَيْوَل ِمْن َتيوِّ

ل د جاء المفعكؿ ل  نكرة كمك دكل  :ظمخالة ظ كجػاء معرلػة باإلوػالة كمػك 
 دكل  ظزأؿظ إلوالت  إلى ظالمةبكرظشكمعرلا بػػ ظأؿظ كمك ظالسكؿظ .
شكالجمسػػػػكر (ِ)كالعممػػػػاء لػػػػي ذلػػػػؾ أمػػػػى مػػػػذمبيف شا كؿ :مػػػػذمب قػػػػيبكي  

المةدر الكادل مفعك   جمػ  معرلػا بػػ ظأؿظ كباإلوػالة . :أن  يجكز أف يككف (ّ)
ف لي  ا لؼ كالالـ  ن  ليس بةاؿش ليككف لي مكوػل لاأػؿ  داؿ قيبكي :ظكةقي

 ظ (ْ)ةا  

                                                           

ش رح الكتاب لمقػيرالي َِٖ/ُشا ةكؿّٗٔ/ُ( ا بيات مف الرجز ش لمعجاج لي :الكتاب ُ)
ش ػرح  ػكامد اإليوػاح ِِٗشتةةػيؿ أػيف الػذمب /َّٓ/ُش النكت أمى الكتػاب ِٓٓ/ِ

شكبػػال نقػػبة لي:اإليوػػاح ِِّشاإلر ػػاد/ِْٔ/ُشإيوػػاح  ػػكامد اإليوػػاحُْٖ بػػف بػػرم /
شالم تةػد  ػرح َُٔش ػرح أبيػات قػيبكي  لمنةػاس/ ِِٕشالمقػا ؿ البةػريات/َُٕلمفارقي
 . ٓٔٔ/ُاإليواح

المغػػة:العادر :الػػذم   ينبػػت  ػػي ا شكلػػذلؾ قػػميت المػػرأة التػػي   تمػػد أػػادرا . الجمسػػكر :الرممػػة 
 الم رلة 

            المةبكر:المقػػركر   .  أمػػى مػػا ةكلسػػا المجتمعػػة شكجمسػػرة كػػؿ  ػػيء معظمػػ  .   الزأػػؿ :الن ػػاط
  .تىفىعفؿ من   كالتسكؿ: :الفزع شالسكؿ

 .مبير  كما ةكل  :مرتفل شكديؿ :الكاةد كالسبكر :جمل مىٍبر كمك المطم ف مف الرض ش
شاإليوػػػػػاح لمفارقػػػػػي ِٔٓ/ِش ػػػػػرح الكتػػػػػاب لمقػػػػػيراليَِٖ/ُشا ةػػػػػكؿَّٕ/ُ( الكتػػػػػاب ِ)

ش ػػػػرح ْٓ/ِةػػػػؿ ش  ػػػػرح المفُٖٖش أقػػػػرار العربيػػػػة /ِِْش المقػػػػا ؿ البةػػػػريات /َُٕ/
 . َٗٓ/ُالروي 

 شَٗٓ/ُش ػػػػرح الروػػػػي ْٓ/ِ ػػػػرح المفةػػػػؿ شُٖٖشأقػػػػرار العربيػػػػة /َِٖ/ُ( ا ةػػػػكؿ ّ)
 .ُّّ/ّشممل السكامل  ُّٕٖ/ّارت اؼ الورب 

 .َّٓ/ُشالنكت أمى الكتاب ِٔٓ/ِشكينظر: رح الكتاب لمقيراليَّٕ/ُ( الكتابْ)



  "دراسة وتوثوؼا   توظوف ابن معط الشاهد الشعري يف ألػوته"

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ّْٕٖ﴾  
  

:أف  ػػػػرط (ّ)شكالمبػػػػرد (ِ)شكالريا ػػػػي (ُ)المػػػػذمب الثػػػػاني :مػػػػذمب الجرمػػػػي 
وػالت  غيػر مةوػة شكتج ريػد  مػف المةدر أف يككف نكرةشكأفظأؿظ لي  زا ػدة شكا 

 (ْ) ظأؿظ أكثر .
حَأأأأرَزَ  لػػػالمفعكؿ لػػػػ  أنػػػد الجرمػػػػي يمػػػػـز تنكير ؛كي ػػػدر نةػػػػك دكلػػػػ  تعػػػالى ظ

مةاذريف المكت شلتككف اإلوالة لفظيةشك  يطرد ل  ذلػؾ لػي  (ُٗظ)الب رةشَّنًَْىْتِ
زىًأػػػال  أم: دػػػكؿ العجػػػاج إ  أف يجعمسمػػػا مةػػػدريف لمةػػػاليف الم ػػػدريف دبمسمػػػا ش

ؿى المةبكر ش مي  زىأى  سىكًٌ ن السكؿ .كى
 .(ٓ)كمذمب البةرييف أكلى لقالمت  مف الةذؼ كالت دير الالزميف لغير   

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 شْٓ/ِش ػػػرح المفةػػػؿُٖٖة/شأقػػػرار العربيػػػِِّشالمقػػػا ؿ البةػػػريات/َِٖ/ُا ةػػػكؿ  (ُ)
شخزانػػػػة ّْٔ/ُش ػػػػفاء العميػػػػؿُّٕٖ/ّشا رت ػػػػاؼ َٗٓ/ُش ػػػػرح الروػػػػي ِِّاإلر ػػػػاد/
 .ُْٖ/ِةا ية الةباف  شُُْ/ّا دب

شارت ػػػػػػػػػػػػػػاؼ ْٓ/ِش ػػػػػػػػػػػػػػرح المفةػػػػػػػػػػػػػػؿِِْشالمقػػػػػػػػػػػػػػا ؿ البةػػػػػػػػػػػػػػريات/َِٗ/ُ(ا ةػػػػػػػػػػػػػػكؿِ)
شةا ػية ُُْ/ّشخزانػة ا دبُّّ/ّشممػل السكامػلّْٔ/ُش فاء العميػؿ ُّٕٖ/ّالورب
 .ُْٖ/ِالةباف

 .ُْٖ/ِشةا ية الةباف ُّّ/ّشممل السكامل ُّٕٖ/ّ( ارت اؼ الورب ّ)
 .ُّٕٖ/ّ( ارت اؼ الورب ْ)
 .ُٖٖبتةرؼ يقير كينظر:أقرار العربية/ َٗٓ/ُ(  رح الروي ٓ)



  "دراسة وتوثوؼا   توظوف ابن معط الشاهد الشعري يف ألػوته"

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ّٕٖٓ﴾  
  

 املبحث الثالث
 شىاهد متعلقة باملعارف

 :وتحتو ثالث مسائل

ي بػػػ ػػػمًٌ   ين قػػـ العمػػػـ إلػػػى من ػػػكؿ كمرتجػػػؿ .لالمرتجػػؿ مك:الػػػذم لػػػـ يكػػػف قي
 ػػيء دبػػؿ جعمػػ  أممػػا ش ثػػـ ن ػػؿ إلػػى العمميػػة شبػػؿ كوػػل لػػي أكؿ أةكالػػ  أممػػا 

(ُ). 
كالمن كؿ:ما كاف دبؿ العممية مكوكأا ل يء شثـ ن ؿ كةػار أممػا بالن ػؿ 

 . (ِ)  بالكول ا كؿ 
كا قػػـ المن ػػكؿ إمػػا أف يكػػكف من ػػك  مػػف مفػػرد أك مػػف جممػػةشكالمن كؿ مػػف 

كفوػػؿ شأك مػػف اقػػـ أػػيف كثػػكرشأك مػػف  مفػػرد إمػػا أف يكػػكف من ػػك  مػػف مةػػدر
اقػػػػػـ لاأػػػػػؿ كةػػػػػارثشأك مػػػػػف اقػػػػػـ مفعػػػػػكؿ كمنةػػػػػكر شأك مػػػػػف ةػػػػػفة م ػػػػػبسة 
ػػمفرظشأك مػػف موػػارع كػػػ ظيزيػػدظش أك مػػف أمػػر كػػػػ  كةقػػفشأك مػػف لعػػؿ مػػاض كػػػ ظ ى

 . (ّ)ظأةمتظ 
 كدد تةدث ابف معط لي ألفيت  أف المن كؿ المفرد كالجممة .

تد  ببيتػيف مػف ال ػعر شل ػاؿ بعػد أف أك :المن كؿ المفرد شتةدث أنػ   مقػ
 تةدث أف المرتجؿ :

 َوِضدُُّه اْلَمْنُقوُل نحو "اْلَفْضِل"   و"َأَسٍد" َوَنَقُموا َعْن ِفْعلِ 
ْعرِ  "ِإْصِمَت" َنْحو "َيِزيٍد" َوَأتى عن َأْمِر     كـ  (4)و"َأْطِرَقا"في الشِّ

                                                           

 .ّٗ/ُشكينظر: رح ا  مكني ٕٔٓ/ُ( الةفكة الةفية ُ)
 .ّٗ/ُشكينظر: رح ا  مكني ٕٔٓ/ُ(الةفكة الةفية ِ)
ش ػػرح ِٗش ِٖ/ُش  ػػرح المفةػػؿ َٕش ٗٔ/ُشاإليوػػاح  ػػرح المفةػػؿ َّٗ/ِؿ كالتكميػػؿ ( التػػذييّ)

شالم اةػػػػػػػد ّْٗ/ُشتكوػػػػػػػيب الم اةػػػػػػػد ِٔٗ/ِش ارت ػػػػػػػاؼ الوػػػػػػػرب ََْش ّٗٗ/ُاآلجركميػػػػػػػة 
 .َُّش ُِٗ/ُش رح التةريبّٗٓ/ِشتمسيد ال كاأد ّْٕش ّّٕ/ُال الية

 .    ٖٕٓ/  ُ( الةفكة الةفية ْ)



  "دراسة وتوثوؼا   توظوف ابن معط الشاهد الشعري يف ألػوته"

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ّٕٖٔ﴾  
  

ن ػػكؿ مػػف لعػػؿ موػػارع لػػذكر مػػف أنػػكاع المن ػػكؿ المفرد:المةػػدر كاقػػـ العيفشكالم
نةك:ظيزيدظش ثػـ أنػد ةديثػ  أػف ا مػر اقػتدؿ بكممتػيف مػف ال ػعر ممػا مػكطف ال ػامد 

 ككةفسما ب كل  ظلي ال عرظ كمك دكؿ ال اأر كمك الراأي النميرم :
 (1)في َأْصاَلِبَيا ُأَودُ ا  ِبَوْحِش ِإْصِمَت َأْشَمى َسُموِقيًَّة َباَتْت َوَباَت ِبيَ 

:ظإةػػمتظ لسػػك من ػػكؿ أػػف ا مػػر مجػػردا أػػف الوػػمير لال ػػامد لػػي دكلػػ  
لمػػػذلؾ أأػػػرب كمنػػػل الةػػػرؼ ؛لمػػػكزف كالتعريػػػؼ شكلػػػك كػػػاف ليػػػ  وػػػمير لةكػػػي 
نما دطعت ممزت  ليجرم أمى غالب ما أمي  ا قػماء ؛ ف أةػؿ ممػزة  بناؤ شكا 

ل مػػػا  ش الكةػػػؿ أف تػػػدخؿ أمػػػى ا لعػػػاؿشأك أمػػػى المةػػػادر الزا ػػػدة أمػػػى أربعػػػة
 .(ِ)ا قماء ل ميؿ لي أقماء مةةكرة دخكؿ ممزة الكةؿ لي

 كمك السذلي : شكالبيت اآلخر لي ا قتد ؿ بالمفرد كمك دكؿ ال اأر
الَّ اْلِعِصيُّ   (3)َعَمى َأْطِرَقا َباِلَياُت اْلِخَيا   ِم إالَّ التَُّماُم َواِ 

                                                           

ش خزانػة ا دب ٕشكالمفةػؿ لػي أمـػ العربيػة/ٗٔلمراأي النميرم لي ديكانػ /البيت مف بةر البقيط ش (ُ)
ش  ػرح المفةػؿ لػي ةػنعة َّ/ُشكبال نقبة لي : رح المفةػؿ ُِٕ/ُش ةا ية الةباف ِّْ/ٕ

 .ّٕ/ُش اإليواح  رح المفةؿ َّٗ/ِش التذييؿ كالتكميؿُٕٔ/ُاإلأراب المكقـك بالتخمير 
وػػمير الةػػا د  .   قمكدية:نقػػبة إلػػى قػػمكؽشكمي دريػػة بػػػاليمف المغة:أ ػػمى:دأا كأغػػرل كلاأمػػ        

انتقػػب إليسػػا القػػيكؼ كالكػػالب القػػمكدية شكالوػػمير لػػي باتػػت يعػػكد أميسػػا شكلػػي بػػات يعػػكد أمػػى 
 الةا د .

 أكد :أأكجػػػاج ش مػػذا المكػػػاف.  أةػػالبسا :ظسكرمػػػا .بػػكةش إةػػػمت :مػػي الكػػػالب الكة ػػية لػػػي       
 ى :أغرل الةا د مذ  الكالب ال دية بكةكش مذا البرية .كالجممة ةفة لمكالب .   المعن

كالفعؿ ظإةمتظ إنما مك لي ا ةؿ أمر مف ةمت يةػمت إذا قػكت .كػ ف إنقػانا دػاؿ لةػاةب       
مُّعا لنب ة أكجقسا شلقمى المكاف بذلؾ .خزانة ا دب     ِّٔ/ٕلي مفازة :اةمت ييٍقًكني  تىقى

شالتػػػذييؿ ٕٓ/ُشاإليوػػػاح  ػػػرح المفةػػػؿ ُّ/ُالمفةػػػؿ شينظػػػر:  ػػػرح  َٖٓ/ُالةػػػفكة الةػػػفية  (ِ)
 .ِّٔ/ٕشخزانة ا دب ّٗٓش ِٗٓ/ِش تمسيد ال كاأد َّٗش َّٖ/ِكالتكميؿ 

مػػا ةػػةيب لت ػػدد اليػػاء ّ) ( البيػػت مػػف بةػػر المت ػػارب شكمػػك إمػػا مةػػذكؼ الوػػرب لتقػػكف ال اليػػة شكا 
ش ػػػػػرح المفةػػػػػؿ ٓٔكمػػػػػك إلبػػػػػي ذؤيػػػػػب السػػػػػذلي لػػػػػي ديػػػػػكاف السػػػػػذلييف ال قػػػػـػ ا كؿ / مرلكأػػػػػة ش

شخزانػػػػػػػة ا دب ُٖٔ/ُشالتخميػػػػػػػر ّّٕ/ُشالم اةػػػػػػػد ال ػػػػػػػالية َٖٓ/ُشالةػػػػػػػفكة الةػػػػػػػفية ِٗ/ُ
ش ػػػػرح التقػػػػػسيؿ ٕٔ/ُش اإليوػػػػػاح  ػػػػرح المفةػػػػؿ ُّ/ُ/ـِشكبػػػػال نقػػػػبة لػػػػي :البػػػػديل جِّٔ/ٕ
 =ش ػػػػػرحّٗٓ/ِشتمسيػػػػػد ال كاأػػػػػد ّْٗ/ُش تكوػػػػػيب الم اةػػػػػد َّٗ/ِشالتػػػػػذييؿ كالتكميػػػػػؿ ُُٕ/ُ
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معنػػػػى ظأطرداظارميػػػػا ببةػػػػركما إلػػػػى ا رض شدػػػػاؿ أبػػػػك أمػػػػرك بػػػػف العػػػػالء 
ل بعين  من كؿ مف لعؿ ا مر شكك ف الرجؿ قمل نبػ ة ل ػاؿ :ظأطرداظ اقـ لمكو
 . (ُ)لةاةبي  :أطردا 

لإف داؿ دا ؿ:ظأطرداظ لعؿ أمر مقند إلى ومير  الفاأؿ كمك ألؼ ا ثنػيف 
ليػػدخؿ لػػي الجممػػة ش كليػػ  جكابػػاف ؛ أةػػدمما :أنػػ  أخػػذ  بػػالنظر إلػػى ككنػػ  لعػػؿ 

 أمر مل دطل النظر أف الومير .
 .(ِ) بدؿ مف نكف التككيد الخفيفة كالثاني:أف ا لؼ 

 ثانيا :المن كؿ مف الجممة ش كدد تةدث ابف معط أن  ل اؿ :  
 ........................     َوُجْمَمٌة َمْحِكيٌَّة َلْن ُتْعَرَبا
 َكَشاَب َقْرَناَىا َوَذرَّى َحبَّا       َوِمْنُو َبْيٌت َقْد َنَمْتُو اأَلْنَبا

 (3)ى َبِني َيِزيُد       ُظْمَمًا َعَمْيَنا َلُيْم َفِديُد ُنْبئُِّت َأْخَوالِ 
 لذكر النكع الثاني مف المن كؿ كمك المن كؿ مف جممةشمقتد  ب كؿ رؤبة: 

 (4)ُنْبئُِّت َأْخَواِلى َبِني َيِزيُد   ُظْمَمًا َعَمْيَنا َلُيْم َفِديدُ 
                                                                                                                                       

 . ُِٖ/ُلةباف ش ةا ية اْٗ/ُا  مكني =
أطردا:اقػـػ مكوػػل مػف منػػازؿ مػػذيؿ كمػك المػػراد منػػا .  باليػات :جمػػل باليػػة مػف البمػػى ػ بكقػػر  المغػة : 

نبػت  بمػى يبمػى إذا خمػؽ .  الخيػاـ : جمػل خيمػة .التمػاـ :ػػ بوـػ التػاء ػ بزنػة غػراب ػ : البػاء ػ ي ػاؿ
أةػػى كأراد بسػػا وػػعيؼ ية ػػى بػػ  خةػػا ص البيػػكت كيقػػتر بػػ  جكانػػب الخيمػػة .العةػػي :جمػػل 

 دكا ـ الخيمة .
المعنػػى :أرلػػت ديػػار المةبكبػػة أمػػى مػػذ  المفػػازة دػػد بميػػت خيامسػػا إ  تمامسػػا كأةػػيسا لإنسػػا ب يػػت كمػػا 

 بميت .  
 .ِّّ/ٕشكينظر: خزانة ا دب ْٖٓش ّٖٓ/ُ(الةفكة الةفية ُ)
غيػر .كدد رد ابف يعيش بجكاب آخػر ِّّ/ٕشكينظر:خزانة ا دب ُٖٓ/ُ(الةفكة الةفية ِ)

ظاطرداظلػػ  جستػػاف جسػػة ككنػػ  أمػػر كجسػػة ككنػػ  جممػػة لػػ كرد  مامنػػا مػػف ةيػػث إنػػ   مػػذا دػػاؿ:
 . ُّّ/ٕشكينظر:خزانة ا دب ِّ/ُأمر كلك أكرد  لي المركبات لجاز . رح المفةؿ 

 .ُٖٓ/.ُالةفكة الةفية  (ّ)
ش ِٕ/ُيب ش ػػرح التةػػر  ُِٕالبيػت مػػف الرجػػز المقػػدس ش لرؤبػػة بػػف العجػاج لػػي ممةػػؽ ديكانػػ  /  (ْ)

 =شاإلر ػػػادّٖٓ/ُش كبػػػال نقػػػبة لػػػي :الةػػػفكة الةػػػفية ٓٗ/ُ ػػرح  ػػػكامد العينػػػي أمػػػى ا  ػػػمكني 
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مػػػ خكذا مػػػف زيػػػدظ مػػػف أف يكػػػكف لال ػػػامد لػػػي دكلػػػ :ظبني يزيػػػدظلال يخمػػػك ظي
  جػػػا ز أف يكػػػكف مػػػ خكذا مػػػف :ظيزيػػػد المػػػاؿظأك مػػػف دػػػكلسـ ظالمػػػاؿ يزيػػػدظك دكلسـ
:ظيزيد الماؿظ مجردا مف الفاأؿ ليعرب كيمنػل الةػرؼ ك  يةكػى ش لتعػيف دكلسـ

ك لاأمػػ  ش لسػػك جممػػة يجػػب أف يكػػكف مػػ خكذا مػػف الثػػاني ؛  ف ليػػ  وػػميرا مػػ
 .(ُ) ةكايتسا 

 كتثنيتسما :المذاف  كالتيش ا قماء المكةكلة :الذمش
المػذيف كجمػػل المػذكر ش كا يلػػى مطم ػا ػػػػ أػادال أك غيػػر  شكدػػد  كجمعسمػػا: كالمتػافش

ػٍفظ كظمػاظ كظأؿظ ك ظذكظ يقتعمؿ لي جمل المؤنث ػػ ش كالجمل المؤنث:الالت كالالءش كظمى
 .ي المكةك ت ا قميةكظأمظش مذ  م شكظذاظ بعد ظماظ ا قتفسامية

كالمكةػػػػػػػك ت الةرليػػػػػػػػة مي:ظأفظالمةدريةشكظماظالمةػػػػػػػدريةشكظلكظالتي تكةػػػػػػػػؿ 
 (ِ) بالماوي كالموارع .

كدػػد تكمػػـ ابػػف معػػط أػػف ا قػػماء المكةػػكلة شكةػػديثنا منػػا أػػف ظذكظالمكةػػكلة 
 شل اؿ ابف معط لي ألفيت  :(ّ)شكمي لغة خاةة بطيء 

 ا والجمع والتثنيةنحو الذي قام ومثمو التي     ومن وم
 نحو الذين والذين واأُللى     والالء والالتي وذو قد نقال

 .(4) .......................  عن طيء في ذو حفرت شاىد 

                                                                                                                                       

ش ػػرح الكاليػػػة ُُٕ/ُش ػػرح التقػػسيؿِٗ/ُش ػػرح المفةػػػؿ َٕ/ُشاإليوػػاح  ػػرح المفةػػؿ ْٖ/=
ش الفكاكػػػػػ  َّٖ/ِش التػػػػػذييؿ كالتكميػػػػػؿ ْٗٓ/ِش تمسيػػػػػد ال كاأػػػػػد ُْٔ/ُشالتخميػػػػػرَُِ/ُال ػػػػػالية 
 .ٓٗ/ُش رح ا  مكني ّٓٗ/ُشتكويب الم اةد ّْٕ/ُم اةد ال الية شالُٕٓالجنية/

 المغة :ال ديد :مك الةياح شكدد لد يىًفدُّ لديدا ش كرجؿ لداد .
 .ُٕٔش ُٔٔ/ُكينظر: التخمير  ّٖٓ/ُ(الةفكة الةفية ُ)
ًدٍدتي لك ي ـك زيد .ِ) ًدٍدتي لك داـ زيد ش كمثاؿ الداخمة أمى الموارع :كى  (مثؿ كى
 . ُُٔ/ُش  رح التةريب ُٗٓ/ُالمقالؾ  (أكوبّ)
 . ّٕٔ/ُ(الةفكة الةفية ْ)
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لذكر ابف معػط منػا ا قػماء المكةػكلة شكتةػدث أػف ظذكظ الخاةػة بمغػة طػيء 
رتظكتكممػػة أنسػػا تمػػـز ةالػػة كاةػػدة شمقػػتد  ب ػػكؿ ال ػػاأر كمػػك مػػكطف ال ػػامد ظذك ةف

 البيت :
ي    َوِبْئِري ُذو َحَفْرُت وُذو َطَوْيتُ   (1)َفِإنَّ اْلَماَء َماُء َأِبي َوَجدِّ

لال امد لػي دكلػ :ظذك ةفػرت كذك طكيػتظ لإنػ  أتػى بػػػ ظذكظمفػردة مػذكرةشمل أنسػا 
كادعة أمػى الب ػر كمػي مؤنثػة شأم:التػي ةفػرت كالتػي طكيتشكمػذ  لغػة أكثػر الطػا ييف 

 كالمؤنػثش مػل أنسػا بمفػظ كاةػد لممػذكر ش(ّ)مي المغة الم ػسكرة أنػد العػرب كديؿ: ش (ِ)
كذك  مفرداشكمثنىشكمجمكأاشلت كؿ:جػػػػاءني ذك دػػػػاـ كذك دامػػػػت شكذك دامػػػػاشكذك دامتػػػػاش

 . (ْ)كذك دمف  دامكاش
كذمػػب بعػػض الطػػا ييف :أف ظذكظ تؤنػػث كتثنػػى كتجمػػل لت ػػكؿ لػػي المػػذكر 

ثنػػػى المػػػذكر:ذكا دامػػػا ش كلػػػي مثنػػػى :ذك دػػػاـشكلي المثنػػػى ذات دامػػػت ش كلػػػي م

                                                           

ش ػرح ال ػكامد لمعينػي ُُٔ/ُ(البيت مف بةر الكالر ش لقناف بف الفةػؿ الطػا ي لػي : ػرح التةػريب ُ)
شأكوػػػب ُّْ/ُشكبػػػال نقػػػبة لػػػي :الةػػػفكة الةػػػفية ّٓ/ٔشخزانػػػة ا دب ُُٖ/ُأمػػػى ا  ػػػمكني 

شالتعمي ػػة   ُٓٗا زميػػة / شّٓ/ّشالتػػذييؿ كالتكميػػؿُُٗ/ُش البقػػيط  ػػرح الجمػػؿ ُُٔ/ُالمقػػالؾ 
شالمؤلػؤة َِِ/ُشالكنػاشُٖٓشالفكاكػ  الجنيػة/ِّٖ/ُش اإلنةػاؼُٕٔشالتكط ة/ََُ/ُأمى الم رب

ش ػػرح ُْٕ/ ّش ػػرح المفةػػؿٕٗٔ/ُشتمسيػػد ال كاأػػدَِْ/ُشالمطػػالل القػػعيدةْٖلػػي أمػـػ العربيػػة/
 .ِٖٗ/ُشممل السكاملِِ/ّالروي 

 .يتسا .كطي الب ر بناؤما بالةجارة:يريد التي ةفرتسا شكذك طكيت :يريد التي طك ذك ةفرت  المغة:
 .فرت مذا الب ر كبنيتسا بالةجارةالمعنى :ي كؿ ال اأر :إف مذا الماء مف أسد أبي كجدم شكأنا الذم ة

 .ُِٓ/ُشالدرر المكاملُُٔ/ُش رح التةريبِِ/ّينظر:  رح الروي  (ِ)
شا زميػػػػػة ٗٓش  ػػػػػرح ا لفيػػػػػة  بػػػػػف النػػػػػاظـ/ُٗٗ/ُرح التقػػػػػسيؿش ػػػػػُْٕ/ّينظر: ػػػػػرح المفةػػػػػؿ (ّ)

شتكوػػػػيب الم اةػػػػد ُٓ/ّشالتػػػػذييؿ كالتكميػػػػؿَِِ/ُشالكنػػػػاشّٖشالمؤلػػػػؤة لػػػػي أمػػػـػ العربيػػػػة/ِْٗ/
شتمسيػػػػد َْٓ/ُش الم اةػػػػد ال ػػػػالية ُْٗ/ُش ػػػػرح ابػػػػف أ يػػػػؿ ُٗٓ/ُش أكوػػػػب المقػػػػالؾّْٔ/ُ

 .ّْ/ٔزانة ا دب شخِٖٗ/ُش ممل السكامل ُْٖشالفكاك  الجنية/ٖٕٔ/ِال كاأد 
ش ػػػػرح ا  ػػػػمكني ُٗٗ/ُش ػػػػرح التقػػػػسيؿ ِّٔ/ِكينظػػػػر: ا ةػػػػكؿ  َُٓ/ُ ػػػػرح ابػػػػف أ يػػػػؿ  (ْ)

 .ُُٕش ُُٔ/ُ
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المؤنث :ذكا دامتا ش كلي جمػل المػذكر :ذككا دػامكا ش كلػي جمػل المؤنػث :ذكات 
 . (ُ)دمف 

 ظأؿظالمعرلة إما جنقية أك أسدية شلالجنقية إف لـ تخمفسا ظكؿظ لسي 
ف خمفتسػا (َّ)ا نبيػاءشظ(ِ)اء كُأمِ شَأٍْءٍ حَأٍ     وَجَعَهْنَا يٍَِ َّنًَْأ لبياف الة ي ةش نةػك ظ  شكا 

ف  (ِٖ)النقػػاءش ظ(ّ)وَخُهِأأ َ َّنَِسَأأاٌُ ضَأأعُِفًا  ظكػػؿظ لسػػي ل ػػمكؿ ألػػراد الجػػنس ش نةػػكظ  شكا 
 خمفتسا مجازا لم مكؿ خةا ص الجنس مبالغة نةك:أنت الرجؿ أمما.

شأك (ُٔ)المزمػؿشظ ىلَفَعَصًَ فِسْعَىٌُْ َّنسَّسُ أما العسديةشلالعسد إما ذكرم نةك :ظ

َّنَُْأىْوَ أَكًَْهْأ ُ    ش أك ةوػكرم نةػك:ظ(ُِ)طػ شظ(ْ)بِانْىََّدِ َّنًََُْدَّسِ طُىًي  ظ أممي نةػك :

 (ٔ).(ّ)الما دةشظ(ٓ) نَكُىْ دَِنَكُىْ
كدػػػػد تػػػػ تي ظأؿظ زا ػػػػدة شكتكػػػػكف  زمػػػػة كغيػػػػر  زمة؛لالالزمػػػػة تكػػػػكف لػػػػي ألفػػػػاظ 

 شةػػػك ت شكمنسػػػا الػػػالت اقػػػـ ةػػػنـالمك  مةفكظػػػة منسػػػا: الػػػذم كالتػػػي كلركأسمػػػا مػػػف
 كمنسا اآلف .

