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 المقدّمة
 يا ربُّ لك الحمُد كما ينبغي لجالل وجهك وعظيم سلطانك. 

 وبعد:
ب أيدددينا هددا  و لغح ددة فالدددرا النحددحر وحدد  وافدد  واليدد  مددب الظددحا    وبددي

وجدددنا ادددا ا فددي الدراسدداة النحح ددة و ددي: رهددا  و البقددارعل  البددي مبنا ددا علدد  
المعندد   و ددفير فيهددا المعندد  يورا، وددارأا،  وندد   أنهددا لدددبح، البحدد  والدراسددة     
يراسة  ذه الظا  و وأملالها لماننا مب مع فة كيفية لعامل الع ب مع لغبهم والبد ك  

كما لدلل عل  سعة اللغة الع بية وم ونبها وغي  ذلك مب ا مدحر البدي  في أنحائها 
كانت أسدباوا، فدي ههدحر البقدارع فدي اللغدة  وغي  دا مدب الظدحا   اللغح دة ا  د  . 
وعب ذلك يقحل ابب جني: روسبب  ذه الحمحل واإلضدافاة واإللحااداة كليد وه فهدذه 

مددب البدد ك  فددي أ؛نائهدداه أر اللغددة وسددعبها وغلبددة هاجددة أ لهددا  لدد  الب دد   فيهددا 
الب    في نحاهيها ووجحي ا لما يالودحنه و ال و  اسبعمالها مب الكالم المنلدحر 
والشع  المحأو  والخطب والدجحع ولقحو  هداسهم في كل شيء شيئا، ولخيلهم ما 

 .  1ال يااي يشع  وه مب لم يخالف مذ بهمل
لحا  شدمحلها  فداذا كدا  وعليه فهذه الظا  و مب مظا   الداع اللغة  ومب أ

البضدددميب  والحمدددل علددد  المعنددد   والمشددداكلة  واالشدددبقاا  واالشدددب ا   والبضددداي  
والبدد اي ... لملددل أنددحاع اإلهاتددة والبنددحع فددي ا سددلحب الع بددي  فددا  البقددارع يعددد 
واهدا، مب  فالءه فالمبكلم يدبطيع أ  يقّلب الكالم عل  وجحه عدو  وعلد  كدل وجده 

حجدده  ليدده  وشدد ك أ  ياددح  معدده سددند مددب الدددماع  ووجدده مددب  ددح م دديب فيمددا يب
 وجحه البحجيه ال حيحة. 
ل مب ا َّح وم طل  البقارع  ويللدت علد   ل 538و عد الزمخش ر رة أوَّ

 .2كالمه وشحا د مبنا؛ و  ؛م لباوع ذك  لفظ البقارع لد  النحاو والعلماء
 البقارع لغة،:

كليد و  أشده  ا: اإلعطداء وا  دذ  لفيد مايو را عل عند علماء اللغدة معداني
ع و ادد : مدا سدّلفت مدب  سداءو ومهددا   ومدا  والببايل. ادال الفي وأبوداير: رالْقد و
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لعطيه لبقضاه  وأا ضه: أعطاه ا ضا،  وااب ع منه: أ ذ الق ع  و مدا يبقارضدا  
 .  3الخي  والش  أر يببايال ل

ع ما لعطيه مب المال لبقاضاه  و  اسبق ضت مب فدال  واال الجح  ر: رالْق و
أر تلبددت مندده القدد ع ف،ا ضددني  وااب ضددت مندده أر أ ددذة مندده القدد ع  و مددا 

 .4يبقارضا  الخي  والش ل
:  م يبقارضدح  اللنداء بيدنهم  و قدال للد جليب:  مدا يبقارضدا  5وفي اللدا 

 اللناء في الخي  والش   أر يبجاأ ا   اال الشاع : 
ايتقارضوووإذا الالوتقوووإلانووو ا وووإ   ا

ا

ايُزيووووووووُ ا ووووووووإل  ال  وووووووو ل نظوووووووو ل اا
ا

  وعل  ذلك فا  المعن  اللغحر للبقدارع 6ولقارضا الشيء أو ا م : لباياله
 يدور هحل اإلعطاء وا  ذ والببايل بيب الشيئيب. 

 البقارع في االاطالح:
أما البقارع في االاطالح الذر نعنيده فدي مجدال الدراسداة النحح دة  فعلد  

النححره  ال أننا لدم نجدد لع  فدا، لهدذا الم دطل   ال ال غم مب البار خ الطح ل للدرا 
في أمدب مبد،   نددبيا،  ونجدد أول مدب لعد ع لحضدع لع  دل لهدذا الم دطل    دح 
الزمخشددد ر وذلدددك فدددي احلددده: رواعلدددم أ  ر الل و رغيددد ل يبقارضدددا  مدددا لكدددل واهدددد 

  ؛م جاء ابب يعيش ليش ح  ذا البع  دل وقحلده: رالبقدارع:  دح أ  كدل 7منهما...ل
 .8اهد منهما د مب الشيئيب د يدبعي  مب اآل   هاما،  ح أ ص وه...لو 

وعليدده فدديماب أ  نعدد َّ  البقددارع: أ  لعطددي كلمددة، هامددا، يخددبص بهددا  لدد  
كلمة أ    لبعامل معاملبها  كما لعطي الكلمة ا     هاما، يخبص بها  ل  الكلمدة 

 ا ول  لبعامل معاملبها أيضا،.
النححر  ح أ  يج ر أهد اللفظيب مج   اآل   في وبعبارو أ   : االاب اع 

 ل9ر عماله أو   مالِه. 
وعلدد   ددذا البحديددد االاددطالهي سددح  أعدد ع ا مللددة المبنحعددة للبقددارع 

 ل10ربيب ا لفاظ المخبلفة في الق ب  الك  م عل  النحح اآللي: 
 أوال،: البقارع بيب اللفظيب في ا هاام اإلع ابية.

 اللفظيب في الشال والهي،و.؛انيا،: البقارع بيب 
 ؛اللا،: البقارع بيب اللفظيب في المعاني.
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 النحع ا ول:
 البقارع بيب رغي ل و ر الل

 أ. غي  
  مددالأم لاضددافة  لدده أكلدد  مددب محاددع 11اسددم شددديد اإلبهددام لددي  ومددبماب

  ع ابي  فقد لقع رغي ل:
 37فددات    {رََاًَّللي كَنَّا للانَعْمَلل صَاَللاً غايَ َ ْلل}أوال،: نعبددا، لنكدد و  نحددح احلدده لعددال : 

 فكلمة رغي ل افة لد راالحا،ل.
؛انيا،: أ  لقبد ع مدب ر الل هامهدا فبفيدد رغيد ل االسدبلناء كمدا لفيدده ر الل  

 وبناء عل  ذلك لع ب رغي ل  ع اب االسم البالي ر الل في ذلك الكالم. 
قَاع للونَ ََن لل ََالَيَسْللوَي كَاًص}ومددب الشددحا د  عطدداء رغيدد ل هاددم ر الل احلدده لعددال : 

 .95النداء   {اًصمنؤْن ا نيََ َ ْرنَأًََّ يَاًضَّرَر 
فقد ُا ْئ ب فع رغي ل  ما عل  أنه ادفة للقاعدديبه  نهدم جدن   وممدا علد  

إ ًَّاَقَل   ٌ}أنه اسبلناء وأبدل عل  هد احله لعال:    و ف ده ا اءو 66النداء   {نَاَفَعَلَّيهَن
ي االسدددبلناء عدددب لمدددام الكدددالم عندددد المغاربدددة الن دددب أيضدددا،. وانب ددداب رغيددد ل فددد

 .  12كانب اب االسم وعد ر الل عند م  وٱ باره ابب ع فحر
 ب. ر الل

 249البقد و   {فَشَلر ُنياَن اْل نَإ ًَّلاَقَل ل   ََََ}لكح  ر الل لالسبلناء نحدح احلده لعدال : 

قدد انب دب مدا وعدد  ال فدي   ف66الندداء  {َنَاَفَعَلَّيهنَإ ًَّلاَقَل  ل ٌَن لاْ ن َََْ}ونحح احله لعال : 
اآلية ا ول ه    االسبلناء لام محجدب  وارلفدع مدا وعدد ر الل فدي اآليدة اللانيدةه    

 االسبلناء لام منفي. 
واد يقبضي أ  لخ ج ر الل عب الح فية وعب أ  لكح  أياو اسبلناء  لبكدح  

 اسما، ومعن  رغي ل ولع ب افة وش تيب:
 منكدد ا، أو شددبهه  وذلددك كقحلدده لعددال : أهددد ما: أ  ياددح  محاددحفها جمعددا، 

  والمعند  غيد   . وال ي د  أ  لكدح  22ا نبيداء   {ًَيَْنَا ََف    مَاَآً  َةٌَإ ًَّاَاًلَّ نًََفَسَوَتَا}
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 ا نددا اسددبلناء     المعندد  علدد  االسددبلناء رلددح كددا  فيهمددا بلهددة لددي  فدديهم   
. و ذا 13بلهة فيهم   لم لفددال لفددلا  وذلك يقبضي ومفهحمه أنه لح كا  فيهما

وشبه المنك  أ  ياح  مع فا، و،ل الجنديةه    الجنددية ا  بدة مدب النكد و   14واتل
كقحلنا: ريخش  عقاب   الع او  ال ال الحح ل  فالع او: شدبه نكد و لحجدحي رألل 
الجنددددية و ر الل ومعنددد  رغيددد ل ادددفة  ولدددح كدددا  ه فدددا، لفددددد المعنددد ه  ذ يادددح  

 : يخش  عقاب   الع او  وال الحح  ال يخشدحنه  كمدا ال ي د   ندا جعدل المعن
االسبلناء منقطعا، لعدم وجحي نحع مب االرلباك  أو العالاة بيب المدبلن  والمددبلن  

