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ة  رفيَّ واهد الّنحوّية والصَّ  الشَّ

بّيِّ أبي طا من شعر شيخ األباطح   ملسو هيلع هللا ىلص لب َعّمِّ النَّ
 مجعان بن بنيوس بن مجعان السيَّالي د.

 :  ملّخص البحث

جاء البحث يف مقّدمة تضمَّنت أسباب اختيار املوضوع، يتلوها متهيدد يتضدمن   
ّّة  لتةسدم مدا يشد      حملة موجزة ال هتمام العرب بالّشعر عاّمة والشَّواهد بصةة خا

 ، وخامتة وفهارس فنية: عليهم من ألةاظ وقواعد، ويتلوهما فصالن
 وفيه ثالثة مباحث: : الةص  اأَلوَّل

املبحث اأَلوَّل: عن أبي طالب بصورة موجزة، من حيدث مولدد ، وبسدبه، وم ابتده،     
 يف بشر الدَّعوة اإِلسالميَّة، ورعايته له.  ملسو هيلع هللا ىلصوشعر ، ومؤازرته للرَّسوِل 

 شعر أبي طالب. : يتضمن التعريف ببعض الدراسات السابقة عن الثابي واملبحث
 : يتم فيه التعريف بالشَّاهد النَّحوّي، والةرق بينه وبني املثال. الثواملبحث الثَّ

: فيتم فيه عرض الشَّواهد الّنحوّية والصرفّية من شعر أبدي طالدب،   الةص  الثَّابيأمَّا 
وفق ترتيب  ًةمع توثيق بسبتها له، ومناقشتها من خالل عرضها على كتب الّنحو، مرّتب

 ابن مالك ألبواب النحو والصرف يف األلةّية. 

ّّ  إليها البحث.  ّجلْتيتلو ذلك خامتة ُس  فيها أهّم النتائج الَّيت تو
، واملوضدوعات، وقائمدة   ، والشعر والرجدز ّي  البحث بةهارس فنّية لآلياتوُذ

 . باملصادر واملراجع

 التَّوفيق والسَّداد يف القول والعم . اهللسائاًل 
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Grammatical Evidences from Abi Talep,s poetry 

 (Uncle of Prophet Mohammed) 

 

ABSTRACT 

Study and presentation the research included an introduction 

which shows the reasons of choosing this subject. Next, there is a 

preface showing the Arab,s concern of poetry as general and 

grammatical evidence as special, to explain what might be 

problematic either in words or grammar. Then in the following two 

chapters I discus, in the first one is briefly about Abi Talip, his 

birth, lineage, rank and his poetry. Also his role in supporting 

Prophet Mohammed to propagate his message. The second topic is 

about grammatical evidence and how it differs from proverb.  

In the second chapter, I discuss the most important 

grammatical evidences in Abi Talip poetry, their authenticity to 

him, discussing them through comparing ordering them according 

to Alfiat Ibn Malek. 

Finally there is a conclusion which includes the most 

important index showing Quranic verses, poetic verses, topic and a 

list of references.  

I ask good success in both actions and words 

The researcher.  
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 :  املقّدمة

احلمُد للَّه الَّذي جع  معجدزة خداا األببيداء والّرسد  القدرآن ال دريم  الَّدذي        
ڳ ڳ ڳ ڱ چيأتيه الباط  من بني يديه وال من خلةه، وتعهَّد حبةظده قدائاًل:    ال

 حتدددَّى بدده أربدداب الةصدداحة، وجعلدده معجددزًة خالدددة، ٩: احلجددر چڱ ڱ ڱ
ة، بعد أْن بلغوا الّذروة فيهما، فجداء معجدز ا يف ألةاظده، وتراكيبده، وبالغتده،      والبالغ
  ....،ومعابيه

ڀ ٺ  ڀچ( قائاًل: ّدى به الثَّقلني ااإلب  وانجّنَفَبَهَر به خم األمم، وحت

 چٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ

  (ِإنَّ ِمدَن البيداِن َلِسدْحر ا   ا : والسَّالم على النَّيبِّ األمّي القائد   ، والصَّالة٨٨اإلسراء: 
سددّيدبا َّمَّددد وعلددى آلدده وّددحبه مصددابيح الدددتجى، الَّددذين ت تشددغلهم الةتوحددات 
اإِلسالميَّة، وال املطالب الّدبيوّية عن مدارسدة القدرآن وحةظده، وانجلدوس لتةسدم ،      

 والتَّصّدي ملا يسمعوبه من حلن، أو اختالف يف قراءة، أو هلجة. 
 لدِّراسات العربيَّة يف أحضان القرآن ال ريم بذرتها األوىل إب ار الّلحن. وهلذا بشأت ا

فابربى األئمَّة من علماء العربيَّة بدء ا بالصَّحابة خلدمة القرآن من خالل اللُّغدة،  
فةسَّروا غريبه، وحّللوا تراكيبه، وبّينوا مش له، فنمت تلك البذرة املباركة حتَّدى آتدت   

كنوٌز بةيسة يف اللُّغة الَّيت بدأ علماؤها جبمع مةرداتهدا مدن أفدوا     أكلها، فوّلت إلينا 
أّحابها، فأخذوا يف َضمِّ بعضها إىل بعض، حيددوهم يف ذلدك ذوق سدليم، وسدياق     

 جيع  ل ّ  كلمة مع ّاحبتها معنى. 
ف ان من مثار ذلك علدم التَّراكيدب، وعلدم األبنيدة، وعلدوم البالغدة، وعلدم        

 ة، وغمها. األّوات، وعلم الّدالل
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فيده   والعرب قب  بزول القرآن كابت أّمًة أميًَّة تعتمد اعتماد ا كليًّا على الشِّدعر  
وكابدت تعقدد لده األسدواق، وتنصدب لده الِقبداب،         ... ،أخبارها، وأبسابها، وأّيامها
 إللقائه، ومساعه، وبقد . 

يف تةسدم  فامتّد هذا االهتمام إىل علماء العربيَّدة بعدد بدزول القدرآن، فأخدذوا      
 بدن  اهلل عبدد دد مدع    اهلل رمحده  د  نافع  ناا زرق  غريب القرآن بالشِّعر، وما مسدائ   

عنَّا ببعيد، وكتب التَّةسم حافلة باألبيات الّشعرّية، ومثلدها كتدب الغريدب     ملسو هيلع هللا ىلص عّباس
 واملعابي، والنَّحو، والبالغة، وغمها من فنون املعرفة. 

ة عند علماء العربيَّة، فأّبح دلياًل ُتَثبَّدُت  ولقد بال الشَّاهد الّشعرّي حظوًة كبم
به قاعدة، أو ُيْدَفُع به رأي ال ُحجَّة عليه مدن قدرآن، أو حدديث، أو فصديح قدول، أو      

 مث . 

وهذا الولع ال بم، واالعتزاز بالّشدعر أخدرل لندا بةدائ  مدن الدّدواوين الَّديت        
، ابدن السدّ يت  ، وبن جّندي امجعت، وابربى علماء العربيَّة لشرحها وتةسم غريبها، كد 

 ، وغمهم. النحَّاسو

 وفريق آخر اهتمَّ بأوزابه وقوافيه. 

وُشِغَ  عدٌد كبم من علماء العربيَّة بتتّبع الشَّاهد الشِّدعرّي يف الدثاا العربدي،    
وفق زمن االحتجال امُلتعارف عليه، وموضعه. فاهتمتوا به من حيث قائلده، وروايتده،   

 وتراكيبه، وتةسم غريبه، وُج ت كتب العربيَّة حافلة بذلك.  ومواضع االستشهاد به،

احلصدر:   فُألِّةت يف الشَّاهد الّشعرّي مؤّلةات عّدة، منهدا علدى سدبي  املثدال ال    
 سديبويه ، وشدرح أبيدات   بدن السدمايف  ال سديبويه ، شرح أبيات ةارسيكتاب الشِّعر لل

يضداح شدواهد اإليضداح،    ، وإبدن السديد  ، واحلل  يف شرح أبيات انجمد  ال نحَّاسلل
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، عدي  ( للواملقاّدد النحويدة االشَّدواهد ال دربى    ، بن بريوشرح شواهد اإليضاح ال
، سديوطي ، وشدرح شدواهد املغد  لل   ةخر الددِّين اخلدوارزمي  وشرح شواهد املةّص  ل

 ، وخزابة األدب، وغمها. بغداديوشرح أبيات املغ  لل

 دم العلمداء، فأخدذوا ينّقبدون يف     وورا هذا الولع بالشَّاهد الّشعرّي أحةاد تل
ليستخرجوا الشَّواهد الّشعرّية، ويبّينوا مواضع االحتجال بها، وَّاولة  الثاا العربي 

شرحها وترتيبها ما أم ن يدفعهم لذلك الوقوف على أسرار اللُّغة العربيَّة ومجالّياتها. 
العربيَّدة عامَّدة،   فقّدموا لنا يف العصر احلديث دراسدات  وفهدارس للشَّدواهد يف كتدب     
َّة، ومنها: املعجم املةّص  يف شواهد اللُّغة العربيَّة إل ، ميد  يعقدوب  وكتب النَّحو خا

واملعجم املةّص  يف شواهد النَّحو الّشدعرّية إلميد  يعقدوب، وشدرح شدواهد معدابي       
، الدد مجعدة  ، خلسديبويه ، وشواهد الّشعر يف كتاب باّر حسنيللّدكتور  ةّراءالقرآن لل

، وأبيدات  جنداح أمحدد الظهدار   واهد الّشعرّية يف كتاب دالئ  اإلعجاز، للدّدكتورة  والشَّ
السَّدالم   عبدد ، ومعجم شدواهد العربيَّدة ل  شعاع املنصورالنَّحو يف تةسم البحر احمليط، ل

، والشَّداهد الّشدعرّي يف   حنَّا حدّداد ، ومعجم شواهد النَّحو الّشعرّية للدكتور/ هارون
الشَّدواهد   ْترَسد ، وُدَّمَّدد الباتد   للدّدكتور/   (ة توثيقّية تطبيقّيةدراساالّنحو العربي 

 ، وغمهم. الةرزدق، وجرير، واألعشى، وامرئ القي الّشعرّية ل ثم من الّشعراء ك

سهُم يف خدمة العلم وطاّلبده، وذلدك بعدرض    ُيلّم  اخُلَطى  لهذا البحث يتو
، جاهدد ا يف توثيقهدا،   ملسو هيلع هللا ىلص عمِّ الرَّسدولِ  لبأبي طاالشَّواهد النَّحوّية والصَّرفيَّة يف شعر 

 وحتديد مواقع االستشهاد بها يدفع  لذلك أموٌر، منها: 
الةثة الَّيت عاش فيها، فهي من ّلب عصور االحتجال، وكذلك التَّعريف بهدذا   -1

 احلّق.  ومّ نه من بشر دعوة،  ملسو هيلع هللا ىلص العلم الَّذي ّرف جهد  ووقته ملناّرة الرَّسوِل
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أثناء بزول الوحي،  ملسو هيلع هللا ىلص من فصاحة وبالغة، ومالزمته للنَّيبِّ طالب أبوما ُعِرف به  -2
 . ملسو هيلع هللا ىلص فجاءت أكثر أبياته سامية  لسمّو من قيلت فيه وهو َّمَّد

 ترّدد االستشهاد بشعر  يف أبواب متعّددة من أبواب النَّحو، ومسائله.  -3

تعّبر عن ّددق عاطةدة دون ت ّلدف، فألةاظده      ملسو هيلع هللا ىلصمناّرته، ومؤازرته للرَّسوِل  -4
 هلة خالية من الّتعقيد اللَّةظّي واملعنوي. س

 موافقة شواهد  لرأي انجمهور.  -5

 يتلّخص يف اآلتي: املنهج املتبع يف البحث وّةي حتليلي و
اليت يقع النظر عليها يف  أبي طالباستخرال الشَّواهد النحوية والصَّرفيَّة من شعر  -1

، وخزابدة  بغددادي ب لل: اشدرح أبيدات مغد  اللَّبيد    تب الشواهد الّنحوية اآلتيدة 
حّندا  ، والدكتور/ إمي  يعقوباألدب، ومعجم شواهد النَّحو الّشعرّية للّدكتور/ 

. وغمها من مطدّوالت كتدب   السَّالم هارون عبد، ومعجم شواهد العربيَّة لحّداد
أختمت كلمة  قدوالنَّحو كارتشاف الّضرب، واملقاّد الشَّافية، وهمع اهلوامع(. 

وألّن األبيات اليت استشدهد  شواهد أخرى   من يندت حتسبا ملا قدامن( يف العنوان 
بها النحاة التأتي على شعر  كله، وإّبما هي أبيات َّددة تناقلتها كتب الشواهد، 

 ّتبت على حسب ترتيب أبواب النَّحو والصرف يف األلةّية. ثمَّ ُر

 توثيق بسبة الشَّواهد للشَّاعر من أربع ُبسخ لديوابه: ا  -2
 . د(ه257البصري املتوّفى  أبو هةَّان املهزميابه الَّذي مجعه اديو - أ

أيض دا بروايدة    أبو هةدان الَّذي مجعه  (أبي طالبديوان شيخ األباطح ا ديوابه املعنون بد - ب
َّمَّدد بداقر   هدد، وحتقيدق الشَّديخ/     3٩2املتوّفى  بن جّنيعن عثمان  عةيف بن أسعد

 األوىل.  قافة اإِلسالميَّة بإيران عن مطبعة النَّهضة د الطَّبعة، والَّذي بشر  جممع إحياء الثَّاحملمودي
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( وكالهمدا  هدد  375 التَّميمي املتدوّفى  علي بن محزة البصريديوابه الَّذي مجعه ا - ت
 ( منشورات دار وم تبة اهلالل. َّمَّد حسن آل ياسنيبتحقيق االشَّيخ 

 أبدي طالدب  ديوان عنوان اب َّمَّد َاْلُتوْبِجيوكذلك شعر  الَّذي مجعه الّدكتور/ 
 م. 1٩٩4هد د 1414 منشورات دار ال تاب العربي د بموت د الطَّبعة األوىل( ملسو هيلع هللا ىلص عّم النَّيبِّ

عدمِّ   أبدي طالدب  غاية املطالب يف شرح ديوان ابعنوان:  أبي طالبدراسة لشعر  - ا
اخلطيددب، املدددّرس يف األزهددر  َّمَّددد خليدد الَّددذي مجعدده وشددرحه/  (ملسو هيلع هللا ىلص الددنَّيبِّ

 م. 1٩51د  1٩50 وُطِبع مبطبعة الشَّعراوي بطنطا عام الشَّريف،

موضع االحتجال به يف كتب النَّحو، ووينّبه على اختالف الرِّواية إن كابت  حّددُي -3
ني وحتدد بيف موضع االستشهاد، وإن ورد يف البيت أكثر من شاهد ذكرها النتحاة ت

 حبورها الشعرية، مع تةسم بعض الغريب فيها. 

خبامتة َتضمَّنْت أهّم النتائج، وفهارس فنّيدة لآليدات، واألبيدات،     وختم البحث
 . ، وقائمة باملصادر واملراجعواملوضوعات

لشَّواهد النَّحوّيدة والصدرفية مدن    ان فيها أسباب اختيار ويسبُق ذلك مقّدمة ُتبّي
ّّة بالّشدعر، أبي طالبشعر   ، مع بيان أسباب اهتمام العرب عاّمة وعلماء العربيَّة خا

واالهتمام بالّشاهد الّشعرّي، مع ذكر بعض انجهود يف دراسة الشَّواهد الّشعرّية، ويتلو 
 يتضّمن ثالثة مباحث:  فصٌ املقّدمة 

 اأَلوَّل: يف التَّعريف بالشَّاعر وعصر . 