كالزا ػػدة غيػػر الالزمػػة وػػرباف شا كؿ:زا ػػدة لػػي نػػادر مػػف الكػػالـ شكزيادتسػػا 
ليمػػػا ةكػػػا  الككليػػػكف مػػػف دػػػكؿ العػػػرب :الخمقػػػة الع ػػػر الػػػدرمـ . كالثاني:زا ػػػدة 

 .(ٕ)لموركرة

                                                           

ش ػػػػػػرح الروػػػػػػي ُٗٗ/ُش ػػػػػػرح التقػػػػػػسيؿ ِّٔ/ِكينظػػػػػػر: ا ةػػػػػػكؿ  ُُٔ/ُ ػػػػػػرح التةػػػػػػريب  (ُ)
شتمسيػػػػػد ال كاأػػػػػد ّْٓ/ُشالم اةػػػػػد ال ػػػػػالية ِٓٗشا زميػػػػػة/َٔش ػػػػػرح ا لفيػػػػػة  بػػػػػف النػػػػػاظـ/ِّ/ّ
 .ِٖٗ/ُشممل السكامل َٖٔ/ِ

 .   ُُٖ/ ُالت دير :جعمنا مف ة ي ة الماء المعركؼشكديؿ :المني : رح التةريب  (ِ)
 ل ؿ مفيدة ل مكؿ كؿ ألراد الجنس ؛ ننا نقتطيل أف ن كؿ:خمؽ كؿ إنقاف وعيفا . (ّ)
 تةت ال جرة. لجاءت ظأؿظ مفيدة لمعسد العممي ؛ ف المعمـك لدينا أف الكادم الم ةكد مك الذم (ْ)
 لجاءت ظأؿظ مفيدة لمعسد الةوكرم ؛ ف اليـك ةاور كمك يـك أرلة . (ٓ)
 بتةرؼ يقير . ُّٖش ُِٖ/ُأكوب المقالؾ  (ٔ)
 . َّّػ  ِّٓ/ُشمغني المبيبٕٕبتةرؼ كينظر: رةؼ المباني/ ُٖٗش ُٕٗالجنى الداني / (ٕ)
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كمذ  مي ةديثنا منا شكدػد أػرض ابػف معػط لػي ألفيتػ  الةػديث أػف زيػادة 
     ل اؿ: ظأؿظ

 (1)َوَقْد ُتزَاُد ِمْثُل الِم النِّسِر   َوَقْوُلُو : َباَعَد ُأمَّ اْلَعْمِرو
لػػػذكر منػػػا أف الػػػالـ زا ػػػدة لػػػي النقػػػر شكمػػػك اقػػػـ ةػػػنـ كػػػانكا يعبدكنػػػ  لػػػي 

ل قػػػ ط الػػػالـ منػػػ  ش (ِّ)نػػػكحشظوَََسْأأأسًَّ  وَال ََغُأأأىوَ وَََعُأأأى َ الجامميػػػة ش دػػػاؿ تعػػػالى ظ
ق اط الالـ من  يدؿ  . (ِ)أمى زيادتسا لي   كا 

كتةدث أف النكع الثاني مف الزيادة كمي الخاةة بال عر ش مقتد  ب ػكؿ 
 ال اأر كمك مكطف ال امد ظباأد أـ العمركظ ش كتماـ البيت :

 (3)َباَعَد ُأمَّ اْلَعْمِرو ِمْن َأِسيرَِىا   ُحرَّاُس َأْبَواٍب َعَمى ُقُصورَِىا
ظأؿظ لػػي ظأمػػركظ  ديرما ش إ  أنػػ  زالكػػاف ا ةػػؿ :باأػػد أـ أمػػرك مػػف أقػػ

 . (ْ)لموركرة لي نادر الكالـ 
 
 
 

                                                           

 .ٕٗٔ/ُالةفكة الةفية  (ُ)
 بتةرؼ . ٖٔٔ/ُالةفكة الةفية  (ِ)
ػػرفسي أبػػكابظش  ُِِالبيتػػاف مػػف م ػػطكر الرجػػز ش بػػي الػػنجـ العجمػػي لػػي ديكانػػ  / (ّ) بمفػػظ :ظةي

ش  رح  كامد المغني َٔٓ/ْش  رح  كامد ال الية َٔ/ٔش ُِّ/ِش ّٖ/ُ رح المفةؿ 
ش قػػػػر ْٗ/ْش الم توػػػػب ٖٔٔ/ُش كبػػػػال نقػػػػبة لػػػػي :الةػػػػفكة الةػػػػفية َِّ/ُلمبغػػػػدادم 

شالتػػػػذييؿ كالتكميػػػػؿ ٕٕش رةػػػػؼ المبػػػػاني /ِِٕ/ُشاإلنةػػػػاؼ ّٔٔ/ُةػػػػناأة اإلأػػػػراب 
ش ػػػػرح ِّٕ/ُشمغنػػػػي المبيػػػػب ُٖٗشالجنػػػػى الػػػػداني /ٖٖٗ/ِش ارت ػػػػاؼ الوػػػػرب ِّٕ/ّ

شا  ػػػػبا  كالنظػػػػا ر ٓٔٓ/ُش الم اةػػػػد ال ػػػػالية ُٖٗ/ُشالمقػػػػاأد ّْٓ/ُالممةػػػػة البدريػػػػة
 . ِٕٕ/ُشممل السكامل ِّٔ/ُشالمطالل القعيدة ُٖٗ/ّ

شالجنػػػػى ٖٖٗ/ِشارت ػػػػاؼ الوػػػػرب ٕٕشرةػػػػؼ المبػػػػاني/ّّٔ/ُينظػػػػر: قػػػػر ةػػػػناأة اإلأػػػػراب  (ْ)
شممػػل ٓٔٓ/ُشالم اةػػد ال ػػالية ّْٓ/ُش ػػرح الممةػػة البدريػػة ِّٖ/ُش مغنػػي المبيػػب ُٖٗالػػداني/
 .ِّٔ/ُشالمطالل القعيدة ِٕٕ/ُالسكامل 
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 املبحث الرابع
 التىابعشىاهد متعلقة ب

 :وتحتو ثالث مسائل

أطؼ البياف مك:التابل اٍلميٍ ًب  لمةفة لي تكويب متبكأ  إف كاف معرلػة 
. كمنػػاؾ كممػػات دػػد اختمػػؼ العممػػاء ليسػػا مػػؿ  (ُ)كػػاف نكػػرة شأك تخةيةػػ  إف 

 مي بدؿ أك أطؼ بياف ؟
إ  أف أطؼ البياف دد تعيف لي مكاوػل أػدما بعػض العممػاء أةػدى أ ػرى 

شإ  أف أ ػػػسر مػػػذ  المكاوػػػل اثنػػػاف ش ةتػػػى إف كثيػػػرا مػػػف العممػػػاء  (ِ)مكوػػػعا 
 ش  (ّ)اكتفى بسما 

 ـ يذكر قكامما ش كذلؾ لي دكل  :كدد كاف ابف معط أةد مؤ ء العمماء لم
ًباٍلكينىى كىرىامىةى اإًلٍبسىاـً  ا يىكيكفي ًبا ىٍأالىـً    كى  أىٍكثىري مى

 (4)َشاِىُدُه َيا َنْصُر َنْصٌر َنْصرًا    َوالتَّاِرِك اْلَبكَِّريِّ ِبْشٍر َجراً 
لػػػػذكر أف أكثػػػػر مػػػػا يكػػػػكف أطػػػػؼ البيػػػػاف لػػػػي ا أػػػػالـ كالكنىشكاقت ػػػػسد 

 تيف مف ال عرش ا كؿ : دكؿ رؤبة بف العجاج :لممكوعيف ببي
 (5)ِلَقاِئٌل َيا َنْصُر َنْصٌر َنْصراً  إنِّي َوَأْسَطاٍر ُسِطْرَن َسْطرًَا          

                                                           

 .ُْٗ/ِش  رح التةريب َُّ/ّأكوب المقالؾ  (ُ)
شالم اةػػد ّٗٗش ِٗٗ/ّشتكوػػيب الم اةػػد ُْٔٗػػػػ  ُْْٗ/ْيراجػػل : ارت ػػاؼ الوػػرب (ِ)

 . ّّْٖش ّّّٖ/ٕش تمسيد ال كاأد ّٓش ِٓ/ٓال الية 
ش ػػػرح ابػػػف أ يػػػؿ ّٓٔمػػػنسـ ابػػػف مالػػػؾ لػػػي ألفيتػػػ  شينظػػػر :  ػػػرح ا لفيػػػة  بػػػف النػػػاظـ / (ّ)

 .َِٕش ِٗٔ/ُشكابف أةفكر لي  رح الجمؿ ُِِ/ّ
 .ّٖٕ/ ُالةفكة الةفية  (ْ)
بمفػػظ يػػا نةػػري  ُْٕلػػي ممةػػؽ ديكانػػ  / البيتػػاف مػػف م ػػطكر الرجػػز شلرؤبػػة بػػف العجػػاج  (ٓ)

شالنكػػػػت لػػػػي تفقػػػػير كتػػػػاب قػػػػيبكي  َّْ/ُشالخةػػػػا ص ُٖٓ/ِنةػػػػران نةػػػػران ش الكتػػػػاب 
شإيوػػػاح  ػػػكامد ّٕٓ/ِش  ػػػرح الممػػػل لمةػػػفساني َّٕشتةةػػػيؿ أػػػيف الػػػذمب / ُِْ/ِ

 = ػػػػػػرح شكلػػػػػػذم الرمػػػػػػة لػػػػػػي :َِٓ/ُشالػػػػػػدرر المكامػػػػػػلُِٗ/ِخزانػػػػػػة ا دب  شّّٗ/ُاإليوػػػػػػاح
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ادلشكالثػػػػاني مرلكعشكالثالػػػػث ظنةػػػػرظ ا كؿ مبنػػػػي أمػػػػى الوػػػػـ  نػػػػ  من ػلػػػػ
ظ بالرل ؛منةكب ل ش ك  لاليجكز ليسما أف يككنا بدليف ؛  ن    يجكز ظيا نةره

نمػػػا ظ نةػػػر ظا كؿ أطػػػؼ بيػػػاف أمػػػى المفػػػظ ش  ظيػػػا نةػػػراظ بالنةػػػب ش دػػػالكا :كا 
 كمذا مك المكول ا كؿ  (ُ) كالثاني أطؼ بياف أمى المةؿ .

ٍعؿي قيبكي  إيا    كدد اقت كؿ ذلؾ ابف الطراكة كالروي ةيث داؿ :كجى
يػػػد  نظػػػر ؛  ف البػػػدؿ كأطػػػؼ البيػػػاف يفيػػػداف مػػػا   يفليػػػ  أطػػػؼ بيػػػاف 

 .(ِ)كالثاني ليما نةف لي    يفيد إ  الت كيد شكؿش مف غير معنى الت كيدا 

                                                                                                                                       

 ػرح  شُِٗشاإليوػاح لمفارقػي/َِٗ/ْيس لي ديكاف شكبال نقبة لي:الم توػبكل شْْْال ذكر/=
   .ُُّأبيات قيبكي  لمنةاس / 

كنةػر ا كؿ المغة:كأقطار أم:كةؽ أقػطار شكيعنػي بسػا آيػات ال ػرآف الكػريـ . قػطرف : كتػبف .       
؛ لػػػػ  بػػػف قػػػيار كالػػػي خراقػػػاف ش كالثػػػاني ةاجبػػػ  . كدػػػد كرد لػػػي البيػػػت ركايػػػات أػػػدةا  مػػػك نةػػػر 

ظنةػػرظا كؿ ركم ليػػ  كجسػػاف :وػػم  ش كنةػػب  .   كظنةػػرظ الثػػاني ركم ب ربعػػة أكجػػ  : وػػم  ش 
كرلع  منكنا شكنةب  شكجر  . كظنةرظ الثالث ركم لي  كج  كاةد ل ػط كمػك النةػب ش كتكجيػ  مػذ  

 الركايات :
 ػ وـ ا كؿ مل رلل الثاني ككرد مذا لي ال عر .ُ
ؼ بيػاف أمػى المةػؿ أك تككيػد أك نةػب بت ػدير : أأنػي أك مةػدر ػ وـ ا كؿ مل نةب الثاني أطِ

 بدؿ مف لعؿ ا مر شأك مةدر أريد ب  الدأاء .
 ػ وـ ا كؿ مل وـ الثاني بدؿ .ّ
 ػ نةب ا كؿ كجر الثاني أمى إوالة ا كؿ إلى الثاني شكما ت كؿ :ةاتـ الجكد أك طمةة الخير .ْ

اف أك تككيػػد أمػػى المةػػؿ إذا وػـػ نةػػر ا كؿ أك مػػك كا أػػراب ظنةػػرظ الثالػػث أف يكػػكف أطػػؼ بيػػ    
شكينظػػػػػر :إيوػػػػػاح  ػػػػػكامد اإليوػػػػػاح  ُمػػػػػامش  َُِ/ْمنةػػػػػكب أمػػػػػى المةػػػػػدرية. الم توػػػػػب 

 ُِٓ/ُشالػػػػػػدرر المكامػػػػػػل ُِِش َِِ/ِشخزانػػػػػػة ا دب  َّٕشتةةػػػػػػيؿ أػػػػػػيف الػػػػػػذمب /ّٗٗ/ُ
 .  ِِٓش

م دمػػػػػة المةقػػػػػبة ش  ػػػػػرح الّٕٓ/ِش ػػػػػرح الممػػػػػل ُٖٔ/ِكينظػػػػػر : الكتػػػػػاب  ْْٓ( ػػػػػرح ال ػػػػػذكر /ُ)
ش ػػػػرح ال ػػػػذكر َّٖ/ُش التعمي ػػػػة أمػػػػى الم ػػػػرب َِٕ/ُش  ػػػػرح الجمػػػػؿ  بػػػػف أةػػػػفكر ِِْ/ِ

 .ِٖٕ/ِلمجكجرم 
ش ػػػػػػرح ا لفيػػػػػػة  بػػػػػػف َِٕ/ُكينظػػػػػػر:  ػػػػػػرح الجمػػػػػػؿ  بػػػػػػف أةػػػػػػفكر  ّّٔ/ُ ػػػػػػرح الروػػػػػػي  (ِ)

 .ِٖٕ/ِش  رح ال ذكر لمجكجرم ْْٓش رح ال ذكر / ّٖٔالناظـ/
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كدد رد ذلؾ ابف أةفكر داؿ : لإف ديػؿ :لكيػؼ يبػيف ال ػيء بنفقػ  ش أ  
تػػػرل أف ظ نةػػػراظ الثػػػاني   يفسػػػـ منػػػ  إ  مػػػا يفسػػػـ مػػػف ا كؿ ش لػػػالجكاب :إف 

ف شكلػك  ذلػؾ مي  مػرتيالبياف منا ي ل بتكرار اقـ المنادل كأنت تخاطب  كت بؿ أ
ػٍف المخاطػػب إذا كػػاف بةوػرتؾ مقػػمياف بػػػػ ظ  مكػف أف ي ػػل المػبس ش لػػال يعمػػـ مى

 .(ُ)نةرظ لةاأدا 
المكوػػػل الثػػػاني : أف يكػػػكف التػػػابل خاليػػػا مػػػف ظأؿظ كالمتبػػػكع بػػػػػ ظأؿظشكدػػػد 
أويؼ إلي  ةفة بػػ ظأؿظنةك:ظ أنا الوػارب الرجػؿ زيػدظ ليتعػيف ككفظزيػدظأطؼ 

ز ككن  بد  مف ظ الرجؿظ؛ ف البدؿ أمى نية تكرار العامؿ ؛ ليمـز بيافشك  يجك 
 .(ِ)أف يككف الت دير أنا الوارب زيدو كمك   يجكز

 كدد اقت سد ابف معط لي مذا المكول ب كؿ المرار ا قدم :
 (3)َأَنا اْبُن التَّاِرِك اْلَبْكِريِّ ِبْشٍر   عميو الطَّيُر َتْرُقُبُو ُوُقوُعا

                                                           

 .ُِٕ/ُ رح الجمؿ  بف أةفكر  (ُ)
ش ػػػرح ُْٖ/ُشالتبةػػػرة كالتػػػذكرة ُُٓكينظػػػر: تةةػػػيؿ أػػػيف الػػػذمب / ِِّ/ّ ػػػرح ابػػػف أ يػػػؿ  (ِ)

ش ارت ػػػاؼ الوػػػرب ّٕ/ّش ػػػرح المفةػػػؿ ِٗٔ/ُش  ػػػرح الجمػػػؿ  بػػػف أةػػػفكر ِّٕ/ّالتقػػػسيؿ 
شالفوػػة ِّّٖ/ٕتمسيػػد ال كاأػػد شَِٓ/ٓشالم اةػػد ال ػػالية ْْْش ّْْ ػػرح ال ػػذكر / شُْْٗ/ْ

 .ُٖٕ/ِ رح ال ذكر لمجكجرم  شْٗٔ/ِركميةش رح اآلجِْٓش ِْْالموية /
ش ػػرح ُُٓشتةةػػيؿ أػػيف الػػذمب /ُِٖ/ُالبيػػت مػػف بةػػر الػػكالر شلممػػرار ا قػػدم لػػي: الكتػػاب  (ّ)

ش ُّٓ/ُكبػػػػػال نقػػػػػبة لي:ا ةػػػػػكؿ شُِْ/ِشالتخميػػػػػر ّٔٗ/ِش  ػػػػػرح الروػػػػػي ِٕ/ّالمفةػػػػػؿ 
 ش ػػػػػػػػرحّٗٔ/ُش  ػػػػػػػػرح الجمػػػػػػػػؿ  بػػػػػػػػف أةػػػػػػػػفكر ِْٖ/ُشالم ػػػػػػػػرب ُْٖ/ُالتبةػػػػػػػػرة كالتػػػػػػػػذكرة 

ش تمسيػػػػد ال كاأػػػػد ِْْ/ِش المقػػػاأدِِِ/ّش ػػػرح ابػػػػف أ يػػػػؿ ُُّشتػػػػذكرة النةػػػػاة/ِّٕ/ّالتقػػػسيؿ
 . ُْٗ/ٓشممل السكامل  ُْْ/ْش ا  با  كالنظا ر ُٖٕ/ِش  رح ال ذكر لمجكجرم ِّّٖ/ٕ

المغػة كالمعنػى : ب ػر مػك ب ػر بػف أمػرك بػف مكثػػد مػف بنػي بكػر بػف كا ػؿ  . كةػؼ أف أبػا  دػد ةػػرع 
 عت أمي  الطير كب  رمؽ لجعمت تردب مكت  لتتناكؿ من  .                 رجال مف بكر لكد

كدد غمط المبرد ركاية الجر كداؿ :الركاية بنةب ب ر .كاةت  ب ن  إنما جػاز  أنػا ابػف التػارؾ البكػرم    
شت ػػبيسا بالوػػارب الرجػػؿ ش لممػػا ج ػػت بب ػػر كجعمتػػ  بػػد  ةػػار أنػػا الوػػارب زيػػدا ش الػػذم  يجػػكز 

 .  ِٕ/ّشكينظر : رح المفةؿ ِْٖ/ْالنةب . خزانة ا دب  لي  إ 



  "دراسة وتوثوؼا   توظوف ابن معط الشاهد الشعري يف ألػوته"

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ّٕٗٓ﴾  
  

يػػػ :التارؾ البكػػػرم ب ػػػر ل ػػػد جػػاء ظب ػػػرظ أطػػػؼ بيػػػاف شك يجػػػكز لال ػػامد ل
 ككن  بد  ؛ إذ   يةب أف يككف الت دير :أنا ابف التارؾ ب ر .

لي مذا البيت البدلية ؛إلجازت  إوالة الةفة الم ركنة ب ؿ  (ُ)كأجاز الفراء
إلػى جميػل المعػارؼ نةػك :ظالوػارب زيػدو ظ كلػيس مذمبػ  بمػرض أنػد الجمسػكر 

(ِ) . 

اختمػػػػؼ النةكيػػػػكف لػػػػي العطػػػػؼ أمػػػػى الموػػػػمر المجػػػػركر مػػػػؿ يعػػػػاد مػػػػل 
إلػػػػى   (ّ)المعطػػػػكؼ أك  ؟ أمػػػػى مػػػػذامب : ا كؿ :ذمػػػػب جمسػػػػكر البةػػػػرييف 

كجػػكب إأػػادة الجػػار مػػل المعطػػكؼ أمػػى الموػػمر المجركرشكاقػػتدلكا أمػػى مػػذا 
ة :ا كؿ:أف الجػػار مػػل المجػػركر بمنزلػػة  ػػيء كاةػػد  لػػإذا الكجػػكب با دلػػة اآلتيػػ

أطفت أمى الومير المجركر ػػ كالومير إذا كاف مجػركرا اتةػؿ بالجػار شكلػـ 
ينفةؿ من ش كلسػذا   يكػكف إ  متةػال شبخػالؼ وػمير المرلػكع كالمنةػكب ػػػ 
لك نػػػؾ دػػػد أطفػػػت ا قػػػـ أمػػػى الةػػػرؼ الجػػػار ش كأطػػػؼ ا قػػػـ أمػػػى الةػػػرؼ 

 . (ْ) يجكز 

                                                           

ش تكويب ّْٕ/ُشالةفكة الةفية ّٗٔش  رح ا لفية  بف الناظـ/  ّٓٗ/ِ( رح الروي ُ)
ش ػػػػػرح ابػػػػػف أ يػػػػػؿ ّٓٔ/ّش أكوػػػػػب المقػػػػػالؾ ْْْش  ػػػػػرح ال ػػػػػذكر /ُٗٗ/ّالم اةػػػػػد 

 .ٓٗ/ِ ش رح ا  مكنيُٖٕ/ِش رح ال ذكر لمجكجرم ْٗٔ/ِش رح اآلجركمية ِِّ/ّ
 .َُٓ/ِ( رح التةريب ِ)
شالتعمي ػػة أمػػى الم ػػرب ُّٕ/ُشاإلنةػػاؼ ُِْ/ُشالتبةػػرة كالتػػذكرة ُّٖ/ِ(ينظر:الكتػػاب ّ)

ش ػػػػػػرح ابػػػػػػػف أ يػػػػػػػؿ َُِٔ/ّشتكوػػػػػػيب الم اةػػػػػػػدَُِّ/ْش ارت ػػػػػػاؼ الوػػػػػػػرب ّْٖ/ُ
شخزانػػة ا دب ُُٕ/ِ ػػرح ا  ػػمكني  ِٖٔ/ٓشممػػل السكامػػل َْٕ/ِش المقػػاأد ِّٗ/ّ
ٓ/ُِّ. 

ش اإليوػػػاح  ػػػرح ِّْ/ُش المبػػػاب َُْ/ُكينظػػػر: التبةػػػرة كالتػػػذكرة  ّّٕ/ُ(اإلنةػػػاؼ ْ)
 .ِْٖ/ِش  رح اآلجركمية ّٕٓ/ّش  رح التقسيؿ ْٔٓ/ُالمفةؿ 



  "دراسة وتوثوؼا   توظوف ابن معط الشاهد الشعري يف ألػوته"

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ّٕٗٔ﴾  
  

الثػػػاني:أف الوػػػػمير المجػػػػركر  ػػػبي  بػػػػالتنكيف شكمعاًدػػػػب لػػػ  شلػػػػال يعطػػػػؼ 
 . (ُ)أمي شكما   يعطؼ أمى التنكيف

الثالث:أن    يجكز أطؼ المومر المجركر أمى المظسر المجركر شلال 
يجػػػكز أف ي ػػػاؿ : مػػػررت بزيػػػدو كؾى شلكػػػذلؾ ينبغػػػي أف  يجػػػكز أطػػػؼ المظسػػػر 

 . (ِ)اؿ: مررت بؾ كزيدو المجركر أمى المومر المجركرش لال ي 
كدد ذمب ابف معط لي ألفيت  مذمب الجمسكر ال ا ؿ بكجكب إأػادة الجػار 

كجعؿ ما يخػالؼ ذلػؾ مػف دبيػؿ ال ػاذ شكاقػتدؿ أمػى  مل المعطكؼ المجركر ش
كالمػػ  بمػػكطف  ػػامد مػػف اقػػتد  ت قػػيبكي  المجسكلػػة ال ا ػػؿ كنػػص ابػػف معػػط 

 مك :
 َطْفتَا      َعَمْيِو ِجيَء ِبَما بو َجَرْرتَاَواْلُمْضَمُر اْلَمْجُروُر ِإْن عَ 

 (ّ)  َمَضَى ِبِو وِباْلُغالِم      َوَشذَّ ِمْنُو ِبَك واأليامِ نىٍةكي :    
 كتماـ البيت : 

ْبَت َتْيُجوَنا َوَتْشِتُمَنا    َفاْذَىْب َفَما ِبَك واأليَّاِم ِمْن َعَجبِ   .(4)َفاْلَيْوَم َقرَّ
جر أمػػػػى الوػػػػمير المجػػػػركر ظالكػػػػاؼظدكف إأػػػػادة ل ػػػػد أطػػػػؼ ظا يػػػػاـظ بػػػػال

ؿى مػػذا البيػت بتػ كيالت كثيػػرة منسػا أنػ  : ػػاذ كمػا ذمػب إليػػ   الةػرؼ مع شكدػد أيكًٌ
                                                           

 شُٔٗ/ِشالم تةػػػػػد  ػػػػػرح اإليوػػػػػاح ُّٖ/ِكينظر:الكتػػػػػاب  َُٔ/ٓ(الم اةػػػػػد ال ػػػػػالية ُ)
ش  ػػػػرح التقػػػػسيؿ ْٔٓ/ُشاإليوػػػػاح  ػػػػرح المفةػػػػؿ  ّّْ/ُش المبػػػػاب ّّٕ/ُاإلنةػػػػاؼ 

ش ممػػل السكامػػل َِْشاإلر ػػاد/ َّٓ/ُش التعمي ػػة أمػػى الم ػػرب ُُّ/ِشالتخميػػر ّٕٓ/ّ
ٓ/ِٖٔ. 

 . ّْٕ/ُاإلنةاؼ  (ِ)
 .ٕٗٔ/ُالةفكة الةفية  (ّ)
ش ا ةػػكؿ ّّٖ/ِالبيػػت مػػف بةػػر البقػػيط ش مػػف ا بيػػات المجسكلػػة ال ا ػػؿ لػػي: الكتػػاب  (ْ)

ش الم تةػد  ػرح ّّٖ/ِش النكت أمى كتاب قيبكي  ِّٖش تةةيؿ أيف الذمب /ُُٗ/ِ
 ي ػػاؿ: شالمغػػة:معنى دربػػت :جعمػػت كأخػػذت .ُُْ/ُش التبةػػرة كالتػػذكرة َٔٗ/ِاإليوػػاح 

دربت تفعؿ كػذا شأم: جعمػت تفعمػ  . كالمعنػى : مىٍجػكيؾى لنػا مػف أجا ػب الزمػاف كدػد كثػرت 
 لال يعجب منسا .



  "دراسة وتوثوؼا   توظوف ابن معط الشاهد الشعري يف ألػوته"

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ّٕٕٗ﴾  
  

شأك أنػػػ   (ِ)شأك أنػػػ  وػػػركرة شكمػػػا ذمػػػب إليػػػ  قػػػيبكي  (ُ)ابػػػف معػػػط لػػػي ألفيتػػػ  
 .(ّ)نادر

ك كمنسا :أف تككف الػكاك لم قػـ   لمعطؼشكمػا أدقػـ ه تعػالى بالزمػاف نةػ
شكيجكز أف يكػكف الم قػـ بػ  مةػذكلا (ِش ُ)الوةىشظوََّنضُّحًَ وََّنهُِْمِ إِذََّ سَجًَ :ظ

 .(ْ)شأم:كرب ا ياـ لةذؼ المواؼ كأديـ المواؼ إلي  م ام 
المػػػذمب الثاني:مػػػذمب يػػػكنس كا خفػػػش مػػػف البةػػػرييف شكالكػػػكلييفشكأبي 

 :(ٓ)أمي ال مكبيف كابف مالؾ 
 شكاقتدلكا أمى ذلػؾ ب ػكؿ ه تعػالى :ظ (ٔ) إلى أن  ليس بالـز إأادة الجار
ظبجػػر ظا رةػػاـظ كمػػي دػػراءة ةمػػزة الزيػػات  (ٕ)وََّتَُِأأىَّْ َّنهّأأهَ َّنِأأرٌِ تَسَأأاءنُىٌَ بِأأهِ وََّ َزْحَأأاوَ  

بػػراميـ النخعػػي شكدتػػادة كيةيػػى بػػف كثػػاب كطمةػػة بػػف مةػػرؼ كا أمػػش .ل ػػد  كا 
 ادة الجار .جر ظا رةاـظأطفا أمى الومير المجركر لي ظب ظ دكف إأ

                                                           

 . ُٓٔ/ُشكذمب إلي  ةاةب الكناش  ٕٗٔ/ُالةفكة الةفية  (ُ)
كالوػػركرة  .ُُْ/ُش التبةػػرة كالتػػذكرة ِّٖ/ِش النكػػت لػػي تفقػػير كتػػاب قػػيبكي  ِّٖ/ِالكتػػاب  (ِ)

 .َٕٕ/ُلي أف يككف جر ا ياـ بإأادة الياء ثـ ةذلسا لوركرة ال عر . الةفكة الةفية 
 . َِْاإلر اد إلى أمـ اإلأراب / (ّ)
 . ُِٔ/ٓش خزانة ا دب ّٕٕ/ُكينظر: اإلنةاؼ  ُٕٕ/ُ(الةفكة الةفية ْ)
شارت ػاؼ الوػرب َِْش اإلر ػاد /ّٕٓ/ّش رح التقسيؿ ِّْ/ُش المباب ُّٕ/ُاإلنةاؼ (ينظر:ٓ)

ش ػرح اآلجركميػة ّْٕش الفوػة الموػية  /َْٕ/ِشالمقػاأد َُِٔ/ّش تكويب الم اةدَُِّ/ْ
 . ُِْ/ٓشخزانة ا دب ُُٕ/ِش رح ا  مكنئِٖ/ٓش ممل السكامل ِْٖ/ِ

 . ّّٓ/ّ(أكوب المقالؾ ٔ)
د أكؿ الجمسػػكر اآليػػة بتػػ كيالت كثيػػرة منسػػا :أف الػػكاك ليقػػت لمعطػػؼ بػػؿ ش كدػػ ُ(النقػػاء آيػػة ٕ)

مػػػػػػػي لم قػػػػػػػـ ش كجػػػػػػػكاب ال قػػػػػػػـ دكلػػػػػػػ  :ظإف ه كػػػػػػػاف أمػػػػػػػيكـ رديبػػػػػػػاظ ينظػػػػػػػر: اإلنةػػػػػػػاؼ 
ش ُٓٔ/ُش الكناش َِْش اإلر اد/َّٓ/ُش التعمي ة أمى الم رب ّّْ/ُشالمباب ّْٕ/ُ

 .  ُِٓ/ٓخزانة ا دب 
ظ مجػػػػركرة ببػػػػاء م ػػػػدرة شغيػػػػر ممفػػػػكظ بسػػػػا شكت ػػػػدير  :كبا رةػػػػاـ ش كمنسػػػا: أف دكلػػػػ :ظكا رةاـ    

ش ػػػػرح الروػػػػي ّّْ/ُشالمبػػػػابّْٕ/ُلةػػػػذلت لد لػػػػة ا كلػػػػى أميسػػػػا. ينظػػػػر :اإلنةػػػػاؼ
 .  ُِٓ/ٓشخزانة ا دب ّّٔ/ِ



  "دراسة وتوثوؼا   توظوف ابن معط الشاهد الشعري يف ألػوته"

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ّٕٖٗ﴾  
  

المػػذمب الثالث:مػػذمب الجرمػػي كالزيػػادم أنػػ  إذا أكػػد الوػػمير جػػاز نةػػك 
 . (ُ)مررت بؾ أنت كزيدو 

يبدؿ الفعؿ مف الفعؿ إذا اتفػؽ الفعػالف لػي المعنػى ك كلػؾ :ظإٍف تيٍكػًرـٍ زيػدان 
ظ لتجـز ظتةقف إلي ظ؛ نػ  بػد ظشكجػاز إبدالػ  منػ  تيٍةًقٍف إلي  لسك أمؿه ؿ مػف ظتكـر

 .(ِ)؛ ن  بمعنا  لاإلكراـ بمعنى اإلةقاف 
كدػػد تةػػدث ابػػف معػػط لػػي ألفيتػػ  أػػف بػػدؿ الفعػػؿ مػػف الفعػػؿ شم ػػترطا مػػذا 

 كاقتدؿ أمى كالم  ببيت مف الرجز شمف ا بيات المجسكلة ال ا ؿ  ال رط ش
 أند قيبكي  ل اؿ:

 (3)َكاَن ِبَمْعَناُه َوَذاَك ِمْثُل َذا   َوَأْبَدُلوا اْلِفْعَل ِمن اْلِفْعِل إَذا
 (4)إنَّ َعَمى هللِا َأْن ُتَباِيَعا       ُتْؤَخَذ َكْرَىًا َأْو َتِجيء َطاِئعًا 

لال امد لي دكؿ الراجز ظتؤخذظ ةيث نةب  أمى البدلية مف الفعؿ ظتبايعاظ 
ما أك يجيء  ن  بمعنا   ف المبايل   ينفؾ مف أةد ا مريف ؛إما أف يؤخذ كار 

 . (ٓ)إلى المبايعة طا عا

                                                           

ش َُِٕ/ّش تكوػػػيب الم اةػػػد َُِّ/ْش ارت ػػػاؼ الوػػػرب ّّٔ/ِ(ينظر: ػػرح الروػػػي ُ)
 . ِٗٔ/ٓش ممل السكامل َْٕ/ِالمقاأد 

شالبػديل ُِٔش ُُٔ/ُش التبةرة كالتػذكرة ِٔ/ِكينظر: الم توب ّٖٕ/ُ(الةفكة الةفية ِ)
 . َِّ/ٓش خزانة ا دب  ّّٗ/ِش  رح الروي  ُّٓ/ ِ/ـُج

 . ّٖٕ/ ُ(الةفكة الةفية ّ)
ش ا ةػػػػكؿ ِٔ/ِشالم توػػػػب ُٔٓ/ُ(البيػػػػت مػػػػف ا بيػػػػات المجسكلػػػػة ال ا ػػػػؿ لػػػػي الكتػػػػاب ْ)

ش  ػػػػػػػػرح التقػػػػػػػػسيؿ َُّتةةػػػػػػػػيؿ أػػػػػػػػيف الػػػػػػػػذمب/  شُِٔ/ُش التبةػػػػػػػػرة كالتػػػػػػػػذكرة ْٖ/ِ
ش ػػػػرح ا لفيػػػػة  بػػػػف ُٗٓش ػػػػرح أمػػػػدة الةػػػػالظ /َٖٓ/ُش ػػػػرح الكاليػػػػة ال ػػػػالية ُّْ/ّ

زانػة خشَِْش الفوة الموية /ُِّْ/ٕش تمسيد ال كاأد ّّٗ/ِش رح الرويّٗٗالناظـ/
 .َِّ/ٓا دب 

 .َِْلموية /شالفوة اّٖٕ/ُشالةفكة الةفية ُِٔش ُُٔ/ُ(ينظر : التبةرة كالتذكرة ٓ)



  "دراسة وتوثوؼا   توظوف ابن معط الشاهد الشعري يف ألػوته"

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ّٕٗٗ﴾  
  

 (ُ)كدد زاد ابف مالؾ مل  رط ابف معط :ككف البدؿ أبيف مف المبػدؿ منػ  
لػ ظتؤخػذظ بػدؿ مػف تبػايل كظتجػيءظ معطػكؼ أمػى ظتؤخػذظ شكمػذا البػدؿ أبػيف مػف 
المبدؿ من  شكالبدؿ لي الة ي ة إنما مػك مجمػكع المعطػكؼ كالمعطػكؼ أميػ شإذ 

  (ِ) أمى أةد الكجسيف مف إكرا  أك طاأة  تككف المبايعة إ 
الفعػؿ إذا كػاف وػربا منػ  نةػك كذمب ابف القراج إلى أف الفعؿ يبػدؿ مػف 

 . (ّ)ظإف ت تني تم ي أم ي معؾظ؛ ف الم ي وربا مف اإلتياف :دكلؾ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

شالم اةػد ّْٖ/ِشالمقػاأدّٗٗش ػرح ا لفيػة  بػف النػاظـ/ َّْ/ّ(ينظر :  رح التقػسيؿ ُ)
 .َِّ/ٓشخزانة ا دب  ُّّ/ِش  رح ا  مكني ِِٖ/ٓال الية 

 . َِّ/ٓ(خزانة ا دب ِ)
 .ُِٕٗ/ْشكينظر : ارت اؼ الورب ْٗ/ ِ(ا ةكؿ ّ)



  "دراسة وتوثوؼا   توظوف ابن معط الشاهد الشعري يف ألػوته"

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ََْٕ﴾  
  

 املبحث اخلامس
 املبتدأ واخلربشىاهد متعلقة ب

 كتةت  مق لة كاةدة كمي :