 .15منه تبقا، لما يقبضيه االسبلناء المنقطع
؛انيهمددا: فددا  لددم ياددب جمعددا، فحاهددد فددي معندد  الجمددع  وذلددك كدد،  لقددحل رمددا 

 .16أهد  ال  الٌدل أر غي   الدأابل 
اال أبح البقاء العاب ر مشي ا،  ل  البقارع بيب ر الل و رغيد ل: را ادل فدي 
ر الل االسددبلناء  وادددد اسدددبعملت واددفا،  وا ادددل فدددي رغيدد ل أ  لكدددح  ادددفة وادددد 

 .  17اسبعملت في االسبلناءل
ومددا االدده أبددح البقدداء يفيددد اددحة البقددارع لحمددل  هدددا ما علدد  ا  دد    

فغي ل هيب ضمنت معن  ر الل هملدت عليهدا فدي االسدبلناء كمدا أ  ر الل ادد لحمدل ر
عل  رغي ل فيحاف بها لما بينهما مب مشابهةه ولذا فهم يقحلح : ر   ا ال في 
رغي ل أ  لكح  افة مفيدو لمغاي و مج ور ا لمحاحفها ذالا، أو افة  وا ال فدي 

 ؛بالددا،  فلمددا اجبمددع مددا وعددد ر الل ومددا وعددد  ر الل مغدداي و مددا وعددد ا لمددا ابلهددا نفيددا، أو
رغي ل في معن  المغاي و هملت ر الل عل  غي  في ال دفة ف دار مدا وعدد  ال مغداي ا، 
لمددا ابلهددا نفيددا، أو  ؛بالددا،  وهملددت رغيدد ل علدد  ر الل فددي االسددبلناء ف ددار مددا وعددد ا 

 .18ل عل  رغي لمغاي ا، لما ابلها..  ال أ  همل رغي ل عل  ر الل أكل  مب همل ر ال

ومب  نا نفهم س  البقارع بيب رغي ل و ر الل في وعض ا هاام المخب دة 

 وال منهما. 
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ل و رمال.  البقارع بيب رأ و
ََأَ َْتَصنليننياََ}أ. أ : أ  لكح  ه فا، م ددر ا، ناادبا، للفعدل نحدح احلده لعدال : 

  {ي ي ََآنَانللللياَأَ َْتَعصشَللللبََقَّلَّلللليُن ن ْأًََلللل َْيَلللل ص  ًَ لَّلللل}  واحلدددده لعددددال : 184البقدددد و   {خَ ْللللركًََ َّلللل ْ
  ولي  ي حلها ااا ا، عل  الفعل المضارع فقط  بدل لدد ل علد  الفعدل 16الحديد  

 . 82الق ص   {ًَيْالَأَ َْنَ  َاًلَّ نَعَلَ ْاَا}الماضي أيضا، نحح احله لعال : 
ل فدي الكدالم  فدال لن دب  و ادح  الفعدل وعدد ا م فحعدا،   فهدي واد لهمدل رأ و

بهددذا لقبدد ع  ددذا الحاددم مددب رمددال  ومددب شددحا د ذلددكه ادد اءو ابددب ُمحي ددب لقحلدده 
  ب فددع الفعددل المضددارع ريددبمل  واددد 233البقدد و   {ً مَلل َْأَرَا ََأَ َْينللو   َاًر ََللاعَةََ}لعددال : 

ل الم دددر ة  أ ملددت  اعبدد ع علدد  االسددبدالل واآليددة  فمددذ ب الب دد  يب أنهددا: رأ و
ل المخففةهمال، عل  رمال أ بها  .  19  ومذ ب الكحفييب أنها: رأ َّ

ب. رمددال الم دددر ة: و ددي هدد   مبنددي علدد  الددداح  يددد ل علدد  الفعددل 
المضدارع  فبكدح  رمدال الم ددر ة والفعدل ومنزلدة الم ددر  وادد لد،لي رمدال مهملدة  
أر ال لجددزم وال لن دددب هددديب لدددد ل علددد  الفعدددل المضدددارع  غيددد  أنهدددا فدددي وعدددض 

ل هادم الن دب للفعدل المضدارع  فقدد رأ  البغدداييح  ا هيا  ادد لقبد ع مدب رأ  20 و
ل النااددبة كمددا رور  أ  رمددال يجددحأ أ  لن ددب الفعددل المضددارع همددال، لهددا علدد  رأ و

فقدد عملدت رمدال الن دب  21مب احله عليه ال الو والدالم ركما لكحنحا يحلَّ  عليامل
ولكددب ابددب  فددي الفعددل المضددارع رلكحنددحال فحددذ  النددح ه  ندده مددب ا فعددال الخمدددة 
  واددد اددال 22الحاجددب يدد   أ  أاددل ال وايددة: رلكحنددح ل  وعلدد   ددذا فددال شددا د فيدده

وعضهم معب ضا، عل  رواية الن ب: وال هاجة  ل  جعدل رمدال  ندا ناادبة فدا  ذلدك 
  ؛باة هام لم يلبت في غي   ذا المحل  بل الفعل م فحع ونح  ال فع محذوفة. 

كدال، منهمدا يجدحأ أ  لحمدل علدد  وعلد  كدل هدال فدا  لقارضدهما ؛ابددته    
 ا     لذا اال ابب مالك: 

اوبعضوو أامل وو ا مذالا  وو  ا  وو 
ا

 ووواامات ووواا حوووعال وووت ق ا  ووو ا
23

ا
ا
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ل الناادبة أ  لهمدل همدال، لهدا علد  رمدال كمدا يجدحأ فدي  أر: ي   فدي رأ و
ل لما بينهما مب مشابهة مب هيد     كدال،  رمال أ  لعمل الن ب همال، لها عل  رأ و

 ه   م درر وه  ... منهما 
ل الم در ة و رالذرل.  البقارع بيب رأ و

ل الم ددر ة: هد   مبندي علد  الدداح  د كمدا مد  د و دي مدع الفعدل  . أ رأ و
 ومنزلة الم در. 

الذر: اسم محاحل مبني عل  الداح   وله أهاامده وشد وته الخاادة  . ب
 والبي يماب لببعها في جلِّ كبب النحح. 

ل الم در ة و رالذرل االسم المحاحل وما يهمنا  نا  ح: البقارع بي ب رأ و
 وذلك عل  النحح اآللي:

اًلَّ َن}أوال،: واحع رالذرل م در ة: ومب شحا د ذلك احله لعال :  ذًَ كََاًَّي كَينبَشِّرَن

ََخنضصلوَّ َْنَاًَّلي كَََ))  أر: ذلك لبشدي     ومدب ذلدك احلده لعدال : 23الشحر    {ع بَا َهن

 ر: كخحضهم. أ 69البحبة  ((خَاََّيا
واد نقل الديحتي عب ابب  شام احله: رف،مدا وادحع رالدذرل م ددر ةه فقدال 

 .  24وه يحن  والف َّاء والفارسي وارلضاه ابب   و  وابب مالك وغي  مل
ل ومعندد  رالددذرل: واددد نقددل الددديحتي ذلددك عددب محمددد بددب  ؛انيددا،: واددحع رأ و

رأ دٌد أعقدل مدب أ و يادذبله مدعحي بب الّزكي في كباوه رالبديعل  ومدب ذلدك ادحلهم: 
أر: مب الذر ياذب  ولكب الديحتي أيضا، ينقل احل ابب  شام: روالذر ج   عليه 

 .  25 شاال  ذا الكالم و،  ها   لفضيل أ د في العقل عل  الكذب و ذا ال معن  لهل
 البقارع بيب ر ذال و رمب ل.

 أ. ر ذال: مب وجحه اسبعمال ر ذال ما ي،لي:
للمفاج،و  فبخبص والجملة ا سمية وال لحباج  ل  جحاب  وال أوال،: أ  لكح   

فَ ًَصقَاهَاَفَإ ذَاَه يََحَ  ةٌَ}لقع في االببداء  ومعنا ا الحال ال االسبقبال نحح احله لعال : 
 .21يحن    {إ ذَاًََ ن َْنَ صركَف يَآيَات اَا}  واحله لعال : 20ته   {تَسْعَى
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ل مضددمنة معندد  الشدد ك  ولخددبص والددد حل ؛انيددا،: أ  لكددح  ه فددا، للمدددبقب
عل  الجملة الفعلية عاد  الفجائيدة  وادد اجبمعدت ر ذال الفجائيدة و ر ذال الشد تية 

  فداذا ا ولد  25الد وم   {ثَّ  َإ ذَاَ َعَانَّ َْ َعْيَة َن  ََاًص َرْض َإ ذَاَأَنصوَّ َْتَعصرنجنلي ََ}في احله لعدال : 
 ه فية  ومذا اللانية فجائية.

زم ر ذال الفعدددل الدددذر يددد،لي وعدددد ا  وذلدددك همدددال، لهدددا علددد  رمبددد ل وادددد لجددد
 الجاأمة  أر لقب ع منها هام الجزم. 