الديت تيسدر لندا     -عن شعر أبي طالدب  -: التعريف ببعض الدراسات السابقة بيوالثا
 االطالع عليها. 
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 . التعريف بالّشاهد لغة واّطالح ا، والةرق بني الشَّاهد واملثال :لثالثوا

 . جميب علم ا ينتةع به، إبَُّه مسيع ، وجيعلهبهذا العم أْن ينةع  أسأل واهلل
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 :الفصل اأَلوَّل

 .التعَّريف بأبي طالبد املبحث األول: 
 .الدراسات السابقةاملبحث الثابي:  د

 .اهد واملثالالةرق بني الشَّاملبحث الثالث:  د
 

 :(1)(أبو طالب)شيُخ األباطح 

 امسه ونسبه: 

بن هاشم بن عبد َمَناف بن ُقَصّي بن كالب بن  عبُد َمَناف بن عبد املّطلبهو/ 
بن غالب بن فهر بن مالك بن النَّضر بن كنابدة بدن خز دة بدن      مرَّة بن كعب بن ُلَؤّي

 . (2امدركة بن إلياس بن ُمَضر بن بزار بن معد بن عدبان

فاطمدة  ، وُأمتهما هدي/   ملسو هيلع هللا ىلصوالد الرَّسوِل  بن عبد املّطلب اهللعبد وهو شقيق/ 
بن ُلَؤي بن غالب  بن عائذ بن عمران بن خمزوم بن يقظة بن مرَّة بن كعب بنت عمرو

 . (3ابن فهر بن مالك بن النَّضر

 مولده: 

: حوالي عدام  خبم  وثالثني سنة تقريب ا، أي ملسو هيلع هللا ىلص قب  مولد النَّيبِّ أبو طالبولد 
 . (4ام تقريب ا 535

 : ملسو هيلع هللا ىلص كفالته للنَّيبِّ

بعد وفاة  د  ملسو هيلع هللا ىلص الَّذي كة  النَّيبَّ عبَد املّطلب ملسو هيلع هللا ىلص عندما َحَضرت الوفاُة جدَّ النَّيبِّ
مثان سنوات،  ملسو هيلع هللا ىلصبن عبد مناف د وعمُر الرَّسوِل  آمنة بنت وهب، وأمَّه اهلل عبدوالد  
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ياطته، ف ةلده، وربَّدا ، وآزر ، وبصدر  يف    ، وح ملسو هيلع هللا ىلص اهلل حبةظ َرُسوِل أبا طالب أوّى 
 . الوفاُة أبا طالبّبا ، وآخا ، وبافح عنه حتَّى حضرت 

هو السّيد املطاع يف قومه  ملا يتمّتع به من قبوٍل، وملا ُعِرف عنه مدن   أبو طالبو
 ( يف ب  هاشم، وقريش عاّمة. املّطلب عبدّواب الرأي والسؤدد  ألبَُّه خلف أبا  ا

يصطحبه يف حّلده وترحالده، ويندافح عنده، بلسدابه       ملسو هيلع هللا ىلص ة ولعه بالنَّيبِّف ان لشّد
ويد ، وما أكثر األشعار واخلطب الَّيت تصدِّق ذلك احلدّب واإلعجداب. واَّدا قدال يف     

قصيدته املشهورة الَّيت بلغت مائة وأحد عشر بيت ا، وقي  أكثر من ذلك،  ملسو هيلع هللا ىلص مدح النَّيبِّ
 : (5اومطلعها

 أَلوَِّل عددداِذِل َخِليلددديَّ مدددا ُأذبدددي  
 

 ِ اطدددِبَصدددْغواَء يف حدددقًّ وال عندددَد ب 
 قوله:  ملسو هيلع هللا ىلص وّاا يشهد حلبِّه ودفاعه عن النَّيبِّ 

 َكدددَذْبُتْم وبيدددِت الّلدددِه بدددربا َّمَّدددد ا 
 

 َوَلمَّددددا ُبَطدددداِعُن دوَبددددُه وُبناضددددِ  
 وُبسددددلمُه حتَّددددى ُبَصددددرَّع حولددددُه 

 
 وبدددذه  عدددن أبنائندددا واحلالئددد ِ    

 ومنها:  
 لقددد َكِلةددُت وجددد ا بأمحدددَ  َلَعمددري 

 
 وإخوتدددده دأَب احملددددبِّ املواّدددد ِ  

 ، وقي  ب  هاشم. أبي طالبواملراد بإخوته  أبناء  

 ومنها: 
 َلَقدددْد علمدددوا َأنَّ ابنندددا ال ُمَ دددذَّبٌ 

 
 لددديهم، وال ُيعنددى بقددوِل األباطدد ِ   

 ومنها:  
 وُجدددْدُت بنةسدددي دوبددده ومحيُتدددهُ   

 
 ودافعددُت عندده بددالطُّلى وال الكدد     
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 والطُّلى بالضّم: األعناق، وال الك : الصتدور. 

 هّددته قريش قوله:  ددَّداوّاا يربهن دفاعه عنه وطمأبته مل
 واللَّددِه لددن يصددلوا إليددك جبمعهددم   

 
 وّسدددد يف الدددثاب دفيندددا  حتَّدددى ُأ 

 فابةددذ ألمددر  مددا عليددك غضاضددة   
 

 (6ا ف ةددى بنددا ُدبيددا لددديك ودينددا     
 برسالته قوله:  أبي طالب، وتصديق ملسو هيلع هللا ىلص نَّيبِّوّاا يدّل على علّو شأن ال 

 أال ِإنَّ خددم النَّدداس قددواًل ووالدددد ا   
 

 ددد إذا ُعدددَّ سددادات الربيددة د أمحدددُ     
 بدددديّب اإللدددده وال ددددريم بأّددددله   

 
 (7اوأخالقددده وهدددو الّرشددديد املؤّيدددُد 

 وقوله:  
 لقدددد أكدددرم اللَّدددُه الدددنَّيبَّ َّمَّدددد ا   

 
 ُدفددأكرُم خلددِق اللَّددِه يف النَّدداس أمحدد   

 وشدددقَّ لددده مدددن امسددده لُيجلَّددده     

 
 (٨افددذو العددرش َّمددوٌد وهددذا َّمَّددٌد 

 وّاا يدلت على َأبَُّه يةّضله على أبنائه قوله:  
 ِإنَّ األمدددددني َّمَّدددددد ا يف قوِمدددددهِ  

 
 (٩اعنددددي يةدددوق مندددازل األوالد   

 وقوله:  
 أت تعلمدددددددوا أبَّدددددددا وجددددددددبا َّمَّدددددددد ا

 
 

 (10اال تدددِب ببيًّدددا كدددداموسى( ُخدددطَّ يف َأوَّل   
يف بشر دعوة احلدّق   ملسو هيلع هللا ىلص ومن أقواله الّنثرّية املشهورة الَّيت تدّل على مؤازرة النَّيبِّ 

عدن دعوتده، وعدن     ملسو هيلع هللا ىلص ي دفَّ الدنَّيبّ  عندما جاءته قريش للمّرة الّثابية تطلدب منده َأْن   
 طالدب  أبدو وإعالن احلدرب، فعدرض    ملسو هيلع هللا ىلص تعّرضه آلهلتهم ودينهم، وهّددوا بقت  النَّيبِّ

يا َعّم  لو وضعت اقوله املشهور:  ملسو هيلع هللا ىلص ما جاء فيه قريش، فقال الرَّسوُل ملسو هيلع هللا ىلص يبِّعلى النَّ

، أو أهلك يف اهللالّشم  يف  ي ، والقمُر يف يساري ما تركُت هذا األمر حتَّى ُيْظِهر  
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 فدواهلل بقولده: اامدِض علدى أمدِر ، وافعد  مدا أحببدَت،         أبو طالب( فأجابه ...طلبه
 : ، وأردف قائاًل(11اُأسِلُمك لشيء أبد ا( ال

 واللَّدده لددن يصددلوا إليددك جبمعهددم   
 

 حتَّدددى أوّسدددد يف التتدددراب دفيندددا    

 امددِض ألمددر  مددا عليددك غضاضددة  
 

 أبشدددر وقدددرَّ بدددذا  مندددك عيوبدددا   

 ودعدددددوت  وزعمتدددددك باّدددددحٌ  
 

 

 فلقددد ّدددقت وكنددت قبدد  أمينددا    
 وعرضددت دين ددا قددد علمددت بأبَّدده     

 

 

 (12امدددن خدددم أديدددان الربّيدددة ديندددا 

( 
 

البدن أخيده    أبدي طالدب  ةي بهذ  النَّماذل الَّيت دّللت بها على شدّدة حدبِّ   وأكت
 . ملسو هيلع هللا ىلص َّمَّد النَّيّب

برعايدة   (عبدد املّطلدب  اوتدّل على حتّمله األمابة الَّديت اؤمتدن عليهدا مدن أبيده      
 ومحايته.  ملسو هيلع هللا ىلص َّمَّد

ظهار ، ومحايته، ورعايته، كابت سبب ا يف إملسو هيلع هللا ىلص وك ت هذا احلبِّ، والّدفاع عن النَّيبِّ
، وظهر إعجابه بابن طالب أبواحلّق، وبشر الّدعوة اإلسالمّية الَّيت بافح عنها، وأقرَّ بها 

إلعالء كلمته، فسبحان الَّذي بيد   اهلل أخيه وبدعوته يف شعر  وبثر ، وهذا تسخم من
 مل وت ك ِّ شيء، وهو على كّ  شيء قدير. 

 شعره: 

املعنى، وكدرم الصِّدةات، وّددق    بسمّو اهلدف، وشرف  أبي طالبيتمّيز شعر 
العاطةة، وثبات املبدأ، فيه وعٌي لل ون وخالقه، ُيح ِّم عق  اجملرِّب اخلبم يف احليداة،  
واحل يم الَّذي يعرف َأنَّ ل ّ  مقام مقال، معابيه واضحة، وألةاظده سدهلة، ال غرابدة    

بثدر  وقةدة إجدالل    فيها موغلة، وال تعقيدات لةظّية ُمنةِّرة، وقف النّقاد أمام شدعر  و 
شاعر ا جيَّد ال الم، وأبرُع ما قدال   أبو طالبكان ا يقول عنه: ابن سالموإكبار، فهذا 

 : ملسو هيلع هللا ىلص قصيدته الَّيت مدح فيها النَّيبَّ
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 وَأبدديَض ُيسَتْسددَقى الغمدداُم بوجهدده   
 

 ربيدددع اليتدددامى ِعصدددمة  ل رامددد ِ  
 . (13ا...(عنها، فقلت: ّحيحة جّيدة األّمعيوسأل   

هذ  قصيدة عظيمة بليغة جددًّا ال يسدتطيع أن يقوهلدا ِإالَّ مدن     ا: كثم ابنوقال 
 . (14ا...(ُبسبت إليه

يف بثر  عنها يف شعر ، ومن ذلك قوله عندما تقّدم  أبي طالبوال تقّ  فصاحة 
، إبدراهيم احلمد هلل الَّذي جعلنا مدن زرع  ا :ملسو هيلع هللا ىلص عنها د للنَّيبِّ  اهللد رضي   خدجيةخلطبة 
وجع  لنا بيت ا َّجوج ا، وحرم ا آمنا، ُيجبى إليه مثرات كدّ  شديء،   ، إمساعي وذرّية 

وجعلنا احلّ ام على النَّاس، وبار  لنا يف بلدبا الَّذي حنن به، ُثمَّ ِإنَّ ابن أخي َّمَّد بن 
، ...يوزن برج  من قريش ِإالَّ رجح، وال يقاس بأحد منهم ِإالَّ عظم عنه ال ...اهللعبد

رغبة، وهلا فيده   خدجية ٌّ، فِإنَّ املال رزق حائ ، وظّ  زائ ، وله يف وإْن كان يف املال ُق
رغبة، والّصداق ما سألتمو  عاجله وآجله من مدالي، ولده خدرب عظديم، وببدأ شدائع،       

 . (15ا...(وشأن رفيع
بدبّو أجله، مجع قريش ا عندد ، فأوّداهم بوّدّية مةّصدلة      أبو طالبوملَّا أحّ  

ّرب، موّدع، َبيَّن فيها م ابدة قدريش، وال عبدة املشدّرفة،     جامعة مابعة، وّّية ح يم جم
يدا معشدر   ا خم ا، ومنها قوله: ملسو هيلع هللا ىلص وّلة الّرحم، وم ارم األخالق، وأوّاهم مبحّمد

من خلقه، وقلب العرب، في م السيِّد املطاع، وفدي م املقددام    اهلل قريش، أبتم ّةوة
بصيب ا ِإالَّ أحرزمتو ، وال شدرًفا ِإالَّ   واعلموا أّب م ت تثكوا للعرب يف املآثر ...الّشجاع

، وّدلوا  ...بتعظيم هذ  البنّية، فِإنَّ فيهدا مرضداة للدربّ    وإّبي أوّي م...، أدركتمو 
أرحام م  فِإنَّ يف ّلة الدّرحم منسدأة يف األجد ، وسدعة يف العددد، واتركدوا البغدي        

السائ ، فِإنَّ فيهما والعقوق، فةيهما هل ت القرون قبل م، وأجيبوا الّداعي، وأعطوا 
  ...شرف احلياة واملمات
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وإبِّي أوّي م مبحّمد خم ا، فِإبَّه األمني يف قريش، والصّديق يف العرب، وهدو  

يسلك أحٌد من م  ال واهلل، ...انجامع ل ّ  ما أوّيت م به، وقد جاء بأمر قبله انجنان
 . (16ا...(َسِعد سبيله ِإالَّ َرُشد، وال يأخذ أحٌد بهديه ِإالَّ

لن تزالوا خبم ما مسعُتم من َّمَّد، وما اّتبعتم اوخصَّ ب  عبد املّطلب بقوله: 
 . (17ا...(أمر ، فأطيعو  ترشدوا

إذا أبا مّت فائدت أخوالدك بد  النّجدار  فدإّبهم أمندع       اوخّص الرسوَل بقوله: 
 . (1٨ا...(النَّاس ملا يف بيوتهم

 وفاته: 

لبعثة، وقيد  يف َأوَّل السَّدنة احلاديدة عشدرة،     كابت وفاته يف السَّنة العاشرة من ا
 . (1٩اوكان عمُر  بضعًا ومثابني سنة

، وآزر ، وحتّم  دوبه من قريش ألوان األذى، اهلل بأمر ملسو هيلع هللا ىلص بعد َأْن بصر الرَّسوَل
 وأسهم يف بشر دعوته، ومت ينها، بلسابه، وماله، ويد . 