  مػػف الجممػػة ش كمػػػذا إذا أخبػػر أػػف المبتػػدأ   بػػػد لػػ  مػػف أا ػػد يعػػػكد أميػػ
كةػػديثنا منػا أػف الوػػمير شكمػذا العا ػد  بػػد أف يكالػؽ المبتػػدأ؛لإذا  شالعا ػد أنػكاع

كاف المبتدأ غا بػا ليكػكف العا ػد أميػ  مػف الجممػة التػي مػي خبػر  وػمير غا ػب 
ذا كاف المبتدأ ومير المتكمـ لالعا د أمي  مف الجممة مثؿ :مةمد خرج أخ ك  شكا 

ذا  يكػػكف وػػمير مػػتكمـ مثػػؿ : نةػػف وػػربنا شكالعا ػػد أمػػى ظنةفظالوػػمير ظنػػاظشكا 
 .ي  ومير المخاطب مثؿ :أنت خرجتكاف المبتدأ مخاطبا لالعا د أم

 كدد تةدث ابف معط لي ألفيت  أمى ذلؾ ل اؿ :
 (1)َغاِئُب      أو ُمَتَكمُِّم َأْو اْلُمَخاَطبُ  َواْلُمْضَمُر اْلَعاِئُد إمَّا

 :ف كول النةاة كوعك  لمتمثيؿ ل اؿكدد اقت سد لكالم  بنظـ بيت م
 ِفي َأَنا َأْنَت اْلَقاِتِمي َأْنَت َأَنا    َتْمِثيُل ذاك في اْلِخَطاِب ُبيَِّنا

 كتماـ البيت :
 .(2)ْنَت اْلَقاِتِمي َأْنَت َأَناَأَنا أَ     ى َعْنَك َما َحلَّ ِبَناَكْيَف َيْخفَ 

                                                           

 .  ُّٖ/ُ(الةفكة الةفية ُ)
ش ُْٖ/ُلرمؿ شكمك مػف كوػل النةػاة كاقت ػسد بػ  لػي :الةػفكة الةػفية البيت مف بةر ا (ِ)

شكلػػػػػي ِٕ/ٔشخزانػػػػػة ا دبٓٗٓش تػػػػػذكرة النةػػػػػاة /ِٖٕ/ِقػػػػػفر القػػػػػعادة كقػػػػػفير اإللػػػػػادة 
 أنا أنت الواربي أنت أنا  كيؼ أ كك منؾ ما ةؿ بنا   بمفظ : ِّٕ/ٔالم اةد ال الية 

ؿ ا لػؼ كالػالـ لػػ ظأنػاظ كالفعػؿ لػػ ظأنتظشلػػػ كدد ذكر ابف برم ليػ  كجسػاف أةػدمما :أف تجعػ      
إذ ا لػؼ كالػالـ لػػػ   ن  غير ظأنػتظش؛ مبتدأ ثالث مبتدأ ثاف شكظالواربيظ كظأنتظ ظأناظ مبتدأش

ظأناظ ش كالعا د أمى ا لؼ كالالـ اليػاء لػي ظالوػاربيظ ؛ نسػا أنػا لػي المعنػى شكظأنػتظ لاأػؿ 
مػػف مػػك لػػ  شإذ ا لػػؼ كالػػالـ لػػػ ظأنػػاظ شكالفعػػؿ لػػػ بػػػ ظالوػػاربيظ؛أبرزت  لمػػا جػػرل أمػػى غيػػر 

 =ظأنػاظ. ظأنتظ كظأنتظ كخبر  خبػر كخبر  خبر كظالواربيظ ش  ظالواربيظ خبر  ظأنتظ شكظأناظ



  "دراسة وتوثوؼا   توظوف ابن معط الشاهد الشعري يف ألػوته"

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية

  ﴿َُْٕ﴾  
  

كال امد منا أف :ظأناظ ا كؿ مبتدأشكظأنتظ ا كؿ مبتدأ ثافشكا لؼ كالالـ لػػ 
ظأناظش كظداتميظ ةمةظأنتظش ل د جرل اقػـ الفاأػؿ ةػمة أمػى ا لػؼ كالػالـ التػي 
مػػػػي ظأنػػػػاظ شلػػػػ برز وػػػػمير  شكمػػػػك ظ أنتظشلػػػػػظأنتظيرتفل بػػػػػػظداتميظشكظأناظخبر أػػػػف 

كالػػػالـ شكمػػػا بعػػػدما خبػػػر أػػػػف ظأنػػػتظا كؿش كمػػػك كمػػػا بعػػػد  خبػػػر أػػػػف  ا لػػػؼ
لىظأنتظ ا كؿظأنتظ الثاني شكما  ظأناظا كؿ شكالعا د أمى ظأناظا كؿظأناظ الثاني شكا 
بعد  رلل  ن  خبر مبتدأشكمكول ا لؼ كالالـ رلل  ن  خبر المبتػدأ الػذم مػك 

 .  (ُ)كالالـ  ظأناظش كظأنتظلاأؿ ظداتميظشكظأناظ خبر أف ا لؼ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                       

الكج  الثاني:أف تككف ا لؼ كالالـ كالفعؿ لػػ ظأنتظ شلػػ ظأناظ أمى مذا مبتدأش كظأنػتظ مبتػدأ =
ز الوػمير ليػ   نػ  جػرل أمػى مػف مػك لػ  شكيكػكف ثاف ش كظالواربيظ خبػر ظ أنػتظشك  يبػر 

الوػاربي أنػت أنػا أمػى طريػؽ المطاب ػة لػمكؿ ليكػكف آخػر الكػالـ  الكالـ دػد تػـ أنػد دكلػ :
 .    ٕٓش ْٕ/ٔشكينظر: خزانة ا دب ٔٗٓدا  كجار أمى أكل  . تذكرة النةاة /

 . ْٕ/ٔشخزانة ا دب ُّٖ/ُكينظر: الةفكة الةفية  ٓٗٓ(تذكرة النةاة /ُ)



  "دراسة وتوثوؼا   توظوف ابن معط الشاهد الشعري يف ألػوته"

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية

  ﴿َِْٕ﴾  
  

 املبحث السادس
 شىاهد متعلقة بنىاسخ االبتداء

 وتحتو ست مسائل:

تخػػػتص ظكافظبػػػ مكر منسػػػا :أف تكػػػكف نادةػػػةشكتامةشكزا دةشكتككف موػػػمرة 
 . (ُ)كتعمؿ كمي مةذكلة  ليسا اقمسا ش

بػػر شكبػيف الفعػؿ كالفاأػػؿ كتػزاد لػي مكاوػل منسػػا :أف ت ػل بػيف المبتػدأ كالخ
 شكبيف الةفة كالمكةكؼ شكبيف الجار كالمجركر .

كدد تةدث ابف معط لي ألفيت  أف زيػادة ظكػافظ شكادتةػر نظمػ  ليسػا أػف 
 أدـ أممسا ل اؿ :
 (2)ِزيَدْت َفَمْم َتْعَمْل َوَذاَك َقْد َوَردْ     ..............َوَقْد  ......

نمػػػا لػػػذكر أف ظكافظالزا ػػػدة ممغػػػاة    أمػػػؿ لسػػػا ػػػػػ   اقػػػـ لسػػػا ك  خبػػػر ػػػػػ كا 
 .(ّ)أدخمكما لتدؿ أمى أف ذلؾ دد موى

كلػػـ يقت ػػسد ابػػف معػػط لػػي ألفيتػػ  لػػي مكاوػػل زيػػادة ظكػػافظ قػػكل بزيادتسػػا 
 بيف الجار كالمجركرش ل اؿ كمك مكطف ال امد لمجسكؿ ال ا ؿ :

مِ   (4) ..............اِت    ......َنْحُو:َعَمى َكاَن اْلُمَسوِّ
 كتماـ البيت :  

                                                           

ش ػػػػػػػػػػػػرح الجمػػػػػػػػػػػػؿ  بػػػػػػػػػػػػف ُٖٗػػػػػػػػػػػػػػ ُّٖشا زميػػػػػػػػػػػػة /ّّٖ(ينظر:الممػػػػػػػػػػػػل لػػػػػػػػػػػػي العربيػػػػػػػػػػػػة /ُ)
شالتػػػذييؿ َُٗش ُٖٗ/ْش  ػػرح الروػػػي ِٖٖ/ّشالتخميػػػر  ػػرح المفةػػػؿ ّٕٗ/ُأةػػفكر
 . َِٗػػ ِٖٔ/ُشالمطالل القعيدة ُِٕ/ُش  رح اآلجركمية ُِّػػ َُِ/ْكالتكميؿ 

 .  ُِ/ِ(الةفكة الةفية ِ)
ش ػػػػػرح ُٕٖش ا زميػػػػػة /ِٗٗ/ُشقػػػػػر ةػػػػػناأة اإلأػػػػػراب ّٖة /(ينظػػػػػر :الممػػػػػل لػػػػػي العربيػػػػػّ)

شخزانػػػػػة ا دب ُٖٗ/ِشالم اةػػػػػد ال ػػػػػالية َُٗ/ْش  ػػػػػرح الروػػػػػي ٗٗش ٖٗ/ٕالمفةػػػػػؿ 
ٗ/َِٕ . 

 .  ُِ/ِ(الةفكة الةفية ْ)



  "دراسة وتوثوؼا   توظوف ابن معط الشاهد الشعري يف ألػوته"

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية

  ﴿َّْٕ﴾  
  

َمِة اْلِعرَابِ  ي َأِبي َبْكٍر َتَساُموا  َسرَاُة َبنِ   (1)َعَمى َكاَن اْلُمَسوَّ
كال ػػػامد لػػػي البيػػػت :أمػػػى كػػػاف المقػػػكمة ةيػػػث جػػػاءت ظكػػػافظ زا ػػػدة بػػػيف 

 ةرؼ الجر كمجركر ؛  ف ةرؼ الجر  يدخؿ أمى لعؿ .
الػػبعض مػػف شكدػػد جعمػػ   (ِ)كزيػػادة ظكػػافظبيف ةػػرؼ الجػػر كمجػػركر  دميػػؿ 

 . (ّ)دبيؿ ال ذكذ
 كتزاد ظكافظ لي الكالـ ب رطيف :أةدمما:أف تككف بمفظ الماوي .
 .(ْ)كالثاني :ككنسا بيف  ي يف متالزميف   يقتغني أةدمما أف ا خر

 كليظكافظالزا دة خالؼ مؿ تككف لارغة مف الفاأؿ أك  ؟
                                                           

(البيت مف بةػر الػكالر  ش ركم بركايػات متعػددة كمػي :ظجيػاد بنػيظ ش كظتقػامىظشكظأمى كػاف ُ)
ػػػالبظش ك  ػػػًة الةًٌ  شِِٕ/ُشالممػػػل /ِٖٗ/ُناأة اإلأػػػراب مػػػك بػػػال نقػػػبة لي:قػػػر ةػػػاٍلميطىسفمى

 شُٕٓشالةمػػؿ لػػي إةػػالح الخمػػؿ/ُّٔشأقػػرار العربيػػة / ُِٗ/ُالتبةػػرة كالتػػذكرة  شِِٖ
ش   ػػػػػرح ُِٖشالفةػػػػػكؿ الخمقػػػػػكف/ْْْ/ُ ػػػػػرح الجمػػػػػؿ  بػػػػػف خػػػػػركؼ  شِِٓالتكط ػػػػػة/
ح ش ػػػر ُٕٕ/ُش ػػػرح الكاليػػػة ال ػػػالية ّٕٗ/ُش ػػػرح الجمػػػؿ  بػػػف أةػػػفكرٗٗ/ٕالمفةػػػؿ 
شا  ػػػػػػبا  كالنظػػػػػػا ر ُٕٖش ا زميػػػػػة /ََُش ػػػػػػرح ا لفيػػػػػة  بػػػػػػف النػػػػػػاظـ/ُّٔ/ُالتقػػػػػسيؿ 

 .َِٕ/ٗش خزانة ا دب َّّ/ْ
المغة:القػػراة:جمل قػػػرلشكمك ةػػػاةب المػػػركءة أك القػػػيد ال ػػػريؼ .المقػػػكمة مػػػف الخيػػػؿ        

مقػكمة التي جعمت لسا أالمة تعرؼ بسا .  العراب :الكريمة شالقػالمة مػف السجنػة كيريػد بال
 العراب منا كؿ أةؿ  ريؼ .

 .  السـ مف كؿ قاـ كأ رؼ مف كؿ  ريؼالمعنى :ي كؿ إف مف  أقياد بني أبي بكر كأ ر      
 .  ْٗالفوة الموية / (ِ)
 شُُٕٖ/ّشارت ػػاؼ الوػػرب ُٖٕ/ُش ػػرح الكاليػػة ال ػػاليةُّٔ/ُ ػػرح التقػػسيؿ  ينظػػر: (ّ)

ش ػػػػػرح ِِٕ/ُاآلجركميػػػػػة ش ػػػػػرح َُِ/ِش الم اةػػػػػد ال ػػػػػالية ِٗٗ/ُأكوػػػػػب المقػػػػػالؾ 
 .  ٗٗ/ِش ممل السكامل ُِٓ/ُالتةريب

ش َّٔ/ُش ػػرح التقػػسيؿ ّٕٗ/ُكينظر: ػػرح الجمػػؿ  بػػف أةػػفكر  ْٗ(الفوػػة الموػػية /ْ)
ش أكوػػػػػػػب المقػػػػػػػالؾ ٗٗش  ػػػػػػػرح ا لفيػػػػػػػة  بػػػػػػػف النػػػػػػػاظـ/ ُٕٕ/ُ ػػػػػػػرح الكاليػػػػػػػة ال ػػػػػػػالية 

مطػالل القػعيدة ش الِِٕ/ُش  ػرح اآلجركميػة لمقػنسكرم ُٕٗ/ِشالم اةد ال ػالية ِْٖ/ُ
ُ/ِٖٗ . 



  "دراسة وتوثوؼا   توظوف ابن معط الشاهد الشعري يف ألػوته"

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية

  ﴿َْْٕ﴾  
  

أمػػى ذمػب الفارقػػي :أف لاأمسػػا موػػمر ليسػػا كمػك وػػمير المةػػدر الػػداؿ 
 الفعؿ الذم مك ظكافظش ك نؾ دمت:كاف مك شأم: الككف .

أنسا   لاأؿ لسا شكةجت  أف الفعؿ إذا اقتعمؿ اقتعماؿ  كذمب القيرالي:
 .    (ُ)يةتاج إلى لاأؿ اقتغنى أف الفاأؿ  ما  

كدد وعؼ ابف خركؼ مذا الرأم ل ػاؿ :كمػك دػكؿ لاقػد ؛ نسػا لعػؿ ك بػد 
 .(ِ) ت دير لاأؿ كسذا  أؿ ك   ذكذ ليلمفعؿ مف لا

 ش(ّ)ظ تظ مػػف الةػػركؼ الم ػػبسة بػػػ ظليسظلسػػػي تعمػػؿ أممسػػا أنػػد قػػػيبكي 
 شكمػػػذا العمػػػػؿ ب ػػػركط ا كؿ منسػػػا:أ  ينػػػػت ض نفػػػي خبرمػػػا بػػػػإ  ش(ْ)كالجمسػػػكر
أف  ى اقػمسا شالرابػل:أ  يت دـ الخبر شالثالث:أ  يت دـ معمكؿ خبرما أم الثاني:

 . (ٓ)يككف معمكليسا اقمي زماف شالخامس:ةذؼ أةدمما 
كدد ذمب ابف معط مذمب قػيبكي  كالجمسػكر لػي أمػؿ ظ تظأمػؿ ظلػيسظ 

 ل اؿ:
 (6)َوَشبَُّيوا اَلَت ِبَمْيَس ِفي اْلَعَمْل   َواالْسُم َمْحُذوٌف ِبَيا َقْد اتََّصلْ 

                                                           

ش  ػػرح  ْْْ/ُكينظػػر:  ػػرح الجمػػؿ  بػػف خػػركؼ  ّٖٗ/ُ ػػرح الجمػػؿ  بػػف أةػػفكر  (ُ)
شخزانػػة  ُِّ/ْشالتػػذييؿ كالتكميػػؿ ُُٖٓ/ّش ارت ػػاؼ الوػػرب  ٗٗا لفيػػة  بػػف النػػاظـ / 

 . َِٕ/ٗا دب 
 . ْْْ/ُ رح الجمؿ  بف خركؼ  (ِ)
شالنكػػػت أمػػػى كتػػػاب قػػػيبكي  ّٗ/ُلمفارقػػػي شالتعمي ػػػة أمػػػى كتػػػاب قػػػيبكي  ٕٓ/ُالكتػػػاب  (ّ)

ُ/ِّٖ . 
 شُُٓ/ِشتكوػيب الم اةػػد ِٖٗ/ْشالتػذييؿ كالتكميػػؿ ُُُِ/ّينظػر :ارت ػاؼ الوػػرب  (ْ)

ش  ػػػػػػػػػػرح ُِِٓ/ّتمسيػػػػػػػػػػد ال كاأػػػػػػػػػػد  شُّٗ/ُش  ػػػػػػػػػػرح ابػػػػػػػػػػف أ يػػػػػػػػػػؿ ِِٖ/ُالمقػػػػػػػػػػاأد 
ش ممػػػػػػل السكامػػػػػػل ِٗٔ/ُش ػػػػػػرح التةػػػػػػريب َُُالفوػػػػػػة الموػػػػػػية / شَِٗ/ُاآلجركميػػػػػػة

 . ِْٕالجنية / شالفكاك ُِِ/ِ
 بتةرؼ . ِٕٔ/ُ(أكوب المقالؾ ٓ)
 .  ّْ/ِ(الةفكة الةفية ٔ)



  "دراسة وتوثوؼا   توظوف ابن معط الشاهد الشعري يف ألػوته"

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية

  ﴿َْٕٓ﴾  
  

قػػػػـ كنةػػػػب الخبػػػػر شكأف أم أف ظ تظ أممػػػػت أمػػػػؿ ظلػػػػيسظ لػػػػي رلػػػػل ا 
 . (ُ)اقمسا مةذكؼ لال يجمل بيف معمكليسا 

ككجػػ  ال ػػب  بػػيف ظ تظكظلػػيسظ أف ا قػػـ المةػػدث أنػػ  موػػمر   يجػػكز 
إظسػػػػار  لػػػػي ظلػػػػيسظ ش كظ  يكػػػػكفظإذا اقػػػػتثنيت بسمػػػػا ش ف اقػػػػميسما  يقػػػػتعمؿ 
إظسارممػػا شكمػػػا   يقػػػتعمؿ إظسػػػار اقػػـ ظ تظ لإنمػػػا اتف ػػػا لػػػي أف الموػػػمر   

قتعمؿ إظسار  ش   لي مكول اإلومار  ف اإلومار لي ظليسظ كظ  يكػكفظ ي
 . (ِ)لي الفعميف أنفقسما ش ك  لي ظ تظ لي النية كالجممة دكف نفس الةرؼ

تعمػػؿ  ػػي اشكأن  إف كجػػد ا قػػـ  كدػػد خػػالؼ ا خفػػش الجمسػػكر داؿ:إنسػػا  
ف كجػد بعدما منةكبا لناةب  لعؿ موػمر شكالت ػدير ظ ت أرل ةػيف منػاص ظكا 

 . (ّ)مرلكأا لسك مبتدأ كالخبر مةذكؼش كالت دير : ت ةيف مناص كا ف لسـ 
 ش(ْ)كدد ذمب ابػف معػط مػذمب ال ػا ميف بػ ف ةػذؼ خبػر ظ تظ مػك الكثيػر

 يفسـ مذا مف دكل  :
 (5)َوَرْفُع اَلَت ِحيَن َقْد ُيَباُح    َفاَلَت ِحيُن ِمْثُل اَل َبرَاحُ 

                                                           

شالفوػة َِٗ/ُش ػرح اآلجركميػة ُُُِ/ّشارت اؼ الورب ٕٖٓ/ِ/ـُ(ينظر : البديل جُ)
 . َِٗشالفكاك  الجنية /َُُالموية/

شا ةػػػػػػػكؿ ٕٓ/ُش كينظر:الكتػػػػػػػاب ْٗش ّٗ/ُ(التعمي ػػػػػػػة أمػػػػػػػى كتػػػػػػػاب قػػػػػػػيبكي  لمفارقػػػػػػػي ِ)
 . َِٗش  ِٖٗ/ ْييؿ كالتكميؿ شالتذٓٗ/ُ

شالبػديل ِْٖ/ُشالنكػت أمػى كتػاب قػيبكي  ٕٗ/ُكينظر:ا ةكؿ  ُِّ/ُ( رح ابف أ يؿ ّ)
شتكوػػػيب الم اةػػػد ِّٗ/ْشالتػػػذييؿ كالتكميػػػؿ ُُُِ/ّش ارت ػػػاؼ الوػػػرب ٕٖٓ/ِ/ـُج
 . ُُِ/ِشممل السكامل ِٗٔ/ُش  رح التةريب ُِِٓ/ّشتمسيد ال كاأد ُُٓ/ِ

شالنكػػػت ّٗ/ُشالتعمي ػػػة أمػػػى كتػػػاب قػػػيبكي  لمفارقػػػي ٓٗ/ُشا ةػػػكؿٕٓ/ُ(ينظر:الكتػػػاب ْ)
شتكوػيب َُٖش ػرح ا لفيػة  بػف النػاظـ/ٕٖٓ/ِ/ـُشالبديل ج ِّٖ/ُأمى كتاب قيبكي  

شالفوػة ُِِٕ/ّشتمسيػد ال كاأػدُّٗ/ُش ػرح ابػف أ يػؿ ُِٖ/ُشالمقاأدُْٓ/ِالم اةد
 . .ِْٖشالفكاك  الجنية/َُُالموية /

 .  ْْ/ِ(الةفكة الةفية ٓ)



  "دراسة وتوثوؼا   توظوف ابن معط الشاهد الشعري يف ألػوته"

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية

  ﴿َْٕٔ﴾  
  

يف أمػػى أنػػ  اقػػـ ظ تظ كخبرمػػا يكػػكف مةػػذكلا أراد أنػػ  دػػد يجػػكز رلػػل الةػػ
بػػ ظ ظ الم بسة بػ ظليسظلػي ةػذؼ خبرماشكاقػتدؿ ب ػكؿ ال ػاأر كمػك   شكدد  بس

 مكطف ال امد ظ   براحظ كتماـ البيت:
 (1)َمْن َصدَّ َعْن ِنيراِنَيا    َفَأَنا اْبُن َقْيٍس اَل َبرَاحُ 

ناليػػة أمػػؿ ظلػػيسظ لرلعػػت لال ػػامد لػػي دكلػػ  :ظ  بػػراحظ ةيػػث أممػػت ظ ظ ال
 ا قـ كمك ظبراحظ كخبرما مةذكؼ كالت دير :   براح لنا .
ش   أنسػػػػػا مثػػػػػؿ ظ ظ لػػػػػي لػػػػػالمراد ت ػػػػػبي  ظ تظ بػػػػػػػ ظ ظ لػػػػػي ةػػػػػذؼ الخبػػػػػر

؛ لػػػإف ظ تظ   تعمػػػؿ إ  لػػػي ظالةيفظشبينمػػػا ظ ظ تعمػػػؿ لػػػي ظالةػػػيفظ ا قػػػتعماؿ
 كغير  . 

ظكػػادظمف ا لعػػاؿ المكوػػكأة لم اربػػة الخبػػر أمػػى قػػبيؿ ةةػػكؿ ال ػػرب   
 . (ِ)أمى رجا  

كظكادظكأخكاتسػػػا تعمػػػؿ أمػػػؿ ظكػػػافظ مػػػف رلػػػل ا قػػػـ كنةػػػب الخبػػػر شكيػػػدؿ 
أمػػى ذلػػؾ مجػػيء الخبػػر لػػي بعوػػسا منةػػكبا لػػي ال ػػعر ش كمػػا جػػاز أف يكػػكف 

 . (ّ)اقما لػػ ظكافظ مف المبتدآت كاف اقما لسا
أمػػػكر منسػػػا: أف خبرمػػػا يكػػػكف  ظكأخكاتسػػػا تختمػػػؼ أػػػف ظكػػػافظ كأخكاتسػػػا لػػػيكظكاد

نمػػا التزمػػت ا لعػػاؿ لػػي أخبارمػػا  نسػػا لمػػا كػػاف معنامػػا لػػي ا خبارشكمعنامػػا  شلعػػال كا 

                                                           

شتةةػػػيؿ أػػػػيف ٔٗ/ُشا ةػػػػكؿٖٓ/ُ(البيػػػت مػػػػف مجػػػزكء الكامػػػػؿ شلقػػػعد بػػػػف مالػػػؾ لػػػػي :الكتػػػاب ُ)
شخزانػة َُٗ/ُش ػرح المفةػؿّٖٗ/ِش رح الجمؿ  بف خركؼُّٗ/ُشالتبةرة كالتذكرةْٖالذمب/
شرةػػػػؼ ٕٔش ػػػػرح أبيػػػػات قػػػػيبكي  لمنةػػػػاس/َّٔ/ْش كبػػػػال نقػػػػبة لػػػػي :الم توػػػػبْٕٔ/ ُا دب 

ش  ػػػرح ا لفيػػػة ِّٗ/ُش  ػػػرح الروػػػي ّٕٔ/ُش ػػػرح التقػػػسيؿ ُِّ/ُشاإلنةػػػاؼ ِٔٔالمبػػػاني /
 .ْْ/ِش الةفكة الةفية َُٕ بف الناظـ /

 كالبيت لي  ركاية أخرل كمي مف لر أف نيرانسا .
 . ِّٓشأقرار النةك /ُْٗ/ُكينظر :المباب  ُٗ/ِاإليواح  رح المفةؿ  (ِ)
شارت ػػػػاؼ َُُفيػػػػة  بػػػػف النػػػػاظـ/ش ػػػػرح ا لْٖٓ/ِ/ـُشكينظر:البػػػػديل جّّْ/ْالتػػػػذييؿ كالتكميػػػػؿ (ّ)

 .  ُّٔ/ِشالم اةد ال الية ُٓٓ/ُشتكويب الم اةد ُِِْ/ّالورب 



  "دراسة وتوثوؼا   توظوف ابن معط الشاهد الشعري يف ألػوته"

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية

  ﴿َْٕٕ﴾  
  

نما يتةػكر ذلػؾ لػي  الم اربةشكجب أف تككف أخبارما مما يتةكر ليسا ال ػرب كالبعػدشكا 
 .(ُ) لذلؾلكانت أخبارما ألعا  ا لعاؿ دكف ا قماءش

كدد تةدث ابف معط أف أمؿ ظكػادظ مػف أنسػا ترلػل ا قػـ كتنةػب الخبػر 
 كأنسا ممة ة لػ ظكافظ لي العمؿ ل اؿ:    

َعسى"    َدِليُمُو ............   (2)َوأَْلَحُقوا بــ "َكاَن" "َكاَد" و"َ
 ككج  إلةاؽ ظكادظكأخكاتسا بػػ ظكافظ أنسا   تتـ بمرلكأسا لاةتاجت إلى 

 ليتـ ب  مل مرلكأسا الكالـ شكتقتعمؿ أيوا نادةة كتامة كما  خبر
 . (ّ)تقتعمؿ ظكافظ

ػ بعممسػا أمػؿ ال امد ػ لي  مكطف  سد ابف معط لػػ ظكادظ بجزء بيت ثـ اقت
 ظكافظ مف رلل ا قـ كنةب الخبر ل اؿ :

 (4)ِفعْ َوَعْنُيْم َما ِكْدُت آِيَبا ُسِمْع     َفاْلَخَبُر اْنِصْبُو واالسُم َيْرتَ 
 كتماـ البيت :

 (5)رُ َوَكْم ِمْثُمَيا َفاَرْقُتَيا وىي َتْصفَ    َوَما ِكْدُت آِيَبًا  َفُأْبُت إلى َفْيمٍ 

                                                           

اإليوػػاح  ػػرح  شُّ/ٕش ػػرح المفةػػؿ ْٖٓ/ِ/ـُكينظػػر :البػػديل ج  َِٓ/ُ(التعمي ػة أمػػى الم ػػربُ)
 .ُِِْ/ّشارت اؼ الورب ّّٗ/ُش  رح التقسيؿ ُٗ/ِالمفةؿ 

 .  ْٔ/ِالةفكة الةفية  (ِ)
شالمطػػالل ُِٕٓ/ّشتمسيػػد ال كاأػػد َُُكينظر: ػػرح ا لفيػػة  بػػف النػػاظـ / ْٔ/ِالةػػفية الةػػفكة  (ّ)

 .ََّ/ُالقعيدة
 .  ْٔ/ِالةفكة الةفية  (ْ)
ش ػػػػػػػػرح الجمػػػػػػػػؿ  بػػػػػػػػف ُّٗ/ُالبيػػػػػػػػت مػػػػػػػػف بةػػػػػػػػر الطكيػػػػػػػػؿ شلتػػػػػػػػ بط  ػػػػػػػػرا لػػػػػػػػي :الخةػػػػػػػػا ص  (ٓ)

شالم اةػػػػػػػد ال ػػػػػػػالية َّٗشتخمػػػػػػػيص ال ػػػػػػػكامد /ََِ/ُش ػػػػػػػرح الكاليػػػػػػػة ال ػػػػػػػالية ّٕٖ/ِخػػػػػػػركؼ
/ ُشالبػػػػػػػػػػػديل جُْْ/ِشكبػػػػػػػػػػػال نقػػػػػػػػػػػبة لػػػػػػػػػػػي :اإلنةػػػػػػػػػػػاؼ ِٕٕ/ُش ػػػػػػػػػػػرح التةػػػػػػػػػػػريب ِّٔ/ِ
ش  ػرح ُِِ/ْش ػرح الروػي ّّٗ/ُش ػرح التقػسيؿ ُّ/ٕش رح المفةؿ ِٖٗشالتكط ة/ْٖٓ/ِـ

شالفوػػػػػة الموػػػػػية ُِٗ/ُش ػػػػػرح اآلجركميػػػػػة َُٗشرةػػػػػؼ المبػػػػػاني /ُُُا لفيػػػػػة  بػػػػػف النػػػػػاظـ/
لسـػ : دبيمػة ش كمػي لسـػ بػف أمػرك بػف دػيس  لمغػة :ل بػت :رجعػت .  .ا ُِٓشالفكاك  الجنيػة/َُُ/

 بف غيالف .آيبا :راجعا .    تةفر :تت قؼ كتةزف .