 اال ابب مالك في الكافية: 
اوشوووووا اإوووووز ابووووو الا  ووووو  ا  ووووو 

ا

 تووو اوالانووو الو يووو اووووأاي وووتع  ا
26

ا
ا

أ فدي البددهيل الجدزم بهدا فدي النلد  علد  الدة  وجعدل منده احلده  27لكنه جدحَّ
الم لعلدددي وفاتمدددة رضدددي   عنهمدددا: ر ذا أ دددذلما مضددداجعاما عليددده ال دددالو والدددد
 28لكب ا  أربعا، و؛ال؛يبل

ب. رمب ل: أياو ش ك جاأمة لدل عل  الزما   واد لجيء رمب ل مهملة أر 
غيدد  جاأمددة  مقب ضددة  ددذا الحاددم مددب ر ذال البددي لبضددمب معندد  الشدد ك وال لجددزم  

دمُع  ومب شحا د ذلدك ادحل عائشدة رضدي   عنهمدا: روأنده مبد  يقدحُم مقامدك ال ُيدو
 .  30  وذلك ب فع ريقحُمل29الناال

 البقارع بيب رلمل ورلبل. 
رلمل: ه   مبني عل  الداح   يجزم الفعل المضارع و نفيده و قلدب أمنده  . أ

 . 3اإل الص   {ًَ َْيَل وًََََْ َْينيًَوْ} ل  المضي  كقحله لعال : 

مضدارع  لد  عمدل الن دب غي  أ   ذا الح   اد يبد   عمدل الجدزم للفعدل ال
فيه  مقب ضا،  ذا الحام مدب رلدبل لبشدابههما فدي النفدي  وفدي أنهمدا مبنيدا  وعددي 
ه وفهمددا مبطاوقددا   فضددال، عددب ذلددك فاندده ال يليهمددا  ال الفعددل ف ددارلا مددع الفعددل 

 .  31ومنزلة ه و  الفعل
 ون   أنه ودبب  ذا البشاوه  واع البقارع بيب رلمل و رلبل. 

  ما وجددناه عندد ابدب مالدك  و دح يقدحل فدي شد ح الكافيدة: ومب شحا د ذلك
ًَلكََََأًََل َْنَشْلرَ َََ}وعدض الددلف:  32أعم وعض الناا أ  الن ب بلم لغة اغبد ارا، وقد اءو
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  وفب  هاء رنش ْحل  ولكب ابب  شام ال يحاف، علد  ذلدكه  ذ ال 1الش ح   {اَوْرَكَ
  وايدل: 33  ما يحدلُّ محلدهلحل رلبل  نا  ومنما ي   د أو يحدب د همل الشيء عل

ل  ؛م هذفت النح  الحقيقية  وبقْي الفدب  يلديال، عليهدا  وادد اعبد ع  أاله رنش ْهبو
عل   ذا البحجيه و،  فيه شذوذيب: لحكيد المنفدي بلدم مدع أنده كالفعدل الماضدي فدي 
المعندد   وهددذ  النددح  لغيدد  مقبضدد  مددع أ  المفكددد ال يليدد، ودده الحددذ   و دد َّج 

 .34أنها الباع للفبحة ابلها أو وعد ا وعضهم الفب  عل 
ب. رلدددبل: هددد   مبندددي علددد  الدددداح   ين دددب الفعدددل المضدددارع و نفيددده 

 .26م  م   {فَلَ َْأَّنَلِّ ََاًص َيْمََإ نصس  ّاي}و محضه لالسبقبال  كقحله لعال : 
واددد لخدد ج رلددبل عددب ن ددب المضددارع  لدد  جزمدده مقب ضددة  ددذا الحاددم مددب 

 :  35أع ابي يمدح الحديب بب عليرلمل. ومب شحا د ذلك  احل 
ووو خا اي ووو مالرذا ووو ارإا ووو ا   اوووو خ

ا

وا وووووو الوذابابوووووو الو  قوووووو خاا ا وووووو د
ا

 :  36واحل كلي  عزو
ا وواام وو ابعوو مأ اميووالسا وو اياا ووزن

ا

ان وووو اي وووو او عح ووووح ابعوووو وا  ظوووو ُاا
ا

فقد جزمت رلبل الفعل ريخبل في البيت ا ول  و ريحدلل فدي البيدت اللداني. 
دده الفعددل فددي كددل بيددت علدد  أندده محبمددل لالجبددزاء وعلدد  الدد غم مددب أ  وعضددهم و  جَّ

والفبحددة عددب ا لددف للضدد ورو  فالبقددارع بينهمددا مف ددد والدددماعه لحجددحي مشددابهة 
 بينهما  و ح النفي في كل منهما وا ب ااهما والفعل المضارع يو  غي ه. 

 البقارع بيب رمال و رلي ل.
عددديب  ؛دددم البدددزم أ. رلدددي ل: فعدددل جامدددد  ال يب ددد    وأنددده رْفِعدددلل وادددد  ال

 .  37لخفيفهه رأر: لدايب الياءل
وأعددم ابددب الددد َّاج: أندده هدد   ومنزلددة رمددال  ولاوعدده الفارسددي فددي الحلبيدداة 

 .  38وابب شقي  وجماعة
و رلي ل كلمة يالة عل  نفي الحال  ل فع المببدأ ولن ب الخبد   و دذا  دح 

 ا ال في عملها. 
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مله همال، لهدا علد  رمدال  واد لخ ج رلي  عب  ذا ا ال فال لعمل  أر له
و  وذلك هيب ينبقض  ب  ا واال وجامع المشابهة البدي بينهمداه فهمدا يبفقدا  فدي عددَّ

 أمحر منها: 
 ا ول: لنفيا  ما في الحال.

 اللاني: لد ال  عل  المببدأ والخب .
 اللال :  ماانية ي حل الباء في  ب  ما.

ي له فداذا اندبقض  بد  وبدبب  ذا البشاوه  يحدث البقارع بيب رمال و رل
لي  واال فانها ال لعمل  فقد ااب ضت مدب رمدال  دذا الحادم  كقدحلهم: رلدي  الطيدُب 

 .  39 ال المدُكل  و نا ُيقال:    رلي ل فعل يشبه الح   لهذا أ ملها بنح لميم
ب. رمدددال هددد   مبندددي علددد  الدددداح  يجددد ر مجددد   رلدددي ل فدددي لغدددة أ دددل 

هدا نفدي كمدا أنهدا نفدي  ومدب أجدل النفدي الحجاأ  شدبهت بهدا فدي النفدي  اادة  ن
 شبهت رمال بد رلي له ومنما أعملحا رمال عمل رلي له    معنا ا معن  رلي ل.

  وال ف دل بديب 40ولبف، رمال و رلي ل د كما ذك ة د فدي أنهمدا لنفدي الحدال
رمددال و رلدددي ل فدددي المعندد   وبددددبب  دددذا البشددداوه يحدددث البقدددارع بددديب رمدددال و 

ل النافيدة هادم رلدي له وذلدك فدي اإلعمدال وعليده فدد رمدال ل فدع رلي له واعطاء رما
اسما، لها كما لن ب  ب  ا  وذلدك عندد أ دل الحجداأ والبهدامييب  ومدب شدحا د ذلدك 

المجايلدة   {نَاَهن  َأَّن  َلات    َْ}  واحله لعال : 31يحسف   {نَاَهَيَاََُشَراي}احله لعال : 
 .  41  فد رمال  نا عملت عمل رلي ل2

ل و رمال. الب  قارع بيب ر  َّ
ل: هددد   ناسدددخ يفيدددد البحكيدددد  و دددد ل علددد  الجملدددة اإلسدددمية   . أ ر  َّ

 سمها  و  فع الخب   و دم   ب  ا  و ذا  ح ا ال. ٱفين ب المببدأ  و دم  
رمال: المشهحر فيهدا عندد الحجداأ يب  دح  عمالهدا عمدل رلدي ل  أر  . ب

مها  ولن دددب الخبددد  لدددد ل علددد  الجملدددة االسدددمية فب فدددع المببددددأ و ددددم  اسددد
ل  ولكددب البميميدديب يهملحنهددا   و دددم   ب  ددا  أر علدد  النقدديض مددب عمددل ر  َّ
ل فانهددا  ل فب ددب  ر  و ل معندد  رمددال وذلددك عنددد لخفيددف ر  َّ و ماددب  عطدداء ر  َّ
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لكح  ومعند  رمدال البدي ومعند  رلدي ل ولددبخدم لنفدي معند  الخبد  فدي الدزمب 
 {إ   َاًص َلاف رنَ ََإ ًَّلاَف ليَ َّلرنَر ََََ}ه لعدال : الحالي عند اإلتالا  ومب شدحا د ذلدك احلد

 .  42  أر: ما الكاف و   ال في غ ور20الملك  

 البقارع بيب رعد ل و ركايل.
أ. رعد ل: فعدل مداعج جامدد  يفيدد ال جداء واإلشدفاا والطمدع  والغالدب أنده 
فعل ناسخ هي  ي فع المببدأ و ن ب الخب ه أر لعمل عمدل ركدا له  نهدا مدب وداب 

كددايل وأ حالهددا  و الدد  اابدد ا   بدد  رعددد ل ودد،   وهينئددذ يخدد ج  ب  ددا مددب مجيئدده ر
مقب نا، و،   ل  مجيئه مج يا مب أ   مقب ضا،  ذا الحام مب ركايل البي يغلدب علد  

  ب  ا أ  ياح  مج يا، مب رأ ل  اال  دوة بب  ش م: 
ا  وو الوبوو ذالووويسام  ووح انحوو 

ا

ايبووووووووووإذاورلب انوووووووووو  ا  يوووووووووو ا
ا

: فخب  ا ي،لي مج يا، مب أ ه    المنقحل عدب ف دحاء العد ب ب. أما ركايل
 يقدداع أ  وعددد عددد  وملغاد ددا وعددد كدداي  والعلددة فيدده: أ  كدداي وضددعت مقاربددة الفعددل 
ولهذا االحا: كاي النعام يطي   لحجحي جزء مب الطي ا  فيه  وم  وضدعت علد  ل ا دي 

معنا ددا الدددال علدد   الفعددل وواحعدده فددي الزمددا  المدددبقبل  فدداذا واعددت وعددد كدداي نفددت
 ااب اب الفعل  وه ل في الكالم ض ب مب البنااض.