 .الدراسات السابقةاملبحث الثاني: 

اشيخ األباطح( مب ابة عالية بدني قومده، وهيبدة واحدثام     كما حظي أبو طالب 
حظي شعر  بإعجاب كبم، وثناء من النقاد واألدباء، وإقبال من العلمداء والدارسدني   

ومدن هدذ     لشعر  عامة، ولّلامية يف مدح الرسول ّلى اهلل عليه وسلم بصةة خاّدة 
 الدراسات: 

 ابن هشام يف السمة النبوية.  -1
 األبف.  هيلي يف كتاب الروضشرح الّلامية للست -2
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 شرح الرضي لبعض أبيات الّلامية يف شرحه على ال افية.  -3
 عبدالقادر البغدادي يف خزابة األدب شرح الّلامية، وغمها من شعر أبي طالب.  -4
طلبة الطالب يف شرح المية أبي طالب، تأليف علي فهمي، طبع مبطبعدة روشدن    -5

لبعض كلماتها الغريبة، ومعربًا لبعض هد وقد جاء هذا الشرح مةسرًا 1327عام 
ال لمات وانجم ، وموضحًا عمن ذكر فيها امسه من رجاالت قريش وأبسدابها،  

 وذكر أمساء بعض من أسلم منهم ومن ت ُيسلم. 
غاية املطالب يف شرح ديوان أبي طالب، تدأليف َّمدد خليد  اخلطيدب، مطبعدة       -6

اعتمدت عليها يف توثيدق   م، وهذا الشرح من النسخ اليت1٩50الشعراوي طنطا 
 األبيات وهي دراسة لغوية مع ذكر إعراب بعض ال لمات. 

زهرة األدباء يف شرح المية شيخ البطحداء، تدأليف جعةدر النقددي عدن امل تبدة        -7
 هد، وت أمت ن من االطالع عليه. 1356احليدرية 

دوح المية شيخ البطحاء يف مدح خم األببياء ادراسة بالغية( تأليف الدكتور/ ا -٨
بشر حبولية كلية اللغة العربية جبرجدا يف عدددها السدادس عشدر لعدام       -شعراوي

 م، وقد جاءت الدراسة عرضًا لبعض املسائ  البالغية، 2012هد 1433
 واستعماالت الثاكيب مع شرح بعض ال لمات لغويًا، وإعراب بعض منها أحيابًا. 

سني طبدع مبجلدة كليدة    انجملة الةعلية يف شعر أبي طالب تأليف/ حسني علي ح -٩
م وقد حتدا الباحدث عدن   2014العدد السادس عشر –جامعة واسط  –الثبية 

املسدتويني: النحدوي،    انجملة الةعلية يف شعر أبي طالب مدن خدالل ذداذل علدى    
والداللي، فتحدا عن الةع  وأقسامه، وداللة ك  قسدم، وعدن انجملدة املثبتدة،     

 بدني أركدان انجملدة الةعليدة، وأغدراض      وانجملة املنةية، وعن التقدديم والتدأخم  
 احلذف للةاع . 
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أَما هذ  الدراسة فتهدتم بالشدواهد النحويده والصدرفيه مدن شدعر أبدي طالدب         
 واستشهد بها النحا  لتأييد قاعد  أو رد اعثاض وحنو ذلك. 

كمدا  ، وإعدراب بعدض ال لمدات   ، والدراسات السابقة عنيت بالشرح اللغوي
 عرض ذلك أثناء التعريف ب   منها. وقد ا، غياهتم بعضها بانجابب البال

يف فقدد متدت األحالدة     ،االستةاد  منهمن هذ  الدراسات وا االطالع عليه  فما
 موضعه وباهلل التوفيق. 

 .الشَّاهد واملثالاملبحث الثالث: 

بظر ا ملا بالحظه من تعميٍم بني الشَّاهد، واملثال عند بعض ال ّتاب، والقّراء  ملدا  
ا من عموم وخصوص، ومبا َأنَّ هذا البحدث يتعّلدق بالشَّدواهد الشِّدعريَّة، فدإّب       بينهم

آثرت َأْن أقّدم تعريًةا موجز ا ل ّ  منهما، مع يقي  التَّام بدأّب  مسدبوق يف ذلدك، وال    
أّدعي أّب  سآتي مبا ت يستطعه األوائ ، وإبَّما أردت تذكم القدارئ حبددِّ كدّ  منهمدا،     

 وفائدته. 

 لشَّاهد يف الّلغة هو: فا

(، والشَّاهد هو الةالن شاهٌد حسنامُلَبيِّن وامُلْظِهر، والشَّاهد اللِّسان من قوهلم: 
 . (20االَّذي َيْنِطق مبا رأى، أو َعِلم

 الشاهد يف االّطالح: 

 هو الّدلي  الَّذي يثبت قاعدة، أو يؤّيد حّجة، أو يدفع رأي. 

من أقوال العرب وأشعارها يف زمان َّدود، وي ون من القرآن، أو احلديث، أو 
 وم ان مشهود لساكنيه بالةصاحة، وسالمة الّلغة. 
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وقد ُيْطَلق لةظ الشَّاهد على النَّّص املستشهد به كاماًل شعر ا أو بثر ا، فيجعله عنواب ا 
 . ، وغمهم ّاا حتة  به كتب الّنحوالّسيوطي، والعي ، وابن بّري، وقيسّيل تابه، كال

 لبعض اآلخر حيّدد الشَّاهد بقوله: والشَّاهد يف البيت، أو الشَّاهد قوله. وا

( أو يقدول:  اوحّجتده كدذا  (، فيقدول:  ْسَتْغَنى عن لةظ الشَّاهد بد ااحلّجدة وقد ُي
 . (21ا(اوهذا ال حّجة فيه

ووجه االستشهاد هو استعمال كلمة أو تركيب يصّح سند  لتصّح به قاعدة، أو 
 . (22ايقوم به احتجال

 ومن الشَّواهد الّنحوّية قول الشَّاِعر: 
 ِإنَّ أباهددددددددا وأبددددددددا أباهددددددددا

 
 (23اقددددد بلغددددا يف اجملددددد غايتاهددددا 

 عند من يلزم املثّنى واألمساء السّتة األلف يف مجيع احلاالت، ومثله:  
 َضروٌب بنص  الّسيف سوَق مسابهدا 

 
 إذا عددددددموا زاد ا فإبَّدددددك عددددداقر 

 ( ألبَّها تدّل على الثَّبات واملالزمة. ( يف اسوقحيث أعم  ّيغة املبالغة اضروب 

 أما املثال يف الّلغة فهو: 

الّشيء الَّذي ُيضرب لشيء مثاًل، فيجعد  مثلده، ومثد  الّشديء ّدةته، ومدا       ا
 . (24ا(والّتقرير متثَّ  فالن ضرب مثاًل، والتَّمثي  هو التَّنظميضرب له من األمثال، ويقال: 

 ويف االّطالح: 

 ُاهللاكدد (، أو تقريِبهدا،  مدا يضعه كاتٌب أو متحّدا، لتقرير قاعددة ا  قول موجز
(، وقد ي ون مدن النَّمداذل النَّحويَّدة املتناقلدة     اإبَّه ملنحاٌر بوائ ها و(، وَّّمٌد ببّينارّبنا، 
 . (( اوعلى التَّمرة مثُلها زبد اهذا ثوٌب َخزٌّاحنو: 
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 وهذا غم َّّدد بزمان، أو م ان معّين. 

 . (25ايتَّضُح َأنَّ الشَّاهد أعمت من املثال، فالشَّاهد يصلح مثااًل ولي  الع  وبهذا 

 :الفصل الثَّاني

 (.)عرض ودراسةالنحوية والصرفية الشَّواهد 

 مجع اأب( مجع مذكر سات.: األمساء السِّتَّة

 : أبو طالب قال
 أت َتدددَر َأبِّدددي َبْعدددَد َهدددم  َهَمْمُتددده   

 

 

 (26اَن كدددراِملةرقدددة ُحدددرِّ مدددن َأِبدددْي 
 (. َأِبْيَناالشَّاهد فيه:  

 . (َأِبْيَنع اَأب( مجع مذّكر سات على احيث مج

 . (يأ. ب. ويف اللِّسان ا

وأقةداء( فالدّذاهب منده    َقًةدا،  امثد :   (آباٌءا بالتَّحريك  أَلنَّ مجعه (َأَبٌوااأَلُب أّله  ا
( على الّنقص، ويف اأباِنول: (، وبعض العرب يقاأبوان(  ألبَّك تقول يف الّتثنية: اواٌو

 . (...وكذلك: أخون، (أبونا وإذا مجعت بالواو والّنون قلت: (َأبْيَكااإلضافة  

 وقد استشهدوا على ّّحة ذلك بقول الشَّاِعر: 
 فلمَّددددددددا َتبدددددددديَّن أّددددددددواتنا

 
 (27اَبَ دددددْيَن، وَفددددددَّْيَننا باألبيندددددا  

قت به الّنون والّزيادة الَّيت ( فقال: ِإْن أحلعن اأب  اخللي وسألت ا: سيبويهقال  
تغيِّدر البنداء، ِإالَّ أن ُتحدِدا     ( الاأُخدون ( بقدول:  اأٌخ( وكدذلك:  اأبدون قبلها قلت: 

، (2٨ا(ادمدون( وال تغّيدر بنداء ااألب( عدن حدال احلدرفني      العرب شيئ ا، كمدا تقدول:   
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ليٌّ، وإن شدئت  أبشدبا  من بِثق به، وزعم َأبَُّه جاها واستشهد بالبيت السَّابق، ُثمَّ قال:
 . (2٩ا(كسَّرَت فقلت: آباء

 ( مجع سالمة، ورد به السَّماع كثم ا، ومن ذلك قول الشَّاِعر: ومجع اأب
 َأغدددددرَّ ُيَةدددددرِّل الظَّلمددددداء عنددددده

 
 
 

 (30اُيَةدددددَّى بددددداألعمِّ، وباألبيندددددا  
 وقول اآلخر:  

 أُبددددْوَن َثالثددددة  هل ددددوا مجيع ددددا   
 

 

 (31افدددال تسدددأْم ُدُمْوُعدددَك َأْن ُتراقدددا 
 وقول آخر:  

 َأْقَبددَ  َيْهددِوي ِمددْن ُدَويددن الطربددالِ   
 

 (32اوهددو ُيَةدددَّى بدداألبنَي، واخلددالْ    
َأبَُّه ال جييز مجع األب واألخ ُمَسلَّم ا ِإالَّ يف الضَّدرورة،   انجرميعن  األعلموبق   

 . (33اضرورة سيبويهوأنَّ البيت الَّذي أبشد  

وأنَّ بقصدان   (األبدوان ا سديبويه س عندد  َأنَّ القيا األعلموتبعه   ويرى ابن سيد
احلرف الذَّاهب من األب، ال يوجب َأْن جيتلب يف انجمع السَّدات ذلدك احلدرف  ألبَّدا     

ِإبَّمدا   (أخوانا و (أبوانا( يدون، ودمون، وأنَّ قوهلم: ودٌمَيٌد، ابقول يف رج  امسه: 
ِإالَّ َأْن ا: سديبويه  . وجعدال  تةسدم ا لقدول   (34ا...(تقوله إتباع ا للعرب ال على قيداس 

ويف بعدض  ا، قال ابن سديد :  (35ااحلرفني(ُتحِدا العرُب شيئ ا كما بنو  على بناء غم 
 وت أجدها.  (36ا(كما َثنَّْوُ  على غم بناء احلرفنياالنتسخ: 

 أعلم.  واهلل. (37اوأعاد ال الم عن هذ  املسألة مّرة أخرى، وت يذكر االعثاض

 رب اليت(. حذف خإنَّ و أخواتها: 

 : أبو طالب قال
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 ليددت ِشددعِري ُمَسددافر بددن أبددي عمددد
 

 (3٨اٍرو، وليددددٌت يقوُلهددددا احملددددزوُن 
 مدر دددددددددال  أيت شيء دهدا ، أم غ  

 
 آ ، وهدد  أقدددمت عليددك املنددون    

: ابدن مالدك  حيدث قدال   ، (أيت شديء دهدا    ...ليدت ِشدعِري  االشَّاهد قولده:   
ألبَّدُه مبعندى ليدت     ...(  ليت شدعري ا ( يف قوهلم:والتزمت العرب حذف خرب اليتا

(، أو منةصداًل  م يسدت مسددَّ احملدذوف مّتصداًل ابشدعري    أشعر، وال ُبّد بعد  من استةها
باعثاض، وي ون ما بعد االستةهام يف موضع بصب باملصدر الَّذي هو شعري معّلًقدا  

 كقول أبي طالب:  ،....واالبةصال باعثاض ...من أج  االستةهام

( عدن قولده: ليدت    ستةهام الَّيت سدَّت مسددَّ خدرب اليدت   ت مجلة االحيث فصل
 . (3٩ا(اليت يقوهلا احملزوُنشعري جبملتني معثضتني هما: مجلة: الّنداء، ومجلة: 

أو اأتعدود كمدا   (، اأجنتمدع أم ال   االسدتةهام احملدذوف بقولده:     ابدن احلاجدب  وقدَّر 
 . (40ا(كنت

 وهو سهو منهما عن قوله بعد : ابقوله:  مي الّدماوردَّ عليهما  (41االّرضّيوتبعه 
 أيت شددديء دهدددا ، أم غدددال مدددر   

 
 (42اآ ، وهد  أقددمت عليدك املندون     

( يف البيت اأَلوَّل، فدال حدذف   ا هو االستةهام الَّذي أردف به اليت شعريفهذ 
 . (43ا(أّاًل، وغايته َأبَُّه وقع الةص  باعثاض

عري هد   ليدت شد  ا( ومّث  بقولده:  يتَأنَّ مجلة االستةهام خرب ال سيبويهويرى 
 . (44ا(رأيته

إىل َأنَّ مجلدة االسدتةهام هدي اخلدرب، وموضدعها رفدع،        الزَّجَّدال و املربِّدوذهب 
 . (45افيها ليت(، وبأّن انجملة ال رابطأنَّ الطَّلب ال ي ون خرب ا لداوشعري ُمْلَغى، وُردَّ ب
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ليق، ولي  اإللغداء الَّدذي ُيدراد بده     تع  التَّع (ُمْلَغىابأنَّ كلمة  أبو حيَّانوعلَّق 
 وال يف التَّقدير. ، تر  العم  لغم موجب  أَلنَّ امُللغى ال يعم  ال يف الّلةظ

 . (47اابن يسعون، وتبعه (46االةارسيوالَّذي عبَّر باإللغاء هو 

 ويتلخَّص من هذا: 

( مبعنددى أَلنَّ اشددعري( يف موضددع اخلددرب  انجملددة االسددتةهامّية بعددد اشددعري اأَلوَّل:
 معلومي، فانجملة بة  املبتدأ يف املعنى، وال حتتال إىل رابط. 