  "دراسة وتوثوؼا   توظوف ابن معط الشاهد الشعري يف ألػوته"

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية

  ﴿َْٕٖ﴾  
  

لجاء اقػـ ظكػادظ الوػمير ظالتػاءظ لػي مةػؿ رلػل اقػمسا شكخبرمػا ظآيبػاظ جػاء 
اقما مفردا ش كخبر ظكادظيككف لعال ػػ كما قبؽ كأ رنا ػػ كدد أكؿ العمماء مجيء 

ش كمػنسـ مػف جعمػ   (ِ)شكمن  مف أكل  بػػ ال ػذكذ  (ُ)خبر اقما مفردا بػػ الندكر ال
 .   (ّ)مف باب الوركرة 

قػػبؽ ال ػػكؿ بػػ ف خبػػر ظكػػادظ يكػػكف لعػػال ش كمػػذا الفعػػؿ   يتةػػؿ بػػػػ ظأفظ . 
 كدد تةدث ابف معط أف مذا ل اؿ :

ا  ....................ظأىٍفظمى         ةى ذيكذو كوى لى ظكاىدىظ ًلي  ي
 (ْ) 

لإذا جاء خبر ظكادظ متةال بػػ ظأفظ جعم  ابػف معػط  ػاذا كاقت ػسد لكالمػ  
 ببيت مف م طكر الرجز لرؤبة بف العجاج ل اؿ :

ا             ةى دىٍد كىافى ًمٍف طيكًؿ اٍلًبمىى أىٍف يىٍمةى
(ٓ) 

 

                                                           

ش ػػػرح ابػػػف أ يػػػؿ ِٕٗ/ُشالمقػػػاأد ِِ/ِش ػػػرح الممةػػػة البدريػػػة  ِٖٗ(ينظػػػر : التكط ػػػة /ُ)
 . ُِْ/ِشممل السكامل ُِٗ/ُش  رح اآلجركمية ِّْ/ُ

 . ِٕٕ/ُح التةريب ش ر ّّٗ/ُش رح التقسيؿ ُٗٗ/ُ( رح الكالية ال الية ِ)
 . ََُ/ُش الم ربُْْ/ِ(اإلنةاؼ ّ)
 .  ْٔ/ِ(الةفكة الةفية ْ)
شالكتػػػػػػاب  ُِٕ(البيػػػػػػت مػػػػػػف م ػػػػػػطكر الرجزشلرؤبػػػػػػة بػػػػػػف العجػػػػػػاج لػػػػػػي ممةػػػػػػؽ ديكانػػػػػػ  / ٓ)

شخزانػة ُُٕ/ُشإيواح  كامد اإليوػاحْٔ/ِشالكناشّْْشتةةيؿ أيف الذمب /َُٔ/ّ
شكبػال نقػبةلي ِٕٔ/ُدرر المكامػلالػُٔش َٔشورا ر ال عر  بػف أةػفكر/ ّْٕ/ٗا دب

 ُش البػػػػػػػػػػػػديل جّْٓ/ِشاإلنةػػػػػػػػػػػػاؼ َُٗش اإليوػػػػػػػػػػػػاح لمفارقػػػػػػػػػػػػي /ٕٓ/ّ:الم توػػػػػػػػػػػػب 
ش ػػػػػػػرح ِٖٔ/ِش ػػػػػػػرح الجمػػػػػػػؿ  بػػػػػػػف أةػػػػػػػفكرٖٗ/ُشالم ػػػػػػػربِٗٗشالتكط ػػػػػػػة/ْٖٓ/ِ/ـ

 .ِٓٗ/ُشالمقاأد ّّٕ/ْش التذييؿ كالتكميؿ ِِِ/ْالروي
 المغة: يمةب:يدرس كتمةى آثار  كيذمب .   البمى :ال دـ

 دارب أمى الدرس كامةاء اآلثار ؛ لكثرة ما تعرض لمتجارب .  عنى:الم



  "دراسة وتوثوؼا   توظوف ابن معط الشاهد الشعري يف ألػوته"

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية

  ﴿َْٕٗ﴾  
  

بػػػػػ ظأفظ ش كدػػػد جعمػػػ  قػػػيبكي  مػػػف بػػػاب  ل ػػػد ادتػػػرف خبػػػر ظكػػػادظ ظيمةػػػةاظ
 . (ِ)ش ككةف  البعض بػػ النادر (ُ)الوركرة

مًٌػػػصي الفعػػػؿ إلػػػى  كالعمػػػة لػػػي أػػػدـ اتةػػػاؿ خبػػػر ظكػػػادظ بػػػػػ ظأٍفظ أفف ظأٍفظ تيخى
ا قت باؿ شكمذ  لمم اربة شلبينسما توادشكلـ يرد لي ال رآف الكريـ خبر ظكادظ إ  

 ظ .(ّ)وَيَا كَادُوَّْ ََفْعَهُىٌَ مجردا مف ظأفظ نةك دكل  تعالى ظ 

قػػـ كيكػػكف اقػػمسا وػػمير ظأفظ المخففػػة مػػف الث يمػػة تعمػػؿ النةػػب لػػي ا 
كتدخؿ أمى الجممػة ا قػمية أك الفعميػة شكةػديثنا أػف ا قػمية  شال  ف مةذكؼ

ط لػي ظأفظ لكركد ال امد الػذم اقػتدؿ بػ  ابػف معػط جممػة اقػمية ش دػاؿ ابػف معػ
 المخففة  مف الث يمة :

ْعِر واْلُقْرآِن َذاَك ُعِرَفا     َكَذاَك َأْن َو َكأْن ُخفَِّفا    ِفي الشِّ
ْعِر َأْيَضا ُيْسَمعُ  َنْحُو َكَأْن َلْم َيْغِن َأْن اَل َيْرَجُع    (4)َأْن َىاِلُك ِفي الشِّ

ليػػػ  ابػػػف أم:أف ظأفظكظكػػ فظ تخففػػػاف شكتعمػػػالف مػػػل التخفيػػؼ شكمػػػا ذمػػػب إ
معػػط مػػك رأم جمسػػكر العممػػاء ليكػػكف اقػػمسا وػػمير ال ػػ ف مةػػذكؼ شكخبرمػػا 

ا أ ى كمك كدد اقتدؿ ابف معط بجزء بيت مف دكؿ  ش(ٓ)جممة اقمية أك لعمية
 كتماـ البيت : ظأف مالؾظش :مكطف ال امد كمك دكل 

                                                           

ش ػػػػػػػػػػرح الجمػػػػػػػػػػؿ  بػػػػػػػػػػف أةػػػػػػػػػػفكر ٖٗ/ُشالم ػػػػػػػػػػربٕٓ/ّش كينظر:الم توػػػػػػػػػػب َُٔ/ّ(الكتػػػػػػػػػاب ُ)
 .ِٓٗ/ُش  رح اآلجركمية ّّٕ/ْشالتذييؿ كالتكميؿ ُِِٓ/ّشارت اؼ الورب ِٖٔ/ِ

 . َُُفوة الموية /شالَُّ/ُشالمطالل القعيدة ُِٕ/ِالم اةد ال الية  ينظر: (ِ)
 ِ/ـ ُشالبػػديل جِٗٗشالتكط ػػة/ُٗٓ/ّكينظػػر: الكتػػاب  َُُ. الفوػػة الموػػية /  ُٕالب ػػرة آيػػة  (ّ)

 .ِّٓش أقرار النةك /ِْٖ/ُش رح التةريب ْٔ/ِش الكناش ِِِ/ْش  رح الروي ْْٖ/
 .  ٗٔ/ِالةفكة الةفية  (ْ)
لػػػػػػػػػي  ػػػػػػػػػرح غػػػػػػػػػكامض شتن ػػػػػػػػػيب ا لبػػػػػػػػػاب ِّٗش ِّٖ/ُشا ةػػػػػػػػػكؿ ُّٕ/ِالكتػػػػػػػػػاب  ينظػػػػػػػػػر: (ٓ)

ش الم اةػد ال ػالية ُِٖش ُِٕش الجنى الػداني/ّٔا زمية/ شَْٔ/ِشالتبةرة كالتذكرة ُٗٓالكتاب/
 .  ِٖٔش أقرار النةك /ُّٖ/ُشالمطالل القعيدة  ُُٔشالعكامؿ الما ة النةكية /ّٕٗ/ِ



  "دراسة وتوثوؼا   توظوف ابن معط الشاهد الشعري يف ألػوته"

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية

  ﴿َُْٕ﴾  
  

 (1)ْن َيْحَفى َوَيْنِتِعلُ ِفي ِفْتَيٍة َكُسُيوِف اْلِيْنِد َقْد َعِمُموا   َأْن َىاِلُك ُكلُّ مَ 
ير ال ػػػػ ف مةػػػػذكؼ شكظمالػػػػؾظخبر كاقػػػػمسا وػػػم شلػػػػظأفظمخففة مػػػػف الث يمػػػػة

: كػػؿ مػػف يةفػػى كينتعػػؿ مالػػؾ كالجممػػة لػػي كظكػػؿظ مبتػػدأ مػػؤخر كالت ػػدير شم ػػدـ
 مةؿ رلل خبرظأفظ المخففة .

نمػػا كجػػب إوػػمار اقػػـ ظأفظ المخففػػة ؛ ف ظأفظ المفتكةػػة مػػل مػػا بعػػدما  كا 
جػب أف يوػمر لسػا مف أامؿ يعمؿ ليسا ش لمما كػاف ةكمسػا ثابتػا ك اقـ شك  بد 

كمذمب الككلييف :لي ظأفظ المخففة أنسا   تعمؿ   لي  . (ِ)ما كاف مف تمامسا
 .  (ّ)ظامر ك  لي مومر

شإذ أدةمػت الػالـ لػي  لي دكلؾظ   أبا لؾ ظكظ يػدم لػؾ ظليػ  مخالفػة ديػاس
اقـ ظ ظ ليعتد بسا مف كج  ك  يعتد بسا مف كج  آخر شلػػ ظأبػاظ كظيدمظمنةػكب 

 بػػ ظ ظكالكاؼ ليسما مواؼ إلي  .

                                                           

بمفػػظ :أف لػػيس يػػدلل أػػف ذم الةيمػػة  ٗٓ(البيػػت مػػف بةػػر  البقػػيط ش لمأ ػػى لػػي ديكانػػ  /ُ)
شتن ػػػػيب ا لبػػػػاب لػػػػي  ػػػػرح غػػػػكامض الكتػػػػاب ِّٗ/ُش ا ةػػػػكؿ ُّٕ/ِكالكتػػػػاب  لةيػػػػؿشا
 شكبػػػػال نقػػػػبة لػػػػي:ِْٔ/ٓش خزانػػػػة ا دب ْٔشا زميػػػػة /ُْٔ/ِشالتبةػػػػرة كالتػػػػذكرة ُٗٓ/

شالفةػػػػكؿ ِّٓشالتكط ػػػػة /ٗٓٓ/ ِ/ـ ُالبػػػػديل ج شُْْ/ِالخةػػػػا ص  شٗ/ّالم توػػػػب 
 .َٕ/ِش الةفكة الةفية َُِالخمقكف /
ل لتى كمك القخي الكريـ . مف يةفى :مف ةفى يةفى مف باب أمـ يعمػـ شكمػك المغة :لتية:جم

ػػؼٌو  الػػذم كينتعػػؿ :المنتعػػؿ مػػف انتعػػؿ إذا لػػبس  كنعػػؿ ش كأراد بػػ  منػػا الف يػػر . يم ػػي بػػال خي
المعنى :مـ بيف لتية كالقيكؼ السندية لي موا سـ كةػدتسـ شكأنسػـ   النعؿ كأراد ب  الغني .

مكدنكف ب   نسػـ دػد أممػكا أف ا نقػاف مالػؾ قػكاء كػاف غنيػا  مكطنكف أنفقسـ أمى المكت
 أك ل يرا .  

ش ُٗ/ِشالكنػػػػاش ُٖٗ/ِش كينظػػػػر: اإليوػػػػاح  ػػػػرح المفةػػػػؿ ُْٔ/ِالتبةػػػػرة كالتػػػػذكرة  (ِ)
 . ّٗٗ/ِش الم اةد ال الية ُٗٓ/ٓالتذييؿ كالتكميؿ 

 . ُِٕٓ/ّش كينظر: ارت اؼ الورب  ُِٗ(الجنى الداني /ّ)



  "دراسة وتوثوؼا   توظوف ابن معط الشاهد الشعري يف ألػوته"

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ُُْٕ﴾  
  

ل مػػا كجػػ  ا أتػػداد بالالـ:لػػإف ا ب لػػك كػػاف موػػالا أمػػى الة ي ػػة شلكػػاف 
لمػػا  معرلػػةشكظ ظ  تنةػػب المعػػارؼ شلمػػك  أف الػػالـ معتػػد بسػػا داطعػػة لإلوػػالة

 جاز أف ينةب ا ب .
كأمػػا كجػػ  تػػرؾ ا أتػػداد:لثبات ا لػػؼ لػػي دكلػػؾ :ظأبػػاظ؛ ف مػػذ  ا لػػؼ   

 تعكد إلى ا ب إ  أند اإلوالة ؛لال ت كؿ :رأيت ا باشكت كؿ:رأيت 
 . (ُ)أباؾ لمك  أف الالـ غير معتد بسا لما أادت ا لؼ 
 كدد اختمؼ العمماء لي مذا ا قمكب أمى مذامب :

مػػػػا ذمػػػػب إليػػػػ  الجمسػػػػكر مػػػػف أنسػػػػا أقػػػػماء موػػػػالة إلػػػػى  ذمب ا كؿ:المػػػػ
كأف الالـ م ةمة   اأتداد بساشكليقت الالـ متعم ػة ب ػيءش   المجركر بالالـ ش

 . كذمػب ابػف معػػطكخبػر ظ ظأمػػى مػذا مةػذكؼ .(ِ)بمةػذكؼ ك  بغيػر مةػذكؼ
 :إلى رأم الجمسكر ل اؿ لي ألفيت 

رِّ َوَقْد َتُقوُل اَل َأَبا ِلَعْمرِ   و       َواَل َيَدي َلُو ِبَدْفِع الشَّ
 (3)َوِمْثُمُو َيا ُبْؤَس ِلْمَحْرِب التي     والاَلُم ُمْقَحٌم َكَأْن َلْم َيْثُبْت 

إ  أف ابف معط جعؿ مذا ا قمكب دميؿشكأندما اقتخدـ ابف معط ال امد 
ظ ؛بؿ ال عرم لي تكويب المكول لـ يقتخدم  أمى إدةاـ الالـ لي أقمكب ظ 

اقتخدم  لي إدةاـ الالـ بيف المواؼ كالمواؼ إلي  لػي أقػمكب النػداء شل ػاؿ 
 كمك مكطف ال امد :

 َوِمْثُمُو َيا ُبْؤَس ِلْمَحْرِب التي        ......................  
 

                                                           

 . ْٕٓ/ ِ/ـُأمـ العربية ج( البديل لي ُ)
ش ػرح الجمػؿ َُٓ/ِش ػرح المفةػؿ  َِٔ/ِكينظػر : الكتػاب  ِٓٓ/ٓ( التذييؿ كالتكميؿ ِ)

شارت ػػػاؼ الوػػػرب َُٕشالجنػػػى الػػػداني /ِْٓش رةػػػؼ المبػػػاني /ُْْ/ِ بػػػف أةػػػفكر 
شممػػػل السكامػػػل ّّٖ/ُش ػػػفاء العميػػػؿّّْ/ُشالمقػػػاأد ُٖٖ/ ّمغنػػػي المبيػػػب  شَُِّ/ّ
ِ/ُّٗ . 

 . ّٗ/ِالةفية الةفكة  (ّ)



  "دراسة وتوثوؼا   توظوف ابن معط الشاهد الشعري يف ألػوته"

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ُِْٕ﴾  
  

 (1)َوَضَعْت َأرَاِىَط َفاْسَترَاُحوا  ا ُبْؤَس ِلْمَحْرِب التي   يَ  كتماـ البيت :
ـ الػػالـ بػػيف الموػػاؼ كالموػػاؼ :ظيػػا بػػؤس لمةػػربظ ةيػػث أدةػػلال ػػامد لي

ككػػػػػػاف ا ةػػػػػػؿ يػػػػػػا بػػػػػػؤس الةػػػػػػرب ظل دةمػػػػػػت الػػػػػػالـ اٍلميًوػػػػػػيفىةي تككيػػػػػػدا  شإليػػػػػػ 
 ظ.(ِ)لإلوالة

كلي مذا ا قمكب مذمباف آخراف شأةدمما مذمب ابػف م ػاـ كابػف كيقػاف 
ي كاختػػار  ابػػف مالػػؾ أف مػػذ  ا قػػماء مفػػردة ليقػػت بموػػالةشكالمجركر بػػالالـ لػػ

ػػبًٌ  غيػػر الموػػاؼ بالموػػاؼ لػػي نػػزع  مكوػػل الةػػفة لسػػا شليتعمػػؽ بمةذكؼشك ي
كالخبػػػػر أمػػػػى مػػػػذا  (ّ) كالنػػػػكف مػػػػف المثنػػػػى كالمجمػػػػكع . التنػػػػكيف مػػػػف المفػػػػرد ش

 .مةذكؼ
أةػد دكليػ  شكأبػك الةجػاج بػف كالثاني :ما ذمب إلي  أبك أمػي الفارقػي لػي 

يظ  أبػا لػؾظكظ  أخػػا كأبػك الةقػيف ابػػف الطػراكة كمػف أخػذ بمػػذمبيسما لػ شيقػعكف
 شالمجػػركر بػػالالـ مػػك لػػي مكوػػل الخبػػرلؾظك ػػبسسما مػػف أنسمػػا أقػػماء مفػػردة شك 

كأف دػػػكلسـ ظ  أبػػػا لػػػؾظكظ  أخػػػا لؾظجػػػار أمػػػى لغػػػة مػػػف دةػػػر ا ب كا خ لػػػي 
 .  (ْ)ا ةكاؿ كمسا 

 
                                                           

ش ُٕٓالبيػػت مػػف مجػػزكء الكامػػؿ ش لقػػعد بػػف مالػػؾ لػػي : ػػرح أبيػػات الجمػػؿ لمبطميكقػػي / (ُ)
ش ػػػػرح أبيػػػػات المغنػػػػي ِٗ/ِشالةػػػػفكة الةػػػػفيةّٖٗش ٕٗٔ/ِ ػػػػرح الجمػػػػؿ  بػػػػف خػػػػركؼ 

شالتبةػػػرة كالتػػػذكرة َُٔ/ّش الخةػػػا ص َِٕ/ِشكبػػػال نقػػػبة لي:الكتػػػاب ُُّ/ْلمبغػػػدادم
ش  َُٕشالجنػػػى الػػػداني /ِْْش رةػػػؼ المبػػػاني /َُ/ِح المفةػػػؿ  ػػػر شِْٔ/ِش ّّْ/ُ

  .ّّٖ/ُش فاء العميؿ ُٕٖ/ّمغني المبيب 
ش  َُٕشالجنػػػى الػػػداني /ُِٓكينظػػػر :تر ػػػيب العمػػػؿ لػػػي  ػػػرح الجمػػػؿ / َٕٓ/ُ(التخميػػػر ِ)

 .ُُّ/ْش  رح أبيات المغني لمبغدادم ُٕٖ/ّمغني  المبيب 
لتػػػػػػػػػذييؿ كالتكميػػػػػػػػػؿ شأُش َٔ/ِكينظر: ػػػػػػػػػرح التقػػػػػػػػػسيؿ  َُِّ/ّ(ارت ػػػػػػػػػاؼ الوػػػػػػػػػرب ّ)

 . ُٕٗ/ِشممل السكامل ُُْٓ/ّشتمسيد ال كاأدّّْ/ُشالمقاأد ِْٓ/ٓ
ش ارت ػػػاؼ الوػػػرب ُْٓ/ِكينظر: ػػػرح الجمػػػؿ  بػػػف أةػػػفكر  ِٓٓ/ٓ(التػػذييؿ كالتكميػػػؿ ْ)

 . ُٕٗش ُّٗ/ِشممل السكامل ُٖٗ/ّشمغني المبيب َُِّ/ّ



  "دراسة وتوثوؼا   توظوف ابن معط الشاهد الشعري يف ألػوته"

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ُّْٕ﴾  
  

 املبحث السابع
 شىاهد متعلقة باألمساء التي تعمل عمل الفعل

 وتحتو ست مسائل:

ًمػلى لةكمػ  لػي التثنيػة كالجمػل ةكمػ  لػي المفػرد  ـي الفاأػًؿ أك جي إذا ثينًٌيى اقػ
شيعمػػؿ بػػا لؼ كالػػالـ مطم ػػا ػػػػ ماوػػيا شكمقػػت بال شكةا ػػػػ ؛لكدكأػػ  ةين ػػذ مكدػػل 

ػٍؿ (ُ)الفعؿ ؛إذ ةؽ الةمة أف تككف جممة  ًمػؿى أىمى ف كاف مجردا مف ظأؿظ أى ظش كا 
 ًلٍعًمً  شمف الرلل كالنةب إف كاف لمةاؿ أك ا قت باؿ .

أف ةذؼ النػكف لػي المثنػى كالمجمػكع ل ػاؿ ابػف معػط أنسػا  ػ مناكةديثنا 
 لي ألفيت  :

ْن َتُكْن َثنَّْيَت َأْو َجَمْعَت ُقلْ   ..................       َواِ 
اِرَبا  (2) َوُلَغًة ِباْلَحْذِف والنَّْصِب َأَتتْ  َد والنَّون ثبت  ِن العبالضَّ

يعنػػي مػػذا أف اقػػـ الفاأػػؿ المثنػػى كالمجمػػكع المةمػػى بػػ ؿ إذا كػػاف بػػالنكف 
 . (ّ)يجب نةب ا قـ بعد  لت كؿ :مؤ ء الواربكف زيدا 

نما كجب النةب مل النكف لتعذر اإلوالة بثبكت النكف   . (ْ)كا 
ذا كػػاف اقػػـ الفاأػػؿ ا لمةمػػػى بػػ ؿ بغيػػر النػػكف ليجػػػر ا قػػـ بعػػد  لت ػػػكؿ كا 

نمػػا قػػ طت النػػكف أنػػد اإلوػػالة ؛ ف النػػكف بػػدؿ مػػف  :مػػذاف الوػػاربا زيػػدو . ظكا 
كالتنػػػػكيف دليػػػػؿ تمػػػػاـ الكممػػػػة ش كاإلوػػػػالة دليػػػػؿ ن ةػػػػاف الكممػػػػةش ف  التنػػػػكيف ش

                                                           

 . َُُ/ّ رح ابف أ يؿ  (ُ)
 . ُِٗ/ِ(الةفكة الةفية ِ)
شالم تةػػػػػػد  ػػػػػػرح اإليوػػػػػػاح ُّٔشاإليوػػػػػػاح لمفارقػػػػػػي /ُْٖش ُّٖ/ُالكتػػػػػػاب  ر:ينظػػػػػػ (ّ)

 . ُِْ/ُشالم رب ُِٓ/ِ/ـُشالبديل جُِٔشالةمؿ لي إةالح الخمؿ/ِٖٓش ِٔٓ/ُ
ش ػػرح الجمػػؿ  بػػف أةػػفكر ِِِ/ُشكينظػػر :التبةػػرة كالتػػذكرة ُِّ/ِالةػػفكة الةػػفية  (ْ)

 . ِّٕشالتعمي ة أمى الم رب /ٓ/ِ



  "دراسة وتوثوؼا   توظوف ابن معط الشاهد الشعري يف ألػوته"

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ُْْٕ﴾  
  

الموػػاؼ كالموػػاؼ إليػػ  ككممػػة كاةػػدةشلمك ثبتػػت النػػكف لػػي الموػػاؼ شلكانػػت 
 . (ُ) ظة لي ةالة كاةدة تامة كنادةة شكمذا  يجكزالكممة كاةد

ش كمػػػي لغػػػة  (ِ)كدػػد تةػػػذؼ النػػػكف مػػف المثنػػػى كالمجمػػػكع كينةػػب ا قػػػـ 
ف لـ ي ر إليسا ابف معط لي ألفيت  ل اؿ :  دميمة كا 

 ......       َوُلَغًة ِباْلَحْذِف والنَّْصِب َأَتتْ ...................
  اأر ش كمك مكطف ال امد :كدد اقت سد لسذ  المغة ب كؿ ال

 (3).................... ..      َكاْلَحاِفُظو َعْوَرَة ُنوِنِو ُحِذفْ 
 (4)يأتييم ِمْن وراِئيم َوَكفُ   ُظو َعْوَرَة اْلَعِشيَرِة ال اْلَحافِ  كتتمة البيت :

ل ػد ةػػذؼ النػكف مػػف ظالةػػالظيفظ شكنةػب ا قػػـ بعػػد  ظأػكرة ظأمػػى ت ػػدير 
 ثبات النكف . 

                                                           

ش الم تةػػػد  ػػػرح َْٓ/ُشكينظر:النكػػػت لػػػي تفقػػػير كتػػػاب قػػػيبكي  ِّٖ/ُ ػػػرب التعمي ػػػة أمػػػى الم (ُ)
 . ُّٓ/ُاإليواح 

(دػاؿ أبػػد ال ػػامر : اأمـػ أف مػػنسـ مػػف ي ػكؿ :الوػػاربا زيػػدا شكالوػاربك زيػػدا شلػػال يةػذؼ النػػكف  جػػؿ ِ)
اإلوػالة كلكػػف تةػػذؼ لطػػكؿ الكػػالـ . ك  يجعمػػكف لمةذكلػػ  تػػ ثيرا لػػي الةكػـػ كيب ػػكف النةػػب أمػػى 

ش اإليوػػػػاح ُِٕشكينظر:الجمػػػػؿ لػػػػي النةػػػػك لمخميػػػػؿ /ِٗٓ/ُ  . الم تةػػػػد  ػػػػرح اإليوػػػػاح أةػػػػم
 ُِٓ/ِ/ـُش البديل جُِِ/ُشالتبةرة كالتذكرة ُّٕش ُّٔلمفارقي /

 . ُِٗ/ِ(الةفكة الةفية ّ)
(البيػػت مػػف بةػػر المنقػػرح ش كدػػد اختمػػؼ لػػي نقػػبت  ش لنقػػب ل ػػيس بػػف الخطػػيـ لػػي زيػػادات ديكانػػ  ْ)

ش إيوػاح  ػػكامد ُِْ/ِش ػرح المفةػؿ ُٓٓش تةةػيؿ أػيف الػػذمب /ُْٓ/ْش الم توػب  ِّٖ/
ش النكػػت لػػي تفقػػير كتػػاب قػػيبكي  ُٖٔ/ُش كلرجػػؿ مػػف ا نةػػار لػػي: الكتػػاب ُٕٔ/ُاإليوػػاح 

ش كبػػػال نقػػػبة لػػػي : الجمػػػؿ لػػػي النةػػػك َٔ/ُش الػػػدرر المكامػػػل ُِِ/ُش التبةػػػرة كالتػػػذكرة َْٔ/ُ
ش الةػػفكة ُِٓ/ِ/ـُش البػػديل جُّٔمفارقػػي /بمفػػظ : نطػػؼ بػػدؿ كدػػؼ شاإليوػػاح ل ُِٕلمخميػػؿ /
 . ُٖٔ/ُشممل السكامل ُِّ/ِالةفية 

المغػػة: العػػكرة منػػا :المكػػاف الػػذم يخػػاؼ منػػ  العػػدك ش كالعػػكرة كػػؿ أمػػر يقػػتةيا منػػ  شكالعػػكرة :الخمػػؿ لػػي 
 النطؼ :التمطخ بالعار  .الع يرة : ال بيمة  . الككؼ :اإلثـ كديؿ :العيب   الثغر كنةك 

 كةؼ ب نسـ يةفظكف أكرة أ يرتسـ شإذا انسزمكا شكيةمكنسـ مف أدكمـ .كالمعنى :
كدد كرد مػكطف ال ػامد لػي بعػض الركايػات بمفػظ :الةػالظك أػكرة الع ػيرة بجػر أػكرة أمػى أف الةػالظك 

 مواؼ كأكرة مواؼ إلي ش ليككف ق كط النكف لإلوالة . 



  "دراسة وتوثوؼا   توظوف ابن معط الشاهد الشعري يف ألػوته"

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ُْٕٓ﴾  
  

الةػػفة الم ػػبسة مي:كػػؿ ةػػفة مػػ خكذة مػػف لعػػؿ غيػػر متعػػد ؛ نسػػا إنمػػا 
ػػبًٌسىٍت باقػػـ الفاأػػؿ المػػ خكذ مػػف الفعػػؿ المتعػػدم شلعممػػت أممػػ   ي
. ب ػػركط   (ُ)

كمػػي : أ  تعمػػؿ إ  معتمػػدة أمػػى مػػا لػػ  ةػػدر الكػػالـ مػػف نفػػي أك اقػػتفساـ أك 
 . (ِ)مى مخبر أن  أك مكةكؼ كتعمؿ لي القببي دكف ا جنبي معتمدة أ

ذا تػػػكالرت مػػػذ  ال ػػػركط أممػػػت لػػػي معمكل  سػػػا الرلػػػل كالجػػػر كالنةػػػب شكا 
أػػػف النةػػػب ؛  قت ػػػساد ابػػػف معػػػط لػػػي ألفيتػػػ  أمػػػى أمػػػؿ  -منػػػا  -كةػػػديثنا 

 الةفة الم بسة النةب لي معمكلسا ل اؿ :
 َوَقْد ُيَجرُّ َواْنِتَصاُبُو ُسِمعَ     َواأَلْصُل في َمْعُموِلَيا َأْن َيْرَتِفعَ 

 َتُقوُل : زيٌد َحَسُن اْلَمَقاِل        وىو جميُل الوجِو والِفَعالِ 
 (3)واأَلْصُل فيو َحَسٌن َمَقاُلُو       والنَّصُب فيو َجائٌز ِمثَاُلُو 

 أمؿ الةفة الم بسة النةب لي معمكلسا أمى التفةيؿ اآلتي :إف 
ة لنةػب  أمػى الت ػبي  بػالمفعكؿ ب شنةك:الةقػفي الكجػ ى كاف معمكلسا معرل

ف كػػػاف نكػػػرة لنةػػػب  أمػػػى التمييػػػز شنةػػػك :الةقػػػفي  ؛لػػػ ال ي ػػػل التمييػػػز معرلػػػةشكا 
كجسػػاشكمنسـ مػػف ي ػػكؿ:إف نةػػب معمػػكؿ الةػػفة الم ػػبسة قػػكاء كػػاف معرلػػة أك 
نكػػرة إنمػػا مػػك أمػػى الت ػػبي  بػػالمفعكؿ   أمػػى التمييػػزشأكس مػػذمب الكػػكلييف 

ب معمكلسا أندمـ أمػى التمييزشقػكاء كػاف معرلػة أك نكػرة شلجػكاز أف شلإف نة
 . (ْ)يككف التمييز أندمـ معرلة

                                                           

 .  ِٓ/ِ( رح الجمؿ  بف أةفكر ُ)
 .  ُِٗ(الفةكؿ الخمقكف /ِ)
 . ُُْ/ِ(الةفكة الةفية ّ)
ش ػرح ا لفيػة  بػف َّش ِٗ/ِش رح الجمؿ  بف أةفكرٖٓ/ٔكينظر: رح المفةؿُُٖ/ُ(الكناشْ)

ش ػػػػػػػػرح ُِٕالفوػػػػػػػة الموػػػػػػػية / شُِٕ/ِشالمقػػػػػػػػاأدٖٕٖ/ّتكوػػػػػػػيب الم اةػػػػػػػد شُّٗالنػػػػػػػاظـ /
 . ُْْالفكاك  الجنية / شِٓ/ِالتةريب
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نمػػا كػػاف نةػػبسا لالقػػـ أمػػى الت ػػبي  بػػالمفعكؿ ؛كذلػػؾ  نػػ  لػػيس مفعػػك   كا 
نمػػػػا مػػػػك لاأػػػػؿ لػػػػي المعنػػػػى؛ ف ظالةقفظمقػػػػند إلػػػػى ظالكجػػػػ ظ بػػػػدليؿ  ة ي ػػػػة ش كا 

فى كجسي ي  قي  . (ُ) دكلؾ:مررت بالرجؿ الذم ةى
كدد اقتدؿ ابف معط بمثاليف مختمفيف أمى نةب معمكؿ الةفة الم بسة 

 ةيث داؿ :
 (2)َشْنَباُء َأْنَياَبًا َوَجاَء َنْصَبا    اْلَحْزُن َباَبا واْلَعُقوُر َكْمَبا         

الةػكرة ا كلػػى :أف تكػػكف الةػػفة مجػردة مػػف ظأؿظ كمػػي منكنػػة شكمعمكلسػػا 
ػفه مى ىالي كلؾ ليسا كجساف ا نكرة ش قى  يظشكالثاني:النةػب ك ػكؿ لرلل كمثاؿ الػنظـ ظةى

 ظ نباء أنياباظ كتتمة البيت :             :ابف معط
 (3)َىْيَفاُء ُمْقِبَمًة َعْجزَاُء ُمْدِبَرًة       َمْحُطوطٌة ُجِدَلْت َشْنَباُء َأْنَياَبا

 بػالمفعكؿش لال امد لي دكل  :ظ ػنباء أنيابػاظ ل ػد نةػب ظأنيابػاظأمى الت ػبي 
كالتنػكيف ليظ ػنباءظمةذكؼ  نسػػا  كذلػؾ  ف الةػفة الم ػبسة مجػردة مػف ظأؿظ ش

   تتةرؼ لك ن  داؿ :ن يةن أنيابا.
 . (ٓ)اشكجعم  ةاةب اإلر اد  اذ (ْ)أنيابا تمييز  كديؿ:

                                                           

 . ُُٕ(الفوة الموية/ُ)
 . ُُْ/ِ(الةفكة الةفية ِ)
 شالنكػػػػػت لػػػػػي كتػػػػػاب قػػػػػيبكي ُٖٗ/ُ(البيػػػػػت مػػػػػف بةػػػػػر البقػػػػػيط ش بػػػػػي زيػػػػػد الطػػػػػا ي لي:الكتػػػػػاب ّ)

كبػػػػػػال نقػػػػػػبة لي:المقػػػػػػا ؿ  شُْٕ/ْشالم اةػػػػػػد ال ػػػػػػاليةْٖش ّٖ/ٔش ػػػػػػرح المفةػػػػػػؿ ْٔشُْٓ/ُ
 . ِْٔشاإلر اد إلى أمـ اإلأراب /ِِّش  رح ا لفية  بف الناظـ/ٓٔٓالبةريات /

ٍةػ       ػٍمري ي شكأظـػ العجيزةشك ػنب الثغػر كمػك بري ػ  بػرد شكةؼ امرأة ًبسىٍيػًؼ الخى لي ػكؿ:إذا  ر كمػك وي
ذا أدبرت نظرت إلى أجيزة م ردة . كالمةطكطػة :الممقػاء الظسػر:  أدبمت رأيت لسا خةرا أميؼ كا 
كالمخط:خ ػيبة تػػدلؾ بسػا الجمػػكد يريػد أنسػػا غيػػر متعوػنة الجمػػد مػف كبػػر ك  ترمػؿ . تةةػػيؿ أػػيف 

 .ُْٔالذمب/
 . ُْٓ/ِالةفية  (الةفكةْ)
 . ِْٔ(اإلر اد إلى أمـ اإلأراب /ٓ)
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كالةػػكرة الثانيػػة التػػي اقػػتدؿ بسػػا ابػػف معػػط لػػي ألفيتػػ  :أف تكػػكف الةػػفة 
مػػػذ  الةػػػكرة يجػػػكز ليسػػػا كجسػػػاف الرلػػػل أمػػػى ةػػػد معرلػػػة بػػػ ؿ كمعمكلسػػػا نكػػػرة ك 

 :  كالنةب كاقت ساد ابف معط شظ(ُ)ظالةسي كجسي ي 
 (2)اْلَحْزُن َباَبا َواْلَعُقوُر َكْمَبا

ك   شظالةزفظكظالع ػكرظ لػػ ظباباظكظكمباظ معمك ف لمةفة الم بسة المعرلة ب ؿ
  ني.ا كؿ كتنكير الثا يجكز الجر لي  ؛لتعذر اإلوالة مل تعريؼ

يعمؿ المةدر أمؿ لعم  لي مكوعيف ؛ا كؿ:أف يككف نا با مناب الفعؿ 
 مثؿ:وربا زيدا.