ولي  كذلك رعد ل  نها وضدعت للبحادع الدذر يددل علد  وضدع رأ ل علد  
ملله  فحاحع رأ ل وعد ا يفيدد ل،كيدد المعند  و ز دده فضدل لحقيد، وادحو  وادد نطقدت 

فقددالحا: كدداي  العدد ب وعدددو أملددال جدداء فيهددا  بدد  ركددايل مجدد يا، مددب رأ ل علدد  ا اددل
العدد وا ياددح  ملكددا،  وكدداي المنبقددل ياددح  راكبددا،  وكدداي الحدد  ص ياددح  عبدددا،  وكدداي 

 .  43البيا  ياح  سح ا،  وكاي النعام ياح  تي ا،  وكاي البخيل ياح  كلبا، 
 .35النحر  {َيَ َا نَزَيْوَّ َاَينض يءن}ومب الق ب  الك  م احله لعال : 

لي مقب ندا، ود،  مقب ضدا،  دذا الحادم مدب واد يخ ج  ب  ركايل عب ا ال فيد،
 رعد ل  ومب أمللة  ذا النحع: 
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: رومدا كدددة أاددلي   وادحل عمدد  44: ركدداي الفقد  أ  ياددح  كفدد ا،لاحلده 
: رفمدا كددنا أ  ن دل  لد    وادحل أند  45الع   هب  كاية الشدم  أ  لغد بل

 .46مناألنال
يد،لي مجد يا، و اذا فا   بد  ركدايل ادد يقبد   ود،  كمدا أ   بد  رعدد ل ادد 

 .  47مب أ   وذلك عل  سبيل المقارضة بينهما
 البقارع بيب راسم الفاعلل و رال فة المشبهةل.

أ. راسددم الفاعددلل: اسددم مشددب، يدددل علدد  معندد  مجدد ي هددايث وعلدد  فاعلدده  
 . 48و ج ر اسم الفاعل مج   فعله في العمل وفي البعدر واللزوم

وذلك هيب يددبحفي شد وك  وا فضل في اسم الفاعل أ  ين ب المفعحل وه 
عملدده  ذا كددا  مجدد يا،ه  ندده يدددل علدد  البجدددي والحدددوث  و ناسددبه أ  ياددح  مفعددحال، 
من ددحبا،  ندده محمددحل علدد  الفعددل المضددارع  ال أ  اسددم الفاعددل اددد يجدد  مفعحلدده 

 مقب ضا،  ذا الحام مب ال فة المشبهة البي لدل عل  اللبحة واللزوم.
طداء الضدارب ال جدل هادم الحددب الحجده فدي ولذا اال ابب  شام: يجدحأ ر ع

وذلك عل  سبيل البقارعه هي  جاء اسم الفاعدل رالضداربل مضدافا،  لد   49البح ل
مفعحلدده رال جددلل  و نددا يددد ل فددي ودداب ال ددفة المشددبهة و دددم  رال جددلل هينئددذج 
رشبيها، والمفعحلل  و قحل سيبح ه: رمب اال: ر ذا الضارب ال جلل مشبه روالحددب 

 .50 نه واف لالسم كما أ  الحدب وافلالحجهل: 
 {نَاً لللك َيَللليْم َاًلللوِّي  ََ}ومدددب شدددحا د ذلدددك فدددي القددد ب  الكددد  م  احلددده لعدددال : 

. وعب ذلك يقحل ابب يعديش: روادد يعداملح  اسدم الفاعدل معاملدة ال دفة 4الفالحة 
ل  .51المشبهة  ذا كا  الأما، غي  مبعدج

ة ل دداهبها ؛بحلددا، ب. رال ددفة المشددبهةل: اسددم مشددب، يدددل علدد  ؛بددحة اددف
عامددا،  وال ددفة المشددبهة واسددم الفاعددل  ددي أسددماء ينعددت بهددا كمددا ينعددت و،سددماء 

 .52الفاعليب ولذك  ولفن  و د لها ا لف والالم ولجمع والحاو والنح  كاسم الفاعل
وا فضل في مفعحل ال دفة المشدبهة أ  يادح  مجد ورا، نحدح: محمدد ضدام  

  ال دددفة المشدددبهة لددددل علددد  اللبدددحة الدددبطب ومنطلددد، اللددددا  وهددددب الخلددد،ه   
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واللددزوم  ولهددذا أاددبحت مددع معمحلهددا كالكلمددة الحاهدددوه فا هدددب أ  لضددا   لدد  
معمحلها لكنها اد لخد ج عدب  دذا الحادم فبن دب معمحلهدا مقب ضدة  دذا الحادم مدب 
اسم الفاعل الذر يعد أاح  منها فدي العمدل  فيجدحأ أ  لقدحل: أ دد الحددب الحجده  

 سبيل االاب اع منه.  بن ب الحجه عل 
ولذا اال ابب  شام: يجدحأ ر عطداء الحددب الحجده هادم الضدارب ال جدل فدي 

 .  53الن بل
 النحع اللاني: البقارع بيب اللفظيب في الشال والهي،و:

 البقارع بيب الحال والبمييز:
أ. يددذ ب جمهددحر النحدداو  لدد  أ  ا اددل فددي الحددال أ  لدد ي فددي ا سددلحب 

علدد  مب ددف نحددح: جدداء وادد  ضدداهاا،  وضدد بت اللددص مشددبقة مددب الم دددر لبدددل 
مابحفا،  واد لجيء جامددو مقب ضدة  دذا الجمدحي مدب البمييدز لمدا بينهمدا مدب أوجده 
الشبه  و ال  مجيئها في محاضدع:    يلدت علد  سدع  نحدح: وعده مدّدا، بددر م  فمددا 

 هال جامدو  أر وعه مدع ا، كل مد بدر م. 
بيدد  أر منداجزو  أو يلدت علد  لشدبيه  وم  يلت عل  لفاعل نحدح: وعبده يددا، 

نحح: كد أ ٌد أسددا،  أر مشدبها، لدسدده فيددا، وأسددا، جامددا   واد  واحعهمدا هداال،ه 
 لظهحر ل،ولهما ومشب،. 

ولجيء الحال جامدو    يلت علد  ل ليدب كقحلدك: اي لدحا الددار رجدال، رجدال،  
 واحلك: سار الجند رجليب رجليب  ل  د م ليب. 

نددحع: أ  يددذك  المجمددحع أوال، ؛ددم يف ددل  ددذا المجمددحع بددذك  وضدداوط  ددذا ال
 {قَّرْآنللايَعَرَُ  ّللايَ}وعضدده مادد را،. ولجدديء الحددال جامدددو    واددفت نحددح احلدده لعددال : 

  وكدذلك    يلدت علدد  17مد  م   {فَوَمَثَّل ًَََ َلاََُشَلرايََِلي يّايََََ}  واحلده لعدال : 2يحسدف  

  وكدذلك  ذا كاندت 142ا عد ا    {ُِّل  َأَرَُْع لنيًَََ ْلَلةيَََفَوَ  َن  قَلاُنَرََ}عدي نحح احله لعال : 
الحال نحعدا، مدب اداهبها  كقحلدك:  دذا مالدك ذ بدا،  أو يادح  الحدال ف عدا، ل داهبها 

 .149الشع اء   {ََتَاْغ وَّي ََن  ََاًصج بَال َُن نيتاي}نحح:  ذا هديد   الما،  وكقحله لعال : 
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ا، نحدح: ْهُددب محمدد علمدا،  وأرعدت ب. وا ال في البمييدز أ  يادح  جامدد
ا رع شج ا،  واد يب   البمييز  ذا ا ادل فيجديء مشدبقا، مقب ضدا،  دذا مدب الحدال 

 .  54لما بينهما مب مشابهة نحح: هلل يره فارسا،  وهدبك وه كافال،  وكف  وه عالما، 
ادددال ا شدددمحني: ر   هددد، الحدددال االشدددبقاا  وهددد، البمييدددز الجمدددحي  وادددد 

،لي الحال جامدو  كهذا مالك ذ با،  و ،لي البمييز مشدبقا، نحدح: هلل يره يبعاكدا   فب
. أر يبعاكدددا  علدد  سددبيل االابدد اع فكددل منهمددا يقبدد ع  يئددة اآل دد  55فارسددا،ل

  وجه شبه بينهما. 
 البقارع بيب رالجمعل و رالملن ل.

أ. ه، نح  الجمع المذك  الدالم وما لح، وه في  ع اوده أ  لكدح  مفبحهدة 
البق و   {َََُشِّر َاًص اُ ر ي َ}  ونحح: 1المفمنح    {قَوَْأَفصلَحََاًصمنؤْن اني َ}احله لعال : نحح 
  واد فبحدت ندح  الجمدع تلبدا، للخفدة مدب ؛قدل الجمدع  وف ادا، بينده وبديب ندح  153

الملندد   لكددب نددح  جمددع المددذك  الدددالم اددد لكددد  مقب ضددة  ددذا مددب نددح  الملندد   
 كقحل ج    بب عطية: 

ا ن وووووووااإعنووووووو ل اوب ووووووو امبحووووووو  
ا

اومنب نووووووووووواا  وووووووووووان ا اووووووووووو ي ماا
ا

 واد  نح  رب   بل
ب. وهدد، نددح  الملندد  ومددا لحدد، ودده فددي اإلعدد اب أ  لكددح  مادددحرو علدد  
ا ال في البقاء الداكنيب  لكب ندح  الملند  ادد لجديء مفبحهدة مقب ضدة  دذا مدب 

 نح  الجمع كقحل هميد بب ؛حر: 
ال ووووتق  ا  ووووح   ا  وووو ام ووووإايح  

ا

ا الاو  وووووووو  او  حوووووووو ان وووووووواالوووووووو ا
ا

 56ولهذا اال ابب مالك:
اونوووإذا ع وووإ او ووواابووو الوت ووو ا

اونوووووإذا وووووااق ووووو اولو   ووووو ابووووو 
ا

ووووو ا او ووووو دا ووووو ابب ووووو  ان    انوووووانتلخ

ابعبووووو ااوووووو ال وووووتع  إ انانت ووووو 
ا

 النحع اللال : البقارع بيب اللفظيب في المعاني: 
ه مب المع و  أ  لكل ه   ماانا، يحله ومعن  يفييه هيب ل كيبده مدع غيد ه