 . )اشعري وانجملة معمولة لد(، َأنَّ اخلرب َّذوف تقدير  اموجود والثَّابي:

 شعري( سّدت مسّد اخلرب. انجملة معمولة لدا والثَّالث:

االسدم منصدوب أو جمدرور معمدوٌل     ومن َبَصب فعلى إسقاط حدرف انجدّر، و  
(، أو مجلة يف موضع البدل من املنصوب، أو اجملدرور  وما بعد  خرب اليت(، شعرياِلد

شعري يعم  يف انجملة، وأنَّ انجملة ت ون بداًل من املةدرد، إذا جداز   اعلى القول بأنَّ 
 . (4٨اأن يتسّلط عليها العام  الَّذي يعم  يف املةرد

 . (4٩ا ان بسطهاووقوع انجملة بداًل من املةرد مسألة خالفّية لي  هذا م

 .املصدر املؤكِّد لنةسه: املةعول املطلق

  :أبو طالب قال
 ِإذن الّتبعندددا  علدددى كدددّ  حالدددة    

 
 (50امن الدَّهر جد ا َغَم َقوِل الّتهدازلِ  

 (.ِجدًّاالشَّاهد فيه ا 

 املصدر املؤّكد لغم  ي ون مؤّكد ا لنةسه.  ِإنَّ حيث
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 : (اهللرمحه ا د ابن مالكقال 
 دعوبددددده مؤكِّدددددد اومنددددده مدددددا ي

 
 لنةسدددددده، أو غددددددم ، فاملبتدددددددا 

 حنددددو اَلددددُه علدددديَّ ألددددٌف ُعرفددددا 
 

 (51اوالّثابي اكداب  أبدَت حق دا ّدرفا     
هو الواقع بعد مجلة هي َبصٌّ يف معنا ، حنو: له عليَّ ألٌف : "املصدر املؤّكد لنةسه 

هدا ال حتتمد  غدم ،    ( َبصٌّ يف االعثاف  ألبَّاله عليَّ ألفعرًفا، أي اعثاًفا، فجملة: 
 . (52اه"الَّذي قبله بةس نَّأوُسمِّي مؤّكد ا لنةسه  ألبَُّه مبنزلة إعادة ما قبله، ف 

( ازيدد ابد   واملؤّكد غم  هو: الواقع بعد مجلة حتتم  معنا ، وغم . فإذا قلت: 
( احق دا ( ّارت بصًّا باملصدر، وقولك: وإذا أتيت ب لمة احق احتتم  احلقيقة واجملاز، 

يرفع اجملاز، ويثبت احلقيقة، وُسمِّي مؤّكد ا لغدم   ألبَّدُه لدي  مبنزلدة ت ريدر انجملدة،       
ًّّا، والّثابي توكيد ا عامًّا  ألبَُّه يصدق على هذا وغم ، حنو:  وُيسمَّى اأَلوَّل توكيد ا خا

 أبو  منطلق حق ا، ومات زيٌد حق ا. 
قبله تعطي معندا ، فدامتنع إظهدار ،    ومجيع هذا يلزم إضمار عامله  أَلنَّ انجملة 

 فينصب بةع  مقّدر. 
(، وحيتمد   االتبعندا  ( مصدر مؤّكد ملا حيتم  قوله: اجدًّاويف هذا البيت قوله: 

أن ي ون قاله على سبي  انِجّد وهو املةهوم من الّلةظ، فأّكدا املعندى اأَلوَّل مبدا هدو يف    
والقرينة عليه ما بعد ، فِإنَّ قدول التَّهدازل    ،(53ا(اقواًل جدًّامعنى القول  ألبَُّه أراد به: 

 . يقاب  قول انجّد

 جميء التمييز للتأكيد. : التَّمييز

 : أبو طالب قال
 ولقدددد علمدددُت بدددأنَّ ديدددَن َّمَّدددد  

 
 (54امدددن خدددِم َأديددداِن الربيَّدددِة ديندددا 
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 حيث جاء بالتَّمييز للتَّوكيد ال لرفع اإلبهام. ( دين ااالشَّاهد فيه: 

، ومجاعدة بعدد  مدن    سديبويه  التَّمييز َأْن يةّسر مبهم ا قبله، ولذا  ندع  األّ  يف
الّنحويني انجمع بينه وبني الةاع   لزوال اإلبهام مع وجود الةاع   وألبَُّه َجمدٌع بدني   

 . (55االعوض واملعّوض

انجمدع بدني الةاعد      ابدن مالدك  وتبعهم  الةارسي، وابن السرَّالو املربِّدوأجاز 
 ، واستدّلوا بقول الشَّاِعر: (56اتَّمييز على أن ي ون التَّمييز للتأكيدالظَّاهر وال

 بعددم الةتدداة، فتدداًة هنددد لددو بددذلتْ   
 

 (57اردَّ التَّحّيددددة بطًقددددا، أو بإ دددداء  
  (.اة( والتَّمييز افتحيث مجع بني الةاع  االةتاة 

هما، بني أن ي ون التَّمييز من لةظ الةاع ، فيمتنع انجمع بين ابن عصةوروفّرق 
 . (5٨اأو من لةظ غم لةظ الةاع  فيجوز، إذا أفاد معنى زائد ا على ما دلَّ عليه الةاع 

 : جريروأوَّل قول 
 تددددزوَّد مثددددَ  زاِد َأبيددددك فينددددا   

 
 (5٩افددددنعم الددددزَّاد زاُد أبيددددك زادا  

منصوب علدى احلدال، كأّبده ّدةة لدزاد،       (ومث ازادا منصوب بتزّود، افقال:  
  أَلنَّ النَّ رة إذا تقّدمت ُبِصبت على احلال، والتَّقدير: تدزوَّد  فقّدم فابتصب على احلال

 . (60ا...(زاد ا مث  زاد أبيك فينا، فنعم الزَّاد زاد أبيك

 : (61انجواز انجمع بينهما بأمرين ابن مالكوعلَّ  

 ۀ ۀچاإلمجاع على جواز: اله من الّدارهم عشرون درهم ا(، وبقوله تعاىل:  -1

 36ة: التوب چ ھ ھ ہ ہ ہ ہ
 : جريرواألمر اآلخر ورود السَّماع، مث  قول  -2
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 والتَّغلبيددون بددئَ  الةحددُ  فحُلُهددمُ   
 

 (62افحددداًل، وُأمتهدددُم َزالَُّء منطيددددقُ   
متعديِّن، وال حّجدة فيمدا أورد  يف الوجده      سيبويهوما قاله اوجاء يف التَّصريح:  

 . (63ا...(ه، ولي  ال الم في...،اأَلوَّل  ألبَُّه من التَّمييز املؤّكد

ومن تبعه  لقّلة السَّماع، ولبعد  عدن التَّأويد ، والتَّقدديم     سيبويهواملختار رأي 
 والتأخم، وهو األظهر يف األبيات. 

 وقال: 
 فاّدددْع بددأمر  مددا عليددك غضاضددة

 
 )64(وابشددْر بددذا ، وَقددرَّ مندده عيوبددا   

 (. اعيوباالشَّاهد:  

 لعدم اللَّب .  على َأبَُّه جيوز مجع املثّنى يف التَّمييز 

 إعمال افعول( إعمال افاع (.: إعمال ّيغ املبالغة

 : أبو طالب قال
 ضروٌب بنصِ  السَّيِف سوَق ِسدَماِبها 

 
 (65اِإَذا َعدددِدُموا زاد ا فإبَّدددك َعددداقرُ   

( مجدع سداق،   مسابهدا  سدوق إعمال ّيغة املبالغة اَضُرْوٌب( يف اوالشَّاهد فيه:  
عدرُب إذا أرادت حندر اإلبدد  للّضديوف تضددرب    وهدذا كنايدة عددن ال درم، وكابددت ال   

العرقوب بالّسيف حتَّى ختّر النَّاقة، أو انجم ، فتنحرها، وإبَّما ساغ ذلك اإلعمال ألبَّها 
 . (66اّةة مالزمة، وثابتة، ولي  املراد الةع  مّرة واحدة

 وبص  السَّيُف حدت  الَّذي يقطع به. 

 بني البصريني هي:  وّيغ املبالغة الَّيت ال خالف يف إعماهلا
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 ( كقول الشَّاِعر: و افعَّال( كضروب، َفُعولا
 أخددا احلددرِب لبَّاس ددا إليهددا جالَلهددا   

 
 (67اولددي  بددوالَّل اخلوالددف أعقددال  

 . (6٨ا(اإبَُّه ملنحاٌر بوائ ها( كقوهلم: و اِمْةَعال 

 . (6٩الك( تدّل عليه الصِّيغة. وقد ُردَّ عليهم ذوال وفّيون يقّدرون النَّاَّب افعاًل

 تقديم معمول ّيغة املبالغة عليها: 

 : أبو طالب قال
 َب يددُت أخددا الددالَّواِء ُيْحَمددُد َيْوُمدده   

 
 (70اكددريٌم رءوَس الدددارعني ضددروُب 

 . (رءوَس الدارعني ضروُباوالشَّاهد فيه:  

اضدروب( عمد  اسدم الةاعد      ووجه االستشهاد حيث عملت ّيغة املبالغدة  
 وهو ارءوَس( على عامله، وهدو اَضدروُب(  ل الوّف ع تقّدم معمو( مفنصبت ارءوس

 . (الدارعنيمتام املعمول وهو املضاف إليه ا والةص  بني العام  واملعمول مبا هو من

 فاع  اِبْعم(.: مْعِب

 : أبو طالب قال
 َفِنْعَم ابُن ُاْخدِت الَقدوِم َغْيدَر ُمَ دذَّبِ    

 
 (71ازهددٌم حسدداٌم مةددرٌد مددن محائدد ِ   

 . (َفِنْعَم ابُن ُاْخِت الَقوِماوالشَّاهد فيه:  

 . (ضاًفا إىل اسم مضاف إىل ما فيه األ( امس ا محيث جاء فاع  ابعم

خدرب  ( حال، وزهم خمصوص باملدح ُيعَرُب مبتدأ، وخرب  مدا قبلده، أو   فد اغَم
( خربان ملبتدأ َّدذوف، أي: هدو حسدام    و احساٌم ومةرد(، ملبتدأ َّذوف تقدير  اهو

 ُتْنَعت بالنَّ رة.  (  أَلنَّ املعرفة الزهما لدمةرٌد، ال بعتان 
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ابدن  (، ورواهدا  احساٌم مةرٌدومّثة خالف يف رواية الّشطر الثَّابي حيث تروى: 
 (. د احسام ا مةرا البغدادي، وتبعه هشام

 فرواية الّرفع سبق توجيهها، وَأمَّا رواية النَّصب فعلى احلالّية. 

حسداٌم ومةدرٌد( بدالّرفع    يف إعدراب ا  العي  وقد ردَّ َّّقق أوضح املسالك على
 ّةتان لزهم بأنَّ زهم معرفة، والصِّةة ب رة. 

 . (72اهي بالنَّصب خمالةة الرواية املشهورة الَّيت العي وّاا احتّج به احملّقق على 

وأقول: ِإنَّ رواية الّرفع تناقلتها أكثر ال تب، كما ذكرت يف ختريج البيت، وهي 

 أعلم.  واهللعن موضع الشَّاهد يف البيت. رواية بعيدة 

 جميء عطف البيان معرفة.: عطف البيان

 : طالب أبو قال
 فيددا َأَخوينددا َعْبددَد وددٍ  وبددوفالً    

 
 (73اُأعيددذكما باللَّدده َأْن ُتحدددثا حربددا  

(، اَعْبدَد ودٍ  وبدوفاًل( بالنَّصدب عطدف بيدان علدى اأخويندا        والشَّاهد فيه:  
ال ي ون عطف البيان ِإالَّ معرفة تابع ا ملعرفدة، وخصَّده بعضدهم    ومذهب البصريني َأبَُّه 

 (. اأبو حةص عمر. حنو: (74ابالعلم امس ا، أو كنية، أو لقب ا

إىل َأبَُّه  (77االزَّخمشرّي، و(76اابن جّني، و(75االةارسّيوذهب ال وفّيون، وتبعهم 
 . (٨0اابن عصةور، و(7٩اابن مالك، و(7٨االّشلوبنيي ون يف الّن رة تابع ا لن رة، واختار  

وعلَّ  من رجَّح االستشهاد بالبيت على َأبَُّه عطف بيان، وال بدلّية فيه  ألّبهمدا  
( ود  وبدوفال   عبددَ  ايدا ( في دون التَّقددير:   اأخويندا يف تقدير البدلّية حيداّلن َّدّ :   

 ( وجدب أن ى إذا ُعِطف عليه اسم جمدّرد مدن األ  بالنَّصب، وذلك ال جيوز  أَلنَّ املناد
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( بالضّم  بوفُ  لقي  فيه ايا( لو كان منادى، ابوف  وُيْعَطى ما يستحّقه لو كان منادى، 
 . (٨1األبَُّه َعَلٌم مةرد

وهذا التَّعلي  َجيِّد لتحّقق اهلدف من عطف البيان، وهو التَّخصيص والتَّوضيح 
اف ُأتبدع علدى   ورفع اإلبهام. وهذ  الصتورة يتعّين فيها عطف البيان  أَلنَّ املنادى املض

 . (٨2اسبي  التَّةصي  مبا هو مضاف، وما هو مةرد، وكالهما منصوٌب

 عطف الوّف.عطف النسق: 

 : أبو طالب قال
 وأبدديَض ُيسَتْسددَقى الغمدداُم بوجهدده   

 
 (٨3اِثمدداُل اليتددامى ِعصددمة  ل رامدد ِ  

 .(وأبيَضاالشَّاهد فيه:  

( يف معطوف على اسيِّد او اأبيَض( ( للعطف ة إىل َأنَّ االواوذهب بعض النتحا
 البيت الَّذي قبله: 

 وما َتدْرُ  قدوٍم د ال أبدا لدك د سديِّد ا       
 

 (٨4احيدوُط الدذِّماَر غدَم َذْرب  ُمواكدد ِ    
 ولعّ  هذا أوىل  أَلنَّ املعنى لي  على التَّن م وإبَّما املوّوف به معلوم.  

 جزم الةع  املضارع بد االم أمر( َّذوفة.: إعراب الةع 

 بو طالب: قال أ
 َّمَّدددُد َتْةدددِد بةَسدددك ُكددد ت بةددد ٍ  

 
 (٨5اإذا مددا خةددت مددن شدديء تبدداال   

 .(َتْةِداوالشَّاهد فيه:  

(، وعالمدة  اِلَتْةددِ ( بالم أمر َّذوفة، واألّ : ث ُجِزَم الةع  املضارع اَتْةِدحي
 جزمه الياء احملذوفة الَّيت بقيت ال سرة دلياًل عليها. 
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 م الطلبية، وهلا معاٍن منها: من جوازم الةع  املضارع الال

 الغالب عليها.  وهو7الطالق: چ ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چچاألمر حنو: 

 .  77الزخرف: چ ٹ    ٹ  ڤچ أو الّدعاء، حنو: 

 .َتقْم معنا يازيد(ِلاأو االلتماس، حنو: 

 . (٨6اوعند انجمهور جزمها لةع  املخاطب أقّ  من جزمها لةع  املت ّلم

، (٨٨ابالضَّرورة سيبويه، وخصَّه (٨7احذفها املربِّدا، فمنع واختلف يف جواز حذفه
 واستشهد بالبيت. 