 . (ّ)كالثاني:أف يككف م درا بػػ ظأفظكالفعؿ أك بػػ ظماظكالفعؿ 
كمذا النكع يعمؿ لي ثالثة أةكاؿ ؛ا كؿ:أف يككف منكنا مثؿ :أجبت مػف 

 ان.وربو زيد
أف يككف موالا مثؿ أجبت مػف وػربؾ زيػدا . كالثالث:معرلػا بػػػ  كالثاني:

 ػ نظػرا  قت ػساد ابػف معػط بػ  لػي ألفيتػ  شكمػك مكوػل ةػديثنا ػ منػا  ش (ْ)ظأؿظ
 ل د داؿ بعد أف ذكر دقمي المةدر المنكف كالمواؼ :  

                                                           

 شَِِشالفةػػكؿ الخمقػػكف / ُِّ/ُشالتبةػػرة كالتػػذكرة ُُٔ/ْشالم توػػب ََِ/ُينظػػر: الكتػػاب  (ُ)
 . ُّٕشالفوة الموية /َِْ/ْش الم اةد ال الية ُّ/ِ رح الجمؿ  بف أةفكر 

النكػت لػي  شُِٔ/ْالم توػب شََِ/ُشالكتػاب  ُٓالبيت مف م طكر الرجز شلرؤبة لي ديكانػ /  (ِ)
كبػال نقػبة  شِِٕ/ٖشخزانػة ا دب ُٔٔشتةةيؿ أيف الذمب /ُْٖ/ُتفقير كتاب تفقير قيبكي  

 . ٖٗ/ّش  رح التقسيؿ َِِشالفةكؿ  الخمقكف/ِّٖٓ/ٓلي: ارت اؼ الورب 
 المعنػػى :كةػػؼ رجػػال بغمػػظ الةجػػاب كمنػػل الوػػيؼ لجعػػؿ بابػػ  ةزنػػا كثي ػػا   يقػػتطاع لتةػػ  ش     

 ككمب  أ كرا لمف ةؿ بفنا   طالبا لمعركل  .
 . ْٗ/ّ رح ابف أ يؿ   (ّ)
اختمفت أدكاؿ العمماء لي ترتيب مذ  ا دقاـ ل يؿ :إف ا كثر التنكيف ثـػ الموػاؼ ثـػ المعػرؼ بػ ؿ  (ْ)

 شُِٗ/ُالم ػػػػػػػرب شْٔٓ/ُالم تةػػػػػػػد  ػػػػػػػرح اإليوػػػػػػػاح  شُْٓاإليوػػػػػػػاح العوػػػػػػػدم / . ينظػػػػػػػر:
 .ُِٗاإلر اد/

 = ػػرح ا لفيػػة  بػػػف شَْٖ/ّموػػاؼ ثػـػ المنػػكف ثػـػ المةمػػى بػػػ ؿ . ينظر: ػػرح الروػػي كديؿ:ال      
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ٍرًب ًمٍقمىعى    ٍف يىكيٍف ًباٍلالىـً دىٍد تىعىرفلىا     كىالوف عيفىاكىاً   .(ُ)ا لى ىاليكا وى
لتةػػػػدث أػػػػف ال قػػػػـ الثالػػػػث مػػػػف أدقػػػػاـ المةػػػػدر كالفعػػػػؿ كمػػػػك :المةػػػػدر 

 . (ِ)الداخؿ أمي  ا لؼ كالالـ نةك:أجبت مف الورب زيده أمرا
ػػػػعفؼى ابػػػػف معػػػػط مػػػػذا ال قػػػػـ  شكأمػػػػة  (ّ)ككمػػػػا يتوػػػػب مػػػػف الػػػػنظـ ل ػػػػد وى
لتعريػػػؼ . الوػػػعؼ:أف المةػػػدر إنمػػػا يعمػػػؿ لموػػػارأت  الفعؿشكالفعػػػؿ   ي بػػػؿ ا

                                                                                                                                       

 .ْٗ/ّش رح ابف أ يؿ ِّْ/ِشالمقاأد ّٖٗ/ّشتكويب الم اةد ِٕٗالناظـ/=
كنقػػب  بػػف أةػػفكر ال ػػكؿ بػػ ف المةمػػى بػػ ؿ إأمالػػ  أدػػكل مػػف إأمػػاؿ الموػػاؼ لػػي ال يػػاس .       

 .ِّٔ/ِالمقاأد
 . ُُٓ/ِ :الةفكة الةفية (ُ)
شاإليوػػػػػاح ُّٓش ُِٓ/ُشالم توػػػػػبُِٗ/ُكينظػػػػػر :الكتػػػػػاب ْٔٓ/ُ(الم تةػػػػػد  ػػػػػرح اإليوػػػػػاح ِ)

شالتبةػػػػػػػػػػػػرة كالتػػػػػػػػػػػػػذكرة ُُْ/ُش النكػػػػػػػػػػػػت لػػػػػػػػػػػػػي تفقػػػػػػػػػػػػير كتػػػػػػػػػػػػاب قػػػػػػػػػػػػػيبكي  ُْٓالعوػػػػػػػػػػػػدم /
    . ِٕٗش رح ا لفية  بف الناظـ /ُُٖ/ِش رح الجمؿ  بف أةفكر ِٖٕشالتكط ة/َِْ/ُ

مػػى مػػذامب ؛ا كؿ:أنػػ   يجػػكز إأمالػػ شكمك مػػذمب الكػػكلييف كدػػد اختمػػؼ العممػػاء لػػي المعػػرؼ بػػالالـ أ
كبعػػػػض البةػػػػرييفشكما ظسػػػػر بعػػػػد  مػػػػف معمػػػػكؿ لسػػػػك لعامػػػػؿ يفقػػػػر  المةدر.ارت ػػػػاؼ الوػػػػرب 

 .ِّْ/ِشالمقػػػػػػػاأد َْٖ/ّشتكوػػػػػػػيب الم اةػػػػػػػد ُّٕ/ُبتةػػػػػػػرؼ كينظر:ا ةػػػػػػػكؿ  ُِِٔ/ٓ
ةػػػػػرييف .ينظػػػػػر كالثاني:أنػػػػػ  يجػػػػػكز إأمالػػػػػ  مطم ػػػػػا كػػػػػالمنكف شكمػػػػػك مػػػػػذمب قػػػػػيبكي  كجمسػػػػػكر الب

ش ػػػػػرح ُُْ/ُشالنكػػػػػت لػػػػػي تفقػػػػػير كتػػػػػاب قػػػػػيبكي  ُّٓػػػػػػػ ُُٓ/ُش الم توػػػػػب ُِٗ/ُالكتػػػػػاب
. الثالث:أنػػػ  يجػػػكز إأمالػػػ  أمػػػى دببشكمػػػك مػػػذمب الفارقػػػي.ينظر: ٔ/ِشالتةػػػريبَْٗ/ّالروػػػي

ش ػػػػػػػػػػػرح َُّ/ُالم ػػػػػػػػػػػرب شّٔٓ/ُشالم تةػػػػػػػػػػػد  ػػػػػػػػػػػرح اإليوػػػػػػػػػػػاح ُْٓاإليوػػػػػػػػػػػاح العوػػػػػػػػػػػدم/
ادػػب الوػػمير ظأؿظ ليجػػكز إأمالػػ  شأك   يعادػػب لػػال يجػػكز .الرابل:التفةػػيؿ بػػيف أف يعٔ/ِالتةػػريب

يا  أختار مثاؿ المعادبػة :إنػؾ كالوػرب خالػدا المقػيء شأم:  شكمك مذمب ابف الطراكة كابف طمةة كا 
كوػػػػػػػربؾ شكمثػػػػػػػاؿ غيػػػػػػػر المعادبػػػػػػػة :أجبػػػػػػػت مػػػػػػػف الوػػػػػػػرب زيػػػػػػػدا أمػػػػػػػرا .ارت ػػػػػػػاؼ الوػػػػػػػرب 

الخػامس:أف .ُِِ/ْد ال ػاليةشالم اةػِّٓ/ِشالمقػاأدَْٖ/ّشكينظر:تكويب الم اةد ُِِٔ/ٓ
   َُّ/ُا ةقف لي  أ  يعمؿ شكمك مذمب ابف أةفكر .الم رب 

ش التكط ػػػػة لم ػػػػمكبيف ُُْ/ُ(كمػػػػا وػػػػعف  غيػػػػر  مػػػػف العممػػػػاء . ينظر:النكػػػػت أمػػػػى كتػػػػاب قػػػػيبكي  ّ)
ش ػػرح ُِٗ/ْشالم اةػػد ال ػػالية َْٗ/ّش ػػرح الروػػي ُُٖ/ِش ػػرح الجمػػؿ  بػػف أةػػفكرِٖٕ/

 .ٔش ٓ/ِالتةريب 
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كديػػػؿ: ف ت ػػػدير  بػػػ ف كالفعػػػؿ يمنػػػل مػػػف دخػػػكؿ الػػػالـ أميػػػ ؛  نسػػػا ةػػػرؼ ك ـ 
 .(ُ)التعريؼ   يدخؿ أمى الةرؼ

مػل وػعف  بجػزء بيػت كدد اقت سد ابف معػط لعمػؿ المةػدر المعػرؼ بػ ؿ 
ػ كمػػك مػػكطف ال ػػامد :كالوػػرب مقػػمعا ش ػػػػػػػ المػػرار ا قػػدم ػػػػػػمػػف دػػكؿ ال اأر
 كتتمة البيت :

ٍرًب ًمٍقًمعىا ـٍ أىٍنكيٍؿ أىٍف الوف ٍرتي لىمى ًممىٍت أيكًلي اٍلميًغيرىًة أىنفًني   كىرى لى ىٍد أى
(ِ) 

 .  (ّ)لجاء ظمقمعاظ منةكب بالمةدر المعرؼ ب ؿ ظالوربظ
 
 
 

                                                           

ش ػػػػػرح الروػػػػػي ُُٖ/ِكينظر: ػػػػػرح الجمػػػػػؿ  بػػػػػف أةػػػػػفكر  ُْٓ/ِفكة الةػػػػػفية (الةػػػػػُ)
 .ٔش ٓ/ِشالتةريب َْٗ/ّ

شالنكػػت لػػي تفقػػير كتػػاب قػػيبكي  ُِٗ/ُ(البيػػت مػػف الطكيػػؿ شلممػػرار ا قػػدم لػػي :الكتػػاب ِ)
شالػدرر ُِٖ/ٖشكلمالػؾ بػف زغبػة لػي: خزانػة ا دب ُُٔش تةةيؿ أيف الػذمب /ُُْ/ُ

شاإليوػػػػاح ُّٔشالجمػػػػؿ لمزجػػػػاجي /ُِٓ/ُي :الم توػػػػب شكبػػػػال نقػػػػبة لػػػػَّٔ/ِالمكامػػػػل 
ش.كدػػػد ركم ٕٔٓ/ُشالم تةػػػد  ػػػرح اإليوػػػاح ُِٕجنػػػي/= =شالممػػػل  بػػػفُْٔالعوػػػدم/

بركيػػػػػػات أخػػػػػػرل منسػػػػػػا : لة تشكظأل يػػػػػػتظ بػػػػػػد  ظكػػػػػػررتظ .المغػػػػػػة:المغيرة:الخيؿ المغيػػػػػػرة . 
      أنكؿ:النككؿ :الرجكع جبف  مقمل :اقـ رجؿ                    . كررت:مجمت

المعنػػى :ي ػػكؿ :دػػد أمػػـ أكؿ مػػف ل يػػت مػػف المغيػػريف أنػػي ةػػرلتسـ أػػف كجسسػػـ مازمػػا لسػػـ     
لىًةٍ تي أميدمـ لمـ أنكؿ أف وربي بقيفي . تةةيؿ أيف الذمب /  .ُُٔكى
شإيوػػػػاح  ػػػػكامد ُُٔكديػػػػؿ لػػػػي مقػػػػمعا :أنػػػػ  منةػػػػكب بػػػػػػ ظكػػػػررتظ .تةةػػػػيؿ أػػػػيف الػػػػذمب /

 .َُٖ/ُاإليواح 
بإومار مةدر منككر لي در بػػ أػف الوػرب وػربه مقػمعا .النكػت كديؿ :إف مقمعا انتةب 

 . ُُْ/ُلي تفقير كتاف قيبكي  
ش ُُْ/ُشالنكػت ُْٔش اإليوػاح العوػدم /ُِٓ/ُش الم توػب ُِٗ/ُ(ينظر : الكتػاب ّ)

 . ُِٖ/ٖشخزانة ا دب َُٖ/ُشإيواح  كامد اإليواح ُُٔتةةيؿ أيف الذمب /



  "دراسة وتوثوؼا   توظوف ابن معط الشاهد الشعري يف ألػوته"

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية

  ﴿َِْٕ﴾  
  

.كمػي نكأػاف  (ُ)أقماء ا لعاؿ :ألفاظ نابت أف ا لعاؿ معنى كاقتعماؿ 
مػػػػا كػػػػاف لػػػػي ا ةػػػػؿ ظرلػػػػا كمجركراشكقػػػػي تي الةػػػػديث أنػػػػ  لػػػػي  :أةػػػػدمما :

 . ال امديف اآلتييف 
 ا كؿ:مختمػػػػػػؼ لػػػػػػي ادتياقػػػػػػ  ش :مػػػػػػك وػػػػػػربافكالثاني:مػػػػػػا لػػػػػػيس كػػػػػػذلؾ ك 

كاآلخر:مقػمكعشكةديثنا ػػػ منػا ػػػ أػف المختمػؼ لػي ادتياقػ   نػ  مػك مػا اقت ػسد 
:ا كؿ :كزف  لػػػػي ادتياقػػػػ  نكأػػػػافبػػػػ  ابػػػػف معػػػػط لػػػػي ألفيتػػػػ  شكمػػػػذا المختمػػػػؼ 

كزف لعػػالؿ شكتةػػدث ابػػف معػػط أػػف الػػكزف ا كؿ ظلعػػاؿظ ل ػػاؿ  :ظلىعىاًؿظشكالثػػاني
 أن  :

 .............َوَترَاِك َعَمرَاً       ..  ...................
 َترَاِكَيا ِمْن ِإِبٍل َترَاِكَيا   َرَدْت َفَحاِكَيا  ِفي ِشْعرِِىم َقْد وَ 

 (2) ................... ْن ِإِبٍل َمَناِعَيا     َمَناِعَيا مِ 
لذكر أف ظتراؾظاقـ لعؿ أمر أمؿ النةب لػي ا قػـ بعػد  ظأمػراظ كلاأمػ  
                   مقػػتتر كجكبػػا ت ػػدير  ظأنػػتظ شكاقت ػػسد لػػذلؾ ببيتػػيف مػػف م ػػطكر الرجػػز ا كؿ:

تىرىاًكسىا ًمٍف ًإًبؿو تىرىاًكسىا
(ّ). 
ؿ أمر أمى كزف ظلعاؿظأممت النةب لي الومير بعدما لػ ظتراكساظاقـ لع

ظالسػػػاءظ كالفاأػػػؿ مقػػػتتر كجكبػػػا كظتراكساظالثػػػاني تككيػػػد لفظػػػي لمكلػػػى ش كالبيػػػت 
 .(4)َمَناِعَيا ِمْن ِإِبٍل َمَناِعَيا                اآلخر:

                                                           

 . ّْٓ(  رح ا لفية  بف الناظـ /ُ)
 . ُّٔ/ِالةفكة الةفية  (ِ)
شتةةػػػيؿ أػػػيف ّٗٔ/ّشالم توػػػب ُِْ/ُالبيػػػت مػػػف م ػػػطكر الرجػػػز شبػػػال نقػػػبة لػػػي : الكتػػػاب  (ّ)

شالةػػػػػفكة ُٓ/ْش ػػػػػرح المفةػػػػػؿ ِِْ/ِش اإلنةػػػػػاؼ ُِٓ/ُش التبةػػػػػرة كالتػػػػػذكرة ُٕٗالػػػػػذمب /
 ش كبعد  :       أما ترل الخيؿ أمى أكراكسا .ُُٓ/ٓشالم اةد ال الية ُِٕ/ِالةفية 

ش الم توػػػػػب َِٕ/ّش ِِْ/ُالبيػػػػػت مػػػػػف م ػػػػػطكر الرجػػػػػز شبػػػػػال نقػػػػػبة لػػػػػي : الكتػػػػػاب  (ْ)
ش ػرح ِِْ/ِش اإلنةػاؼ ُِٓ/ُش التبةرة كالتذكرة ُٕٗشتةةيؿ أيف الذمب /َّٕ/ّ

 أما ترل المكت لدل أرباأسا  . شكبعد :ُِٕ/ِشالةفكة الةفية ُٓ/ْالمفةؿ 



  "دراسة وتوثوؼا   توظوف ابن معط الشاهد الشعري يف ألػوته"

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ُِْٕ﴾  
  

لال ػػامد ليػػ  كالقػػابؽ لجػػاءت ظمنػػاعظ اقػػـ لعػػؿ أمػػر أممػػت النةػػب لػػي 
اأػػؿ مقػػتتر كجكباشكظمناأساظتككيػػد لفظػػي لمكلػػى . كيفسػػـ الوػػمير ظالساءظشكالف

لػػي  (ِ)شكا خفػػش  (ُ)مػػف دػػكؿ ابػػف معػػط ظلةاكسػػاظ أنػػ  يػػذمب مػػذمب قػػيبكي  
 . (ّ)جكاز ال ياس أميسا مف كؿ لعؿ ثالثي مجرد متةرؼ 

شكغير  إلى أنػ   ين ػاس ؛  نػ  ابتػداع اقػـ لػـ ينط ػكا  (ْ)كأن  خالؼ المبرد
  (ٓ)ب  

اقـ الفعؿ أمى وربيف : مرتجػؿ كمن ػكؿ ؛لالمرتجػؿ  مػا لػـ يقػتعمؿ مػف 
دبؿ لي  يء آخر مثؿ ظميساتظ ش كالنكع الثاني:كمك المن كؿ كمك الذم تةدث 
أن  ابف معط مقت ػسدا ببيػت مػف م ػطكر الرجػز شكمػذا المن ػكؿ إمػا إف يكػكف 

مػػا لػػي ا ةػػؿ مةػػدرا  مػػا أف يكػػكف جػػارا كمجػػركرا مثؿظأميؾظشكا  نةػػك ظركيػػدظ شكا 
 أف يككف لي ا ةؿ ظرلا مثؿ ظدكنؾظ كدد تةدث أنسا ابف معط ل اؿ :

 ..........................      َوِمْثُمَيا ِمِن الظُُّروِف ُدوَنَكا
 .(6)ُدوَنَكَيا َيا ُأمِّ اَل ُأِطيُقَيا      ......................

ثؿ أقماء ا لعاؿ لي العمػؿ ظدكفظ كمػي ظػرؼ موػاؼ إلػى وػمير أم:م
المخاطب شثػـ ن مػت مػف الظرليػة كةػارت بمعنػى ظخػذظشلإذا دمػت :دكنػؾ بكػرا ؛ 

                                                           

شالتكط ػػػػػػػػة ِٖٓ/ِ/ـ ُبػػػػػػػػديل جشالِٔٓ/ُشالتبةػػػػػػػػرة كالتػػػػػػػػذكرة ِٕٓػػػػػػػػػػػ  ُِٕ/ّ(الكتػػػػػػػػاب ُ)
شتكوػػيب ُِِ/ُشالكنػػاشِّْ/ُشالتعمي ػػة أمػػى الم ػػربْٕ/ِش ػػرح الكاليػػة ال ػػالية َّٔ/

 . َُّٗ/ٖشتمسيد ال كاأد ٔٓٔ/ِشالمقاأد َُُٔ/ْالم اةد
 . ٔٓٔ/ِشالمقاأدَُُٔ/ْشتكويب الم اةد َِِٗ/ٓارت اؼ الورب  (ِ)
 .  َِِٗ/ٓارت اؼ الورب  (ّ)
تكوػػػػيب  شَِِٗ/ٓشارت ػػػػاؼ الوػػػػرب َّٔالتكط ػػػػة / شِّْ/ُرب التعمي ػػػػة أمػػػػى الم ػػػػ (ْ)

 . ِِٖ/ِ رح التةريب  شَُّٗ/ٖتمسيد ال كاأد  شَُُٔ/ْالم اةد 
 .ٔٓٔ/ِ(المقاأد ٓ)
 . ُٕٔ/ِ(الةفكة الةفية ٔ)



  "دراسة وتوثوؼا   توظوف ابن معط الشاهد الشعري يف ألػوته"

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ِِْٕ﴾  
  

. كدػد اقت ػسد ابػف   (ِ).كمػذا الوػرب مكدػكؼ أمػى القػماع(ُ)لك نؾ دمت:خذ  
  زة :معط أمى أممسا ب كؿ الراج

 (3)ُدوَنَكَيا َيا ُأمِّ اَل ُأِطيُقَيا
 ل د اقتعمؿ ظدكنكساظ اقـ لعؿ أمر بمعنى ظخذمظ .

الجػػػار كالمجػػػركر اختةػػػت بػػػ مكر أقػػػماء ا لعػػػاؿ المن كلػػػة مػػػف الظػػػرؼ ك 
: أنسا   يجكز ت ديـ مفعكلسا أميسا ؛ ف مػذ  ا لفػاظ لػرع أمػى الفعػؿ لػي منسا

امسا م ام  ش لينبغي أف   تتةرؼ تةرل  ش  نسا إنما أممت أمم  ل ي العمؿ؛
ش  (ٓ). كمذا ما ذمب إلي  البةريكف  (ْ)لكجب أ  يجكز ت ديـ معمك تسا أميسا 

 كمك ما ذمب إلي  ابف معط أيوا لي ألفيت  ةيث داؿ :
 (6)َكَذاَك َلْو َلْم ُيْمَغ َما ُأْنِشدَكا     َيا َأيَُّيا اْلَماِئُح َدْلوي ُدوَنَكا

ظ ل ػػد  (ٕ) ػػارة ظكػػذاؾظ أا ػػد أمػػى البيػػت القػػابؽ الخػػاص بػػػػ ظدكنكػػااقػػـ اإل
 . جاءت مت دمة أمى معمكلسا

                                                           

ش ػػػػػرح ِٕٓ/ُشالم تةػػػػػد  ػػػػػرح اإليوػػػػػاح ِْٗ/ُكينظر:الكتػػػػػاب  ُْٗ(الفكاكػػػػػ  الجنيػػػػػة /ُ)
ػػػػػػ  ُُّٔ/ْشتكوػػػػيب الم اةػػػػد ِِٖأمػػػػـ العربيػػػػة /ش المؤلػػػػؤة لػػػػي ْٗ/ِالكاليػػػػة ال ػػػػالية 

ُُٔٓ. 
 .ُّٓ/ُ(الم رب ِ)
شالةػػفكة الةػػفية ِِّ/ُ(البيػػت مػػف م ػػطكر الرجػػز شبػػال نقػػبة لػػي :قػػر ةػػناأة اإلأػػراب ّ)

ةو دىٍد اٍ فىتىرف ةيكديسىاَُْش  رح ال ذكر / ُٖٕ/ِ لىٍي ى  . كدبم  :كى
 . ُٖٖ/ُ(اإلنةاؼ ْ)
 شٕٕٓ/ُشالم تةػػػػد  ػػػػرح اإليوػػػػاح ُْٗالعوػػػػدم /شاإليوػػػػاح ِِٓ/ُ(ينظػػػػر :الكتػػػػاب ٓ)

 شُِٗ/ِش ػػػرح التةػػػريبُُِّ/ٓشارت ػػػاؼ الوػػػرب َِٕش اإلر ػػػاد /ُٕٖ/ُاإلنةػػػاؼ 
 .ُِٗأقرار النةك/

 . ُٕٗ/ِ(الةفكة الةفية ٔ)
 (كمك دكؿ ال اأر القابؽ : دكنكسا يا أـ   أطي سا ٕ)



  "دراسة وتوثوؼا   توظوف ابن معط الشاهد الشعري يف ألػوته"

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ِّْٕ﴾  
  

كمػػك دػػكؿ  (ُ)كدػد اقت ػػسد بمػا اقػػتدؿ بػػ  الككليػكف ال ػػا مكف بجػػكاز الت ػديـ 
 الراجز :

 (2)َيا َأيَُّيا اْلَماِئُح َدْلوي ُدوَنَكا     إنِّي َوَجْدُت النَّاَس َيْحِمُدوَنَكا
ت ػػسد بػػ  الككليػػكف أمػػى أف ظدلػػكمظ معمػػكؿ ظدكنكػػاظ مفعػػكؿ بػػ  كدػػد ل ػػد اق

 : دـ أميساشكدد خرج البيت بتخريجيفت 
ا كؿ:يةتمػػؿ أف يكػػكف ظدلػػكمظ لػػي مكوػػل نةػػب بفعػػؿ موػػمر ش  بػػػ ظ 
دكنكػػاظ المػػذككر شكالػػدليؿ أمػػى مػػذا أنػػ  لػػك دػػاؿ :ظيػػا أيسػػا المػػا ب دلػػكمظ كقػػكت 

 .(ّ)لت دير :خذ دلكم كامم دلكماظ كالفسـ من  ما يفسـ ب كل  ظدكنك
كالثػاني:أف ظدلكمظمرلػكع با بتػداء كمػا بعػد  خبػر  ك نػ  نبسػ  أمػى ةةػػكؿ 

 .  (ْ)دلك  أند  نفيا لغفمت 
 
 

                                                           

 شِْْ/ُشالتعمي ػػػػػػػػػػػػػة أمػػػػػػػػػػػػػى الم ػػػػػػػػػػػػػربُٕٖ/ُينظػػػػػػػػػػػػػر رأم الكػػػػػػػػػػػػػكلييف لي:اإلنةػػػػػػػػػػػػػاؼ (ُ)
ش ػػػػػػػػػػػػػرح ُِٗ/ِش  ػػػػػػػػػػػػػرح التةػػػػػػػػػػػػػريب ُُِّ/ٓشارت ػػػػػػػػػػػػػاؼ الوػػػػػػػػػػػػػرب َِٕاإلر ػػػػػػػػػػػػػاد/
 .ُِٗشأقرار النةك/َِٓ/ِا  مكني

شالػػدرر ُِٗ/ِ(البيتػػاف مػػف م ػػطكر الرجػػز ش لجاريػػة مػػف بنػػي مػػازف لػػي : ػػرح التةػػريب ِ)
شالم ػػػػػرب ُٕٖ/ُشاإلنةػػػػػاؼ َِٓ/ُشكبػػػػػال نقػػػػػبة لي:التبةػػػػػرة كالتػػػػػذكرة َّْ/ِالمكامػػػػػل

ش يمسيػػػػد ُٖٔ/ْشأكوػػػػب المقػػػػالؾ َِٕشاإلر ػػػػاد /ْٖ/ِل ػػػػالية ش ػػػػرح الكاليػػػػة إُّ/ُ
ش ػػػػرح ا  ػػػػمكني ْْٓ/ِش ػػػػرح اآلجركميػػػػة ُّٓ/ٓشالم اةػػػػد ال ػػػػالية َّٓٗ/ٖال كاأػػػػد 

 .َْٔش الفوة الموية /َِٓ/ِ
 المغة:الما ب:مف ماح إذا انةدر كمك المقت ي مف أقفؿ الب ر إذا دؿ ماؤ  .  دكنكا:خذ .

ت أمػى الرجػؿ الػذم يمػم مػف أقػفؿ الب ػر يقػ ل  أف يمػم لػ  دلػك  المعنى :ينادم دا ػؿ مػذا البيػ
 شلعمم  بةمد الناس ل  أك  لعال  .

شالم ػػرب ُُٗ/ُش اإلنةػػاؼ ِّٓ/ُش كينظػػر :الكتػػاب ُِٓػػػػ  َِٓ/ُالتبةػػرة كالتػػذكرة  (ّ)
 .ُّٓ/ٓشالم اةد ال الية َِٖش اإلر اد /ُّٕ/ُ

 . ُُٗ/ُش اإلنةاؼ َِٓ/ُش كينظر :التبةرة كالتذكرة َِٖاإلر اد / (ْ)



  "دراسة وتوثوؼا   توظوف ابن معط الشاهد الشعري يف ألػوته"

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ِْْٕ﴾  
  

 املبحث الثامن
 النداءشىاهد متعلقة ب

 وتحتو ثالث مسائل

داشكدػػػد نعػػػت بػػػػ ظابفظشكأوػػػيؼ إلػػػى أمػػػـ شكلػػػـ إذا كدػػػل المنػػػادل أممػػػا مفر 
يفةػؿ بينسمػػا كبػػيف المنػػادل ؛جػػاز لػػي مػذا المنػػادل الفػػتب كالوػػـشكدد دػػاؿ ابػػف 

 معط ذلؾ لي ألفيت  شكاقت سد أمى ذلؾ ب كؿ العجاج ل اؿ :
ْن َنَعتَّ ِباْبَنٍة َأْو اْبِن      َفاْفَتْحُو ِإتَِّباَعًا لالْبِن َواْبنِ   َواِ 

ْن َضَمْمَت ُمْبِداًل َلْم ُيْنَكرِ َكَقْوِلِو :  (1)َيا ُعَمَر بَن َمْعَمِر  َواِ 
أم:إف نعػػػت بابنػػػة أك ابػػػف لػػػالتب المنػػػادل إتباأػػػا لفتةػػػة ظابفظك كلػػػؾ :يػػػا 

.  مةمدى بفى زيدو
نما جػاز الفػتب لػي العمػـ إذا كةػؼ بػابف موػاؼ إلػى أمػـ ػػػ قػكاء كػاف  كا 

دكف غيػػر  ػػػػػ لكثػػرة ا قػػػتعماؿ  العمػػـ الموػػاؼ إليػػػ  ظ ابفظاقػػما أك كنيػػػة أك ل بػػا
؛ ف كػػؿ كاةػػد  بػػد أف ييٍعػػزىل إلػػى اقػػـ أبيػػ  العمػػـ شلممػػا كانػػت الةػػفة موػػالة 
كجب نةبسا ثـ لتب المنادل إتباأا لنكف ظابفظ إذ ليس بينسمػا إ  ظ البػاءظ كمػي 

.كالفػػػػتب إنمػػػػا مػػػػك اختيػػػػار (ِ)قػػػػاكنة شكالقػػػػاكف   يعػػػػد ةػػػػاجزا لسػػػػك كالمعػػػػدـك 
 شكمذا مك ا ختيار ا كؿ .(ّ)مبردالبةرييف إ  ال

ـٍ  ٍبػًد ن لىػ ػمىٍمتى مي ٍف وى كا ختيار الثاني الذم أ ػار إليػ  ابػف معػط ب كلػ  : كىاً 
 ييٍنكىرً 

                                                           

 .  َِٕ/ِ(الةفكة الةفية ُ)
شاإليوػػػػػاح  ػػػػػرح المفةػػػػػؿ ُْٕكينظر:تر ػػػػػيب العمػػػػػؿ/ َِٖش َِٕ/ ِ(الةػػػػػفكة الةػػػػػفية ِ)

 . ِٕٗشاإلر اد/ِٕٕ/ُشالتعمي ة أمى الم ربِٖٔش ِٕٔ/ُ
ش ػػػػرح التقػػػػسيؿ َْْ/ِ/ـُشالبػػػػديل جِّْ/ُش التبةػػػػرة كالتػػػػذكرةَِْ/ِ(ينظػػػػر :الكتػػػػاب ّ)

 . ْْٗ/ِش المقاأد ِٕٗشاإلر اد/ّّٗ/ّ



  "دراسة وتوثوؼا   توظوف ابن معط الشاهد الشعري يف ألػوته"

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ِْٕٓ﴾  
  

كمك أف يي ىػرف المنػادل أمػى ةالػ  موػمكما؛ ن  منػادل مفػرد كا بػف بةالػ  
. كدػػد اقت ػػسد ابػػف (ِ). كمػػك مػػا اختػػار  المبػػرد  (ُ)منةػػكبا؛ ن  كةػػؼ موػػاؼ

 معط ب كؿ العجاج :
 (3)َيا ُعَمَر بَن َمْعَمٍر اَل ُمْنَتِظرْ 

كدػػد اقت ػػػسد بػػ  أمػػػى أف المنػػػادل ظأمػػرظ جػػػاءت مكةػػػكلة بػػػػ ظابػػػفظ كدػػػد 
أوػػػيؼ إلػػػى أمػػػـ ظ معمػػػر ظلبنيػػػت أمػػػى الفػػػتب إتباأػػػا لةركػػػة ابػػػف ؛ ف النعػػػت 

 .        (ْ)المنعكت كاقـ وـ إلى اقـ مع  مل كثرة ا قتعماؿ

إذا أيٍتبًػػلى المنػػادل ببػػدؿ شلػػال يخمػػك مػػذا المنػػادل أف يكػػكف معربػػا أك مبنيػػا 
ت كؿ :يا زيدي زيدي شكالعمػة لػي  (ٓ)شلإف كاف مبنيا لكجب وـ المنادل أمى الوـ

                                                           

 .  َْْ/ِ/ـُ(البديل لي أمـ العربية جُ)
شتكوػػػػػػػػػػيب الم اةػػػػػػػػػػد َْْكينظر: ػػػػػػػػػػرح ا لفيػػػػػػػػػة  بػػػػػػػػػػف النػػػػػػػػػاظـ / ِِّ/ْ(الم توػػػػػػػػػب ِ)

ش رح ا  مكني ّٓ/ّشممل السكامل ُْٗ/ِش  المقاأد ُٔ/ْشأكوب المقالؾ َُْٔ/ّ
ِ/ُِْ . 

