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 مقدمة

وأصلي وأسلم علىى رسىهلا اليى )م ل صىلى      _تبارك وتعالى  _أحمد اهلل 
 اهلل عليا وسلم ( أفصح ، وأبين من نطق بالضاد ، وبعد :

الجملى  المهسىع  بالتعىي فىي بى د        فلقد اخت ت مهضهع البحث ،وهه "
 " لعد  أسباب، هي :  دراس  نحه)  داللي  ـ البهصي ي

 المد)ح التبهي ، وأجملها .  ـ ماد  البحث ، وهي لالب د ( من أشه  قصائد1

 ـ لم أعث  على دراس  لغه)  تتاولي الب د   إال دراستين :2

 عىا   فىي  وطبعىي  ، جاجى   اهلل لعبىد  ، البى د   إعى اب  في العمد األولى :  -
 بدمشق.  2002

الب د  ، شى حا  وإع ابىا  وبة ى  ، لمحمىد الحلىه ، وطبعىي فىي         : الثاني  -
 بدمشق أ)ضا .  2005عا  

ـ اخت ت التعي للدراس  اللغه)  عن بقيى  الىدروا التحه)ى  ن ألل التعىي أ ثى       3
( مهضع من 100ل مائ ، حيث ورد في المهضهعات التحه)  ورودا  في الب د  

( بيتىا  ، بمعىدم مهضىع  ىت بيىي      160التي )بلغ عدد أبياتها مائى  وسىتين ل   الب د 
لمىا   نونصف بيي علىى وجىا التق )ى  . و انىي تلىث اليثى   اليىاا   مىن التعىي          

مىىن عتاصىى  تمثلىىي فىىي مىىدل التبىىي لصىىلى اهلل عليىىا وسىىلم(         البىى د  تضىىمتي
 ومع اجا وجهاده والتهست با .ومعجزاتا ، وإس ائا 

اإلمىا  البهصىي ي، واألسىمال المفتللى  للبى د  ،       ث علىى ت جمى   وقد اشتمت البحى 
، و ىللث ملهىه  االتعىاع فىي الدراسىات اللغه)ىى       وعىدد أبياتهىا ، وأبى ر شى احها     

 .القد)م  والحد)ث  

 مباحث :  اةاّعم البحث على وقد ُق

 .  صهر  عش ااتتي التعي بالمل د ، تمثت في  األول :

التعي بالجمل  ، ورد المتعهت مهصىهفا  بىونهاع مىن الجمىت علىى التحىه        : ثانيال
 التالي :

 أـ التعي بالجمل  ذات اللعت الماضي ل أربع صهر (. 

 ب. التعي بالجمل  ذات اللعت المضارع المثبي المبتي للمعله  ل صهرتال( .

 ج. التعي بالجمل  ذات اللعت المضارع المبتي للمجههم لصهر  واحد ( .
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 د. التعي بالجمل  ذات اللعت المضارع المتلي ل صهر  واحد ( .

  هـ. التعي بالجمل  االسمي  المتعهخ  بح ف ناسخ ل صهر  واحد  ( .

 ( .و. التعي بالجمل  االسمي  المتعهخ  بلعت ناسخ ل صهر  واحد  

ر. التعي بالجمل  الش طي  : ورد هلا الت  ي  بودا  شى    يى  جارمى  ، وهىي     
 في مهضع واحد من الب د  . لإذا(

فىي لالجىار والمجى ور(    : أتي شىبا الجملى  المتمثلى      التعي بشبا الجمل :  ثالثلا
 صهر.  خمسنعتا  في 

 . ثةا هلا ، وقد اعتمد البحث على المتهج الهصلي التحليلي في مباحثا ال

التعىي  وفي نها)  البحث  اني الفاتمى  والتتىائج التىي أتهى ت اسىتجةل      
  . في العياق اللي ) د فيا بوشيالا المفتلل  للدالالت المتتهع  
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 تمهيد

 :البوصيري

هه ش )ف الد)ن أبه عبد اهلل محمد بن سعيد بن حماد بن محعن بن عبد 
بىىن هىىةم الصىىتهاجي. ُولىىد سىىت  امىىال وسىىتمائ  بق )ىى  لدال (   اهلل بىىن صىىتهاج

إحدى ق ى بتي سه)ف من صعيد مص  و ال أحىد أبه)ىا مىن لبهصىي (، وهىي      
ف  بىىي التعىىب  متهمىىا فقيىىت:   ، ق )ىى  ببتىىي سىىه)ف أ)ضىىا ، وادخىى  مىىن لدال (  