   الح   و فة عامة:  ح ما يلَّ عل  معن  في غي ه  ولكدب العد ب رلبددع فيهدا 
  فافدايو الحد   معند  يخدبص وده 57فبقيم وعضدها مقدام وعدض  ذا لقاربدت المعدانيل
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ه   ب   يعد عندد وعدض العلمداء مدب وداب البقدارع بينهمدا  فكد،  الحد   اآل د  
ه وعضهم مب واب ني اوة الحد   مادا  الحد   اآل د   أا ضه  ذا المعن   وربما عدَّ

و ذه مد،لة  الفية بيب الب   يب والكحفييب  فالب   ح  ي و  أ  ه و  الج  ال 
ينددحب وعضددها عددب وعددض اياسددا، علدد  هدد و  الجددزم وأهدد   الن ددب  فانهددا  ددي 
ا     ال يجحأ فيها ذلك  وما أو م ذلك عند م:  ما مدفوال، لد،و ال، يقبلده اللفدظ كمدا 

.    رفديل ليددت ومعند  71ته   {ًَََ َّاَلِّبَا  َّ َْف يَجنيََّع َاًا عص  }عال : ايل في احله ل
رعلدد ل ولكددب شددبه الم ددلحب لبماندده مددب الجددذع والحددال فددي الشدديء  وممددا علدد  
لضميب الفعل معن  فعل ب   يبعد  بذلك الح    ومما عل   ناوة كلمة عب أ   . 

  ومددذ ب 58ا أادله وم  الددعتلدذا ند   سديبح ه يادد ر فدي وداب هد و  الجدد : فهدذ
الب ددد  يب فدددي  دددذا الشددد،   دددح: رالبجدددحأ فدددي ا فعدددال أولددد  مدددب البجدددحأ فدددي 

 .  59الح و ل
واددد ذ ددب الكحفيددح   لدد  جددحاأ نياوددة الحدد   عددب الحدد   أر أ  يقبدد ع 
الحدد   مددب الحدد   اآل دد  معندداهه لمددا وري مندده فددي القدد ب  والشددع  وغيدد  ذلددك  

 ذا المحضع اائال،: ر دذا البداب يبلقداه النداا و لخص ابب جني محقل النحاو هيال 
 .60مغدحال، ساذجا، مب ال نعة  وما أوعد ال حاب عنه وأوافه يونهل

والحدد، أ  رأر الكددحفييب  نددا أيددد  وأادد ب للفهددم والقبددحله  ندده وعيددد عددب 
البكلددف والبعدددف  ومددب ؛ددم فهددح جدددي  وااللبدداعه لمددا وري مددب شددحا د فددي القدد ب  

  وعب  ذا الد أر يقدحل ابدب جندي: رولددنا نددفع أ  يادح  ذلدك والشع  وكالم الع ب
كمددا اددالحا  لكننددا نقددحل:  ندده ياددح  ومعندداه فددي محضددع يو  محضددع  علدد  هدددب 

. لدذا 61ا هحال الداعية  ليه والمدحِّغة له  ف،ما في كل محضدع وعلد  كدل هدال فدالل
أ د    سح  أع ع أمللة مبنحعة لبعض الح و  البي لفيد معاني أادلية ومعداني

 غي  أالية ااب ضبها مب الح و  ا    . 
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 . البقارع بيب ر ل ل و رالالمل. 1
أ. ر ل ل: لدل عل  انبهاء الغاية الماانية أو الزمانية  ذلك أوضد  معانيهدا  

ًصَمْسلج و ََََََََََ}نحح احلده لعدال :  ًَلىَا ًصَغلَرام َإ  ًصَمْسلج و َا ًَلْ   َن لَ َا ُ َعْبلو ه َ ِْلَرَِ ًَّلي كََأ  {اًص َقصصَلَىَِنلْبَغاَ َا

 . 187البق و   {ثَّ  َأَت مُّياَاًصِّ َامََإ ًَىَاًلَّ ْ  }  واحله لعال : 1اإلس اء  
واد لخ ج عب معنا ا ا الي المبقدم فب،لي في وعض أهحالها ومعن  الالم  

  أر ا مد  لدك ونحدح 33النمدل   {ََاًصل َنْرنَإ ًَ ْلك َفَلانصَِّر كَنَلاذَاَتَل صننر ي ََََََ}نحح احلده لعدال : 

  أر: ايفعحا لهدم  فقدد ااب ضدت ر لد ل 5النداء   {فَا ْفَعنياَإ ًَ ْ   َْأَنْيَاًَ ن ْ}احله لعال : 
 .  62مب الالم معن  شبه الملك في اآلية ا ول  واالسبحقاا في اآلية اللانية

 ب. أما رالالمل فبفيد غالبا، المعاني اآللية:
  واال ب دداص 1المطففدديب   {ََيْلل ًٌَ لصمنفَفِّف للنيَ}ه لعددال : االسددبحقاا نحددح احلدد

ًَل نَنَلاَََ}  والملدك نحدح احلده لعدال : 11النداء   {فَإ  َْنَا ًَََ نَإ خْيَةك}نحح احله لعال : 

  والبمليدك نحدح رو بدت لز دد ييندارا،ل وشدبه 255البقد و   {ف يَاًس لمَاََاُ َََنَلاَف ليَاًصل َرْض ََََ

  والبعليل نحح احلده 72النحل   {جَعَ ًَََ َّ َْن  َْأَنصفَّس  َّ َْأَزصََاجاي}ل :الملك نحح احله لعا

 . 44النحل   {ََأَنصزًَصاَاَإ ًَ ْكََاًيِّنصرًََ وَّبَ ِّ ًََ لا اس َنَاَنَّزِّلََإ ًَ ْ   ًََََْعَلَّ ن َْيَوَفَ َّرنَ َ}لعال : 
و بملدل ذلدك فدي واد لخ ج الدالم عدب كدل  دذه المعداني فبد،لي ومعند  ر لد ل 

  أر أوهد  5  4الزلزلدة  {ُ ل َ  َرَُ لكََأََْحَلىًََ َلاَََََيَيْنَئ لي َتَّغَلوِّ نَأَخْبَارَهَلاَََ}نحح احله لعال : 
ًَََليََْ}  أر:  لد  أجدل مددم   ونحدح 2ال عدد   {نَّ ٌَّيَجْر كًَ  َجَ  َننسَلمّى َ} ليها  ونحح 

أر  لد  مدا نهدحا عنده  فداللدة الدالم فدي اآليداة   28ا نعدام   {رن َُّاًََعَا نَاًَ مَاَنَّ نياَعَاْ ن
 المبقدمة  ي انبهاء الغاية وذلك المعن  مقب ع مب ر ل ل.

 اال الزجاجي في واب رالالمل البي ومعن  ر ل ل: 
   193   بل عمد ا  {رَُ اَاَإ نَّاَاََِلم عْاَاَنناَا  يلايَيناَلا  كًَ لصإ نَلا  ََََ}َوذلك نحح احله لعال :رر

 {اًصغَمْلونًَ لَّل  َاًَّلي كَهَلوَانَاًَ  َليَاَََََ}معناه يناير  ل  اإليما  ف،مدا احلده لعدال :  اال وعضهم
   فال  ال  في أ  لقدي ه:  دانا  ل   ذا  فهذه الم  ل . 43ا ع ا   
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  أر  لد  البدي 9اإلسد اء   {إ   َهَيَاَاًصقَّرْآ ََيَ ْو كًَ لَّو يَه يََأَقصيَمن}وفي احله لعدال : 

ََهنيََاًَّي كَينرِْ  ََّاًرِّيَا ََُنشْرايََُ ْ ََيَوَكَْرَحْمَو ل  َحَوَّلىَإ ذَاَأَقَلَّلسََِْلغَاُايَََََ}  ف،ما احله لعال :  ي أاحم

  فجدائز أ  لكدح  الدالم لبيدا  المفعدحل مدب أجلده 57ا ع ا    {ث قَااليَِنقصاَاهنًَ بَلَو َنَ ِّس 
لكددح  ومعندد  ر لدد ل فياددح   فياددح  المعندد : سددقناه مددب أجددل بلددد ميددت  وجددائز أ 

 .  63للالبقدي : سقناه  ل  بلد ميت
 . البقارع بيب ر ل ل و روفيل.2

أ. ر ل ل البي لفيد معن  انبهداء الغايدة الماانيدة أو الزمانيدة  ادد لخد ج عدب 
قَّل  ََ} ذا فب،لي ومعن  رفيل عل  سبيل المقارضدة  ومدب شدحا د ذلدك احلده لعدال : 

 .64  أر: في يحم القيامة26الجا؛ية   {م  وَّ َّ َْثَّ  َيَجْمَعن َّ َْإ ًَىَيَيْم َاًصق  َانَة اًلَّ نَينغْ    َّ َْثَّ  َين
 ومب ذلك أيضا، احل ت فة  بب العبد: 

الوع حووو ا ُ   ووو  اي تووو الو ووو ن او ذخ
ا

ا وووو اارولالو حووو الوبووو يأالوُ  ووو د ماا
ا

 في ذروو البيت الك  م الذر ي مد  ليه وُ ق د 65أر:
أ  أوضدد  معانيهددا  ددح الظ فيددة الماانيددة أو الزمانيددة  واددد  ب. رفديل معلددحم

اال المالقي: راعلم أ  رفيل ه   جار لما وعدده ومعنا دا الحعداء هقيقدة أو مجداأا،  
أًَََّئ لكََأَاْلغَا نَاًا لار َهنل َََََْ}فالحقيقة نحح: جعلت المباع في الحعاء  ومنه احله لعدال : 

اأ نحددح: ي لددت فددي ا مدد  ولكلمددت فددي شدد،    والمجدد257البقدد و   {ف   َللاَخَاً للونَ ََ