ٱ  ٻ  چ ، مستشهد ا بقوله تعداىل:  (٨٩اإىل جواز حذفها مطلًقا ال سائيوذهب 

 . (اليغةروا. أي: 14: انجاثية چٻ  ٻ  ٻ  پ  پ

 . (٩0ا(وردَّ عليه بأنَّ ايغةروا( جمزوم يف جواب الطَّلب ااألمر

 . (٩1ابه لورود السَّماع  ني، وبقله عنه كثم من الّنحويسيبويه: ما ذهب إليه والرَّاجح

 مث : تراا.  والةساد، واألّ : اوبال( فأبدلت الواو تاء والتبال: سوء العاقبة

 االم طلب  مذكورة(: لةع  املضارع بدجزم ا

 : أبوطالب قال
 الَغالددددددِب امَلْغُلددددددوُب َغْيددددددَر ِنيُ ْلددددددَف
 (٩2اسددددلوُب غددددَم الّسددددالبِ  امل ُ ِنَيِلددددوَ 
 .(فلي ْن، وِليُ ناوالشَّاهد فيه:  
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حيث جاء الةع  املضارع مقثب ا بالم الّطلب االّدعاء(، ومثله قوله تعاىل: 

 .77 الزخرف:چ ٹ  ٹ    ٹ  ڤچ

 ومن هذا قول الشَّاِعر: 
 ِلددَتُقم أبددت يددا بددن َخددم قددريش     

 
 (٩3اَفِلُتِقضَّددددى حددددوائج املسددددلمينا 

بأنَّ األّ  يف  الّشاطيّبر الالم هو مذهب البصريني  وعّل  ذلك واشثاط ظهو 
 . (٩4اكّ  عام  الّظهور

بأنَّ األمر معنى وهو أخو النَّهدي وت يددّل عليده ِإالَّ بداحلرف،      ابن هشاموعلَّ  
 . (٩5اوألّن الةع  ِإبَّما وضع لتقييد احلدا بالّزمان احملص 

 ولعّ  ّاا يزيد املسألة ثراء  احلديث عن حركة الم األمر. 

فتحهدا، وذكدر أبَّهدا لغدة      الةدرَّاء ، ويرى (٩6افانجمهور يرون َأنَّ حركتها ال سر
( أو ِتئذنِلا، ويرى أبَّها ُتةتح بةتحة الةاء بعدها، أمَّا إذا اب سر ما بعدها حنو: (٩7اليمُس

ح، وجيوز تس ينها، وي ثر مدع الدواو والةداء، وُثدمَّ،     ( فال ُتةتاِلُت رم زيد اابضّم حنو: 

 بس ون الالم.  15: احلج چجث  مث  چ (: محزةومن ذلك: قراءة ا

، ابن كدثم و ال سائيو محزةو عاّم( هي قراءة والقراءة بس ون الالم بعد اُثمَّ
 . (٩٨ابافعوقرأ الباقون ب سرها. واختلف النَّق  عن 

 وقوع الن( يف جواب القسم: 

 : أبو طالب قال
 واللَّددِه َلددْن َيِصددُلوا ِإَلْيددَك جبمعهددم   

 
 (٩٩احتَّددى ُأوسَّددد يف التتددراِب دفينددا    

 . (100ا( يف جواب القسم، وبةي انجواب بها ُيَعدت بادر اوقوع النالشَّاهد فيه:  
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وهي حرف ينةي األفعال املضارعة، وخيّلصدها لالسدتقبال معن دى وإن كدان يف     
 . (101ااملضارع واالستقبال، وهي من عوام  بصب الةع له للحال الّلةظ باقي ا على احتما

 . (102ا يف الضَّرورة (لنا َأبَُّه قد ُيتلّقى القسم بد ابن جّنيويرى 

 حذف اال النافية( يف جواب القسم: 

 قال أبو طالب: 
 َّمَّددد ا ُبْبددَزىَكددَذْبُتْم وبيددِت الّلددِه   

 
 (103اَوَلمَّددا ُبَطدداِعُن دوَبددُه وُبناضدد ِ    

 شاهد فيه اوبناض (.ال 

  اسُتشهد بِه على جواز حذف اال النافية( يف جواب القسم والتقدير اال بناض (

 ، أي: االتةتُأ(٨5يوسف:  چائ  ەئ  ەئ  وئ  وئچ كقوله تعاىل: 

 اوُبْبَزى( بالبناء للمةعول أي: ُبغلب وُبقهر عليه. 

 حذف ارّب(.حروف انجر: 

 : أبو طالب قال
 اُم بوجهددهوأبدديَض ُيسَتْسددَقى الغمدد  

 
 (104اِثمدداُل اليتددامى ِعصددمة  ل رامددِ  

 .(اوأبيَضالشَّاهد فيه:  

، (105ا( الَّديت تةيدد التَّقليد    استشهد بعض النتحاة علدى َأنَّ االدواو( واو اُربَّ  و
وأبيَض: اسم جمرور برّب احملذوفة وعالمة جّر  الةتحة بيابة عن ال سرة  ألبَّدُه اندوع   

( تدأتي للتَّقليد ، وللتَّ دثم، ولالفتخدار،     اربَّ اأفع ( وف للوّةّية ووزن من الصَّر
 . (106اوالسياق هو الَّذي حيّدد معناها
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 .تعريف اغم( باإلضافة: باب اإلضافة

 وقوله: 
 الَغالددددددِب امَلْغُلددددددوُب َغْيددددددَر ِنيُ ْلددددددَف
 (107ااملسددددلوُب غددددَم الّسددددالبِ   ُ ِنَيِلددددوَ 
واملغلدوب(  الغالب، ادين: ( إىل معرفة، ووقعت بني املتضات اغمحيث أضية 

 ( فصارت معرفة بإضافتها إليهما. واملسلوبالسَّالب، ا و
 ووقوعها بني ضّدين يرفع إبهامها  أَلنَّ جهة املغايرة تتعيَّن. 

، وبه قال مجاعدة مدن   (10٨اعدم تعريةه حبال املربِّديرى  وهذ  مسألة خالفّية، إذ
 الوّف ظاهر ا، أو باطن ا. . واملثلّية ت ون يف انجن ، ويف (10٩االنَّحويني
 (غدمُ اإىل َأنَّ املغداير، واملماثد  إذا كدان واحدد ا كابدت       ابدن السدرَّال  ذهب و 

َِّراَط الَِّذيَن  }ب رتني، وإْن أضيةتا إىل معرفة، وجع  من ذلك قوله تعاىل:  (مثُ ا و
مددررت بانجامددد غددم ، و[ 7الةاحتددة:  ] { َأْبَعْمددَت َعَلددْيِهْم َغْيددِر اْلَمْغُضددوِب َعَلددْيِهْم

 . (110ااملتحّر 

 . (111ا( تتعّرفإىل َأنَّ اغَم السِّمايفوذهب 
( هلا أح ام، منها: أبَّها مةرٌد مذّكر دائم ا، وإذا أريد به املؤّبث جاز تذكم واغم

. وأّله (مااالةع  محاًل على الّلةظ، وتأبيثه محاًل على املعنى، ومدلوله املخالةة بوجه 
 . (112ا(ألوال تدخ  عليها اى به، ويلزم اإلضافة لةًظا، أو معنى، الوّف، وُيستثن

َأنَّ الصِّدةات املضدافة الَّديت     اخلليد  و يدوب  وزعدم  اد:   اهللرمحه  د  سيبويهقال 
ّارت ّةًة للنَّ رة قد جيوز فيهّن كلِّهنَّ َأْن ي دنَّ معرفدة، وذلدك معدروف يف كدالم      

 . (113ا(العرب
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ا الوجه غريب النَّق ، ال يعرفه ِإالَّ من لده اطِّدالٌع   وهذابقوله:  أبو حيَّانوعلَّق 
، واستثنى من ذلدك بداب الصِّدةة املشدّبهة     ...(، وتنقيب عن لطائةهسيبويهعلى كتاب 

 . (114ا(حسن الوجهافقط، فِإبَّه ال يتعّرف باإلضافة حنو: 

ملعرفة ( غم َّضة، وأبََّها تتعّرف باإلضافة إىل اوُيستةاد من هذا َأنَّ إضافة اغم
 لزوال اإلبهام بوقوعها بني الضّدين.  (115اعند قصد التَّعريف

 .تأبيث اليت(: التَّذكم والتأبيث

 : أبو طالب قال
 بددن أبددي عمددد ليددت ِشددعِري ُمَسددافَر

 

 

 (116اٍرو، وليدددٌت يقوُلهدددا احملدددزونُ   
 .(وهلاايق( يف املوضعني، وأّبثها  ألبَُّه جعلها امس ا لل لمة، بدلي : اليَتالشَّاهد:  

  على الضَّّم  ألبَُّه منادى علم مةرد، وجيوز فتحده لوّدةه   ؤ( جيوز بناومسافٌرا
 املضاف إىل ما هو كالعلم لشهرته.  (ابنادب

( فُحرِّكدْت أواخرهمدا بدالةتح  ألبَّهمدا مبنزلدة      وليدت ِإنَّ، وَأمَّدا ا ا: سيبويهقال 
من احلرفني امس ا للحدرف   ( فصار الةتح أوىل، فإذا ّيَّرت واحد ااكاناألفعال، حنو: 

فهو ينصرف على كّ  حال، وإْن جعلته امس ا لل لمة، وأبدت تريدد لغدة مدن ذكَّدر ت      
، وال ُبددّد ل ددّ  واحددد مددن احلددرفني إذا جعلتدده امس ددا َأْن يتغّيددر عددن    ....تصددرفها

 . (117ا...(حاله

 .مجع اأْفِعَلة(: مجوع التَّ سم

 قال أبو طالب: 
 ندددا َأِظنَّدددًةوقدددد َحددداَلُةوا قوم دددا علي

 
 (11٨اَيَعضتددوَن غيًظددا َخلةنددا باألبامددِ  
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( مجع ا لصةة، وهو مدن أبنيدة القّلدة الَّديت     اَأِظنًَّة( حيث جاء اَأْفِعَلة الشَّاهد فيه: 
جمدع  ُي ت ون قياس ا يف كّ  اسم مذّكر رباعي فيه مّدة رابعة، وَأمَّدا إذا كدان ّدةة فدال    

َفِعي : شحيح، وَأشّحة، وِظدِنني،  فقالوا يف اعليه، (، ب  حيةظ، وال يقاس على اَأْفِعَلة

 .1٩األحزاب:   چڑ   ڑچ (، ومنه قوله تعاىل: وأظنة

وقدد  ا: سديبويه ، وأكثر ما ي ون يف املضاعف. قال أبي طالبوجعلوا منه بيت 
( وإبَّمدا  على اأفعلة( كمدا كسَّدرو  علدى اأفعدالء    ي سِّرون املضاعف يع  يف الّصةة، 

( وهي بعد مبنزلتهدا يف البنداء،   فلّما جاز اأفعالء( جاز اَأْفِعلةل مساء،  هذان البناءان
 . (11٩ا....((اَأشّحةويف َأنَّ آخر  حرف تأبيث، كما َأنَّ آخر هذا حرف تأبيث، حنو: 

 : (اهللرمحه ا ابن مالكوهلذا قال 
 يف اسددددم مددددذّكٍر ربدددداعّي مبدددددّ  

 
 ( عددددنهم اطددددرْدثالددددث  اأفعلددددة 

 (أو اِفَعددددال والزمدددده يف اَفعددددال( 
 

 (120امصدداحيب تضددعيف أو إعدداللِ   
( أشدحاء،  اأشدّحة  ( مثد :  اسده اأفعدالء  وهذا انجمع يف الصِّةة ال ينقداس، وقي  

 . (121ا( أظناءاأظنََّة و

 َمَةاِعي ( و اَمَةاِع (: مجع ا

 : أبو طالب  قال
 تددرى الددوْدَع فيهددا والرتخددام وزينددةً  

 
 (122ابأعناقهدددا مقعدددودًة كالعثاِكددد ِ  

 .االَعَثاِك (اهد فيه: والشَّ 

 . (ثاكي العواألّ  احيث ُخةِّف حبذف الياء، 
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َأبَُّه جيوز أن  اث  اَمَةاِعيد ( وشدبهه    (123ايف التَّسهي  ابن مالكوقد ذكر ذلك 
( وأْن  اث  امةاع ( املةاعيد  ( مطلًقا، فتحذف الياء ّاا يستحّق َأْن تثبت فيه، املةاع 

( ُيَعدت شداذًّا، أو  الَّ يف اَفواِع ( فما جاء منه على اَفواعي ِإفتزاد فيه الياء لغم عوض، 
 : الةرزدقضرورة، وجعلوا منه قول 

 هدداجرة  تنةدي يدداها احلصدى يف كد ّ    
  

 (124اَبْةَي الدَّراهيِم تنقداُد الصَّدَياريفِ   
( للضَّرورة على الرِّواية املشدهورة بإشدباع   والّصياريفالدَّراهيم، فزاد الياء يف ا 

 . (125اسرة حتَّى أّبحت ياءال 

َأنَّ قالئد اإلب  من الودع والرتخام والّزينة كشمراخ الّنخ   (بداالعثاكي  واملراد
 يف الِعَظم واالبسجام. 

 والودع: اخلرز، والعثاك : األغصان الَّيت ينبت عليها الّتمر. 
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 اخلامتة

مدال، وال لمدات،   احلمد لّله الَّذي تتّم بةضله الصَّاحلات، فيجُب شد ر  باألع 
وّحبه  والصَّالة والسَّالم على من ُخِتمْت برسالته الرِّساالت، سّيدبا َّمَّد وعلى آله

 األطهار الثِّقات، ُثمَّ أمَّا بعد: 

مدن  ل هذا العمَ  املعنون بد االشَّواهد النَّحويَّة والصَّرفيَّة اكمإلي  اهللفقد يسَّر 
وترتيبهدا ُثدمَّ عرضدها    ، هامجُعا  ( بعد َأْنملسو هيلع هللا ىلص يبَِّعمِّ النَّ أبي طالبشعر شيخ األباطح ا

 على أبوابها النَّحويَّة والصَّرفيَّة، فخلص البحث إىل بتائج من أهّمها: 
القدرة اللغوّية الةائقة الَّيت يتمّيز بها أبو طالدب الّظداهرة يف شدعر  الَّدذي ضدمَّه       -1

لسِّددَير، والتَّدداريخ، ديوابدده بنسددخة املتعددّددة، املددروّي منهددا واملنقددول مددن كتددب ا
 والتَّراجم. 

 مجع هذ  الشَّواهد من كتب الّلغة والنَّحو.  -2

 ّحة مجع اأٌب( مجع مذّكٍر سات.  -3
 َأنَّ املصدر املؤّكد لغم  ي ون مؤّكد ا لنةسه.  -4
 ّّحة إعمال ّيغ املبالغة إذا كابت تدّل على الثَّبات واالستقرار.  -5

 جميء عطف البيان ب رة تابع ا لن رة.  -6
 االم( أمر َّذوفة.  جزم املضارع بد -7
 َأنَّ اغم( تتعّرف باإلضافة إىل املعرفة، وت ون إضافتها غم َّضة.  -٨

 . (ّّحة تأبيث اليت -٩
 وقوع الن( يف جواب القسم، وبةي انجواب بها.  -10
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وغم ذلك ّاا تضّمنه البحث من شواهد وقواعد، وآراء حنوّية مجعتها، وقمدت  

، اهلللي من فهم ومراجع، فما كدان مدن ّدواب فهدو مدن      بدراستها حبسب ما تيّسر 
كان من خطأ أو تقصم، فهو من ُجهد املقّ ، وال أّدعي الّتمام، وال مال، فإبَّهمدا   وما

 ّةتان خيتصت بهما ال بم املتعال. 