ؿ أػػػػػػػػػػػػيف شتةةػػػػػػػػػػػيَِْ/ِ(البيػػػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػػػػف م ػػػػػػػػػػػطكر الرجػػػػػػػػػػػػز ش لمعجػػػػػػػػػػػاج لي:الكتػػػػػػػػػػػػاب ّ)
ش الةػػػػػفكة ِٗٔ/ُش اإليوػػػػػاح  ػػػػػرح المفةػػػػػؿ  ِّْ/ُشالتبةػػػػػرة كالتػػػػػذكرة ُّٓالػػػػػذمب/
 .ِٕٔ/ٓشالم اةد ال الية َِٖ/ِالةفية 

المغػػػة:أمر مػػػك أمػػػر بػػػف أبػػػد ه بػػػف معمػػػر ال ر ػػػي شككػػػاف قػػػيد أمػػػؿ البةػػػرة ككاليسػػػا .    
ؿ أػيف كيركل :يا أمػر بػف  معمػر لتػى بنػي موػر . تةةػي  منتظر شأم:  انتظار لي .

 .ُّٓالذمب /
 . ُّْ(تةةيؿ أيف الذمب /ْ)
شاإلر ػػػاد ُٖٕ/ُشالم ػػػرب َْٓ/ِ/ـُش البػػػديل لػػػي أمػػػـ العربيػػػة جُٖٓ/ِ(ينظػػػر :الكتػػػاب ٓ)

ش ػرح ا  ػمكني ِٕٔ/ّش ػرح ابػف أ يػؿ ِٖ/ْشأكوػب المقػالؾ ِٕٕإلى أمـ اإلأراب /
ِ/ُْٗ . 



  "دراسة وتوثوؼا   توظوف ابن معط الشاهد الشعري يف ألػوته"

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ِْٕٔ﴾  
  

ذلؾ :أف البدؿ مك الم ةكد بالةكـشلك ف الةرؼ دد با ر  شقػكاء دمنا:إنػ  أمػى 
 . (ُ)عامؿ أـ أمى ت دير طرح ا كؿت دير تكرار ال

 كدد ذمب ابف معط إلى دكؿ ا كثريف ل اؿ لي ألفيت  :
ُم ِفي ِإْبَداِل َما ُيَضمُّ    َكَقْوِلِو : َيا َنْصُرَنْصُر َحْتمُ   (2)َوالضَّ
 كالم ةكد مف دكل  : يا نةر نةر دكؿ رؤبة بف العجاج :

 (3)اِئُل: َيا َنْصُر َنْصُر َنْصرَاً ِإنِّي َوَأْسَطاٍر ُسِطَرَن َسْطرًَا    ِلقَ 
ل د وـ ظنةرظالثاني أمى أنػ  بػدؿ دػد أأيػد معػ  ةػرؼ النداءشكالت ػدير:يا 

 نةري يا نةري .
 كزأـ يكنس أف رؤبة كاف ي كؿ : يا زيدي زيدأ  الطكيؿ شكداؿ :

: يىا نىٍةري نىٍةران نىٍةرى     ٍطرىان    ًل ىاً ؿي ًطرىفى قى  ان ًإنًٌي كىأىٍقطىارو قي
أمى أن  جعؿظنةراظ الثاني أطؼ بياف كنةب  شك ن  أمى دكل  : يػا زيػدي 

 .(ْ)زيدان 
كدػػد خػػالؼ ابػػف مالػػؾ لػػي جعمػػ  مبنيػػا أمػػى الوػػـ ل ػػاؿ:ظكأكثر النةػػكييف 
يجعمػكف الثػاني لػػي نةك:يػا زيػدي زيػػدي بػد  شكذلػؾ أنػػدم غيػر ةػةيب ش ف ةػػؽ 

 بداؿ ال يء مف البدؿ أف يغاير المبدؿ من  بكج  ما شإذ   معنى إل
 ظ. (ٓ)نفق 

                                                           

أمػػػػػػػػػـ العربيػػػػػػػػػة شالبػػػػػػػػػديل لػػػػػػػػػي ُٖٔ/ِش كينظػػػػػػػػػر : الكتػػػػػػػػػاب َِّ/ٓ(الم اةػػػػػػػػػد ال ػػػػػػػػػالية ُ)
 شُِّ/ِش ػػػرح التةػػػريبِٕٕشاإلر ػػػاد /َْٗ ػػػرح ا لفيػػػة  بػػػف النػػػاظـ / شَْٓ/ِ/ـُج

 . ُْٗ/ِ رح ا  مكني
 .  َِٗ/ِ(الةفكة الةفية ِ)
 قبؽ تخري  مذا ال امد  . (ّ)
ركم بالنةػػػػب  ُْٕبتةػػػػرؼ كينظػػػػر: ديػػػػكاف رؤبػػػة بػػػػف العجػػػػاج /ُٖٔش ُٖٓ/ِ(الكتػػػاب ْ)

 . َْْ/ّتقسيؿ ش رح الّْٖ/ُالتبةرة كالتذكرة 
 .  ّٖٔٓ/ٕكينظر :تمسيد ال كاأد  َْْ/ّ( رح التقسيؿ ٓ)



  "دراسة وتوثوؼا   توظوف ابن معط الشاهد الشعري يف ألػوته"

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ِْٕٕ﴾  
  

أما النكع الثاني إف كاف المنادل معربا كأتبل ببدؿ كاف ةكـ التابل كةكم  
شلك با ر  ةرؼ النداء كلذلؾ   يجكز أف يبدؿ اقـ لي   ـ التعريػؼ ؛ نػؾ إف 
ف  أثبتسا شل مت:ياأبد ه الرجػؿشلـ يجزشكمػا   يجػكز ذلػؾ مػل ةػرؼ النػداء شكا 

 .(ُ)ؿ إ  مل ةرؼ النداء ممفكظا ب ف النكرة   تقتعمةذلتسا لـ يجز  

إذا أطؼ أمػى المنػادل المفػرد اقػما ليػ  ا لػؼ كالػالـ مثػؿ يازيػدي كالغػالـي  
شكمػذا مػا ذمػب إليػ  ابػف معػط لػي  (ِ)جاز لػي ظالغػالـظ كجسػاف الرلػل كالنةػب 

 ألفيت  :
اُك"   ِفي الرَّْفِع والنَّْصِب َلُو اْشَتراكُ  حَّ  (3)َواْلَعْطُف ِفي "َيا َزْيُد والضَّ

كدكلػػ  :ظيػػا زيػػد كالوػػةاؾظجزء بيػػت لمجسػػكؿ ال ا ػػؿ ش كمػػك مػػكطف ال ػػامد 
 شكتتمة البيت :

اُك ِسيرا   َفَقْد َجاوْزُتَما َخَمَر الطَِّريِق  حَّ  (4)أال يا زيُد والضَّ
 اؾ كنةب  .ل د ركل برلل الوة

 

                                                           

 .  ُٖٕ/ُالم رب  (ُ)
شالبػديل لػػي ِٖش ُٖشالممػػل لػي العربيػة/ُِّش ُِِ/ْشالم توػب ُٖٔ/ِينظػر :الكتػاب  (ِ)

 . ُُٗ/ِش  رح الجمؿ  بف أةفكر ُِٗ/ُش رح المفةؿ َْٔ/ِ/ـ ُأمـ العربية ج
 .  َُِ/ِالةفكة الةفية  (ّ)
ش ػػرح المفةػػؿ ِٖشالممػػل/ُٓٔالبيػػت مػػف بةػػر الػػكالر ش بػػال نقػػبة لػػي :الجمػػؿ لمزجػػاجي / (ْ)

شالػػػػػػػدرر ِِٖ/ٓشممػػػػػػػل السكامػػػػػػػل َّٖ/ٓشالم اةػػػػػػػد ال ػػػػػػػالية ُِٓ/ِشالمقػػػػػػػاأد ُِٗ/ُ
 .ِْٕ/ِالمكامل

الخمر:ال ػػجر الممتؼشكقػػمي بػػذلؾ  نػػ  يخمػػر مػػف   .المغػػة :جاكزتمػػا :خمفتمػػا كتركتمػػا كراءكػػـ 
يػػ  .المعنػػى :اذمبػػا ل ػػد لزتمػػا لػػال  ػػيء يع مكمػػا كيةبقػػكما ؛ نكمػػا جاكزتمػػا كيغط دخػؿ ليػػ 

مػػػا مػػػف خػػػكؼ دطاأػػػ  أك  كلاردتمػػػا المكػػػاف الػػػذم كنتمػػػا بسػػػا ش إمػػػا لةػػػعكبة النفػػػاذ ليػػػ  ش كا 
 قباأ  .
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كالكجسػػػػاف جػػػػا زاف شإ  أف العممػػػػاء دػػػػد اختمفػػػػكا لػػػػي ا ختيار؛ل ػػػػد اختػػػػار 
شككجػػػ  اختيػػػار الرلػػػل أنػػػدمـ مػػػا ليػػػ  مػػػف  (ُ)الخميػػػؿ كقػػػيبكي  كالمػػػازني الرلػػػل

مناقػػػػػبة المفػػػػػظ المت ػػػػػدـ شكمػػػػػك لفػػػػػظ المعطػػػػػكؼ أميػػػػػ ش  ف البنػػػػػاء ليػػػػػ   ػػػػػبي  
يوػا لإنػ  مفردشكا ةػؿ باإلأرابشكالتابل ليس بمواؼ ك   ػبي  بالموػاؼ شكأ

  .(ِ)ا كاف مفردا أ  ينةبلي مذا التابل إذ
 كدػػػػد اختػػػػار النةػػػػب:أبك أمػػػػرك بػػػػف العػػػػالء كأيقػػػػى بػػػػف أمػػػػر كيػػػػكنس

ككج  اختيار النةب أندمـ أف ما ليػ  ظأؿظلػـ يػؿ ةػرؼ النػداء لػال  (ّ)كالجرمي
بٍِ يَعَهُ وََّنطُِْأسَ  ََا جِبَالُ أَوِّ شكتمقكا بظامر دكؿ ه تعالى :ظ (ْ)يجعؿ كمفظ ما كلي 

  .(َُ)قب شظ
ف كانػػػت  كدػػػد لةػػػؿ المبػػػرد ل ػػػاؿ:إف كػػػاف ا قػػػـ أممػػػا لا ختيػػػار الرلػػػلشكا 

 .   (ٓ)ا لؼ كالالـ لمتعريؼ لا ختيار أند  النةب 
 
 
 
 

                                                           

شالتكط ػػػػػػػػة َْٔ/ِـ ُشالبػػػػػػػػديل جُِِ/ْش الم توػػػػػػػػب ُٕٖش ُٖٔ/ِ(ينظػػػػػػػػر : الكتػػػػػػػػاب ُ)
شالم اةػػػػػد ال ػػػػػالية ُٕٓ/ّيب الم اةػػػػػد شتكوػػػػػُْٔ/ُشاإليوػػػػػاح  ػػػػػرح المفةػػػػػؿ َِٗ/
 . ِّٖ/ٓشممل السكاملَّٗ/ٓ

 .  َُٓ/ِش رح ا   مكني  ُِِ/ْكينظر :الم توب  َّٕ/ٓ(الم اةد ال الية ِ)
ش  ػػػػػرح َِْ/ّش  ػػػػػرح التقػػػػػسيؿ ُْٔ/ُشاإليوػػػػػاح  ػػػػػرح المفةػػػػػؿ  ُِِ/ْ(الم توػػػػػب ّ)

اةػػػػػد شالم َُٕٓ/ّشتكوػػػػػيب الم اةػػػػػد َِٗشالتكط ػػػػػة /ُُٗ/ِالجمػػػػػؿ  بػػػػػف أةػػػػػفكر 
 . ُُٓ/ِش رح ا  مكني ِّٖ/ٓشممل السكامل َّٖ/ٓال الية 

 . َُٓ/ِ رح ا  مكني (ْ)
شلةػػفكة الةػػفية َْٔ/ ِـ ُشالبػػديل لػػي أمػػـ العربيػػة  ج َِٗ(ينظػػر : التكط ػػة لم ػػمكبيف/ٓ)

 . ُِّشأقرار النةك /َّٗ/ٓشالم اةد ال الية َُٕٓ/ّشتكويب الم اةد َُِ/ِ
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 لثالفصل الثا
 الشىاهد الشعرية املتعلقة بالصرف

 وتحتو مبحثان :
 وحتته مسيلتان ،غريالتصالشواهد املتعلؼة ب:  املبحث األول

 املسيلة األوىل : تصغري الثالثي عىل ُفَعْول

 تصغري األسامء املبهمة املسيلة الثاىوة :

 وحتته مسيلة واحدة ، اإلبدالب الشواهد املتعلؼة: املبحث الثاني

 وهي : إبدال الواء جوام
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 املبحث األول
 التصغريالشىاهد املتعلقة ب

 وتحتو مسألتان

يةػػػػغر ا قػػػػـ بوػػػػـ أكلػػػػ شكلتب ثانيػػػػ  شكزيػػػػادة يػػػػاء قػػػػاكنة تقػػػػمى بيػػػػاء 
التةغير مذا إذا كاف ا قـ ثالثيا شأما إذا زاد أمى الثالثة لإن  ػػ مل مػا ت ػدـ ػػػ 
يكقػػر مػػا دبػػؿ آخػػر  شكيكػػكف أمػػى كزف ظليعىٍيػػؿظ لػػي الثالثػػي شكلػػي غيػػر الثالثػػي 

لػػى مػػذا أ ػػار ابػػف معػػط ب كلػػ  :  ؿظ كظليعىٍيًعيػػؿظ مثػػؿ ظجعيفرظكظجعيفيػػرظشظليعىٍيًعػػ كا 
ا ٍتمى ...................       لىًممثالًثي ليعىٍيؿ ةى
(ُ  ) 

 ا قـ الثالثي ين قـ ثالثة أدقاـ :ةةيب شكمواأؼ شكمعتؿ .
ا كؿ مف الثالثي :الةةيب شكمك أمى وػربيف مػذكر شكمؤنػث شلالمػذكر 

ٍير شكالمؤنث نةك :دىدىـ ت كؿ: ديدىٍيمىة .نةك دكلؾ :ةى  جى ر كةي  جى
الثاني مف الثالثي :المواأؼ ت كؿ لي :مػدف ميديٍيػد شيػزكؿ اإلدغػاـ لتكقػط 

 ياء التةغير .
الثالث مف الثالثي :المعتؿ كيجيء أمى وربيف ؛الورب ا كؿ:ما كانت 

لػإف كانػت ا لؼ بد  مف أين ش كةؽ مذا ا قـ إذا ةغر أف يرد إلػى أةػم  ش
ف كانػػت من مبػػة مػػف يػػاء ردت اليػػاء شت ػػكؿ  ا لػػؼ من مبػػة مػػف كاك ريدفٍت الػػكاك شكا 
لي :ناب نييىٍيب كبىٍيت بييىٍيت ك يخ  ييخ شكمنسـ مف يكقر ا كؿ لي كؿ : ًبييت 

يىٍيد كمك ا ةقف .  ً ييخ ش كت كؿ لي تةغير قيد قي
دفػا ديفىٌيشكلػي لىتىػى الورب الثاني :ما  م  معتمة مػف الثالثػي شت ػكؿ لػي :

ليتىٌي شكظبي ظيبىٌي ليةير جميل ذلؾ إلى الياء 
(ِ)   . 

                                                           

 .  ِّٖ/ِ(الةفكة الةفية ُ)
شالممػػػػػل ْٔٗشالتكممػػػػة لمفارقػػػػي /ُْٓ/ّشبتةػػػػرؼ كينظر:الكتػػػػػاب  ّٖش ّٕ/ّ(ا ةػػػػكؿ ِ)

 ُٗٓ/ُـ ِشالبػػػػديل لػػػػي أمػػػػـ العربيػػػػة جَََُش ٗٗٗ/ِشالم تةػػػػد  ػػػػرح التكممػػػػة ُّٗ/
 .َُٔش



  "دراسة وتوثوؼا   توظوف ابن معط الشاهد الشعري يف ألػوته"
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 كدد مثؿ ابف معط لكزف الثالثي ب كؿ ال اأر :
 (1)َفُقْل ُمَمثِّاًل ِلَذاَك رَاوَيا       َأْخَشى ُرَكْيَبا َأْو ُرَجْياًل َعاِدَيا

 كتتمة البيت : 
 (2)ْخَشى ُرَكْيَبًا َأْو ُرَجْياًل َعاِدَيا َبَنْيُتُو ِبُعْصَبٍة ِمْن َماليا     أَ 

لال ػػامد ليػػ  ركيبػػا كرجػػيال لإنسمػػا بسػػذا د  أمػػى أنسمػػا اقػػما جمػػل ظكذلػػؾ 
كلػي   ف الجمل يةغر برد  إلى الكاةد نةك أف ت كؿ لػي ال ػعراء  ػكيعركف ش

دناديػػؿ دنيػػد ت شلممػػا ةػػغركا نةػػك ركػػب أمػػى لفظػػ  أممػػت أنػػ  اقػػـ م توػػب 
 ظ . (ّ)    كاةد ل  لمجمل ةتى ك ن

 ؛لكػاف ي ػػكؿ لػي تةػػغير ركػب :ركيكبػػكفككػاف ا خفػش يخػػالؼ لػي ذلػػؾ 
رى أمي  راكب   ن  أند  جمل كيقًٌ
(ْ)  . 

التةػغير مػف جممػة التةػػاريؼ لػي ا قػـ شلػال يػػدخؿ أمػى غيػر المػػتمكف 
شكا قػماء المكةػكلة ظ لاقػـ اإل ػػارة  منسػا إ  لػي أقػماء اإل ػارة غيػػر المكانيػة

شك ف أةػػػػم  كمػػػػك ظذافظ أمػػػػى  كػػػػاف ة ػػػػ  أف   يةػػػػغر ؛لغمبػػػػة الةػػػػرؼ أميػػػػ 
ػػػؼى بسػػػا كثيٌنًػػػي  شةػػػرليف ًةػػػؼى ككىةى لكنػػػ  تةػػػرؼ تةػػػرؼ ا قػػػماء المتمكنػػػة لىكي

ًمػػػلى كأيٌنًػػػثى كىأيٍجػػػًرم ميٍجرىامىػػػا لػػػي التةػػػغيرشككذا كػػػاف ةػػػؽ المكةػػػك ت أف    كجي
                                                           

 . ِّٖ/ِالةفكة الةفية  (ُ)
ػػالح لػػي :التكممػػة لمفارقػػي / (ِ) ػػة بػػفي الجي ٍيةى ت شالمقػػا ؿ البغػػداديآْٔالبيػػت مػػف الرجػػز ش يةى

شالم تةػد  ػرح التكممػػة َُُ/ِشكبػػال نقػبة لػي :المنةػػؼ ّٖٔ/ِشالةػفكة الةػفية ّْٕ/
.   المغة :بعةػبة  ٕٓ/ٕالم اةد ال الية ش َِِ/ِش رح ال الية لمروي ّٔٗش ّّٗ/ِ

 مف ماليا :دطعة من  .
ش المقػػػا ؿ  ْْٔش التكممػػػة /ُِٗ/ِكينظػػػر: الم توػػػب  ّٔٗ/ِ( الم تةػػػد  ػػػرح التكممػػػة ّ)

ش المنامػػػؿ الةػػػالية ِٓٔ/ِش  ػػػرح ال ػػػالية َُُ/ِش المنةػػػؼ ّْٕش ِْٕالبغػػػداديات /
ُ/ُُٖ . 

شالمقػػػػاأد ِّٖ/ُشارت ػػػػاؼ الوػػػػرب ِٔٔ/ُكينظػػػػر : ػػػػرح ال ػػػػالية  َُُ/ِ(المنةػػػػؼ ْ)
 . ْٖٗٔ/َُش تمسيد ال كاأد  َُُٔ/ّش فاء العميؿ َِٓ/ّ
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  الةػػػرؼ أميسػػػا شلكػػػف لمػػػا جػػػاء بعوػػػسا أمػػػى ثالثػػػة أةػػػرؼ تةػػػغر شلغمبػػػة  ػػػب
كالػػػذم كالتػػػي كتةػػػرؼ ليسػػػا تةػػػرؼ المػػػتمكف لكةػػػؼ بسػػػا كأنػػػث كجمػػػل جػػػاز 

 ظ.(ُ)تةغير  كتةغير ما تةرؼ من 
كلسػػذا يػػدخؿ تةػػغير ا قػػماء المكةػػكلة كأقػػماء اإل ػػارة تةػػت التةػػغير 

 شكدد تةدث ابف معط لي ألفيت  أف مذا التةغير ل اؿ:(ِ)ال اذ
 (3)ِمْثَل ُشُذوِذ َقْوِلِيم:َىاِذَيا    َتْصِغيُر ىذا ،وَكَذا المََّذيَّا

تةػػغر ظماذيػػاظ لػػي : ظمػػذاظ كمػػي اقػػـ إ ػػارة شكظالمػػذياظلي ظالػػذمظكمي  أم:
اقػػػـ مكةػػػكؿ ش ككجػػػ   ػػػذكذ ا قػػػماء المكةػػػكلة كاإل ػػػارة مػػػف ثالثػػػة أكجػػػ  : 

 .ؾ تمةؽ آخر  ألفا  .  كالثاني:أنأةدما :أف الةدر   يوـ بؿ يترؾ أمى ةال
 . (ْ)كالثالث: أف الياء دد ت ل لي  ثانية  ت كؿ لي ظذاظ :ظذياظكلي ظتاظ :ظتياظ

كأمؿ الروي لسذ  ا كج  ل اؿ :لما كاف تةػغيرمما أمػى خػالؼ ا ةػؿ 
ـٍ أكا مسػػا شبػػؿ زيػػد لػػي  ػػ خكلػػؼ بتةػػغيرمما تةػػغير ا قػػماء المتمكنػػة شلمػػـ تيوى

ا لفػػظ ظذاظ ثالثػػة أةػػرؼ بزيػػادة اليػػاء أمػػى اآلخػػر ألفػػا بػػدؿ الوػػمة بعػػد أف كممػػك 
ٍفظ:ظمينىيظ؛لةػػار ذايػػا شلػػ دخمكا ا قػػماء  آخر شكمػػا ت ػػدـ أف ي ػػاؿ لػػي تةػػغير ظمى
المتمكنة شل مبت ا لػؼ يػاء ش  كاكشليخػالؼ بسػا ا لفػات التػي   أةػؿ لسػا لػي 
المتمكنػػة لإنسػػا ت مػػب لػػي مػػذا المكوػػل كاكا ؛لكدكأسػػا بعػػد وػػمة التةػػغير كمػػا 

 وكيرب شلةار :ذىيىيفا .لي :

                                                           

 .  ِْٖ/ُ( رح ال الية لمروي ُ)
شالممػػػػل لػػػػي ُْٓشالتكممػػػػة لمفارقػػػػي /ِٖٔ/ِش الم توػػػػب ْٖٖػػػػػػ  ْٕٖ/ّ(ينظػػػر :الكتػػػػاب ِ)

 . َُْْ/ٓشتكويب الم اةد ْٔٓشش  رح ا لفية  بف الناظـ /ُْٓالعربية /
 .  َْْ/ ِ(الةفكة الةفية ّ)
ش ا ةػػػػكؿ ِٖٔ/ِشالم توػػػػب ْٕٖ/ّشكينظر:الكتػػػػاب َُُٓ/ِ(الم تةػػػػد  ػػػػرح التكممػػػػة ْ)

ش َْٓ/ِف أةػفكرش رح الجمػؿ  بػُِٕ/ِشالمباب ُٔٓش ُٓٓشالتكممة لمفارقي /ٕٓ/ّ
 .ُِْش ُِّ/ُش المنامؿ الةالية ِٖٔػػ ِْٖ/ُ رح ال الية لمروي  شُْٓ



  "دراسة وتوثوؼا   توظوف ابن معط الشاهد الشعري يف ألػوته"

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ّّْٕ﴾  
  

أك ت كؿ :كاف أةؿ ظذاظذىيىىي أك ذىكىلى شدمبت الالـ ألفا شكةذلت العيف  ػاذا 
ػػ وش كردت لػػي التةػػغير كمػػا مػػك الك  اجػػب شكزيػػد يػػاء التةػػغير بعػػد كمػػا لػػي :قى

رى لةػػار  شالعػػيف ػػغًٌ لرجعػػت ا لػػؼ إلػػى أةػػمسا مػػف اليػػاء كمػػا لػػي الفتػػى إذا ةي
يفا:ظذىيىيف   .(ُ)ظاظ أكظ ذىكى

 كدد اقت سد ابف معط لي ألفيت  أمى تةغير ذلؾ ل اؿ :
ِبي  .(2)َكِمْثِل َقْوِل اْلَقاِئِل اْلَمْرِوّي     َأنِّي َأُبو َذيَّاِلِك الصَّ

ِبي وقبمو :  .(3)َأْو َتْحِمِفي ِبَرِبِك العمي   َأنِّي َأُبو َذيَّاِلِك الصَّ
 ل د اقت سد ب  أمى تةغير ظذيالؾظ .     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .  ِْٖ/ُ( رح ال الية لمروي ُ)
 .  َْْ/ِ(الةفكة الةفية ِ)
شك ػػػػرح التةػػػػريب َُٗ(البيػػػػت مػػػػف الرجػػػػز شكمػػػػك لرؤبػػػػة بػػػػف العجػػػػاج لػػػػي ممةػػػػؽ ديكانػػػػ  /ّ)

ش  ػرح ا لفيػة ُِّة الةػالظ /ش ػرح أمػدُْٓشكبال نقبة لي : الممل لي العربية /َّٔ/ُ
شأكوػب المقػػالؾ ُّْشالجنػى الػداني /َْٕ/ِش الةػفكة الةػفية ْٔٓش َُِ بػف النػاظـ/

شالم اةػػػػػػػػػد ال ػػػػػػػػػالية ّٖٓ/ُش ػػػػػػػػػرح ابػػػػػػػػػف أ يػػػػػػػػػؿ ّْٖش تخمػػػػػػػػػيص ال ػػػػػػػػػكامد / َّّ/ُ
 .  ِٕٔ/ُش رح ا  مكني َّّ/ِ



  "دراسة وتوثوؼا   توظوف ابن معط الشاهد الشعري يف ألػوته"

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ّْْٕ﴾  
  

 املبحث الثاني
 اإلبدالالشىاهد املتعلقة ب

 كتةت  مق لة كاةدة ش كمي : إبداؿ الياء جيما
 نسمػا أختػاف لػي الجسػر كالمخػرج إ  أف  (ُ)الجيـ تبدؿ مف الياء   غيػر 

ذا  ػػددت اليػػاء ةػػارت جيمػػا . كمػػذ   (ِ)الجػػيـ  ػػديدة كلػػك   ػػدتسا لكانػػت يػػاءشكا 
 . (ّ)الظامرة تقمى بالعجعجة

 تةدث ابف معط أف مذ  الظامرة ل اؿ : كدد
 (4)َواْلَياَء ِجيَمًا فيو ِلْمُمْحَتجِّ   َخاِلي ُعَوْيٌف َوَأُبو َعِمجِّ 

نمػػا تبػػدؿ مػػف  أم أف الجػػيـ تبػػدؿ مػػف ةػػرؼ كاةػػد كمػػك اليػػاء الم ػػددة ش كا 
ل ربسػا منسػػا  الم ػددة كدفػا  ف الجػػيـ أبػيف مػف اليػػاء شل بػدلت منسػا لػػي الكدػؼ ؛

لػػي الجسرشكمػػل ت ػػديد اليػػاء أيوػػا يػػزداد ال ػػرب بال ػػدة شلبينػػت  مخرجػػا كةػػفة
بإبػػدالسا جيمػػا لػػي الكدػػؼ؛إذ لػػي الكدػػؼ يخفػػى الةػػرؼ المكدػػكؼ أميػػ  كمػػك مػػل 

.كمػػذ  لغػػة لبنػػي  (ٓ)ذلػػؾ  ػػاذ كدػػد تبػػدؿ لػػي غيػػر الكدػػؼ شكمػػف غيػػر الم ػػددة 
 . (ٔ)قعد 

                                                           

ش ُٕٓ/ُشقػػر ةػػناأة اإلأػػراب ْٕٓشالتكممػػة /ِْٕ/ّش ا ةػػكؿ ُِٖ/ْ(ينظر:الكتػػاب ُ)
شالممتػػػػػل لػػػػػي التةػػػػػريؼ ُّّّ/ِش الم تةػػػػػد  ػػػػػرح التكممػػػػػة ُٖٕ/ِشالمنةػػػػػؼ ْٕٔ/ِ
 . ِّّ/ْشالمقاأد ِّْ/ُ

 .  َٓ/َُ( رح المفةؿ ِ)
 .  ُٗٔ/ِش  رح التةريب ُٕٓ/ُ(قر ةناأة اإلأراب ّ)
 .  ّٔٔ/ِ(الةفكة الةفية ْ)
ال ػػالية  ش  ػػرحَٓ/َُش ػػرح المفةػػؿ ُِٖ/ْكينظػػر :الكتػػاب  ُّٕ/ِ(المنامػػؿ الةػػالية ٓ)

ِ/ُٖٕ . 
دػػاؿ قػػيبكي  :ظ كأمػػا نػػاس مػػف بنػػي قػػعد لػػإنسـ يبػػدلكف الجػػيـ مكػػاف اليػػاء لػػي الكدػػؼ  نسػػا  (ٔ)

خفيفػػػة شل بػػػدلكا مػػػف مكوػػػعسا أبػػػيف الةػػػركؼ شكذلػػػؾ دػػػكلسـ :مػػػذا تمػػػيمٌ  شيريػػػدكف : تميمػػػي 
ش ػػرح ِٕٖ/ِش ػػرح ال ػػالية ِّٗ/ّشكينظر:النكػػت أمػػى كتػػاب قػػيبكي  ُِٖ/ْظالكتػػاب  
 . ُِّ/ْل الية  كامد ا



  "دراسة وتوثوؼا   توظوف ابن معط الشاهد الشعري يف ألػوته"

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ّْٕٓ﴾  
  

 كدد اقت سد ابف معط ب كؿ ال اأر كمك مكطف ال امد :
ْحَم ِباْلَعِشجِّ َخاِلي عُ   (1)َوْيٌف َوَأُبو َعِمجِّ             اْلُمْطِعَماِن الشَّ

كال امد لي :ظأم ظكظأ  ظل د أبدؿ الجيـ مف الياء ليسما ؛ ف الياء خفيفة 
كتزداد خفاء بالقككف لمكدؼ شل بدلكا مكانسا الجيـ  نسا مف مخرجسا كمي أبػيف 

 .  (ِ)منسا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

(البيػػت مػػف الرجػػز شكمػػك مػػل  ػػسرت  لػػـ أجػػد أةػػدا مػػف العممػػاء نقػػب   ةػػد ش ينظػػر :الكتػػاب ُ)
شقػػػػػر ةػػػػػناأة اإلأػػػػػراب ُٖٕ/ِشالمنةػػػػػؼ َُِش التكممػػػػػة/ِْٕ/ّش ا ةػػػػػكؿ ُِٖ/ْ
شالم تةػػد ُٔٓشتةةػػيؿ أػػيف الػػذمب /ِّٗ/ّشالنكػػت لػػي تفقػػير كتػػاب قػػيبكي  ُٕٓ/ُ

ش الممتل لي ُْٔ/ِشالم رب ْٕ/ٗش رح المفةؿُّّّ/ّش ِْٕش ِٖٔ/ُ رح التكممة 
شالمبػػػدع لػػػي التةػػػريؼ ّٔٔ/ِشالةػػػفكة الةػػػفية ِٕٖ/ِش ػػػرح ال ػػػالية ِّْالتةػػػريؼ /
ش  ػػػػرح  ػػػػكامد ال ػػػػالية ُّٕ/ِشالمنامػػػػؿ الةػػػػالية ِّّ/ْش المقػػػػاأد ُْٖ بػػػػي ةيػػػػاف/
. كدػػػد ركم بركايػػػات متعػػػددة منسػػػا :أمػػػي أكيػػػؼ ش كمنسػػػا :المطعمػػػاف  ُِِ/ْلمبغػػػدادم 

 ـ .المة
 . ُٔٓ(تةةيؿ أيف الذمب /ِ)



  "دراسة وتوثوؼا   توظوف ابن معط الشاهد الشعري يف ألػوته"

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ّْٕٔ﴾  
  

 رب العػػالميف ش كالةػػالة كالقػػالـ أمػػى أ ػػرؼ المرقػػميف ش قػػيدنا مةمػػد  الةمػػد
 النبي ا مي ا ميف شششش        كبعدشششش