ًَََوَاَلازَعْوَّ ََْ}  ونحدح 208البقد و   {ا ْخنلَّياَف يَاًسِّللص  َنَافَّلةيََ}هاجبك  ومنه احله لعال : 

. غي  أنها في وعض ا هيا  اد ل اي  ر ل ل فبقب ع معند  43ا نفال   {ف يَاًص َنْر 

  أر:  لد  9 ب ا يم   {اَأَيْو يَ ن َْف يَأَفصيَاه    ْفَرَ َُّ}انبهاء الغاية منها  نحح احله لعال : 
 .  66أفحا هم

 . البقارع بيب رالباءل و رفيل.3
أ. رالباءل: لفيد الباء معن  القدم  بل  ي أال أه فده  ولدذا   دت وجدحاأ 
ذك  الفعل معها نحح: أادم وداهلل لدبفعلب وي حلهدا علد  الضدمي  نحدح: ودك  فعلدب  

ب ع مب رفيل معن  الظ فية. ومدب شدحا د ذلدك احلده لعدال : غي  أ  رالباءل اد لق



مجلة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية 

2009لسنة  األولاجمللد الثالث  العدد   issn:2071-6028 
367  

 {ًَََقَوَْنَصَرَنَّ نَاًلَّ نَُ بَوْر }  واحله لعال : 67أر: في يد  26بل عم ا    {ُ  َو كََاًصعَ ْرن}
اَََأََْحَ ْاَاَإ ًَىَننيَِىَََأَخ    َأَ َْتَبَي ءاًَ قَيْن  َّمَ}  أر: في بدر  واحله لعال : 123بل عم ا   

 {ََنَللاَنَّاْللسََُ جَان للغ َاًصيَرُْ لليِّ}  أر: فددي م دد   واحلدده لعددال : 87يددحن    {ُ م صْللرََُن نيتللاي
َََإ نَّ َّلل ًََْوَمنللرَُّ ََعَلَلل ْ   َْننصْللب غ نيََ}  أر: فددي جانددب الغ بددي  واحلدده لعددال : 44الق ددص  

   أر: وفي الليل.38  37ال افاة   {ََُ اًلَّ ْ  
جَعَل َََ}رالباءل  ومدب شدحا د ذلدك احلده لعدال :  ب. واد لقب ع رفيل معن 

. وادد جعلهدا ابدب  شدام 11الشدحر    {ًَ َّ َْن  َْأَنصفَّس  َّ َْأَزصََاجايَََن  ََاًص َنصعَام َأَزصََاجايَيَيصرَأَّنَّ َْف    
 .  68للبعليل محافقا، للزمخش ر في ذلك

 . البقارع بيب رالباءل و رعبل.4
حب مفيدددو معندد  رالمجدداوأول مقب ضددة  ددذا أ. رالبدداءل: اددد لدد،لي فددي ا سددل

ََيَلليْمََتَشَللقَّلنَاًس للمَاءنَُ اًصيَمَللام َََنَّللزِّلَََ}   ومددب شددحا د ذلددك احلدده لعددال :69المعندد  مددب رعددبل

 {فَاِْلل َلصَُ لل  َخَللب  ايََ}أر: عددب الغمددام  واحلدده لعددال :  25  الف اددا  {اًصمَ ئ  َللةََّتَاْللز ي  َ
 {يَسْللعَىَنَّلليرنهن ََُْلل ْ ََأَيْللو ي   َََُْ  َيْمَللان    ََْ}احلدده لعددال :   و 70  أر: عندده  بيدد ا، 58الف اددا   
 .71  أر: بيب أيديهم وعب أيمانهم12الحديد  

ب. رعددبل: هدد   يفيددد معندد  المجدداوأو  نحددح: سدداف ة عددب البلددد  ورميددت 
  غيدد  أنهددا لفيددد معدداني أ دد   منهددا اددد لدد،لي ومعندد  رالبدداءل 72الدددهم عددب القددحا
  أر: 3الدنجم   ِ{ََنَاَيَاْف لنَعَل  َاًص َليَََ}شحا د ذلك احله لعال :  مقب ضة معناه  ومب

 .73والهح  
 . البقارع بيب رالباءل و رعل ل.5

أ. رالباءل: اد ل،لي مفيدو معن  االسبعالء مقب ضة  ذا المعن  مدب رعلد ل  
بل عمد ا    {فَار َينلؤَ ِّه َإ ًَ ْلكَََََن  َْأَهْ  َاًص  وَا  َنَ َْإ  َْتَ صنَاْ نَُ ق اْ}ومب شحا د ذلك احله لعال : 

إ ًَّاَنَمَاَأَن اْوَّ َّ َْعَلَىَأَخ    َن  َْ}  والدليل عل  ذلك ما وري في احله لعال : 75 آنَان َّ َْعَلَ ْ َ  هَ َص

 . 64يحسف   {قَبْ َّ
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  أر: علديهم  30المطففديب   {ََإ ذَاَنَرَُّاَُ    َْيَوَيَلانَزنَ ََ}ومب ذلك احله لعال : 

  {ََإ نَّ َّلللل ًََْوَمنللللرَُّ ََعَلَلللل ْ   َْننصْللللب غ نيََ}دليل علدددد  ذلددددك مددددا وري فددددي احلدددده لعددددال : والدددد
 .137ال افاة  

  74ب. رعلدد ل: لفيددد معندد  االسددبعالء  ولكنهددا اددد لدد،لي مفيدددو معندد  البدداء
  أر: لمد و  137ال افاة   {منرَُّ ََعَلَ ْ   َْننصْب غ نيَ}ًَوومب شحا د ذلك احله لعال : 

   بهم.
ًََ ْ َلاَََهنل ََََْمنرَُّ َ}ًَوََوالدليل عل  أ  رعل ل ومعن  الباء ما جاء في احله لعال :

 . 105يحسف   {عَاْ َاَننعْر ََّي َ

ًصَغلل َََََََ}حَومب شحا د ذلدك أيضدا،  احلده لعدال :  ًَّلاَا  {ق  للكََعَللىََأْ َالََأقَّليَلََعَللىَاًلَّل  َإ 
ل: هقيد، ه21 أ أبدي بدب كعدب رة  أر: هقيد، ود،  ال أادحل  وادد اد105ا ع ا   

 .  75بي
 . البقارع بيب رالباءل و رمبل.6

أ. رالباءل: اد ل ي في ا سلحب مفيددو معند  الببعديض مقب ضدة  دذا المعند  
  6اإلنددا    {عَ ْالايَيَشْلرَ نَُ  َلاَع بَلا نَاًلَّل  َََََ}  ومب شحا د ذلك احله لعال : 76مب رمبل

 أر: يش ب منها عباي  . 
  نحددح احلدده لعددال : 77فيددد اببددداء الغايددة مطلقددا، ماانددا، أو أمانددا، ب. رمددبل: ل

   1اإلسددد اء   {ِنلللبْغَا ََاًَّلللي كَأَِْلللرََُِ عَبْلللو ه ًََللل ْ  َن للل ََاًصمَسْلللج و َاًصغَلللرَام َإ ًَلللىَاًصمَسْلللج و َاًص َقصصَلللَى}
 .  78: رفمط نا مب الجمعة  ل  الجمعةلواحله 

ب ضددة  ددذا المعندد  مددب رالبدداءل  واددد لدد،لي رمددبل مفيدددو معندد  االسددبعانة مق
  أر: ينظد و  وطد   45الشحر    {ن  َْطَرْف َخَف يٍّ}ومب شحا د ذلك احله لعال : 
و بياة ا بنية هه  فيها أ  رمدبل ومعند  البداء  79 في  وعل   ذا أوري اله ور  ِعدَّ

وكقحلده لعدال :    أر: ود،م    11ال عدد   {يَغْفََِّينَ نَن ل َْأَنْلر َاًلَّل  َََ}نحح احله لعال : 

   أر: و،م ه. 15غاف    {ينلصق يَاًرَُّ ََن  َْأَنْر ه }



مجلة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية 

2009لسنة  األولاجمللد الثالث  العدد   issn:2071-6028 
369  

أَنْر ََِ مكَه يََحَوَّىَنَفصلَب َاًصفَجْر }وكقحله لعال :  رَُِّ   َْن  َْنَّ َِّ ف   َاَُ إ ذص َ  ََاًرَُّ َن اًصمَ ئ  َةََّ  {تَاَز لََّ
   أر: وال أم  سالم.5  4القدر  

 رعبل.  . البقارع بيب رعل ل و7
أ. رعلدد ل: لفيددد معندد  االسددبعالء  سددحاء كددا  االسددبعالء هقيقيددا، نحددح احلدده 

  أم مجاأ ددا، نحددح احلدده لعددال : 22المفمنددح    {ََعَلَ ْ َللاَََعَلَللىَاًصفَّلصللك َتَّغْمَلَّللي َ}لعددال : 

اددد    غيدد  أنهددا فددي وعددض ا هيددا 14الشددع اء   {ًَََ نلل َْعَلَللي َذَنصللغكَفَ َخَللافنَأَ َْيَقصوَّلَّللي  ََ}
لقبدد ع رمعندد  المجدداوأول مدددب رعددبل  ومددب شددحا د ذلدددك اددحل احيددف بددب سدددليم 

 العقيلي: 
اب وووووووإا  وووووووح  ا ا الارضوووووووح ا  ووووووو د

ا

اوع وووووووووووُ ااام ع  ووووووووووو ارضوووووووووووالاا
ا

 .  80أر: عنِّي
ب. رعددبل: لفيددد معندد  المجدداوأو  واددد لخدد ج عددب  ددذا المعندد  فبفيددد معندد  

ََنَل َْيَبْعَل صَفَإ نَّمَلاََََ}لعدال : االسبعالء مقب ضة  ياه مب رعل ل  ومب شدحا د ذلدك احلده 

  وايددل:    الفعددل روخددل وضددبل 81  أر: علدد  نفددده38محمددد   {يَبْعَلل ََّعَلل َْنَفصس لل  ََ
يبعدددديا  روعلددد ل لدددارو و روعدددبل أ ددد    وا جدددحي أ  يادددح  هدددال لعدددديهما روعدددبل 

  و ندا  مدب يدد   أ  ذلدك ادد يادح  مدب وداب لضددميب 82مبضدمنيب معند : اإلمددا 
ندد  نقيضدده الفعددل رل دددال  هيدد     مددب أاددحلهم همددل النقدديض الفعددل روخددلل مع
 عل  النقيض.  