لالدالصي ي(، ام اشته  بالبهصي ي. قيت: ولعلها بلد أبيا فغلبي عليىا. وت جىع   
ر أسى   بهصىي  إلىى قبيلى  لصىتهاج ( إحىدى قبائىت الب بى  التىي اسىتهطتي           جلو

ونشىىو بق )ىى  لبهصىىي ( الق )بىى  مىىن معىىق   ، صىىح ال جتىىهبي المغىى ب األقصىىى
رأسا. ام انتقت إلى القاه  ، حيث تلقى عله  الع بي  واألدب متل نعهم  أتلاره، 

صى ه،  مىا تتلمىل    فحلظ الق آل الي )م في طلهلتا، وتتلمل على عدد مىن أعىة  ع  
عليا نفب  من العلمال المع وفين، متهم أبه حيال األندلعي، وأبه اللتح محمد بن 
محمد العم ي األندلعي المع وف بابن سيد التاا، والعىز بىن جماعى  و يى هم.     
نظم اإلما  البهصي ي الشع  متل حداا  ستا، ولىا قصىائد  ثيى  . و)متىار شىع ه      

وقىه  العاطلى . وقىىد    ، لتعبيى ، والحىس الم هىىف  والجزالى ، وجمىىام ا  ، بال صىان  
التقى البهصي ي بالقط  الشيخ أبي العباا الم سي، فانتلع بصىحبتا  ثيى ا ، اىم    

واشته  البهصىي ي بججىاد  الفى .     ،تتعث وتصهف، وأخل عتا  ثي  من ال جام
وقىىد تقلىى  فىىي العد)ىىد مىىن المتاصىى  فىىي القىىاه   واألقىىاليم، فعمىىت فىىي شىىبابا فىىي 

يتاب ،  ما تهلى إدار  مد) )  الش قي  مد ، وتهفى سىت  أربىع وتعىعين    صتاع  ال
 (1لوستمائ .

 آثار اإلمام البوصيري الشعرية:

ذ   صاح   .الب د ، وهي أشه  أسمائها، وهي القصيد  التي )تتاولها البحث -1
حىين أصىابا     شف الظتهل عن أسامي اليت  واللتهل أل البهصي ي أنشو الب د 

ولما نا  رأى التبي لصلى اهلل عليا  -سبحانا وتعالى -فالج، فاستشلع بها إلى اهلل 
، وقيىىت: بعىىد أل رأى التبىىي   (2لوسىىلم( فىىي متامىىا، فمعىىح بيىىده المبار ىى  فعىىهفي   

علىى   ( ب دصىلى اهلل عليىا وسىلم   ى التبىي ل صلى اهلل عليىا وسىلم( فىي متامىا ألقى     ل
علىى    لىث البى د  تيقظ وجد بدنا صحيحا   لا، ووجد عاتقيا، ومعح بيده، فلما است

 (3ل .، فل ل عاتقيا

                                                           
، وشىلرات  570،   1انظ  ت جمتا في: حعن المحاض   في تىار)خ مصى  والقىاه  ، ج   (1ل

 – 362   3، وفىىىهات الهفيىىىات البىىىن شىىىا   اليتبىىىي ، ج  754 – 753   7الىىىله  ، ج
بن اعل   ، والبدر العاف  لإلدفهي113 – 105   3، والهافي بالهفيات للصلدي ، ج 369
 .271، والمتح الميي ، للهيتمي   97  

 .410:  2حاجي خليل :  شف الظتهل عن أسامي اليت  واللتهل ج (2ل

 .410: 2انظ : العابق: ج(3ل
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عن سب  تعىميتها بىللث:    صاح  ش ل الب د  الباجهريإب اهيم الب أ ، قام  -2
ام لها ب د  لباني سىعاد( التىي هىي قصىيد      ل ُ)قألل المؤلف ب ئ بها، وحقها أ "

عليها ب د  حين أنشدها ( أجاره لى اهلل عليا وسلم ع  بن رهي ن ألل التبي لص
 (1ل . بين )د)ا"

 مثىت :  بشى حها بعى  العلمىال   قىا   .(2لاليها   الدر)ى  فىي مىدل خيى  الب )ى        -3
 ، وأحمد الفادمي ، ومحمد بن سعيد . خالد األره ي

لاليها   الدر)  في متاق  أش ف الب ) (، سماها بللث الشيخ حىاجي خليلى     -4
وقىا  بشى حها أبهعبىد اهلل محمىد بىن )حيىى        ،(3ل بن الحيم،  ما في  شف الظتهل

 . بن أبي طال  اللفمي

 عدد أبيات القصيدة:

اتلقي معظم التعىخ الصىحيح  علىى أل عىدد أبيىات البى د  مائى  وسىتهل         
 ، أولها :بيتا  

 بلتتَدمل َمَزْجتتَ  َدمعاتتااى جتترم ملتت  م قَ تتة   
 

 

 َساتتاَ  ل  أملتتْ  َتاتتاَر جرل جيتتراذ  باتتاري   
 

 وآخ ها: 

ََ العلتيَ  دتادلي العلتي ل     ََ ل  وَأطتَر َغ  بتال
 

 

ََتتْ  َعتتَرَباتل الَبتتاذل َريتت     َصَبتتاا متا َرنغ
 

 .(4لهلا هه المع وف المشههر، ولين بعضهم رادوا فيها أبياتا  

وشىى ل البىى د  عىىدد مىىن الشىى ال أبىى رهم ابىىن هشىىا ، وخالىىد األرهىى ي     
ف  الد)ن أحمد بن محمىد  التحه)ال وأبه عبد اهلل محمد بن م روق التلمعاني، وف

الشي اري، وجةم بىن قىها  بىن الحيىم، ومىن أحعىن شى وحها شى ل نىهر الىد)ن           
علىىىي القىىىاري، ومىىىن شىىى وحها شىىى ل شىىىهاب الىىىد)ن أحمىىىد القعىىىطةني شىىىارل    
البفاري، وعصىا  الىد)ن اإلسىل ا)يتي. ومىن شى وحها: العمىد  فىي شى ل البى د           

وشىى حها الشىىيخ إبىى اهيم   (5لللمحىىدا اللقيىىا أحمىىد بىىن محمىىد بىىن حجىى  الهيتمىىي   
 الباجهري، وهه الش ل اللي اعتمد عليا البحث في  ثي  من جهانبا.

  
                                                           

 .7إب اهيم الباجهري، ش ل الب د :  (1ل

 .25عثمال بن عم  بن داود، التحل  في نش  محاسن الب د :  (2ل

 .410: 2 شف الظتهل ج (3ل

 .411: 2العابق: ج(4ل

 . 415-411 : 2العابق: ج(5ل
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 ((Expansion االتساع

مصدر لللعت اتعع اللي على ورل " افتعت" وهه موخهذ من اللعت : االتساع لَةى
. فىىـ"   لمىى  تىىدم علىىى خىىةف الضىىيق والععىى    َوس ىىَع، و(َعس ىىلَوالثةاىىي المجىى د 

الشىيل فاتعىع واستهسىع ، أي : صىار      ُيْعخةف التضييق، تقىهم : وَسى  هسيع الَت
عها في المجلس ، أي تلعىحها ، وفى ا وَسىاع بىاللتح أي : واسىع      واسعا  ، وتهَس

 (1لالفطه " 

 : االتساع في االصطالح

)عتىىي: "الم ونىى  فىىي الللىىظ وم اعىىا  مقتضىىيات العىىياق فىىي الت  يىى         
  " والعةقات التحه) 

أل تعتمد على ر تين أساسيين في ت  يبها ،  _ مثة _ في الجمل  الع بي  فاألصت 
 اللعت واللاعت فىي الجملى  اللعليى  ، والمبتىدأ والفبى  فىي الجملى  االسىمي  ، وال         
)مين االستغتال بوحد هل)ن ال  تين عىن ادخى ن ألل بهمىا تيهنىي هىله الجملى  ،       

المعتىى تامىا  )حقىق    وليىن قىد )يىهل هىلا     وأعطي  فائىد  )حعىن العىيهت عليهىا .     
الغ ض المطلهب من الية  ، وُ)لهم من الت  ي  نلعا ، وقد )يهل هىلا المعتىى   
ناقصا  ال )ؤدي الغ ض المطلهب من الحد)ث ، وفي هىله الحالى  )عىتلز  تهسىيع     
هله الجمل  بجضاف  بع  األللاظ ، أو الت ا ي  إلى ر تيها األساسيين ن لتعطىي  

المعتىىى األصىىلي لهىىا دالالت معته)ىى  أخىى ى . فالجملىى  المهسىىع  مىىا     إلىىى جانىى 
أضىىيف إليهىىا مىىن معىىال إلىىى جانىى  اإلخبىىار  الته يىىد وبيىىال الهي ىى  والهصىىف       

  . تادسو للث ما راد عن ر تي اإلوالمشار   ، 

و)ؤ ىىدول علىىي  ث تىىا عتىىد العىى ب، فىىـ     وقىىد عىى ف التحىىا  االتعىىاع ،    
، وقد اهتم التحا  بهله الظىاه   لىدي   " حا  با"االتعاع في  ةمهم أ ث  من أل )