لبعد مذ  التطكالة مل ال امد ال عرم أند ابف معط لي ألفيت  ش ككيفية تكظيف  ل  
 ش تكةؿ الباةث إلى النتا   اآلتية :

 ثػػػيف  ػػػامدا مػػػف ال ػػػعر كالرجػػػز ش:اقت ػػػسد ابػػػف معػػػط لػػػي ألفيتػػػ  بقػػػت كثال أوالً 
ككانت جميل مػذ  ال ػكامد لػي أةػكر ا ةتجػاج المغػكم ش كمػذا يػدؿ أمػى أنايػة 

 ابف معط كاأتداد  بالقماع ال عرم .
:أثبت البةث أف ال امد النةكم مك الم خكذ مف ال كؿ الفةػيب شقػكاء أكػاف  ثانياً 

عػػػػربيتسـ لػػػػي أةػػػػكر نةػػػػا درآنيػػػػا شأك ةػػػػديثا نبكيػػػػا شأك كػػػػالـ العػػػػرب المكثػػػػكؽ ب
ا ةتجػػاج؛ جيػػئ بػػ  إلثبػػات ال اأػػدة شأمػػا المثػػاؿ لسػػك ال ػػامد المةػػنكع الػػذم   
ي ػػػػترط ليػػػػ  أف يكػػػػكف لػػػػي أةػػػػكر ا ةتجػػػػاج ؛جيػػػػئ بػػػػ  لمتمثيػػػػؿ أك ا قػػػػت ناس 

 إليواح ال اأدة .
ـــاً   أثبػػػت البةػػػث أف منػػػاؾ لردػػػا ددي ػػػا بػػػيف مةػػػطمب ا قت ػػػساد كا ةتجػػػاج  :ثالث

د أف ي تي النةكم لمػا ي ػكؿ ب ػامد  ػعرم أك نثػرم مػف ال ػكؿ كالتمثيؿش لا قت سا
كأف ا ةتجػػاج مػػك مػػرادؼ ا قت ػػساد ليمػػا  ش المعتمػػد المكثػػكؽ ليؤيػػد  بػػ  كيدأمػػ 

قبؽ ش باإلوالة إلى أن  يقتخدـ غالبا لي المكادؼ التػي تتطمػب المغالبػة كالجػدؿ 
: ال يػػاس شلسػػك أأػػـ شلسػػك ي ػػمؿ: الػػدليؿ الن مػػيش أم: القػػماعش كالػػدليؿ الع مػػي شأم

مف ا قت ساد؛  ف ا قت ساد ي مؿ القماع ل ط شأمػا ا ةتجػاج لي ػمؿ القػماع 
كال يػػػاس .أمػػػا المةػػػطمب الثالػػػث كمػػػك التمثيػػػؿ ليكػػػكف بالقػػػماع لػػػي غيػػػر أةػػػكر 

 ا ةتجاج.  
ـــاً  :بدايػػػة ا متمػػػاـ بال ػػػعر كا أتمػػػاد أميػػػ  لػػػـ يكػػػف مرتبطػػػا لػػػي بػػػادئ أمػػػر   رابع

كالةػػديث  كالةػػرلية شبػػؿ بتفقػػير بعػػض ألفػػاظ ال ػػرآف الكػػريـ ش بالدراقػػات النةكيػػة
النبػػكم ال ػػريؼش كلسػػـ معانيسمػػا شيؤكػػد ذلػػؾ الركايػػات الػػكاردة أػػف قػػيدنا أمػػر بػػف 

ث النبػػكم بال ػػعر الخطػػابش كأبػػده بػػف أبػػاس لػػي تفقػػيرمما ألفػػاظ ال ػػرآف كالةػػدي
 . العربي



  "دراسة وتوثوؼا   توظوف ابن معط الشاهد الشعري يف ألػوته"

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ّْٕٕ﴾  
  

بػػدأ الةػػدكد الزمانيػػة التػػي :أثبػػت البةػػث التػػزاـ ابػػف معػػط لػػي اقت ػػساد  بم خامســاً 
رقػػمسا النةكيػػكف شل ػػد اقت ػػسد بال ػػعراء الجػػاممييف كالمخوػػرميف كا مػػكييف شكلػػـ 

بػػػػػػػف أبػػػػػػػد اي ػػػػػػػذ أػػػػػػػف ذلػػػػػػػؾ قػػػػػػػكل لػػػػػػػي  ػػػػػػػاأر كاةػػػػػػػد ل ػػػػػػػط شكمػػػػػػػك الفوػػػػػػػؿ 
ل غمػػب  ق(َٕق(شكمػػك  ػػاأر أمػػكم أباقػػيشإذ دػػد كلػػد دبػػؿ قػػنة )ُّٕالػػرةمف)

 ا ةتجاج. ةيات  دبؿ منتةؼ ال رف الثاني السجرم أم لي أةر
:أظسر البةث أف ابف معط لـ يت يد لي كؿ  كامد  بمبػدأ الةػدكد المكانيػة  سادساً 

الػػػذم كوػػػعسا النةكيػػػكف شل ػػػد أخػػػذ أػػػف  ػػػعراء مػػػف دبا ػػػؿ تػػػدخؿ تةػػػت التةديػػػد 
كما أخذ أف  عراء  المكانيش كأخذ أف  عراء   يدخمكف تةت التةديد المكاني ش

 اتةمكا بممكؾ الفرس كالرـك .  
:أظسػر البةػث اأتمػاد ابػف معػط لػي اقت ػساد  أمػى ال ػعر المجسػكؿ دا مػ   سابعاً 

شك  مانل أند  لي ذلؾ لسذا منس  دد اتخذ  قيبكي  شكدد اقت سد ابف معط بتقعة 
 أبيات مجسكلة ال ا ؿ شمنسا خمقة مف أبيات قيبكي  . 

أثبػػػت البةػػػث اقت ػػػساد ابػػػف معػػػط ب بيػػػات  ػػػعرية مةػػػنكأة ؛جيػػػئ بسػػػا  :ثامنـــاً  
 كويب ال اأد النةكية . لت

ل ةيانػػا  :تعػػددت أنمػػاط ابػػف معػػط لػػي تكظيفػػ  لم ػػامد ال ػػعرم لػػي ألفيتػػ  ش تاســعاً 
كأةيانػػػا يػػػكرد  يػػػكرد البيػػػت كػػػامال شكأةيانػػػا يػػػكرد  ػػػطر البيػػػت :ةػػػدر  أك أجػػػز  ش

 مكطف ال امد ش كأةيانا يكرد لي نظم  لي ال وية الكاةدة أكثر مف  امد .
ف ال وػية التػي بةػددما يػذكر الػرأم كالػرأم اآلخػر مػل :كاف أند ةديث  أ عاشًرا

 اقتد ل  بال امد . 
مػػػػذا باإلوػػػػالة إلػػػػى أف البةػػػػث وػػػػـ بػػػػيف دلتيػػػػ  الكثيػػػػر مػػػػف المقػػػػا ؿ النةكيػػػػة 

 كالةرلية.
مػػذ  أمػػـ النتػػا   التػػي ظسػػرت لػػي مػػف خػػالؿ الدراقػػة ش كآخػػر دأكانػػا أف الةمػػد  

 رب العالميف .
 الباةث
 

 



  "دراسة وتوثوؼا   توظوف ابن معط الشاهد الشعري يف ألػوته"

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ّْٕٖ﴾  
  

  بيػدٌم ا تالؼ النةرة لي اختالؼ نةاة الككلػة كالبةػرة لعبػد المطيػؼ بػف أبػي بكػر الزى
مػػػػػػػ  َُْٕشتة يػػػػػؽ د /طػػػػػارؽ الجنػػػػػػابي ش ط أػػػػػالـ الكتػػػػػب ش ا كلػػػػػى  ػمػػػػػ َِٖت 

 ـ.ُٕٖٗ
 .ابف جني النةكم شت ليؼ د/لاوؿ ةالب القامرا ي شطبل بمطابل دار النذير 
  لتػػػ  شمةمػػػد ةقػػػف جبػػػؿ ش ط مكتبػػػة الجيػػػزة ا ةتجػػػاج بال ػػػعر لػػػي المغػػػة الكادػػػل كد

 العامة دار الفكر العربي .
 مػػش تة يػؽ د/ رجػب ْٕٓارت اؼ الورب مف لقػاف العػرب  بػى ةيػاف ا ندلقػى ت

أثمػػػػاف مةمػػػػػد. مراجعػػػػػة د/ رموػػػػػاف أبػػػػػد التػػػػكاب مكتبػػػػػة الخػػػػػانجى طبعػػػػػة ا كلػػػػػى 
 ـ.ُٖٗٗ -مػ ُُْٖ

 ةيى بف مةمد أبي زكريا ال ارمارت اء القيادة لي أمـ أةكؿ النةكش ت ليؼ ال يخ ي 
ق ش ت ػديـ كتة يػؽ أبػدالرزاؽ أبػدالرةمف القػعدم ش ط َُٔٗالمغربي الجزا ػرم ت 

 ـ .َُٗٗق ػػػػػػ ُُُْدار ا نبار ببغداد شط أكلى 
  اإلر ػػاد إلػػى أمػػـ اإلأػػراب ش تةػػنيؼ اإلمػػاـ  ػػمس الػػديف مةمػػد بػػف أةمػػد بػػف أبػػد

 أمى الةقينى البركانى ش د/ مةقػف مػ ش تة يؽ د/ أبد هٓٗٔالمطيؼ ال ر ى ت 
 .ـ(ُٖٗٗ-مػَُُْط ا كلى )ش قالـ العميرل ش طبعة جامعة أـ ال رل

  ا زمية لي أمػـ الةػركؼ تػ ليؼ أمػى بػف مةمػد النةػكل السػركل تة يػؽ أبػد المعػيف
 ـ(.ُّٗٗ-مػُُّْالممكةى ش مطبكأات مجمل المغة العربية بدم ؽ )

 ة المغة كا ةتجاج بسا لي وكء أمـ المغة الةػديثش ا قت ساد كا ةتجاج بالمغة ركاي
 ـ.ُٖٖٗد/مةمد أيد شط أالـ الكتب 

 مػػ ش دراقػة ٕٕٓأقرار العربية ت ليؼ أبػد الػرةمف بػف مةمػد بػف أبػد ه ا نبػارل ت
مػ ُُْٖكتة يؽ مةمد ةقيف  مس الديف ش ط دار الكتب العممية بيركت شط أكلى 

 ـ .ُٕٗٗ -
 أةمػػػد بػػػف قػػػميماف المعػػػركؼ بػػػاف كمػػػاؿ با ػػػا شتة يػػػؽ  أقػػػرار النةػػػك ل ػػػمس الػػػديف

 ـ شدار الفكر بيركت . ََِِمػ  ُِِْد/أةمد ةقف ةامدشط ثانية 
  ا  با  كالنظا ر لي النةكش ألف  أبػك الفوػؿ أبػد الػرةمف بػف الكمػاؿ أبػك بكػر جػالؿ

 مػ ش تة يؽ / أبد العاؿ قالـ مكـر ش مؤققة الرقالة .ُُٗالديف القيكطى ت 



  "دراسة وتوثوؼا   توظوف ابن معط الشاهد الشعري يف ألػوته"

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ّْٕٗ﴾  
  

  لػػػى النةػػػك  بػػػى بكػػػر مةمػػػد بػػػف قػػػسؿ بػػػف القػػػراج النةػػػكل البغػػػدادل ت ا ةػػػكؿ
ثالثػػػة ال شمػػػػ ش تة يػػػؽ د/ أبػػد الةقػػػيف الفتمػػػى  طبعػػة مؤققػػػة دار الرقػػػالة ُّٔقػػنة

 .ـُٔٗٗق  ُُْٕ
  أةكؿ النةك العربي شت ليؼ د/مةمكد أةمػد نةمػة شط دار العمػـك العربيػة بيػركت شط

 ـ .ُٕٖٗق ػػػػػ َُْٕأكلى 
 ا ؿ الخالؼ بػيف النةػكييف البةػرييف كالكػكلييف تػ ليؼ ال ػيخ كمػاؿ اإلنةاؼ لي مق

مػػػػػ ش تة يػػػؽ كدراقػػػة د/ جػػػكدة مبػػػركؾ مةمػػػػد ٕٕٓالػػػديف أبػػػى البركػػػات ا نبػػػارل ت
مبػػػػػركؾ ش راجعػػػػػ  د/ رموػػػػػاف أبػػػػػد التػػػػػكاب ش مكتبػػػػػة الخػػػػػانجي بال ػػػػػامرة ش ا كلػػػػػى  

 ـ.ََِِ
 ه بػف م ػاـ ا نةػارل  أكوب المقالؾ إلى ألفية ابف مالؾ ت ليؼ جمػاؿ الػديف أبػد

مػػػش كمعػػ  مةػػباح القػػالؾ إلػػى أكوػػب المقػػالؾ تػػ ليؼ بركػػات يكقػػؼ ُٕٔت قػػنة 
 ـ.ُْٗٗ-مػُُْْمبكد ش طبعة دار الفكر بيركت 

  إيوػػاح  ػػكامد اإليوػػاح شتػػ ليؼ أبػػي الةقػػف بػػف أبػػد ه ال يقػػي مػػف أممػػاء ال ػػرف
ار الغػػػػػرب القػػػػػادس السجػػػػػرمش دراقػػػػػة كتة يػػػػػؽ د/مةمػػػػػد بػػػػػف ةمػػػػػكد الػػػػػدأجاني ش د

 .ـ ُٕٖٗمػ َُْٖاإلقالمي بيركت. ط أكلى 
  ش تة يػؽ كدراقػػة د/ كػاظـ بةػػر  ػمػػ ّٕٕاإليوػاح العوػػدم إلبػي أمػػي الفارقػي ت

 ـ.ُٔٗٗمػ  ُُْٔبيركت ط ثانية  شالمرجافش أالـ الكتب
  اإليوػػػاح لػػػى  ػػػرح المفةػػػؿ لم ػػػيخ أبػػػى أمػػػرك أثمػػػاف بػػػف أمػػػر المعػػػركؼ بػػػابف

 ػػػػديـ د/ مكقػػػػى بنػػػػال العميمػػػػى ش ط الجمسكريػػػػة مػػػػػ تة يػػػػؽ كتْٔٔالةاجػػػػب النةػػػػكل 
-َُِْإةيػػػػػاء التػػػػػراث الػػػػػدينى بػػػػػدكف ) شالعراديػػػػػة كزارة ا كدػػػػػاؼ كال ػػػػػ كف الدينيػػػػػة 

 ـ(.ُِٖٗ
 مػػ ش ْٕٓالبةر المةيط لمةمد بف يكقؼ ال سير بػ بي ةيػاف ا ندلقػي الغرنػاطي ت

 .طبعة دار الفكر
 جػرم أبػي القػعادات مجػد الػديف البديل لي أمـ العربية لممبػارؾ بػف مةمػد ال ػيباني ال

تة يػػؽ كدراقػػة د/ لتةػػي أةمػػد أمػػى الػػديف ط جامعػػة أـ ال ػػرم  مػػػَٔٔابػػف الثيػػر ت 
 .مػَُِْمركز إةياء التراث اإلقالمي ط ا كلى 

  البقػػػيط لػػػى  ػػػرح جمػػػؿ الزجػػػاجي  بػػػف أبػػػى الربيػػػل أبػػػد ه بػػػف أةمػػػد بػػػف أبيػػػد ه
قة د/ أياد بف أبد الثبيتى ش طبعة مػ ش تة يؽ كدرأٖٖال ر ي اإل بيمي القبتى ت

 ـ .ُٖٔٗ-مػَُْٕدار الغرب اإلقالمي ش الطبعة ا كلى  



  "دراسة وتوثوؼا   توظوف ابن معط الشاهد الشعري يف ألػوته"

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية

  ﴿َْْٕ﴾  
  

  ًبيػػًدم تػػاج العػػركس مػػف جػػكامر ال ػػامكس شتػػ ليؼ القػػيد مةمػػد مرتوػػى الةقػػيني الزف
شتة يػػػؽ أبػػػد القػػػتار أةمػػػد لػػػراجش ط التػػػراث العربػػػي قمقػػػمة تةػػػدرما كزارة اإلر ػػػاد 

 ـ .ُٓٔٗق ػػ ُّٖٓكا نباء لي الككيت 
  التبةرة كالتذكرة  بى مةمػد أبػد ه بػف أمػى بػف إقػةاؽ الةػيمرل مػف نةػاة ال ػرف

الرابػػػػػل ش تة يػػػػػؽ د/لتةػػػػػى أةمػػػػػد مةػػػػػطفى أمػػػػػى الػػػػػديفشط دار الفكػػػػػر بدم ػػػػػؽشط 
 ـ.ُِٖٗ-مػَُِْأكلى

  تةةيؿ أيف الذمب مف معػدف جػكامر ا دب لػي أمػـ مجػازات العػرب شة  ػ  كأمػؽ
مػػػػػػ  ُُْٓط ثانيػػػػػة  شطاف ش ش مؤققػػػػػة الرقػػػػػالةأميػػػػػ  د/ زميػػػػػر أبػػػػػد المةقػػػػػف قػػػػػم

 ـ.ُْٗٗ
  /تخمػػيص ال ػػػكامد كتمخػػػيص الفكا ػػػد شلجمػػػاؿ الػػديف بػػػف م ػػػاـ ا نةػػػارم ش تة يػػػؽ د

 ق .َُْٔالقيد ت ي أبد القيد ش ط 
  تذكرة النةاة  بى ةياف مةمػد بػف يكقػؼ الغرنػاطى ا ندلقػى تة يػؽ د/ أفيػؼ أبػد

 ـ(.ُٖٔٗ-مػَُْٔالرةمف ش ط مؤققة الرقالة ط ا كلى )
  التػػػذييؿ كالتكميػػػؿ لػػػي  ػػػرح التقػػػسيؿ شألفػػػ  أبػػػك ةيػػػاف ا ندلقػػػيش ة  ػػػ  أ د / ةقػػػف

 ـ.ُٕٗٗق ػػ ُُْٖمنداكمش ط دار ال مـ بيركت ط أكلى 
  تر يب العمؿ لى  رح الجمؿ تةنيؼ ةدر ا لاوؿ ال اقـ بػف الةقػيف الخػكارزمى  

ال ػػرل قمقػػمة الرقػػا ؿ  مػػػ ش إأػػداد أػػادؿ مةقػػف قػػالـ العميػػرل ش جامعػػة أـ ُٕٔت
 .ـ ُٖٗٗمػ  ُُْٗا كلى  شالعممية المكةى بطبعسا

  مػػ َٓٗالتةريب بمومكف التكويب لم يخ خالد زيػف الػديف بػف أبػد ه ا زمػرل ت
مػ ُُِْط أكلى ش ش دراقة كتة يؽ د/ مةمد باقؿ العكدش دار الكتب العممية بيركت

 .ـَََِ –
 ي أمػي الةقػػف أةمػد بػػف أبػد الغفػػار الفارقػػي التعمي ػة أمػػى كتػاب قػػيبكي  شتػ ليؼ أبػػ

ش تة يػػػؽ كتعميػػػؽ د/ أػػػكض ةمػػػد ال ػػػكزم ش مطبعػػػة ا مانػػػة. ط ا كلػػػى ػمػػػ ّٕٕت 
 .ـ َُٗٗ مػ َُُْ

  مػػػ تػػب د/مةمػػد بػػف ْٖٔالتفقػػير البقػػيط  بػػي الةقػػف أمػػي بػػف أةمػػد الكاةػػدم ت
خراجػػ  د/أبػػد العزيػػز  ػػطا آؿ  ةػػالب بػػف أبػػد ه الفػػكزاف ش أ ػػرؼ أمػػى ةػػياغت  كا 

قعكد ش د/تركي بف قػسك العتيبػي ش قمقػمة الرقػا ؿ الجامعيػة ش جامعػة اإلمػاـ مةمػد 
 بف قعكد اإلقالمية .



  "دراسة وتوثوؼا   توظوف ابن معط الشاهد الشعري يف ألػوته"

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ُْْٕ﴾  
  

  تفقير الطبرم جامل البياف أف ت كيؿ آم ال رآف  بي جعفر مةمد بف جرير الطبرم
ق ش تة يػػؽ د/أبػػد ه بػػف أبػػد المةقػػف التركػػي بالتعػػاكف مػػل مركػػز البةػػكث َُّت

 ـََُِق ػػػػ  ُِِْبية كاإلقالمية بدار مجر ش ط أكلى ال امرة كالدراقات العر 
  ق ش تة يػؽ كدراقػة د/كػاظـ بةػر المرجػاف شط  ّٕٕالتكممة  بػي أمػي الفارقػي ت

 ـ ش أالـ الكتب بيركت .ُٗٗٗمػػ  ُُْٗثانية 
  تن ػػػيب ا لبػػػاب لػػػي  ػػػرح غػػػكامض الكتػػػاب ش ػػػرح أمػػػى كتػػػاب قػػػيبكي  شتػػػ ليؼ أبػػػي

ف أمػػػي الةوػػػرمي اإل ػػػبيمي ش المعػػػركؼ بػػػابف خػػػركؼ ش الةقػػػف أمػػػي بػػػف مةمػػػد بػػػ
ط ش دراقػػة كتة يػػؽ / خميفػػة مةمػػد خميفػػة بػػديرم ش من ػػكرات كميػػة الػػدأكة اإلقػػالمية 

 .ـُٓٗٗمػ  ُِْٓا كلى 
 ق شط دار ال كمية العربيػة َّٕتسذيب المغة  بى منةكر مةمد بف أةمد الزمرل ت

 .ش راجع  مةمد أمى النجار لمطباأة شة    كددـ ل  أبد القالـ مةمد ماركف
  تكوػػيب الم اةػػد كالمقػػالؾ ب ػػرح ألفيػػة ابػػف مالػػؾ لممػػرادل المعػػركؼ بػػابف أـ داقػػـ

 شمػػػػػػ  ػػػػػرح كتة يػػػػػؽ د/ أبػػػػػد الػػػػػرةمف أمػػػػػى قػػػػػميمافشط دار الفكػػػػػر العربػػػػػيْٕٗت
 .ـََُِ -مػُِِْأكلى

 دراقػػػة كتة يػػػؽ د/يكقػػػؼ أةمػػػد المطػػػكع ش ط ثانيػػػة  التكط ػػػة  بػػػي أمػػػي ال ػػػمكبيف ش
 .ـُُٖٗػ م َُُْ

 ق ػػػػػ ِٓٗالتكديػؼ أمػػى مسمػات التعريػػؼ شلم ػػيخ اإلمػاـ أبػػد الػػرؤكؼ بػف المنػػاكم ت
ق َُُْـ شتة يػػػػػؽ د/أبدالةميػػػػػد ةػػػػػالب ةمػػػػػداف شط أػػػػػالـ الكتػػػػػب شأكلػػػػػى َُُّ

 .ـَُٗٗػػػ
  الجامل  ةكاـ ال رآف كالمبػيف لمػا توػمنت  مػف القػنة كآم الفردػاف ش تػ ليؼ أبػى أبػد

ق ش تة يػؽ أبػد ه بػف أبػد المةقػف ُٕٔكر ال رطبي ه مةمد بف أةمد بف أبى ب
 .ـََِٔ-قُِْٕالتركي شط مؤققة الرقالة بيركت ش ا كلى 

  الجمؿ لي النةك ش تةنيؼ الخميؿ بف أةمد الفراميػدم ش تة يػؽ د/لخػر الػديف دبػاكةش
 .ـ ُٖٓٗمػ َُْٓط ا كلى شمؤققة الرقالة 

 ػػيخ بػػف أبػػي  ػػنب ا قػػتاذ بكميػػة الجمػػؿ لمزجػػاجيش اأتنػػى بتةػػةية  ك ػػرح أبياتػػ  ال 
 ـ.ُٔٗٗاآلداب بالجزا ر شطبل بمطبعة كريكنؿ بالجزا ر قنة 
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 تة يػػؽ د/ لخػػر الػػديف  م:الجنػػى الػػداني لػػي ةػػركؼ المعػػاني لمةقػػف بػػف داقػػـ المػػراد
دبػػػػػاكة كأ/ مةمػػػػػد نػػػػػديـ لاوػػػػػؿ ش من ػػػػػكرات دار ا لػػػػػاؽ الجديػػػػػدة بيػػػػػركت شط ثانيػػػػػة 

 ـ ( .ُّٖٗمػَُّْ)
  ح ا  ػػمكنى أمػػى ألفيػػة ابػػف مالػػؾ كمعػػ   ػػرح ال ػػكامد لمعينػػى ش ةا ػػية الةػػباف  ػػر

 ؼ قعد ش المكتبة التكلي ة.ءك تة يؽ ط  أبد الر 
  الةمػػؿ لػػي إةػػالح الخمػػؿ مػػف  ػػرح الجمػػؿ  بػػي مةمػػد أبػػد ه بػػف مةمػػد بػػف القػػيد

 شتة يؽ قعيد أبد الكريـ قعكدم . ػم ُِٓالبطميكقي ت
 ؼ أبػػػد ال ػػػادر بػػػف أمػػػر البغػػػدادم ت خزانػػػة ا دب كلػػػب لبػػػاب لقػػػاف العػػػربش تػػػ لي

 قش تة يؽ ك رح أبد القالـ مةمد ماركف شالنا ر مكتبة الخانجي ال امرة .َُّٗ
  الخةا ص ةػنعة أبػى الفػتب أثمػاف بػف جنػى بتة يػؽ مةمػد أمػى النجػار ش المكتبػة

 العممية.
  ـ.ُٖٗٗدراقات لي أمـ المغة شد/كماؿ ب ر شط دار غريب لمطباأة كالن ر 
 كامػػػل أمػػػى ممػػػل السكامػػػل  ػػػرح جمػػػل الجكامػػػل ش تػػػ ليؼ الفاوػػػؿ أةمػػػد بػػػف الػػػدرر الم

ا مػػػػػيف ال ػػػػػن يطىش تػػػػػب د/أبػػػػػد العػػػػػػاؿ قػػػػػالـ مكػػػػػـر شط دار البةػػػػػكث العمميػػػػػػة شط 
 .ـُُٖٗ-مػَُْْأكلى

  الدر المةكف لي أمـك الكتاب المكنكف شلممؤلؼ أبك العباس  ساب الديف شأةمد بف
ق شتة يػؽ د/أةمػد مةمػد  ٕٔٓلةمبػي ت يكقؼ ابف أبد الدا ـ المعركؼ بالقػميف ا

 الخراط شط دار العمـ دم ؽ .
  ق ش جمعػػ  ك ػػرة  كة  ػػ  د/  َُّديػػكاف أبػػي الػػنجـ العجمػػي الفوػػؿ بػػف ددامػػة ت

ق  ُِْٕمةمدأديب أبد الكاةد ةمراف ش ط مطبكأات مجمل المغة العربية بدم ػؽ 
 ـ . ََِٔ

 . ديكاف ا أ ى الكبير ميمكف بف ديس 
 ق ُُْٔلنميرم ش رح د/كاوب ا قمر شدار الجيؿ بيػركتش ط أكلػى ديكاف الراأي ا

 ـ .ُٓٗٗ/
 . ديكاف ديس بف الخطيـ شتة يؽ د/ناةر الديف ا قد شط دار ةادر بيركت 
  زيػػل دار الث الػػة بيػػركت ديػػكاف كثيػػر أػػزة شجمعػػ  ك ػػرة  د/إةقػػاف أبػػاسش ن ػػر كتك

 ـ .ُُٕٗق/ُُّٗ
  ـ.ُٓٗٗديكاف السذلييف ش ط دار الكتب المةرية شط ثانية 
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  رةػػػػؼ المبػػػػانى لػػػػى  ػػػػرح ةػػػػركؼ المعػػػػانى لإلمػػػػاـ اةمػػػػد بػػػػف أبػػػػد النػػػػكر المػػػػال ى
 أةمد مةمد الخراط.مطبكأات مجمل المغة العربية بدم ؽ. مػ ش تة يؽ/َِٕت

 اف بف جنػى ش دراقػة كتة يػؽ د/ ةقػف منػداكل قر ةناأة اإلأراب  بى الفتب أثم
 .ـُٖٓٗ-مػ َُْٓدم ؽ.الطبعة ا كلى  –ش طبعة دار ال مـ 

  قػػػفر القػػػعادة كقػػػفير اإللادةشتػػػ ليؼ اإلمػػػاـ أمػػػـ الػػػديف أبػػػي الةقػػػف أمػػػي بػػػف مةمػػػد
قش ة  ػػ  كأمػػؽ أميػػ  ككوػػل لسارقػػ  د/مةمػػد أةمػػد الداليشدػػدـ لػػ  ّْٔالقػػخاكم ت

 ـ.ُٓٗٗق/ُُْٓبيركت ش ثانية  د/ اكر الفةاـ شط دار ةادر
 ـ.ُٕٓٗق/ُّٕٔق ط الزند شأبك العالء المعرمش طدار ةادر بيركت ش 
  ال ػػػامد كأةػػػكؿ النةػػػك لػػػي كتػػػاب قػػػيبكي  شتػػػ ليؼ د/خديجػػػة الةػػػديثي ش مطبكأػػػات

 ـ.ُْٕٗق ُّْٗجامعة الككيت 
  ػػػرح ابػػػف أ يػػػؿ داوػػػى ال وػػػا  بسػػػاء الػػػديف أبػػػد ه بػػػف أ يػػػؿ الع يمػػػى السمػػػذانى 

مةرل كمع  كتاب منةة الجميؿشبتة يؽ مةمػد مةػى الػديف أبػد الةميدشطبعػة دار ال
 ـ.ُِٕٗ-مػُِّٗالفكرشالطبعة الخامقة أ ر

  ػػرح أبيػػات الجمػػؿ شتػػ ليؼ أبػػي مةمػػد أبػػد ه بػػف مةمػػد بػػف القػػيد البطميكقػػي ت 
دراقػػة كتة يػػؽ أبػػد ه الناةػػر من ػػكرات دار أػػالء الػػديف ش ط ا كلػػى  ش ػمػػ ُِٓ

 .ـ َََِ
  قشتة يػػؽ  ّّٖ ػػرح أبيػػات قػػيبكي  شتػػ ليؼ أبػػي جعفػػر أةمػػد بػػف مةمػػد النةػػاس ت

 ـ. ُٖٔٗمػ  َُْٔط ا كلى شد/زمير غازم زامد ش شأالـ الكتب بيركت 
  /ػػرح أبيػػات قػػيبكي  تػػ ليؼ أبػػى مةمػػد يكقػػؼ بػػف قػػعيد القػػيرالى ة  ػػ  كدػػدـ لػػ  د 

 ـ.ُٕٗٗمةمد أمى قمطاف طبعة دار الم مكف لمتراث بيركت 
  رح ا بيات الم كمة اإلأراب  بػى أمػى الفارقػى الةقػف بػف أةمػد بػف أبػد الغفػار 

مػػػػ ش تة يػػػؽ ك ػػػرح د/ مةمػػػكد مةمػػػد الطنػػػاةى ش مكتبػػػة الخػػػانجى بال ػػػامرة ش  ّٕٕت
 .ـ(ُٖٖٗ-مػَُْٖالطبعة ا كلى )

  ػػرح اآلجركميػػة لػػي أمػػـ العربيػػة شتػػ ليؼ أمػػي بػػف أبػػده بػػف نػػكر الػػديف القػػنسكرم 
ق ُِْٕ ػػػرؼ شط دار القػػػالـ شأكلػػػى  د/مةمػػػد خميػػػؿ أبػػػدالعزيز يػػػؽقشتة ٖٖٗت
 ـ.ََِٔ/

  رح ا  مكنى أمى ألفية ابػف مالػؾ كمعػ   ػرح ال ػكامد لمعينى.طبعػة أيقػي البػابي 
 .ك ركا 
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  /رح ألفية ابف مالؾ  بف الناظـ ش ة    كوبط  ك ػرح  ػكامد  كمكوػب لسارقػ  د 
 دار الجبؿ بيركت. أبد الةميد القيد مةمد أبد الةميد ش طبعة

   ت  يا ندلق يالجيان يبف مالؾ جماؿ الديف مةمد بف أبد ه الطا  رح التقسيؿ
مػػػ ش تة يػػؽ د/ أبػػد الػػرةمف القػػيدشد/ مةمػػد بػػدكل المختػػكفشط مػػاجر لمطباأػػة ِٕٔ

 .ـَُٗٗ-مػَُُْالطبعة ا كلى كالن رش
 الػػديف مةمػػد بػػػف   ػػرح التقػػسيؿ المقػػمى تمسيػػد ال كاأػػد ب ػػػرح تقػػسيؿ الفكا ػػد لمةػػب

تش دراقػػػة كتة يػػػؽ د/ أمػػػى  ػمػػػٖٕٕيكقػػػؼ بػػػف أةمػػػد المعػػػركؼ بنػػػاظر الجػػػيش ت
د/ جػػابر القػػيد مبػػارؾ شد/  لػػاخرش د/جػػابر مةمػػد البراجػػة شد/إبػػراميـ جمعػػة العجمػػيش

أمػػػػػى القنكقػػػػػي مةمػػػػػد ش د/ مةمػػػػػد راغػػػػػب نػػػػػزاؿش مطبعػػػػػة دار القػػػػػالـ شط ا كلػػػػػى 
 .ـََِٕ-مػ ُِْٖ