إ نِّليَأَحْبَبْلسنَحنلغ َاًصعَ ْلر َعَل َْذ نصلر َََََََ}ومب شحا د البقدارع  ندا أيضدا، احلده لعدال : 

   أر: ادمت الخي  عل  ذك  ربي. 32ص   {رَُِّي
 . البقارع بيب رعل ل و رالالمل.8

ل  دح أههدد  معانيهدا  فانهددا أهياندا، اددد لدد،لي أ.  ذا كدا  االسددبعالء فدي رعلدد 
مفيدو معن  البعليل مقب ضة  ذا المعن  مب رالالمل  ومب شحا د ذلدك احلده لعدال : 

  أر: لهدايبه  ياكم  ولكح  رعلد ل ومعند  185البق و   {ًََ وَّ َبِّرنَاَاًلَّ ََعَلَىَنَاَهَوَانَّ ْ}
 .83أ في الح   ضعيفرالمل العلة  ولكب الدميب الحلبي ي   أ  المجا
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ب. واد ل،لي رالالمل مفيدو معن  االسبعالء الحقيقي والمجاأر مقب ضة  دذا 
اإلسد اء   {يَع لرَُّ ًََ لص َذصقَلا  َِنلج وايَََ}المعن  مب رعل ل  ومب شحا د ذلك احله لعدال : 

 {انَلاًَ جَاْب ل  ََََإ ذَاَنَلَّ َاًص  نصسَلا ََاًضُّلرَُّ َعََََ}  ونحدح احلده لعدال : 84  أر: عل  ا ذاا 107

ال افاة   {فَلَم اَأَِْلَمَاَََتَلَّ نًَ لصجَب ني }  أر: يعانا عل  جنبه  واحله لعال : 12يحن   
   أر: ولله عل  الجبيب.153

إ  َْأَحْسَلاْوَّ َْأَحْسَلاْوَّ ًََْ َنصفَّس ل َّ َََْإ  ََََْ}ومب شحا د االسبعالء المجداأر احلده لعدال : 

   أر: وم  أس،لم فعليها.  7 اء  اإلس {أََِ صتَّ َْفَلَ َا
 . البقارع بيب رعل ل و رفيل.9

أ. اد ل،لي رعل ل مفيدو معن  الظ فية مقب ضة  ذا المعن  مب رفيل  ومب 
  أر: 102البقد و   ِنللَ ْمَا َ{َََاتَّبَعنياَنَاَتَوصلَّلياَاًش ل َاط نينَعَلَلىَننلصلك ََََ}شحا د ذلك احله لعال :

 .85ملك سليما  في ملك سليما   أو في أمب
  15الق دص  {ََ َخَ ََاًصمَو ياَةََعَلَلىَح لني َ َفصلَلة َََ}ومب الشحا د أيضا، احله لعال :

 86أر: في هيب غفلةج 
 .87ومب ذلك احلهم: ركا  كذا عل  عهد فال ل أر: في عهده

ب. لدد،لي رفدديل مفيدددو معندد  االسددبعالء مقب ضددة  ددذا المعندد  مددب رعلدد ل  
اًا عص  }ومب شحا د ذلك احله لعال :    أر: عل  جذوع 71ته  {ًََََ َّاَلِّبَا  َّ َْف يَجنيََّعَ 

  أر: يددبمعح  38الطدحر   {أَمًََْ نل َِْنللَّ كَيَسْلوَم عني ََف  ل  ََََ}  ونحح احله لعدال : 88النخل
 .  89عليه
 . البقارع بيب رعل ل و رمبل.10

لمعند  أ. ل،لي رعل ل في ا سلحب مفيدو معن  اببداء الغايدة مقب ضدة  دذا ا
 {اًَّللي ي ََإ ذَاَانصوَللاًَّياَعَلَللىَاًا للاس َيَسْللوَيْفَّي ََََ}  ومددب شددحا د ذلددك احلدده لعددال : 90مددب رمددبل

 {ن  ََاًَّي ي ََاِْوَغَل َعَلَ ْ   نَاًص ًَََْ َلا  َ}. ونحح احله لعال : 91  أر: مب الناا2المطففيب  
   أر: اسبح، منهم  وليا . 157المائدو  
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ََنَصَلرْنَاهنََ}معن  رعل ل  ومب شدحا د ذلدك احلده لعدال : ب. واد ل،لي رمبل و

  وايدل: ضدمب رن د ناهل 92  أر: علد  القدحم77ا نبيداء   {ن  ََاًصقَيْم َاًَّلي ي ََنَليَُّنياَُ ايات اَلاَََ
 معن  رمنعناه أو ع مناهل.

 . البقارع بيب رعبل و رالالمل.11
عندد  مددب رالددالمل  أ. واددد لدد،لي رعددبل لفيددد معندد  البعليددل مقب ضددة  ددذا الم 

  114البحبدة   {ََنَاَنَا ََاِْو يصفَارنَإ ُْرَاه   ًََ  ُ    َإ ًَّاَعَ َْنَيْع وَة }ومب شحا د ذلك احله لعال :
 .93أر: لمحعدو

  53 دحي   {ََنَاَنَغْل نَُ وَلار ن يَآً  َو اَلاَعَل َْقَيًْ لكََََََ}ومب الشحا د أيضا، احله لعال : 
   أر: لها.36البق و   { َزًََّ نمَاَاًش  ْفَا نَعَاْ َافَ}. واحله لعال : 94أر: لقحلك

   أر:  م ر.82الكهف   {ََنَاَفَعَلصوَّ نَعَ َْأَنْر ك}ومنه احله لعال : 
ب. واددد لدد،لي رالددالمل ومعندد  رعددبل  أر لفيددد معندد  المجدداوأو  نحددح احلدده 

   أر: عب أوال م.38ا ع ا    {ينَاقَاًَسَْأَّخْرَاهن ًَْ  ََّالهن َْرَُ اَاَهَؤنالء َأَََلُّ}لعال : 
الََاًَّي ي ََنَفَرنَاًَ لَّي ي ََآنَانياًََليَْنَلا ََخَ ْلرايَنَلاََِلبَقَّينَاََََََ}ََقَومب الشحا د أيضا، احله لعال : 

   أر: اال الذيب كف وا عب الذيب بمنحا. 11ا هقا    {إ ًَ ْ  
 . البقارع بيب رعبل و رمبل.12

  رمدبل أر لفيدد معند  اببدداء الغايدة  ومدب شدحا د أ. واد ل،لي رعبل ومعند
  أر: 25الشدحر    {ََهنيََاًَّي كَيَقصبَ ََّاًوَّيَُةََعَل َْع بَلا  ه َََيَعْفَّليَعَل  َاًس ل ِّئَاُ َََََ}ذلك احله لعدال : 

 .95مب عبايه
  أر: 16ا هقددا    {أًَََّئ للكََاًَّللي ي ََنَوَقَب لل ََّعَللاْ ن َْأَحْسَلل ََنَللاَعَم لَّللياَََ}واحلدده لعددال : 

فَوَّقَّبِّل ََن ل َْأَحَلو ه مَاًََََل َََََْ}منهم  والدليل أ  رعبل ومعن  رمبل ما وري في احله لعدال : 

 .27المائدو   {ينوَقَب  صَن  ََاًصاخَر 
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ب. واد ل،لي: رمبل ومعن  رعبل فبفيدد معند  المجداوأو  نحدح احلده لعدال : 
  أر: في غفلة عب  دذا  ونحدح احلده لعدال : 97ا نبياء   {قَوَْنَّا اَف يَ َفصلَة َن  َْهَيَا}

   أر: عب ذك   .22الزم    {فَيَيْ ًٌَ لصقَاِ  َة َقَّلَّيُن ن َْن  َْذ نصر َاًلَّ  }

  4اد  ش   {أَطصعَمَ ن َْن  َْجنيع َََآنَاَ ن َْن  َْخَليْف َ}ومب الشحا د أيضا، احله لعال : 
ْمةلومب ذلك احلنا: رأتعمه مب جحعج  وكداه مب ُع و   .96ر  وسقاه مب الْعيو

كما يقال: رهد؛ني فال  مب فال ل ومعن  رعنهل  واحلنا: رلهيدت مدب فدال ل 
 .  97أر: عنه

 . البقارع بيب رفيل و رالالمل.13
أ. رفيل: البي لفيد معن  الظ فيدة  ادد لخد ج عنده  لد   فدايو معند  رالدالمل  

 {ً  َّ  َاًَّلللي كًََّمْوَّا ا للليَف  للل  ََفَللليَ}فبفيدددد معنددد  البعليدددل أو الددددببية  نحدددح احلددده لعدددال :
   أر: لمبنني  جله. 32يحسف 

ًصلاخ َرة َََََََََ}ومب الشحا د أيضا، احله لعدال :  ََا َََرْحَموَّل نَف ليَاًلوُّنصَ اَ ًَلْيالََفضصل ََّاًلَّل  ََعَللْ  َّْ َ ََ

   أر:  جل  فاضبكم فيه. 14النحر   {ًَمَس  َّ َْف يَنَاَأَفَضصوَّ َْف    
فيد معن  رالبعليدلل  وادد لخد ج عنده  لد   فدايو معند  الظ فيدة ب. رالالمل: ل

يَسْل ًَينَكََعَل  َاًس لاعَة ََََ}عل  سبيل االاب اع مب رفيل  ومب شدحا د ذلدك احلده لعدال : 

 يجليهدا فدي   أر: ال187ا ع ا    {أَي ا ََننرَِْاهَاَقَّ صَإ نَّمَاَع لصمن َاَع اْوََرَُِّيَالَينجَلِّ  َاًَ يَقصو  َاَإ ًَّاَهنيَ
 وابها  ال  ح. 