ويف اخلتام آم  اَّن يّطلع على هذا البحدث فيجدد خطدأ أو تقصدم ا أن يددّل       

التَّوفيدق والّسدداد، يف مجيدع     اهلله خدمة العلم وطاّلبده، وبسدأل   عليه  أَلنَّ اهلدف من
 األقوال واألعمال. 
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 ات:ـش والتعليقـاهلوام

ي مجعه أبو هةان برواية عةيف بن أسعد عن عثمدان  هذ  التَّسمية مدّوبة على بسخة الّديوان الَّذ (1ا
الدرَّمحن بدن ملجدم     قال معاوية عندما قت  عبد، وهو لقب اشتهر به  لسيادته يف قومه، بن جّني

ومعاويدة بعدد أن تدآمر    ، وجنا من اّتةاق اخلوارل كّ  من: عمرو بن العاص، علّي بن أبي طالب
 اخلوارل على قتلهم: 

 سددديةه جندددوُت وقدددد بدددّ  املدددراديّ 
 

 مددن ابددن أبددي شدديخ األبدداطح طالددبِ   
  

 . 10 وديوان ابن أبي طالب ص، 2٩/ 26وسم أعالم النتبالء ، 10٨/ 1السمة النَّبويَّة  (2ا
 .  10٩/ 1السمة النَّبويَّة  (3ا
 . 12ديوان أبي طالب  (4ا
، وخزابدة األدب  2٩٩/ 1والسدمة النَّبويَّدة   ، 6٩وُينظر يف ذلدك: ديوابده   ، القصيدة من الطَّوي  (5ا

 . 76د  2/5٩
 . ٨7البيتان من ال ام  وهما يف ديوابه  (6ا
 . 17/ 2وُينظر يف ذلك السمة الّنبوّية ، ٩0البيتان من ال ام  وهما يف ديوابه  (7ا
 . 332البيتان من الطَّوي  وهما يف ديوابه  (٨ا
 . 130البيت من ال ام  وهو يف ديوابه  (٩ا
 . 160وي  وهما يف ديوابه البيت من الطَّ (10ا
 . 265/ 1نظر: السمة النَّبويَّة ُي (11ا
 . 1٨٩وُينظر يف ذلك: ديوابه ، األبيات من ال ام  (12ا
 . 12وغاية املطالب ، 17٩/ 1وُينظر يف ذلك: املزهر ، 244/ 1طبقات فحول الشعراء  (13ا
 . 12وُينظر يف ذلك: غاية املطالب ، 431/ 3البداية والّنهاية  (14ا

 . 16والّديوان ، 23٨/ 2والّروض األبف ، 1362/ 3ينظر يف ذلك: ال ام  للمربِّد  (15ا
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 . 30/ 4الّروض األبف  (16ا

 . 27ُينظر يف ذلك: ديوابه  (17ا

 . 27ُينظر يف ذلك: ديوابه  (1٨ا

 . 27وديوابه ، 276/ 14شرح بهج البالغة  (1٩ا

 . (. دهد. ش. د( ولسان العرب اهد. شالصحاح ا (20ا

، وشددرح انجمدد  البددن عصددةور 2٩4واحللدد  ، 2٨٨ينظددر: شددرح أبيددات سدديبويه للنّحدداس  (21ا
 . ٩د٨ ، واملعايم الّنقدّية22والشَّواهد واالستشهاد ، 220/ 3واملقاّد النَّحويَّة ، 245، 1/120

 . 102والّرواية واالستشهاد ، 6أّول النَّحو  (22ا

وهمدا يف  ، وينسدبان لرؤبدة  . 227جم يف ديوابده ص  وهما ألبي النَّ، البيتان من مشطور الّرجز (23ا
 . 16٨ملحقات ديوابه ص 

 . ل(. ا. م، واللِّسان ا(. لا. مالصِّحاح ا (24ا

 . ٨ ص املعايم النقدّية يف رّد الشَّواهد النَّحويَّة: ، وُينظر يف ذلك73٨/ 3الةنون كشَّاف اّطالحات  (25ا

 . 15٩وغاية املطالب ، 166وابه وُينظر يف ذلك: دي، البيت من الطَّوي  (26ا

 . 475/ 4وخزابة األدب ، 112وُينظر يف ذلك يف االستشهاد به: احملتسب  

وُينظر يف ذلك يف االستشدهاد بده ال تداب    . وهو لزياد بن واّ  الّسلمّي، البيت من املتقارب (27ا
بة وخزا، 2٨4/ 1وشرح أبيات سيبويه ، 357/ 2واألّول ، 147/ 2واملقتضب ، 406/ 3

 . 474/ 4األدب 

 . 405/ 3ال تاب  (2٨ا

 .  ٩10/ 2والنت ت ، 2٨4/ 1وُينظر يف ذلك: شرح أبيات سيبويه ، 406/ 3ال تاب  (2٩ا

 .  (. يب. أوهو لناهض ال البي يف اللِّسان االبيت من الوافر  (30ا

 .  (. يب. أ، وجاء بال بسبة يف اللِّسان االبيت من الوافر (31ا
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وخزابدة األدب  ، ي(. ب. أ، واللِّسدان ا 112/ 1وهو بال بسبة يف احملتسب ، البيت من الرجز (32ا
4 /475  . 

 . ٩11/ 2والن ت ، 171/ 13ُينظر يف ذلك رأي انجرمي يف املخّصص  (33ا

 . ٩11/ 2وُينظر يف ذلك: الن ت ، 171/ 13املخّصص  (34ا

 . ٩10/ 2والّن ت ، 171/ 3واملخّصص ، 406، 405/ 3ال تاب  (35ا

 .  171/ 13ّصص املخ (36ا

 .  ٨6/ 17املخّصص  (37ا

وُينظر يف ذلدك يف االستشدهاد   . 16٨وغاية املطالب ، 104وهو يف ديوابه ، البيت من اخلةيف (3٨ا
/ 10وخزابدة األدب  ، 3/1312، ومتهيدد القواعدد   ٨46/ 2والّن دت  ، 261/ 3به: ال تاب 

 . 645، 170ومعجم شواهد النَّحو الشِّعريَّة ، 463

 . 1313/ 3ذلك: متهيد القواعد  ُينظر يف (3٩ا

 . 37٩/ 4والرضّي ، 215/ 1ُينظر يف ذلك: شرح املةصَّ   (40ا

 . 37٩/ 4الرَّضي  (41ا

 .  16٨وغاية املطالب ، 104ديوان أبي طالب  (42ا

 . 2٨/ 4تعليق الةرائد  (43ا

 . 5٨/ 5وُينظر يف ذلك: التَّذيي  والتَّ مي  ، 336/ 1ال تاب  (44ا

 . 2٨/ 4وتعليق الةرائد ، 57/ 5: التَّذيي  والتَّ مي  ُينظر يف ذلك (45ا

 . 152/ 1التَّعليقة  (46ا

 . 57/ 5ُينظر يف ذلك رأيه يف التَّذيي  والتَّ مي   (47ا

 .  463/ 10وخزابة األدب ، 5٨/ 5ُينظر يف ذلك: التَّذيي  والتَّ مي   (4٨ا
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، 1٩71/ 4الّضددرب  وارتشدداف، 170/ 3، 232/ 2، 237/ 1ُينظددر يف ذلددك: ال تدداب   (4٩ا
 .  5٨/ 5والتَّذيي  والتَّ مي  

، 2٨0/ 1والسدمة النَّبوّيدة   ، 131وغايدة املطالدب   ، ٨4وهدو يف ديوابده   ، البيت من الطَّويد   (50ا
 . 565، 140ومعجم شواهد النَّحو الشِّعريَّة 

 .  1٨1/ 2ابن عقي  شرح وُينظر يف ذلك: ، 106ألةّية ابن مالك  (51ا

، وشدرح املةّصد  البدن يعديش     1٨٩/ 2وشدرح التَّسدهي    ، 3٨0/ 1ال تاب  ُينظر يف ذلك: (52ا
 .  4٨1/ 2والتَّصريح ، 1374/ 3وارتشاف الّضرب ، 1/2٨4

، 4٨1/ 2والتَّصدريح  ، 255/ 3واملقاّدد الشَّدافية   ، 1٨٩/ 2ُينظر يف ذلك: شرح التَّسهي   (53ا
 . 56/ 2وخزابة األدب 

ورواية الدّديوان: عرضدت   ، 177وغاية املطالب ، 1٨٩به وهو يف ديوا، هذا البيت من ال ام  (54ا
وشدرح ال افيدة   ، 15/ 3وُينظر يف ذلك يف االستشهاد به: شرح التَّسدهي   . دين ا قد علمت بَأبَُّه

، 411/ 3والتَّصدريح  ، 150٨/ 4واملقاّد الّنحوية ، 51٩/ 4واملقاّد الشَّافية ، 1107/ 2
 . ٩/3٩7وخزابة األدب 

، والتَّصدريح  515/ 4وُينظدر يف ذلدك: املقاّدد الشَّدافية     ، 177/ 2ك: ال تداب  ُينظر يف ذلد  (55ا
3/410 . 

وشدرح شدواهد اإليضداح    ، 12٨واإليضداح  ، 114/ 1واألّول ، 150/ 2ينظر: املقتضب  (56ا
 . 410/ 3والتَّصريح ، 10٨

/ 3صريح والتَّ، 2٨6، 57/ 2واألووبي ، 604وورد بال بسبة يف املغ  ، البيت من البسيط (57ا
 . 530/ 5واهلمع ، 410

وُينظر يف ذلدك: املقاّدد   ، 6٨/ 1واملقّرب ، 606/ 1لعّله املةهوم من كالمه يف شرح انجم   (5٨ا
 . 412/ 3والتَّصريح ، 516/ 4الشَّافية 
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/ 4وُينظر يف ذلدك: شدرح املةّصد  البدن يعديش      ، 1٩2وهو يف ديوابه ص ، البيت من الوافر (5٩ا
( : ازادا٨3/ 1، ويف اخلصدائص  4٩3/ ٩وخزابدة األدب  ، 517/ 4فية واملقاّد الشَّا، 3٩6

 . توكيد ا ال غم
 . 606/ 1شرح انجم   (60ا
 . 400/ 3والتَّصريح ، 16، 15/ 3ُينظر يف ذلك شرح التَّسهي   (61ا
/ 3وُينظر يف ذلك يف االستشهاد به: شدرح التَّسدهي    ، 1٩2وهو يف ديوابه ، البيت من البسيط (62ا

 . 411/ 3تَّصريح وال، 14
 . 411/ 3التَّصريح  (63ا
وهو من شواهد شرح الرضي على كافية ابدن احلاجدب    ٨7وهو يف ديوابه ، البيت من ال ام  (64ا

2 /6٨  . 
وُينظر يف ذلدك يف  ، 7٩وُينظر يف ذلك: غاية املطالب ، 13٨وهو يف ديوابه ، البيت من الطَّوي  (65ا

وآمدالي  ، 70/ 1وشرح أبيات سيبويه ، 114/ 2ضب واملقت، 111/ 1االستشهاد به: ال تاب 
، 2٨3/ 4واملقاّدد الشَّدافية   ، ٨7/ 4وشرح املةّصد  البدن يعديش    ، 106/ 2ابن الشجري 

ومعجدم شدواهد النَّحدو الّشدعرّية     ، 146/ ٨، 242/ 4 األدب خزابةو، 27٩/ 3والتَّصريح 
74 ،3٨6 . 

 .  242/ 4زابة األدب وخ، 560/ 1ُينظر يف ذلك: شرح انجم  البن عصةور  (66ا
وشدرح  ، 57/ 1وُينظدر يف ذلدك: ال تداب    ، البيت من الطَّوي  وهو للقالخ بن حزن املنقدري  (67ا

 . 27٨/ 3والتَّصريح ، 561/ 1انجم  
 . 2٨0/ 3والتَّصريح ، 2٨1/ 4واملقاّد الشَّافية ، 112/ 1ُينظر يف ذلك: ال تاب  (6٨ا

 . سناء من اإلب ( مجع بائ ة وهي الّسمينة احلو ابوائ ها 

وارتشداف  ، 116٩/ 3ومدنهج الّسدالك   ، 561/ 1ُينظر يف ذلك: شرح انجم  البن عصةور  (6٩ا
 . 2٨2/ 3والّتصريح ، 1٩2/ 3الّضرب 
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 . الَّذي مجعه الّدكتور َّمَّد َأْلُتوْبِجي 21وهو يف ديوابه ص ، البيت من الطَّوي  (70ا

والتَّبصدرة  ، 412/ 1وشرح أبيات سيبويه ، 111/ 1وُينظر يف ذلك يف االستشهاد به: ال تاب   
، ٨٨/ 4وشرح املةّص  البدن يعديش   ، 1032/ 2وشرح ال افية الّشافية ، 226/ 1والّتذكرة 

 . 1٩35/ 4وارتشاف الّضرب 

 وروايته:، 1٩7وهو يف ديوابه ، هذا البيت من الطَّوي  (71ا
 َفِنْعَم ابدُن ُاْخدِت الَقدوِم فيمدا يندوُبهم     

 
 دى ذو امل رمددات الةواضددِ زهددُم النَّدد 

وُينظدر يف ذلدك: غايدة املطالدب     . : زهٌم حسام ا مةرد ا مدن محائد   27٩/ 1ويف السمة النَّبويَّة    
، 2043/ 4ارتشداف الّضدرب   ، ٩/ 3وُينظر يف ذلك يف االستشهاد به: شرح التَّسدهي   ، 12٩

والتَّصدريح  ، 1505/ 4واملقاّدد النَّحويَّدة   ، 125/ 2واملسداعد  ، 2٨3/ 2وأوضح املسالك 
وهددي روايددة أوضددح ، ( بالّنصددبحسددام ا مةددرد اوفيهددا ا، 72/ 2وخزابددة األدب ، 407/ 3

 .  (برفع احسام ومةرد 567، 141ومعجم شواهد النَّحو الشِّعريَّة . املسالك

 . 2٨4/ 2أوضح املسالك  (72ا

بدن أبدي طالدب يف     وُيْنَسدب لطالدب  ، 1٨3وهو ألبي طالب يف ديوابه ص . البيت من الوافر (73ا
والدرر اللوامع ، 543/ 3والتَّصريح ، 1606/ 4ويف املقاّد النَّحويَّة ، 26/ 3السِّمة النَّبوّية 

، 1٩45/ 4وارتشداف الّضدرب   ، 11٩7/ 3وبال بسبة يف شدرح ال افيدة الّشدافية    . 37٩/ 2
 . 35ومعجم شواهد النَّحو ، 1٩3/ 5واهلمع ، 2/357واألووبي 

وشدرح التَّسدهي    ، 1٩٩3/ 3وشرح ال افية الشدافية  ، 663/ 2املقّدمة انجزولّية ينظر: شرح  (74ا
 . 1٩43/ 4وارتشاف الّضرب ، 423/ 2واملساعد ، 326/ 3

 . 424/ 2واملساعد ، 1٩43/ 4وُينظر يف ذلك: ارتشاف الّضرب ، 25٨/ 3احلّجة  (75ا

، واملسداعد  1٩43/ 4وُينظدر يف ذلدك: ارتشداف الّضدرب     ، 357/ 1سّر ّدناعة اإلعدراب    (76ا
2/424 . 
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، 272/ 2وشدرح املةّصد  البدن يعديش     ، 5٨6/ 1وال ّشداف  ، 121ُينظر يف ذلك: املةّص   (77ا
 . 1٩43/ 4وارتشاف الّضرب 

 . 423/ 2واملساعد ، 663/ 2شرح املقّدمة انجزولّية  (7٨ا

 . 326/ 3شرح التَّسهي   (7٩ا

 . 32٩/ 12التَّ مي  والّتذيي  و، 2٩4/ 1وشرح انجم  ، 244املقرب  (٨0ا

، والتَّصددريح 1607/ 4واملقاّددد النَّحويَّددة ، 334/ 12ُينظددر يف ذلددك: الّتددذيي  والتَّ ميدد   (٨1ا
3/543 . 