 قػف أمػي بػف مةمػد بػف أمػي بػف خػركؼ اإل ػبيمي ت  رح جمػؿ الزجػاجي  بػي الة
د/قػػػمكل مةمػػػد أمػػػر أػػػرب ش قمقػػػمة الرقػػػا ؿ المكةػػػي  :تة يػػػؽ كدراقػػػة شػمػػػ َٗٔ

 . ػمُُْٗبطبعسا 
  مػ ال رح الكبير شددـ ل  ككول ٗٔٔ رح جمؿ الزجاجي  بف أةفكر اإل بيمى ت

ر الكتػػػب من ػػػكرات دا مكام ػػػ  كلسارقػػػ  لػػػكاز ال عارشإ ػػػراؼ د/إميػػػؿ بػػػديل يع ػػػكبش
 ـ.ُٖٗٗ ػ م ُُْٗالعممية بيركت شا كلى 

  رح الدركس لي النةك ش ت ليؼ اإلماـ أبػي مةمػد قػعيد بػف الػدماف المبػارؾ النةػكم 
 ػمػػػ ُُُْط أكلػػػىشدراقػػػة كتة يػػػؽ د/إبػػػراميـ مةمػػػد اإلدكػػػاكم شط ا مانػػػة شٗٔٓت 

 .ـ ُُٗٗ
 مػػ ش ِٖٖاميني ت  رح الدماميني أمى مغني المبيب لإلماـ مةمد بف أبػي بكػر الػدم

ةػػةة  كأمػػؽ أميػػ  أةمػػد أػػزك أنايػػة ش النا ػػر مؤققػػة التػػاريخ العربػػي بيػػركتش ط 
 .ـََِٕمػ _ُِْٖ

  شدػػػدـ لػػ  ككوػػػل مكام ػػ  كلسارقػػػ  راجػػػي  مخطيػػب التبريػػػزمشل ػػرح ديػػػكاف أبػػي تمػػػاـ
 ـ.ُْٗٗق/ُُْْا قمر شالنا ر دار الكتاب العربي شط ثانية 

 نع  أبػػك العبػػاس ثعمػػب ش دػػدـ لػػ  كة  ػػ  د/ةنػػا  ػػرح ديػػكاف زميػػر بػػف أبػػي قػػممى شةػػ
 ـ .ََِْ -مػ ُِْْط دار الكتاب العربي بيركت  نةر الةنىش

  ػػرح ديػػكاف لبيػػد بػػف ربيعػػة العػػامرم ش ة  ػػ  كدػػدـ لػػ  د/ إةقػػاف أبػػاس ش ط الككيػػت 
 ـ .ُِٔٗ
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  ػػػػػػرح الروػػػػػػي أمػػػػػػى كاليػػػػػػػة ابػػػػػػف الةاجػػػػػػب تةػػػػػػػةيب كتعميػػػػػػؽ د/ يكقػػػػػػؼ ةقػػػػػػػف 
 ـ.ُٔٗٗنس بنغازم ش طثانية أمرشمن كرات جامعة داريك 

  ػػرح القػػيكطي أمػػى ألفيػػة ابػػف مالػػؾ المقػػمى بالبسجػػة المروػػية شإأػػداد ا قػػتاذ زيػػف 
 ـ .َََِمػ  ُُِْكامؿ الخكيقكي شط دار المعرلة الجامعية 

  ػػرح  ػػالية ابػػف الةاجػػب تػػ ليؼ ال ػػيخ روػػى الػػديف مةمػػد بػػف الةقػػف اإلقػػترابازل 
عػػػالـ الجميػػؿ أبػػد ال ػػػادر البغػػدادل ةػػػاةب مػػػ ش مػػػل  ػػرح  ػػكامد  لمٖٔٔالنةػػكل ت

مػ ة  سماش كوبط غريبسماش ك رح مبسمسمػا ا قػاتذة: مةمػد  َُّٗخزانة ا دب ت
نػػػكر الةقػػػف ش مةمػػػد الزلػػػزاؼش مةمػػػد مةػػػى الػػػديف أبػػػد الةميػػػدش دار الكتػػػب العممػػػة 

 ـ.ُِٖٗ-مػَُِْبيركتش 
  تة يؽ د/نكاؼ بف  رح  ذكر الذمب ت ليؼ مةمد بف أبد المنعـ الجكجرم شدراقة ك

 .ػم ُِْْا كلى  شجزاء الةارثي شالجامعة اإلقالمية بالمدينة المنكرة
  ػػرح  ػػذكر الػػذمب لػػي معرلػػة كػػالـ العػػرب تػػ ليؼ اإلمػػاـ أبػػي مةمػػد أبػػد ه جمػػاؿ 

الديف بف يكقؼ بف أةمػد أبػد ه بػف م ػاـ ش ا نةػارم كمعػ  كتػاب منتسػى ا رب 
 .مد مةي الديف الةميد ش طبعة دار الطال لبتة يؽ  رح  ذكر الذمب ت ليؼ مة

  /رح  كامد اإليوػاح  بػي أمػي الفارقػي شتػ ليؼ أبػده بػف بػرمش ت ػديـ كتة يػؽ د 
أيػػػد مةػػػطفى دركيػػػش شد/مةمػػػد مسػػػدم أػػػالـ شط السي ػػػة العامػػػة ل ػػػؤكف المطػػػابل 

 ـ.ُٖٓٗق/َُْٓا ميرية 
  ػػرح  ػػكامد مغنػػى المبيػػب لمبغػػدادم تػػ ليؼ أبػػد ال ػػادر البغػػدادم ش ة  ػػ  أبػػد العزيػػز 

ربػػػػػػػػػاح كأةمػػػػػػػػػد يكقػػػػػػػػػؼ  ددػػػػػػػػػاؽ طبعػػػػػػػػػة المػػػػػػػػػ مكف لمتػػػػػػػػػراث ش الطبعػػػػػػػػػة ا كلػػػػػػػػػى ) 
 ـ(.ُٕٓٗمػُّٓٗ

  رح أمدة الةالظ كأدة الاللظ لجماؿ الديف بػف مالػؾ تة يػؽ / أػدناف أبػد الػرةمف 
 الدكرمش مطبعة العالي بغداد .

 الكاليػة ال ػػالية تػ ليؼ جمػػاؿ الػديف أبػػى أبػد ه مةمػػد بػف أبػػد ه بػف مالػػؾ ش   ػرح
ـ (ش دار ُِٖٗ-َُِْتة يػػػػؽ د/ أبػػػػد المػػػػنعـ أةمػػػػد مريػػػػدل ش الطبعػػػػة ا كلػػػػى ) 

 الم مكف لمتراث
   ػػرح كتػػاب قػػيبكي  لمقػػيرالى أبػػى قػػعيد القػػيرالى الةقػػف بػػف أبػػد ه بػػف المرزبػػاف 

مسػػدلي ش كأمػػى قػػيد أمػػي ش ط دار الكتػػب العمميػػة مػػػ ش تة يػػؽ أةمػػد ةقػػف ّٖٔت
 .بيركت شط ا كلىش
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 مػػػػ ش تة يػػػؽ د / رموػػػاف ّٖٔ ػػػرح كتػػػاب قػػػيبكي  لمقػػػيرالى أبػػػى قػػػعيد القػػػيرالى ت
 ـ.َُٗٗأبد التكاب ط السي ة المةرية لمكتاب 

  رح الممةة البدرية لى أمـ العربيػة  بػى ةيػاف ا ندلقػى تػ ليؼ أبػى مةمػد أبػد ه 
ديف بػػػػف يكقػػػػؼ ا نةػػػػارم تة يػػػػؽ د/ةػػػػالح ركامشط ثانيػػػػة ش طبعػػػػة دار جمػػػػاؿ الػػػػ

 مرجاف لمطباأة.
  مػػػ ة  ػػ  د/  ّْٓ ػػرح الممػػل لمةػػفساني أبػػي الةقػػف أمػػى بػػف الةقػػف البػػادكلي ت

ـ ط المممكػة العربيػػة القػػعكدية َُٗٗ-قَُُْإبػراميـ بػػف مةمػد أبػػك أبػادة ط أكلػػى
 كزارة التعميـ العالي.

 اإلأػػراب المكقػػـك بػػالتخمير تػػ ليؼ ةػػدر ا لاوػػؿ ال اقػػـ ةػػنعة  ي ػػرح المفةػػؿ لػػ
ش د/ أبػػػد الػػػرةمف بػػػف قػػػميماف العثيمػػػيف ش مكتبػػػة  ُٕٔت يبػػػف الةقػػػيف الخػػػكارزم
 ـ.َََِ-مػُُِْالعكبياف ش ط ا كلى 

 ق  ّْٔ رح المفةؿ لم يخ العالمة جامل الفكا د مكلؽ الػديف بػف يعػيش النةػكم ت
 إدارة الطباأة المنيرية .ش أنيت بطبع  كن ر  ب مر الم يخة 

 شتة يػػػؽ خالػػد أبػػػد  ػمػػ ْٗٔ ػػرح الم دمػػة المةقػػػبة لطػػامر بػػػف أةمػػد بػػف باب ػػػاذ ت
 الكريـ .

  رح الم رب المقمى التعمي ػة لمعالمػة بسػاء الػديف بػف النةاقػي الةمبػي المتػكلي قػنة 
مػػػ ش دراقػػة كتة يػػؽ د/ خيػػرم أبػػد الراوػػي أبػػد المطيػػؼ ش مكتبػػة دار الزمػػاف ٖٗٔ
 .ـ ََِٓ -ُِْٔكالتكزيل شط ا كلى لمن ر 

  مػ َٕٕ فاء العميؿ لي إيواح التقسيؿ  بى أبد ه مةمد بف أيقى القمقيمى ت
دراقة كتة يػؽ د/ ال ػريؼ أبػد ه أمػى الةقػنى البركػاف شط المكتبػة ال نةػمية ش ط 

 ـ.ُٖٔٗ –مػ  َُْٔا كلى 
  لػػي كالمسػػا شلمعػػالـ العالمػػة الةػػاةبي لػػي ل ػػ  المغػػة العربيػػة كمقػػا مسا كقػػنف العػػرب

أبي الةقيف أةمد بف لارس بف زكريا الرازم المغكم شة    كوبط نةكة  كددـ لػ  
 ـ .ُّٗٗق /ُُْْد/ أمر لاركؽ الطباع شمكتبة المعارؼ بيركت شط أكلى

  الةػػةاح تػػاج المغػػة كةػػةاح العربيػػةش تػػ ليؼ إقػػماأيؿ بػػف ةمػػاد الجػػكمرم شتة يػػؽ
ق ػػػػػػػػ َُْْار العمػػػػػـ لمماليػػػػػيف بيػػػػػركت شط ثالثػػػػػة أةمػػػػػد أبػػػػػد الغفػػػػػكر أطػػػػػارش ط د

 ـ.ُْٖٗ
 ػػػرح الػػػدرة ا لفيػػػة لت ػػػى الػػػديف إبػػػراميـ بػػػف الةقػػػيف المعػػػركؼ  يالةػػػفكة الةػػػفية لػػػ 

بػػػػػػػالنيمي مػػػػػػػف أممػػػػػػػاء ال ػػػػػػػرف القػػػػػػػابل السجػػػػػػػرم ش تة يػػػػػػػؽ أ.د/ مةقػػػػػػػف بػػػػػػػف قػػػػػػػالـ 
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ل ػػػرل العميرم.مركػػػز إةيػػػاء التػػػراث اإلقػػػالمي المممكػػػة العربيػػػة القػػػعكدية جامعػػػة أـ ا
 .مػُُْٓ

  وػػػػرا ر ال ػػػػعر  بػػػػف أةػػػػفكر اإل ػػػػػبيمي شتة يػػػػؽ / القػػػػيد إبػػػػراميـ مةمػػػػػد شط دار
 ـ .َُٖٗا ندلس لمطباأة كالن رش ط ا كلى 

  بيػػدم ا ندلقػػي شتة يػػؽ طب ػػات النةػػكييف كالمغػػكييف ش بػػي بكػػر مةمػػد بػػف الةقػػف الزُّ
 مةمد أبك الفوؿ إبراميـ شط دار المعارؼ ش ط ثانية .

 الما ة النةكية لي أةكؿ أمـ العربية لم يخ اإلماـ أبد ال امر الجرجػاني ت  العكامؿ
ق شتة يػؽ كت ػديـ دـ البػدركاكم زمػراف  َٓٗش  رح ال يخ خالػد ا زمػرم ت ػم ُْٕ

 ش ال امرةشط ثانية ش دار المعارؼ 
  الفرا د الجديدة تةتكم أمى نظـ الفريدة ك رةسا المطالل القعيدة ككالمما لم يخ أبد

مػػػ كالمكامػػب الةميػػدة لم ػػيخ أبػػد الكػػريـ المػػدرس تة يػػؽ  ُُٗالػػرةمف القػػيكطي ت
أ ػػرؼ أمػػى طبعسػػا كأمػػؽ أميسػػا  ػػكامد مةمػػد المػػال  –ال ػػيخ أبػػد الكػػريـ المػػدرس 

 ط. الجمسكرية العرادية كزارة ا كداؼ. –أةمد الكرني 
  ت الفةػػكؿ الخمقػػكف  بػػف معطػػي زيػػف الػػديف أبػػي الةقػػيف يةيػػى بػػف أبػػد المعطػػي

ش مةمكد مةمد الطناةي ط أيقى البابي الةمبي ك ركا   : تة يؽ كدراقة شػم ِٖٔ
 ال امرة.

  الفوة الموية لي  رح ال ذرة الذمبية  رحه لمتف أبي ةياف النةكم )ال ذرة الذمبيػة
ق  َٕٖلػػػي أمػػػـ العربيػػػة( تػػػ ليؼ أةمػػػد بػػػف مةمػػػد بػػػف أةمػػػد بػػػف زيػػػد العػػػاتكي ت 

 ـ .ََِّمػ  ُِْْا كلى  شتة يؽ د/مزاع قعد المر دم ش ط
  ـ.ُٕٓٗق/ُّٕٔلي أةكؿ النةك شقعيد ا لغاني شط ثانية 
  الفكاك  الجنية أمى متممة الجركمية لم يخ أبد ه بف أةمد بف أمي الفاكسي المكي

 -ـََِٗأكلػػػػػػىدار الفكرشأمػػػػػػاد أمػػػػػػكاف ةقػػػػػػيفشط   يػػػػػػؽتة ش مػػػػػػػِٕٗال ػػػػػالعي ت
 .مػ َُّْ

 المغكم مجد الػديف مةمػد بػف يع ػكب الفيػركز أبػادم  ال امكس المةيط شت ليؼ العالمة
ق شتة يػػؽ مكتبػػة تة يػػؽ التػػراث لػػي مؤققػػة الرقػػالة شبإ ػػراؼ مةمػػد نعػػيـ ُٕٖت 

 ـ.ََِٓق ػػػ ُِْٔالعردكقي ش ط ثامنة 
  ـ .ُٖٗٔدطر المةيط شت ليؼ المعمـ بطرس البقتاني شطبل لي بيركت 
 أبػػد القػػالـ  :بػػر ش تة يػػؽ ك ػػرحالكتػػاب لقػػيبكي  أبػػى ب ػػر أمػػرك بػػف أثمػػاف بػػف دن

 مةمد ماركف ش طبعة دار الجيؿ بيركت ش الطبعة ا كلى.
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  الك اؼ أف ة ا ؽ غكامض التنزيؿ شت ليؼ أبي ال اقػـ مةمػكد بػف أمػر الزمخ ػرم
 ش دار الكتاب العربي بيركت . ػم َُْٕشط ثالثة 

 ة يػػػؽ د/ ق شتٗٗٓك ػػػؼ الم ػػػكؿ لػػػي النةػػػك شلعمػػػي بػػػف قػػػميماف الةيػػػدرة اليمنػػػي ت
 ـ .ُْٖٗق /َُْْمادم أطية مطر شمطبعة اإلر اد بغداد شأكلى 

  بػاني شتػ ليؼ العالمػة ال ػيخ أبػده الكػردم البيتك ػي ش كفاية الميعاني لي ةركؼ المى
ا كلػػػى  ش ػػػرح كتة يػػػؽ  ػػػفيل برمػػػاني ش شدار ادػػػرأ لمطباأػػػة كالن ػػػر كالتكزيػػػل دم ػػػؽ 

 ـََِٓمػ  ُِْٔ
 قشدراقة كتة يؽ د/جػكدة مبػركؾ  ِّٕؼ  بي الفداء ت الكناش لي النةك كالتةري

 .ـ ََِٓمػ  ُِْٔثانية ال ش ال امرةشمةمد ش مكتبة اآلداب 
  الككليػػكف لػػي النةػػك كالةػػرؼ كالمػػنس  الكةػػفي المعاةػػر شد/أبػػد الفتػػاح الةمػػكزش

 ـ.ُٕٗٗق ػػػ ُُْٖبيركت ط دار ةادر ش ط أكلى 
 مػػ ش ُٔٔلب اء أبد ه بف الةقيف العكبرم تالمباب لى أمؿ البناء كاإلأراب  بى ا

 - ػمػػُُْٔشط أكلػػى تة يػػؽ غػػازم مختػػار طمميػػاتشط دار الفكػػر المعاةػػر بيػػركت
 ـ .ُٓٗٗ

  المباب لي أمـك الكتاب ش ت ليؼ اإلماـ المفقر أبػي ةفػص أمػر بػف أمػى بػف أػادؿ
د مػ ش تةيؽ أػادؿ أةمػد أبػد المكجػكدش ال ػيخ أمػى مةمػ َٖٖالدم  ي الةنبمى ت 

د/ مةمػػػد قػػػعد رموػػػاف ةقػػػف شد/  ةمعػػػكض ش  ػػػارؾ لػػػي تة ي ػػػ  برقػػػالت  الجامعيػػػ
-مػػػػُُْٗمةمػػػد المتػػػكلي الدقػػػكدي ةػػػرب ش ط دار الكتػػػب العمميػػػة بيػػػركت ش أكلػػػى 

 ـ .ُٖٗٗ
  لقاف العرب  بف منظكرش تة يؽ ا قػاتذة أبػده أمػي الكبيػرش مةمػد أةمػد ةقػيب

 . ه ش ما ـ مةمد ال اذلي ش ط دار المعارؼ
  الممػػل لػػي العربيػػة تػػ ليؼ أبػػي الفػػتب أثمػػاف بػػف جنػػي شتة يػػؽ د/قػػميب أبػػك مغمػػي شط

 ـ .ُٖٖٗدار مجد كم لمن ر أماف 
  قش دراقػػػػة ٕٕٔالقػػػػرمرم تالمؤلػػػػؤة لػػػػي أمػػػػـ العربيػػػػة ك ػػػػرةسا ليكقػػػػؼ بػػػػف مةمػػػػد

 ـ.ُِٗٗق /ُُِْكتة يؽ كتعميؽ د/أميف أبده قالـ شمطبعة ا مانة شأكلى 
 تةػػػريؼ  بػػي ةيػػػاف النةػػػكم ا ندلقػػػي شتة يػػؽ ك ػػػرح كتعميػػػؽ د/أبػػػد المبػػدع لػػػي ال

 ـ.ُِٖٗق/َُِْالةميد القيد طمبش ط مكتبة دار العركبة لمن ر كالتكزيل شأكلى 
  مجمػػػكع أ ػػػعار العػػػرب شكمػػػك م ػػػتمؿ أمػػػى ديػػػكاف رؤبػػػة بػػػف العجػػػاج كأمػػػى أبيػػػات

 مفردات منقكبة إلي  اأتنى بتةةية  كترتيب  كليـ بف الكرد البركس
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  المةرر الكجيز لي تفقير الكتاب العزيز لم اوي أبي مةمد أبد الةؽ بف غالب بف
مػػػ تة يػػؽ أبػػد القػػالـ أبػػد ال ػػالي مةمػػد ش من ػػكرات دار  ْٔٓأطيػػة ا نػػدلس ت

 ـََُِ-مػ ُِِْالكتب العممية بيركت ش أكلى 
  المةمػػػى لػػػي كجػػػك  النةػػػب ش ةػػػنف  أبػػػك بكػػػر أةمػػػد بػػػف الةقػػػف بػػػف  ػػػ ير النةػػػكم

 َُْٖق ش تة يؽ د/لا ز لػارس شط مؤققػة الرقػالة شط ا كلػى  ُّٕدم ت البغدا
 ـ .ُٕٖٗمػ 

 ق ش  ْٖٓالمةكـ كالمةيط ا أظـ ت ليؼ أبي الةقف أمي بف إقماأيؿ بف قيد  ت
ق ػػػػػػ ُُِْتة يػػػؽ د/أبػػػد الةميػػػد منػػػداكم ط دار الكتػػػب العمميػػػة بيػػػركت ش ط أكلػػػى 

 ـ .َََِ
 عربية شت ليؼ المعمـ بطرس البقػتاني شط مكتبػة مةيط المةيط شدامكس مطكؿ لمغة ال

 ـ .ُٕٖٗلبناف بيركت ش
   المزمػر لػػي أمػػـك المغػػة كأنكاأسػػا شلمعالمػة أبػػدالرةمف جػػالؿ الػػديف القػػيكطي ش ػػرة

كوبط  كةةة  كأنكف مكوكأات  كأمؽ ةكا ي  مةمد أةمد جاد المكلى ش مةمد 
 لتراث ش ط ثالثة .أبك الفوؿ إبراميـ ش أمي مةمد البجاكم ش مكتبة دار ا

 مػ ش تة يؽ كدراقػة د/ مةمػد ال ػاطر ّٕٕالمقا ؿ البةريات  بى أمى الفارقى ت
 .ـُٖٓٗ-مػَُْٓأةمد مةمد أةمد مطبعة المدنى بالقعكدية  ش ط ا كلى ) 

  المقا ؿ الم كمة المعركلػة بالبغػداديات  بػي أمػي الفارقػي ش دراقػة كتة يػؽ ةػالح
 شمطبعة الفاتب بغداد .الديف أبد ه القنكاكم 

  المقا ؿ المنثكرة  بي أمي الفارقي ش تة يؽ كتعميؽ د/ ريؼ أبد الكريـ النجار شط
 دار أمار لمن ر كالتكزيل .

  المقاأد أمػى تقػسيؿ الفكا ػد  ػرح مػن ب مةػفى لإلمػاـ الجميػؿ بسػاء الػديف بػف أ يػؿ
ركػػػات ش طبعػػػة  أمػػػى كتػػػاب التقػػػسيؿ  بػػػف مالػػػؾ ش تة يػػػؽ كتعميػػػؽ د/ مةمػػػد كامػػػؿ ب

 .ـُِٖٗ-مػ َُِْالمممكة العربية القعكدية شط ا كلى 
  مةػػػػادر ال ػػػػػعر الجػػػػػاممي كديمتسػػػػا التاريخيػػػػػة شتػػػػػ ليؼ د/ناةػػػػر الػػػػػديف ا قػػػػػد شدار

 ـ .ُٖٕٗالمعارؼ ش خامقة 
 ق شمكتبػػة َٕٕالمةػػباح المنيػػر تػػ ليؼ العالمػػة أةمػػد بػػف مةمػػد الفيػػكمي الم ػػرئ ت

 ـ .ُٕٖٗلبناف 
  ق ش  ػػػرح ُُّكا أرابػػػ  ش بػػػي إقػػػةاؽ إبػػػراميـ بػػػف القػػػرم الزجػػػاج ت معػػػاني ال ػػػرآف

 ـُٖٖٗق ػػ ُْٖكتة يؽ د/أبد الجميؿ أبد   مبي ش ط أالـ الكتب ش ط أكلى 
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  مػػػػ شال ػػػيخ مةمػػػد أمػػػى ّّٖمعػػػانى ال ػػػرآف كا أرابػػػ  لإلمػػػاـ أبػػػى جعفػػػر النةػػػاس ت
 .ـ جامعة أـ ال رل مركز إةياء التراثُٖٖٗ-مػَُْٖالةابكنى ط أكلى 

  معجـ مةطمةات النةك كالةرؼ كالعركض كال الية ش ت ليؼ د/مةمػد إبػراميـ أبػادة
 قُِّْش ط مكتبة اآلداب بال امرة ش ط أكلى 

  معجػػػػـ المةػػػػطمةات النةكيػػػػة كالةػػػػرلية شد/مةمػػػػد قػػػػمير نجيػػػػب المبػػػػدم شمؤققػػػػة
 ـ .ُٖٓٗق /َُْٓالرقالة شدار الفرداف شط أكلى 

 شت ليؼ ةالب العمي الةالب شأمينػة ال ػيخ قػميماف  المعجـ الةالي لي المغة العربية
 ا ةمد .

  معجـ م اييس المغة  بي الةقيف أةمد بف لارس ش بتة يؽ كوبط أبدالقالـ مةمػد
 ـ.ُٕٗٗق ػػػ ُّٗٗماركف ش ط دار الفكر 

  ـَُٖٗق/ََُْالمعجـ الكجيز شمجمل المغة العربية بال امرةش ط أكلى 
 ق ػػػػػػ ُِْٓالعربيػة شمكتبػة ال ػركؽ الدكليػة ش ط رابعػة  المعجػـ الكقػيط لمجمػل المغػة

 ـ.ََِْ
  مغنػػػى المبيػػػب أػػػف كتػػػب ا أاريػػػب  بػػػف م ػػػاـ ا نةػػػارل ش تة يػػػؽ ك ػػػرح د/ أبػػػد

 المطيؼ مةمد الخطيب ش ط القمقمة التراثية .
  الم اةػػد ال ػػالية لػػي  ػػرح الخالةػػة الكاليػػة لإلمػػاـ أبػػي اقػػةاؽ إبػػراميـ إبػػراميـ بػػف

مػ تة يؽ د/ أبد الرةمف بف قميماف العثيميف ش ط المممكػة َٕٗبي ت مكقى ال اط
 .ـََِٕ-مػُِْٖالعربية القعكدية كزارة التعميـ العالي ط ا كلى 

  الم اةػػد النةكيػػة لػػي  ػػرح  ػػكامد  ػػركح ا لفيػػة الم ػػسكر ب ػػرح ال ػػكامد الكبػػػرل ش
ةمػد لػاخر شد/ شتة يؽ د/أمي م ت ليؼ بدر الديف مةمكد بف أةمد بف مكقى العيني

ق ُُّْأةمػػد مةمػػد تكليػػؽ القػػكداني شد/أبػػد العزيػػز لػػاخرش ط دار القػػالـ شأكلػػى 
 ـش ََُِ/

  الم تةػػػد  ػػػرح اإليوػػػاح لعبػػػد ال ػػػامر الجرجػػػانى ش تة يػػػؽ د/ دػػػاظـ بةػػػر المرجػػػافش
 مطبعة دار الر يد الجمسكرية العرادية.

 بف أبػد ه بػف إبػراميـ  الم تةد  رح التكممة لعبد ال امر الجرجاني ش تة يؽ د/أةمد
 ـ . ََِٕمػ  ُِْٖالدكيش شجامعة اإلماـ مةمد بف قعكد اإلقالمية 

  الم توػػػب ةػػػنعة أبػػػى العبػػػاس مةمػػػد بػػػف يزيػػػد المبػػػرد ش تة يػػػؽ مةمػػػد أبػػػد الخػػػالؽ
أويم  ش طبعة كزارة ا كداؼ المجمس ا أمى لم  كف اإلقالمية لجنة إةياء التراث 

 ـ (.ُْٗٗ-مػُُْٓاإلقالمى )
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  الم ػػػرب تػػػ ليؼ أبػػػى الةقػػػف أمػػػى بػػػف مػػػؤمف بػػػف مةمػػػد بػػػف أبػػػد ه بػػػف أةػػػفكر
مػػػػػ ش تة يػػػػؽ أةمػػػػد أبػػػػد القػػػػتار الجػػػػكادم شأبػػػػد ه ٗٔٔالةوػػػػرمى اإل ػػػػبيمى ت 

 ـ(.ُِٕٗػ م ُِّٗالجبكرم شط ا كلى 
 مػ ش تة يؽ د/ لخػر الػديف دبػار  ٗٔٔالممتل لى التةريؼ  بف أةفكر اإل بيمى ت

 ـ.ُٕٗٗ-مػُّٗٗلاؽ الجديدة ش الطبعة الرابعة ش من كرات دار ا 
  المنامؿ الةالية إلى ك ؼ معاني ال الية لمعالمة لطؼ ه بػف مةمػد بػف الغيػاث ش

 تة يؽ د/أبدالرةمف مةمد  اميف .
  المنةؼ  رح اإلماـ أبى الفتب أثماف بف جني لكتاب التةريؼ لإلمػاـ أبػي أثمػاف

لجنػػة مػػف ا قػػتاذيف إبػػراميـ مةػػطفى كأبػػد ه النةػػكم  البةػػرم بتة يػػؽ   المػػازني 
 ـ.ُْٓٗ -مػ  ُّّٕأميف ش طبعة كزارة المعارؼ العمكمية ش الطبعة ا كلى 

 قش ت ػػديـ ْٖٔمنسػاج البمغػاء كقػراج ا دبػػاء شةػنعة أبػي الةقػػف ةػاـز ال رطػاجي ت
 ـ .ُٖٔٗكتة يؽ مةمد الةبيب بف الخكجة شط ثالثة 

 ش لمباةث العالمة مةمػد أمػي النسػانكم ش  مكقكأة ك اؼ اةطالةات الفنكف كالعمـك
ت ديـ كا  راؼ كمراجعة د/رليؽ العجـ ش تة يؽ د/ أمي دةركج ش ن ؿ النص الفارقي 
إلى العربية د/أبده الخالػدمش الترجمػة ا جنبيػة د/جػكرج زيتػاني ش ط مكتبػة لبنػاف ش 

 ـ.ُٔٗٗط أكلى 
 مةمد الطنطاكم شط دار المعارؼ شط  ن  ة النةك كتاريخ أ سر النةاةش ت ليؼ ال يخ

 ثانية .
  النكت لي تفقير كتاب قيبكي  كتبييف الخفي مف لفظػ  ك ػرح أبياتػ  كغريبػ  ش تػ ليؼ

ش دراقػػة  ػمػػ ْٕٔأبػػي الةجػػاج يكقػػؼ بػػف قػػميماف بػػف أيقػػى ا أمػػـ ال ػػنتمرم ت 
ة ـشكزارة ا كداؼ كال ػؤكف اإلقػالمي ُٗٗٗمػ  َُِْكتة يؽ ا قتاذ ر يد بمةبيب 

 بالمغرب .
 مػ ش تة يؽ ُُٗممل السكامل لي  رح جمل الجكامل لإلماـ جالؿ الديف القيكطى ت

 ك رح د/ أبد العاؿ قالـ مكـر ش طبعة دار البةكث العممية.
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 ُّّٕ الم دمة ُ
 ّّٕٓ التمسيد :تعريؼ بعض مةطمةات البةث ِ
 ّْْٕ  عرم :ا ممية كالوابطالفةؿ ا كؿ :ال امد ال ّ
 ّْْٕ المبةث ا كؿ : أممية ال امد ال عرم ْ
 ّْٕٕ المبةث الثاني : وكابط ال امد ال عرم ٓ

ٔ 
ال ػػػعر المجسػػػكؿ دا مػػػ  شكمكدػػػؼ ابػػػف المبةػػػث الثالػػػث : 

 معط من 
ّْٕٓ 

 ّٕٕٓ من  المبةث الرابل :ال امد المةنكع شكمكدؼ ابف معط ٕ

المبةػػث الخػػامس :طري ػػة ابػػف معػػط لػػي تكظيفػػ  لم ػػامد  ٖ
 ال عرم

ّٕٓٗ 

الفةػؿ الثػاني :ال ػػكامد ال ػعرية المتعم ػػة بػالنةك شكتةتػػ   ٗ
 ثمانية مباةث

ّّٕٔ 

 ّْٕٔ المبةث ا كؿ :ال كامد المتعم ة بةركؼ الجر َُ
 ّّٕٕ المتعم ة بالمنةكباتالمبةث الثاني :ال كامد  ُُ
 ّٖٕٓ المبةث الثالث :ال كامد المتعم ة بالمعارؼ ُِ
 ِّٕٗ المبةث الرابل :ال كامد المتعم ة بالتكابل ُّ
 ََْٕ المبةث الخامس : ال كامد المتعم ة بالمبتدأ كالخبر ُْ
 َِْٕ ا بتداء المبةث القادس : ال كامد المتعم ة بنكاقخ ُٓ

ُٔ 
المبةػػث القػػابل: ال ػػكامد المتعم ػػػة با قػػماء التػػي تعمػػػؿ 

 أمؿ الفعؿ
ُّْٕ 

 ِْْٕ المبةث الثامف : ال كامد المتعم ة بالنداء ُٕ
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ُٖ 
الفةػػػػػػؿ الثالػػػػػػث :ال ػػػػػػكامد المتعم ػػػػػػة بالةػػػػػػرؼ شكتةتػػػػػػ  

 مبةثاف
ِْٕٗ 

 َّْٕ تعم ة بالتةغيرالمبةث ا كؿ :ال كامد الم ُٗ
 ّْْٕ المبةث الثاني :ال كامد المتعم ة باإلبداؿ َِ
 ّْٕٔ الخاتمة ُِ
 ّْٖٕ لسرس المةادر كالمراجل ِِ
 ِْٕٓ لسرس المكوكأات ِّ
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