 {ََنَضَلللبنَاًصمَللليَاز ي ََاًصق سْلللمًََ  َللليْم َاًصق  َانَلللة َ}ومدددب شدددحا د ذلدددك أيضدددا، احلددده لعدددال : 
   أر: ونضع المحاأ ب في يحم القيامة.47ا نبياء 

  أر: فددي هيددالي. 24الفجدد    {يَللاًََ ْوَا لليَقَللو نْسنًَ غَ َللات ي}ونحددح احلدده لعددال : 
 .  98دبيله  أر: مض  في سبيلهوكقحلهم: مض  ل

وبعددد ف،هدددب أنددي اددد ألممددت فددي ال ددفحاة الددداوقة مددع رهددا  و البقددارع 
النححر في الق ب  الك  مل وما يجب أ  يقدال فدي  دذه الظدا  و اللغح دة الع بيدة البدي 
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كا  لها جحي دا وأ؛  دا فدي الددرا النحدحر  فقدد لع فدت عليهدا لع  فدا، ولنظيد ا،  لغدة 
بعدت ههددحر الم دطل  فددي الددرا النحددحر  ؛دم امددت بدراسدة معظددم واادطالها،  ولب

الشحا د في الق ب  الك  م هحل  دذه الظدا  و.    اسد،ل أ  ينفدع بهدذا البحد  مدب 
 شاء  نه نعم المحل  ونعم الن ي . 
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 الم اير والم اجع

 الق ب  الك  م.
 أيب الكالب  البب ابيبة  لحقي، محمد محيي الديب عبد الحميد  بي وة.  .1
  لحقيدد، عبددد  ل415ا أ يددة فددي علددم الحدد و   لعلددي بددب محمددد الهدد ور رة .2

 -  1413اللانيددة  يمشدد،  مجمددع اللغددة الع بيددة   المعدديب الملددحهي  الطبعددة
 م. 1993

  لحقيدد، فددايز  ل911ا شددباه والنظددائ  فددي النحددح  لجددالل الددديب الددديحتي رة .3
 م. 1993ل هيني  يار الكباب الع بي  بي وة  

ا اددحل فددي النحددح   بددي وادد  محمددد بددب سددهيل بددب سدد اج النحددحر البغددداير  .4
ب الفبلددي  الطبعددة اللاللددة  مفسددددة   لحقيدد، الدددكبحر عبددد الحددددي ل316رة

 م. 1996 -  1417ال سالة  بي وة  

  لحقيدد،  ل542ا مددالي الشددج  ة   بددي الدددعاياة  بددة   بددب الشددج ر رة .5
 محمد محمحي الطناهي  مطبعة الخانجي القا  و.

اإلن ا  في مدائل الخال  بيب النحح يب الب د  يب والكدحفييب   بدي الب كداة  .6
  لحقيدد، هدددب همددد  الطبعددة اللانيددة  يار الكبددب العلميددة   ل577ا نبددارر رة

 م.2007 -  1428بي وة  

   ل616الببيددا  فددي  عدد اب القدد ب    بددي البقدداء عبددد   الحددديب العابدد ر رة .7
 لحقي، علي محمد البجاور  المطبعة البحفيقية  القا  و.

  لحقي،  ل749الجن  الداني في ه و  المعاني  لحدب بب ااسم الم اير رة .8
الدددكبحر فخدد  الددديب ابدداوو   محمددد نددديم فاضددل  الطبعددة ا ولدد   يار الكبددب 

 م.1993 -  1431العلمية  بي وة

 هاشية ال با  عل  ش ح ا شمحني  مطبعة الحلبي  القا  و.  .9
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  لحقيدد، محمددد علددي  ل392الخ ددائص   بددي الفددب  علمددا  بددب جنددي رة .10
 م.1952 -  1371النجار  م   

ي علدددحم الكبددداب الماندددح   أهمدددد بدددب يحسدددف المعددد و  الددددر الم دددح  فددد .11
  لحقيدد، الدددكبحر أهمددد محمددد الخدد اك  الطبعددة  ل756والدددميب الحلبددي  رة

 م.1994 -  1415ا ول   يار القلم  يمش،  

 ييحا  كلي  عزو  نش   ن ر بي ا  الجزائ .  .12

 رسائل ابب كمال واشا  الطبعة ا ول   ال  اع. .13

  لحقيد، أهمدد  ل702المعاني  للمدالقي رة راف المباني في ش ح ه و  .14
 م.1975 -  1395محمد الخ اك  مجمع اللغة الع بية  يمش،  

  لحقيد، محمدد  ل769ش ح ابب عقيل  لبهداء الدديب عبدد   بدب عقيدل رة .15
 م.1996 -  1417محيي الديب عبد الحميد  الماببة الع   ة  بي وة  

ب محمددددد ا شددددمحني شدددد ح ا شددددمحني علدددد  ألفيددددة ابددددب مالددددك  لعلددددي بدددد .16
  لحقيد، محمدد محيدي الدديب عبدد الحميدد  الطبعدة ا ولد   القدا  و   ل982رة

 م. 1955 -  1375

  .1342ش ح ألفية ابب مالك البب الناهم  المطبعة العلح ة في النجف   .17

  لحقيد، الددكبحر عبدد  ل762ش ح البدهيل البب مالك الطدائي الجيداني رة .18
بددور المخبدح   الطبعدة ا ولد    جد  للطباعدة ال همب الديد  والدكبحر محمد 

 م.1990 -  1420والنش   

  يار  ل905ش ح الب     علد  البحضدي   لخالدد بدب عبدد   ا أ د ر رة .19
  هياء الكبب الع بية.

  لحقيد، عبدد  ل672ش ح الكافية الشدافية  البدب مالدك الطدائي الجيداني رة .20
مح  للبددد اث  مادددة الما مدددة  المدددنعم أهمدددد    ددددر  الطبعدددة ا ولددد   يار المددد،

 م. 1982 -  1402

   مطبعة ماببة المبنبي  القا  و.  ل643ش ح المف ل البب يعيش رة .21
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ال ددددحاح لدددداج اللغددددة واددددحاح الع بيددددة  إلسددددماعيل بددددب همدددداي الجددددح  ر  .22
   لحقي، أهمد عبد الغفحر العطار  يار الحضارو الع بية  بي وة. ل393رة

   ل256مددد بددب  سددماعيل البخددارر رةاددحي  البخددارر   بددي عبددد   مح .23
 اعبن  وه أبح اهيب الك مي  بيت ا فكار الدولية للنش . 

   يار الفك   بي وة.  ل817القامحا المحيط  لمجد الديب الفي وأبواير رة .24

  لحقيدد،  ل180كبدداب سدديبح ه   بددي وشدد  عمدد و بددب علمددا  بددب انبدد  رة .25
 .وش ح عبد الدالم محمد  ارو   يار الجيل  بي وة

الكشددا  عددب هقددائ، البنز ددل وعيددح  ا ااو ددل فددي وجددحه الب،و ددل  لجددار    .26
   يار المع فة  بي وة.  ل538الزمخش ر رة

  لحقيدد، مدداأ  مبددار   الطبعددة  ل337الالمدداة  بددي القاسددم الزجدداجي رة .27
 م.1985 -  1405اللانية  يار الفك   يمش،  

بدب منظدحر الم د ر  لدا  الع ب   بي الفضل جمال الديب محمدد بدب ماد م .28
م لده العالمدة الشديخ عبدد   العاليلدي   عدداي ول دنيف يحسدف  ل711رة   ادَّ

  ياك ونديم م عشلي  يار المعار   القا  و.

  لحقيد، علدي النجددر   ل392المحبدب   بي  الفب  علما  بدب جندي رة .29
 م.1986وب   ب  مطبعة المجل  ا عل  للشفو  اإلسالمية  القا  و  

   ل911ع الددددعيدو فدددي شددد ح الف  دددو  لجدددالل الدددديب الدددديحتي رةالمطددال .30
 الطبعة ا ول   وغداي.

  لحقي، الدكبحر عبد الفباح  سدماعيل  ل384معاني الح و   لل ماني  رة .31
 شلبي  يار النهضة م   للطبع والنش   القا  و.

معددداني النحدددح  لفاضدددل ادددال  الددددام ائي  يار الحامدددة للطباعدددة والنشددد    .32
 م.1991المحال  

 المعجم الحسيط  الطبعة اللاللة  مجمع اللغة الع بية  القا  و.  .33

   دد َّج  ل761مغندي اللبيدب عددب كبدب ا عار ددب  البدب  شددام ا ن دارر رة .34
بيالدده وعلَّدد، عليدده أبددح عبددد   علددي عاشددحر الجنددحبي  الطبعددة ا ولدد   يار 

 م. 2001 -  1421 هياء الب اث الع بي  بي وة  

  لحقيدد، محمددد  ل285العبدداا محمددد بددب يز ددد المبدد ي رة المقبضددب  بددي .35
عبددد الخددال، عظيمددة  مطبعددة المجلدد  ا علدد  للشددفو  اإلسددالمية  القددا  و  

1399.  

 النحح الحافي  لعباا هدب  مطبعة يار المعار   القا  و. .36
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   ل911 مددع الهحامددع شدد ح جمددع الجحامددع  لجددالل الددديب الددديحتي رة  .37
 م.1950 ول    ي ا   لحقي، النعداني  الطبعة ا