 . 1٩44/ 4ينظر: ارتشاف الّضرب  (٨2ا

. 276/ 1والسِّمة النَّبويَّة ، 113وغاية املطالب ، 1٩3وهو يف ديوابه ص ، البيت من الطَّوي  (٨3ا
وشدرح  ، 1٨2، 1٨0واملغد   ، 2٨2/ 11يف االستشهاد به: التَّذيي  والتَّ ميد    وُينظر يف ذلك
 . 16٨/ 3وشرح أبيات املغ  ، 3٩5/ 1شواهد املغ  

وشدرح شدواهد   ، 6٩3( للدّدمامي   ذلك: شرح مغ  اللَّبيدب ااملدزل   وُينظر يف، 1٩3الديوان  (٨4ا
 . 67/ 3ب وخزابة األد، 16٨/ 3وشرح أبيات املغ  ، 3٩6/ 1املغ  

وينسب له يف شدرح  ، 177ويف غاية املطالب ، 61وهو يف ديوان أبي طالب ، البيت من الوافر (٨5ا
 . 564ومعجم شواهد النَّحو الشِّعريَّة ، 275شذور الذَّهب 

 . ٩/11، وخزابة األدب 530/ 2، واإلبصاف 110/ 2، واملقتضب ٨/ 3ال تاب وجاء بال بسبة يف   

ورّدف املبدابي   ، 337/ 5وشدرح املةّصد  البدن يعديش     ، ٩4تاب الالمات ُينظر يف ذلك: ك (٨6ا
 . 12/ 11وخزابة األدب ، 362/ 4والتَّصريح ، 122/ 3واملساعد ، 302

 . 131، 130/ 2املقتضب  (٨7ا

 . ٨/ 3ال تاب  (٨٨ا
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، وارتشدداف الّضددرب 60/ 4ُينظددر يف ذلددك رأي ال سددائي يف شددرح الّتسددهي  البددن مالددك  (٨٩ا
 .  ٩٩/ 6وُينظر يف ذلك: املقاّد الشَّافية ، 453/ 5ّر املصون والّد، 4/1٨56

 . ٩٩/ 6واملقاّد الشَّافية ، 453/ 5والّدّر املصون ، 1٨1/ 13ُينظر يف ذلك: البحر احمليط  (٩0ا

وضدرائر الشِّدعر للقموابدي    ، 15٩/ 1ومعابي القدرآن للةدّراء   ، ٨/ 3ُينظر يف ذلك: ال تاب  (٩1ا
وضدرائر الشِّدعر البدن    ، 530/ 2واإلبصداف  ، 375/ 1ن الشدجري  وأمالي آمدالي ابد  ، 125

 .  30٩/ 4واهلمع ، 362/ 4والتَّصريح ، 14٩عصةور 

، والسِّدمة النَّبوّيدة   مجدع د/ َّمَّدد ألتدوجني    25وهو يف ديدوان أبدي طالدب    ، البيت من الّرجز (٩2ا
، ٩7/ 6ية واملقاّددد الشَّدداف، 244/ 2ومددنهج الّسددالك ، 226/ 3وشدرح الّتسددهي   ، 3/35

 وقبله: ، 130/ 2واألووبي 
 يددددا ربِّ ِإمَّددددا ختددددرجن طدددداليب   

 
 يف مقنددددب مددددن تل ددددم املقابددددب    

 . واملقنب: الةصيلة من انجيش   

وخزابدة األدب  ، 200/ 1والتَّصدريح  ، 520وورد بال بسبة يف اإلبصداف  ، البيت من اخلةيف (٩3ا
 . (اية التَّصريح اكي تقَضى، ورو( ب سر الضَّاد، وفيه رواية: التقضِّ 106، 14/ ٩

 . 361/ 4والتَّصريح ، ٩7/ 6املقاّد الشَّافية  (٩4ا

 . 200/ 1وُينظر يف ذلك: التَّصريح ، 300املغ   (٩5ا

، 3د    2ورّددف املبددابي ، 1٨55/ 4وارتشدداف الّضددرب ، ٨/ 3ُينظددر يف ذلددك: ال تدداب  (٩6ا
 . 246/ 2والتَّصريح 

 . 121/ 3واملساعد ، 5٨/ 4شرح الّتسهي  و، 2٨5/ 1معابي القرآن للةرَّاء  (٩7ا

 . 242/ ٨والّدّر املصون ، 326/ 2والنَّشر ، 435، 434ُينظر يف ذلك: السَّبعة  (٩٨ا
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وُينظر يف ذلك: شرح الّتسدهي   . 176وغاية املطالب ، 1٨٩وهو يف ديوابه ، البيت من ال ام  (٩٩ا
وشرح شدواهد  ، 314/ 2ملساعد وا، 270وانجنى الّدابي ، 375واملغ  ، 207/ 3البن مالك 

 .  2٩6/ 3وخزابة األدب ، 6٨6/ 2املغ  

وانجملدة الةعليدة يف شدعر أبدي     ، 6٨6/ 2واملغد   ، 207/ 3ُينظر يف ذلك: شرح الّتسدهي    (100ا
 . 60طالب 

 . 270وانجنى الدابي ، 355ورّف املبابي ، 374ُينظر يف ذلك: املغ   (101ا

 . 177٩/ 4وارتشاف الّضرب  .3٨٨/ 1ُينظر يف ذلك: اخلصائص  (102ا

، 63/ 2وخزابدة األدب  ، 275/ 1والسدمة النبويدة   ، 74البيت من الطوي  وهو يف ديوابه  (103ا
 .  5٩وانجملة الةعلية يف شعر أبي طالب، 1٩6/ 6

 .2٨( ص٨4تعليق عليه يف هامش اسبق خترجيه وال (104ا

 . 1٨0واملغ  ، 2٨2/ 11ُينظر يف ذلك: التَّذيي  والتَّ مي   (105ا

ورّدف  ، 500/ 1وشرح انجمد  البدن عصدةور    ، 175/ 3ُينظر يف ذلك: شرح الّتسهي   (106ا
 . 1٨0واملغ  ، 43٨وانجنى الّدابي ، 2٨0/ 11والتَّذيي  والتَّ مي  ، 266 املبابي

، والسِّدمة النَّبوّيدة   مجدع د/ َّمَّدد ألتدوجني    25وهو يف ديوان أبي طالدب  ، البيت من الّرجز (107ا
، ٩7/ 6واملقاّدد الشَّدافية   ، 244/ 2ومنهج الّسدالك  ، 226/ 3ح الّتسهي  وشر، 3/35

 وقبله: ، 130/ 2واألووبي 
 يددددا ربِّ ِإمَّددددا ختددددرجن طدددداليب   

 
 يف مقنددددب مددددن تل ددددم املقابددددب    

 . واملقنب: الةصيلة من انجيش     

 .  703/ 2وشةاء العلي  ، 423/ 4ُينظر يف ذلك: املقتضب  (10٨ا

واألزهدرّي يف التَّصدريح   ، 71/ 1والسَّمني يف الّدّر املصدون  ، 13/ 1   منهم م ّي يف املش (10٩ا
4 /165  . 
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، 73/ 2وشدرح انجمد  البدن عصدةور     ، 143/ 1واحلّجدة  ، 5/ 2ُينظر يف ذلك: األّول  (110ا
 . 130/ 2واألووبي ، 231/ 2واملساعد 

، 1٨03/ 4ارتشدداف الّضددرب و، 220/ 2شددرح السددمايف لل تدداب  يف:  ُينظددر يف ذلددك (111ا
 . 131/ 2واألووبي ، 231/ 2واملساعد 

 . ٨5/ 1ُينظر يف ذلك: البحر احمليط  (112ا

 . 42٨/ 1ال تاب  (113ا

 . 65/ 1ُينظر يف ذلك: البحر احمليط  (114ا

 . 22( وأوجه استعماهلا ، وأح ام اغم165/ 4والتَّصريح ، 226/ 3ينظر: شرح الّتسهي   (115ا

 . 16٨وغاية املطالب ، 104ه وهو يف ديواب، البيت من اخلةيف (116ا

، ومتهيدد القواعدد   ٨46/ 2والّن دت  ، 261/ 3وُينظر يف ذلك يف االستشهاد بده: ال تداب     
 . 645، 170ومعجم شواهد النَّحو الشِّعريَّة ، 463/ 10وخزابة األدب ، 3/1312

 . 260/ 3ال تاب  (117ا

 . 101وغاية املطالب ، 70وهو يف ديوابه ، البيت من الطَّوي  (11٨ا

 وُينظر يف ذلك يف االستشهاد به:   

 . 30٨ومعجم شواهد العربّية ، 3٩/ 7املقاّد الشَّافية   

 . 634/ 3ال تاب  (11٩ا

 . 11٨/ 4وُينظر يف ذلك شرح ابن عقي  ، 164ألةّية ابن مالك  (120ا

، 7/3٩، واملقاّد الشَّافية 2٩7/ 17والبحر احمليط ، 137/ 2ُينظر يف ذلك: شرح الشَّافية  (121ا
 . 2٩4/ 2والشَّام  نجموع التَّصحيح والتَّ سم يف الّلغة 

 .  103وُينظر يف ذلك: غاية املطالب ، 71وهو يف ديوابه ، البيت من الطَّوي  (122ا

 .  2٨٨/ 7وُينظر يف ذلك: املقاّد الشَّافية   
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قاّدد  وامل، 45٨/ 1وارتشاف الّضدرب  ، 46٩/ 3وُينظر يف ذلك: املساعد ، 27٩التَّسهي   (123ا
 . 2٨٨/ 7الشَّافية 

وُينظدر يف ذلدك:   . الصَّاوي اهللبشرح عبد  570وهو للةرزدق يف ديوابه ، البيت من البسيط (124ا
، والتَّصدددريح 315/ 2واخلصدددائص ، 676/ 2، 32٩/ 1وال امددد  ، 10/ 1ال تددداب 

وال يف طبعدة دار  ، وت أجد  يف ديوابه طبعة دار بدموت . 255/ 2وخزابة األدب ، 5/375
 . بموت، ّادر

 . 36وضرائر الشَّعر البن عصةور ، 12٨ُينظر يف ذلك: ضرائر الشِّعر للقموابي  (125ا

 فهرس املصادر واملراجع

. العظديم خليد    د. عبدد ، أح ام اغم( وأوجه استعماهلا يف اللُّغة العربيَّة دراسة حنوّية تطبيقّية -1
 م.  1٩٩6هد د 1417الطَّبعة األوىل 

. حتقيدق/  البن األثم َّمَّد بن ُيوسف أبي حيَّان األبدلسّي، لسان العربارتشاف الّضرب من  -2
هد د  141٨د. رمضان عبد التّواب، م تبة اخلاجني بالقاهرة، الطَّبعة األوىل  د. رجب عثمان، و

 م.  1٩٩٨
 . األطلسي للنَّشر والتَّوزيع د الرِّباط. َّمَّد خم حلوابي، أّول النَّحو العربي -3
ألبي عبد الّله َّمَّد مجدال الددِّين ابدن    ، الك يف النَّحو والّصرف امُلسمَّاة ااخلالّة( ألةّية ابن م -4

 هد. 1432. حتقيق/ سليمان العيوبي، دار املنهال د الرياض، الطبعة األوىل مالك
، حتقيق/ د. َّمود الطنداحي، م تبدة اخلداجني د     ، هبة اهلل بن علي العلويأمالي ابن الشجري -5

 م.  1٩٩2هد، 1413ة األوىل القاهرة، الطبع
. أبدو الربكدات األببداري   ، اإلبصاف يف مسائ  اخلدالف بدني النحدويني البصدريني وال دوفيني      -6

 احلميد.  الدِّين عبد حتقيق/ َّمَّد َّيي
. حتقيق/ مصطةى السدقَّا، ورفقدا ،   نجمال الدِّين بن هشام، أوضح املسالك إىل ألةّية ابن مالك -7

 م. 1٩٨0بموت، الطبعة السادسة  دار إحياء الثاا العربي د
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. حتقيق/ د. حسن فرهود، دار العلوم، الطبعدة الثابيدة   ألبي علي الةارسي، اإليضاح العضدي -٨
 م.  1٩٨٨هد د 140٨

. حتقيق/ ماهر حبوش ورفقدا ،  ألثم الدِّين َّمَّد بن ُيوسف أبي حيَّان األبدلسي، البحر احمليط -٩
 م.  2015هد د 1436ىل دار الرِّسالة العلميَّة، الطبعة األو

 عبد الّله الثكي د دار عات ال تب.  .. حتقيق: دالبن كثم، البداية والّنهاية -10

. حتقيق/ د. فتحي مصطةى علي الددِّين، دار الة در،   ألبي َّمَّد الصيمري، التَّبصرة والّتذكرة -11
 م. 1٩٨2هد د 1402دمشق، الطبعة األوىل 

. ألثم الدِّين َّمَّد بن ُيوسف أبي حيَّان األبدلسدي ، سهي الّتذيي  والتَّ مي  يف شرح كتاب التَّ -12
 فما بعدها.  هد141٨حتقيق/ د. حسن هنداوي، دار القلم د دمشق، الطبعة األوىل 

. حتقيق/ َّمَّد كام  بركات د دار ال تاب العربي  البن مالك، تسهي  الةوائد وت مي  املقاّد -13
 م.  1٩67هد د 13٨7

الةتَّداح   . حتقيدق/ د. عبدد  للّشديخ خالدد زيدد الددِّين األزهدري     ، وضديح التَّصريح مبضمون التَّ -14
 م. 1٩٩7هد د 141٨البحمي، الزهراء لإلعالم العربي، الطبعة األوىل 

. حتقيدق/ د. َّمَّدد املةددى، دار    حملمَّد بدر الدِّين الّدمامي ، تعليق الةرائد على تسهي  الةوائد -15
 م. 1٩٨3 د هد1403بساط د بموت، الطبعة األوىل 

دد   . حتقيق/ د. عوض الةوزي د مطبعة األمابة ألبي علي الةارسي، التَّعليقة على كتاب سيبويه -16
 م.  1٩٩2هد د 1412الطَّبعة األوىل 

. حتقيق/ د. علي َّمَّدد فداخر ورفقدا ، دار    لناظر انجيش، متهيد القواعد بشرح تسهي  الةوائد -17
 م. 2007د هد 142٨السَّالم د القاهرة د الطَّبعة األوىل 

، حتقيق/ د. فخرالدين قبداوة،  ، ألبي احلسن بن القاسم املراديانجنى الدابي يف حروف املعابي -1٨
 م.  1٩٨3هد، 1403وَّمد بديم فاض ، دار اآلفاق انجديدة، الطبعة الثابية 
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. حتقيدق/ بددر الددِّين    ألبي علي احلسدن بدن عبدد الغّةدار الةارسدي     ، احلّجة للقراءات السبعة -1٩
 م. 1٩٨7هد د 1407قا ، دار املأمون للثاا د دمشق د الطبعة األوىل قهوجي، ورف

. حتقيدق/ د. مصدطةى إمدام د الددَّار      البدن السِّديد البطليوسدي   ، احلل  يف شرح أبيدات انجمد    -20
 م.  1٩7٩املصريَّة للطِّباعة والنَّشر د القاهرة د الطَّبعة األوىل 

حتقيدق/ عبدد السدالم    بن عمر البغددادي،  ، لعبدالقادر خزابة األدب ولبت لباب لسان العرب -21
 م. 1٩٨٩هد د 140٩هارون، م تبة اخلاجني، القاهرة، الطبعة الثالثة 

، حتقيدق/ َّمَّدد علدي النجَّدار، دار ال تداب العربدي د        ألبي الةتح عثمان بن ج ، اخلصائص -22
 بموت. 

حتقيدق/ د. أمحدد   ، ألمحد بن يوسف االسمني احللديب( ،  الدر املصون يف علوم ال تاب امل نون -23
 م.  1٩٨6هد د 1406َّمَّد اخلّراط، دار القلم د دمشق د الطبعة األوىل 

إعدداد/  ، ألمحد بدن األمدني الشدنقيطي،    شرح مجع انجوامع، الدرر اللوامع على همع اهلوامع -24
 م. 1٩٩٩هد د 141٩َّمَّد باس  عيون الستود، دار ال تب العلميَّة د بموت، الطبعة األوىل 

. حتقيق/ الشَّيخ/ َّمَّد حسن آل ياسني د دار م تبدة   مجع أبي هّةان املهزمي، ي طالبديوان أب -25
 اهلالل. 

. دار ال تداب العربدي د    مجعه وشرحه الّدكتور/ َّمَّد التدوجني ، ملسو هيلع هللا ىلص ديوان أبي طالب عمِّ النَّيبِّ -26
 م.  1٩٩4هد د 1414الطَّبعة األوىل 

. حتقيق/ َّمَّد باقر احملمودي د  اية ابن جّنيمجع أبي هّةان برو، ديوان شيخ األباطح أبي طالب -27
 مجع إحياء الثَّقافة اإِلسالميَّة. 

 دد  1354. م تبة ابن َتْيِميَّة د القاهرة د الطَّبعة األوىل   بشرح عبد الّله الصَّاوي، ديوان الةرزدق -2٨
 م.  1٩36

ّراط د دار  . حتقيدق/ الدّدكتور/ أمحدد اخلد    ألمحد املالقي، رّف املبابي يف شرح حروف املعابي -2٩
 م. 1٩٨5هد د 1405القلم د دمشق د الطَّبعة الثَّابية 
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 م. 1٩72. عات ال تب للّدكتور/ َّمَّد عيد، الّرواية واالستشهاد بالّلغة -30

الدرَّمحن   . حتقيدق/ عبدد  لإلمدام الستدهيلي  ، الّروض األبف يف شرح السِّمة النَّبويَّة البن هشدام  -31
 م.  1٩٩3هد د 1414قاهرة د الطبعة األوىل الوكي  د م تبة ابن َتْيِميَّة د ال

. حتقيق/ د. شدوقي ضديف، دار املعدارف، القداهرة د الطبعدة       البن جماهد، السَّبعة يف القراءات -32
 هد. 1400الثابية 

. حتقيدق/ د. حسدن هندداوي، دار القلدم د      ألبي الةتح عثمان بن جّندي ، سّر ّناعة اإلعراب -33
 م.  1٩٨5هد د 1405دمشق د الطبعة األوىل 

هدد د   142٩. مؤّسسة الرِّسالة د الطبعدة الثَّابيدة    لإلمام و  الدِّين الذَّهيّب، سم أعالم النتبالء -34
 م.  200٨

 احلةيظ شليب.   . حتقيق/ مصطةى السقَّا، وإبراهيم اإلبياري، وعبدالبن هشام، السِّمة النَّبويَّة -35

. م تبدة  العدال  لّدكتور/ عبد املنعم عبدل، الشَّام  نجموع التَّصحيح والتَّ سم يف الّلغة العربيَّة -36
 م. 1٩٨2غريب د الطبعة األوىل 

. حتقيدق/ َّمَّدد   لقاضي القضاة بهاء الددِّين ابدن عقيد    ، شرح ابن عقي  على ألةّية ابن مالك -37
 م.  1٩٨0هد د 1400َّيي الدِّين عبد احلميد، م تبة دار الثاا د القاهرة، الطَّبعة العشرون 

، حتقيق/ عبد العزيز رباح، وأمحد دقداق، دار  عبدالقادر بن عمر البغدادي، لشرح أبيات املغ  -3٨
 . م1٩٨0هد د 13٩٨املأمون للثاا د دمشق د الطبعة األوىل 

. م تبة الشَّباب د الطبعدة األوىل   حتقيق/ الدّكدتور/ وهبة متوّلي، شرح أبيات سيبويه للنّحاس -3٩
 م.  1٩٨5هد د 1405

. حتقيق/ حسن محد، ألبي احلسن بور الدِّين األووبي، لكشرح األووبي على ألةية ابن ما -40
 م.  1٩٩٨هد د 141٩وإمي  يعقوب، دار ال تب العلميَّة د بموت، الطبعة األوىل 
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د. َّمَّد بددوي   . حتقيق/ د. عبد الرَّمحن الَسيد، ونجمال الدِّين َّمَّد بن مالك، شرح التَّسهي  -41
 م.  1٩٩0د د ه1410املختون، دار هجر، الطبعة األوىل 

. حتقيق/ د. ّاحب أبو جناح د امل تبدة الةيصدلّية مبّ دة د       البن عصةور، شرح مج  الزّجاجّي -42
 الطبعة األوىل. 

هدد د   13٩٨. مطابع الشتروق د بدموت   حتقيق/ ُيوسف حسن عمر، شرح الرَّضي على ال افية -43
 م.  1٩7٨

مَّدد بدور احلسدن، وَّمَّدد     . حتقيدق/ َّ لرضدّي الددِّين االسدثاباذي   ، شرح شافية ابن احلاجب -44
 م.  1٩٨2هد د 14002احلميد، دار ال تب العلمّية د بموت  الّزفزاف، وَّمَّد َّيي الدِّين عبد

د الطبعة  . حتقيق/ عبد الغ  الّدقر، مؤّسسة الرِّسالة د بموت البن هشام، شرح شذور الذَّهب -45
 م. 1٩٩4هد د 1414الثَّابية 

. حتقيق/ الّدكتور/ عيد مصدطةى، والدّدكتور َّمَّدد    بن برياهلل  لعبد، شرح شواهد اإليضاح -46
 م.  1٩٨5هد د 1405مهدي عاّلم د اهليئة العاّمة لشئون املطابع األممّية 

 حتقيق/ َّمد الشنقيطي، م تبة احلياة.  ، لإلمام جالل الدين السيوطي، شرح شواهد املغ  -47

حتقيق/ د. عبد املنعم هريدي، دار املأمون . نجمال الدِّين َّمَّد بن مالك، شرح ال افية الّشافية -4٨
 م.  1٩٨2د  هد1402للثاا د الطبعة األوىل 

. حتقيق/ عبد احلافظ العسيلي د م تبة اآلداب د القاهرة   للدمامي ( ، شرح مغ  اللَّبيب ااملزل -4٩
 م. 200٨هد د 142٩د الطبعة األوىل 

ب، دار ال تدب العلميَّدة د بدموت د      . حتقيق/ إمي  يعقوملوّفق الدِّين بن يعيش، شرح املةّص  -50
 م . 2001هد د 1422الطبعة األوىل 

. حتقيق/ الّدكتور/ تركي بن سدهو د م تبدة    ألبي علي الّشلوبني، شرح املقّدمة انجزولّية ال بم -51
 م.  1٩٩3هد د 1413الّرشد د الرِّياض د الطبعة األوىل 
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الةضد  إبدراهيم د امل تبدة العصدرّية د        . حتقيق/ َّمَّد أبو البن أبي احلديد، شرح بهج البالغة -52
 م.  200٨هد د 142٨بموت 

اهلل احلسدي    . حتقيق/ الّدكتور/ عبداهلل السلسبلي ألبي عبد، شةاء العلي  يف إيضاح التَّسهي  -53
 م. 1٩٨6هد د 1406د دار النَّدوة د الطبعة األوىل 

هدد د   13٩6ة بغداد د الطبعدة األوىل   . جامعلعبد انجبَّار النايلة، الشَّواهد واالستشهاد يف النَّحو -54
 م.  1٩76

. حتقيددق/ أمحددد إلمساعيدد  بددن مّحدداد انجددوهري، الصددحاح اتددال اللغددة وّددحاح العربيَّددة(  -55
 م. 1٩7٩هد د 13٩٩الغةور عّطار د الطبعة الثَّابية  عبد

هدد د   1402. حتقيدق/ السدّيد إبدراهيم َّمَّدد د الطبعدة الثَّابيدة        البدن عصدةور  ، ضرائر الشِّدعر  -56
 م.  1٩٨2

. حتقيق/ الّدكتور/ َّمَّد زغلول سالم، والّدكتور/ مصطةى هدارة د  للقموابي، ضرائر الشِّعر -57
 منشأة املعارف باإلس ندرّية. 

دد   . حتقيق/ َّمود َّمَّدد شداكر د دار املددبي    حملمَّد بن سالَّم انجمحي، طبقات فحول الشعراء -5٨
 القاهرة.  

 1٩50. مطبعة الشعراوي بطنطا ّمد خلي  اخلطيبحمل، غاية املطالب يف شرح ديوان أبي طالب -5٩
 م. 1٩51د 

هدد د   1406، مؤسسدة الرسدالة د بدموت د الطبعدة األوىل       ، لإلمام أبي العبداس املدربِّد  ال ام  -60
 م.  1٩٩5

دد   السَّدالم هدارون، عدات ال تدب     ، حتقيق/ عبد، ألبي بشر عمرو بن عثمان اسيبويه( ال تاب -61
 بموت. 

. حتقيدق/ الدّدكتور/ مدازن املبدار  د دار ّدادر د        قاسدم الزّجداجي  ألبدي ال ، كتاب الالمدات  -62
 م.  1٩٩2د الطبعة الثَّابية  بموت
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، للعاّلمة جار اهلل أبي ال شاف عن حقائق غوامض التنزي  وعيون األقاوي  يف وجو  التأوي  -63
دد   ، حتقيق/ عادل أمحد، والشَّيخ علي معدّوض، والدّدكتور فتحدي حجدازي    القاسم الزخمشري

 م.  1٩٩٨هد د  141٨بة العبي ان د الرياض د الطبعة األوىل م ت
. امل تبدة اإِلسدالميَّة د منشدورات شدركة      للشَّديخ َّمَّدد التَّهدابوي   ، كشَّاف اّطالحات الةنون -64

 م.  1٩66خّياط د بموت 
 . دار ّادر د بموت. البن منظور، لسان العرب -65

. حتقيق/ ألبي الةتح عثمان بن جّني، نهاواإليضاح ع، احملتسب يف تبيني وجو  شواّذ القراءات -66
 هد. 13٨6 الةّتاح شليب، اجملل  األعلى للشؤون اإِلسالميَّة د القاهرة عبداحلليم النّجار، د.  عبد

 . دار ال تاب اإلسالمي د القاهرة. ألبي احلسن بن ِسيدة، املخّصص -67

/ َّمَّدد جداد املدوىل، وَّمَّدد     . حتقيدق نجالل الددِّين الّسديوطي  ، املزهر يف علوم اللُّغة وأبواعها -6٨
 م. 1٩٨6الةص  إبراهيم، وعلي البجاوي، امل تبة العصرّية د بموت  أبو

. حتقيق/ َّمَّد كام  بركات د دار الة در د    لبهاء الدِّين بن عقي ، املساعد على تسهي  الةوائد -6٩
 هد.  1400دمشق د الطبعة األوىل 

. حتقيدق/ َّمَّدد علدي النّجدار ورفقدا ، اهليئدة       اءألبي زكريا حييى بن زياد الةدرّ ، معابي القرآن -70
 م.  1٩٨0د  1٩72املصرية العاّمة لل تاب، الطبعة الثَّابية 

. للّدكتور/ بري ان رسالة دكتورا  من جامعة أّم القرى، املعايم النقدّية يف رّد الشَّواهد النَّحويَّة -71
 م. 2001هد د 1422بن سعد الّشلوي 

. م تبدة اخلداجني د القداهرة د الطبعدة الثَّابيدة        بدد السَّدالم هدارون   لع، معجدم شدواهد العربّيدة    -72
 م. 1٩٩6د  هد1417

. دار العلدوم د الرِّيداض د الطبعدة      للّدكتور/ حنَّدا مجيد  حدّداد   ، معجم شواهد النَّحو الشِّعريَّة -73
 م. 1٩٨4هد د 1404األوىل 
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. مدازن املبدار ، وَّمَّدد    . حتقيدق/ د نجمال الدِّين ابن هشام، مغ  الّلبيب عن كتب األعاريب -74
 م. 1٩٩2هد د 1412اهلل، دار الة ر د الطبعة األوىل  علي محد

 . دار انجي  د بموت. ألبي القاسم الزَّخمشرّي، املةّص  يف علم العربيَّة -75

. حتقيدق/ د. عّيداد   لإلمدام أبدي إسدحاق الشداطيب    ، املقاّد الشافية يف شرح اخلالّة ال افيدة  -76
لبحددوي العلميَّددة وإحيدداء الددثاا جبامعددة أّم القددرى، الطبعددة األوىل الثبددييت ورفقددا ، معهددد ا

 م. 2007د  هد142٨

. لبدر الدِّين العي ، املقاّد النحوية يف شرح شواهد شروح األلةّية اشرح الشواهد ال ربى(  -77
 م. 2010هد د 1431حتقيق/ د. علي فاخر ورفقا ، دار السَّالم د القاهرة، الطبعة األوىل 

. حتقيدق/ َّمَّدد عضديمة، نجندة إحيداء الدثاا       ألبي العبَّاس َّمَّد بدن يزيدد املدربِّد    ،املقتضب -7٨
 اإلسالمي د القاهرة. 

. حتقيدق/ أمحدد بدن عبدالسدتار انجدواري،      . لعلي بدن مدؤمن ابدن عصدةور اإلشدبيلي     املقرب -7٩
 م.  1٩71هد د 13٩1اهلل انجبوري د الةيصلّية د مّ ة د الطبعة األوىل  وعبد

. حتقيدق/  حملّمد بن ُيوسف أبي حيَّان األبدلسدي ، لك يف ال الم على ألةّية ابن مالكمنهج السَّا -٨0
دد الطبعدة    د. شريف عبد ال ريم النّجار، ود. ي  أبو اهليجا، عدات ال تدب احلدديث د األردن    

 م. 2015األوىل 

دار  . عنايدة: علدي الضدّباع، وزكريدا عمدمات،     لإلمام ابن انجوزي، النَّشر يف القراءات العشر -٨1
 م. 1٩٨٩هد د 141٨ال تب العلميَّة د بموت د الطبعة األوىل 

. حتقيق/ زهم سدلطان، معهدد   ألبي احلال ُيوسف األعلم الشنتمري، النت ت يف تةسم سيبويه -٨2
 م.  1٩٨7هد د 1407املخطوطات العربيَّة د ال ويت د الطبعة األوىل 

العال سدات   ، حتقيق/ د.عبدين السيوطي، لإلمام جالل الدِّهمع اهلوامع يف شرح مجع انجوامع -٨3
  .م1٩٨0هد د 1400م رم، دار البحوا العلميَّة، ال ويت 