الع ب، فقد عقد سيبه)ا في  تابا باب ا سماه: "باب استعمام اللعت في الللظ ال في 
" االتعاع علي سع   و)وتي،   "المعتى التعاعهم في الية  واإل)جار واالختصار

ومن األمثل  : أ لُي أرض  لا و ىلا   )2( "الية  واإل)جار لعلم المفاط  بالمعتى
"متى وجـدت اإلفاد  )مين أل )هجىد التعىامح أو    فـ ، (3ل أي : أصبُي من خي ها

 . (4ل "الت خص أو االتعاع اللغهي

                                                           
 الصحال للجهه ي ، ماد  لوسع(( 1ل
 109:  1اليتاب : ج (3(
 212:  1انظ  في : اليتاب : ج (3ل
 . 97: 1حاشي  الفض ي : ج (4ل

http://www.alukah.net/literature_language/0/92051/#_ftn12
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( عتىىىد (expansionوفىىىي ضىىىهل اللعىىىانيات الحد)ثىىى  تهىىى  مصىىىطلح التهسىىىع   
ضمن خمس عمليات  تعد مع قهاعىد إعىاد  الت تيى  مىن أهىم      المدرس  التحه)لي  

 : القهاعد في ط )ق  التحه التحه)لي هي

 قهاعد الحلف :  -1

Deletion :               a + b             b  ( or a  null )  

 أي بحلف عتص  متهما                        

 (1لقهاعد اإلحةم  -2

Replacement : a                        b  

 (2لقهاعد التهسع -3

Expansion :  a                         b + c  

 (3لقهاعد االختصار  -4

Reduction : a + b                          c  

 (4لقهاعد الز)اد   -5

Addition : a                            b+ a  

 . التبادم ( إعاد  الت تي  أو لقهاعد

Permutation :  a  + b                 b + a 5ل)  

( (Monemeوقىىد اعتمىىدت المىىدارا اللغه)ىى  الحد)ثىى  مصىىطلح لالمىىهنيم(      
اللي )عتي : الهحد  الصغ ى للمعتى في التحليةت الت  يبي  ، فجمل  مثىت : ألىم   

. و) ى مارتيتيا  . بها اةا وحدات أولي  للمعتى : لالبال ـ رأسي ـ ألم(  ب أسي 

                                                           
 تعمي أ)ضا : التعه)  (1ل
 وتعمي : التمدد (2ل
 وتعمي : التقلص (3ل
 وتعمي : اإلضاف  (4ل
 141و  140د/ عبده ال اجحي ، التحه الع بي والدرا الحد)ث :  انظ  : (5ل
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أَل العةق  التي ت ب  المهنيمىات فىي التظىا  اللعىاني      (1لأحد أعة  مدرس  ب اغ 
 تتجلى في حاالت ، هي : 

هىي وحىدات دالىى  تتضىمن فىي بتيتهىا دليىت وتيلتهىىا ،       :  المعىتقل   الللظى   -أ 
... فهىىله الهحىىدات وتتمثىىت فىىي الظىى وف ، مثىىت : اليىىه  ،  ىىدا  ، أحيانىىا   

ل أمىىس( )ميىىن أل فللظىى     تترجم األديتتس أمتت    التتقيىىد بت تيىى  ، مثىىت :  
تظه  فىي مهاقىع مفتللى  ، إذ )ميىن القىهم أ)ضىا  : أمىس ُ ى    األد)ى  .          

 وُ     أمس األد)  . 
هي للظ  ال وتيل  لها في حد ذاتهىا ، بىت تعىاعد علىى      الللظ  الهتيلي : -ب 

بتلعها في العياق تحد)د وتيل  عتاص  أخ ى ،  ما )مين لها أل تعتقت 
ت : حى وف الجى  ، وأدوات التصى  والجىز      اللعاني اللي ت د فيا ، مثى 

لإلى( للظ  وتيلي  ، ال  ذهس الطالس إلى الجامعة  في الع بي  ، نحه : 
 لالجامعى ( وتيل  لها في حد ذاتها ، ليتها تجل  لةسم اللي )وتي بعىدها  

 .ل اسم مج ور(: وتيل  
تحدد وتيلتهىا   التيالللظ  المقت ن  بالللظ  الهتيلي   هي الللظ  التابع  : -ج 

المثام  في، مثت االسم المج ور المقت ل بح ف الج ، فللظ  لالجامع ( 
وهتىاك للظى    ، ( ىلإل   العابق هي للظ  تابع  مقت ن  بالللظ  الهتيلي  

تابعىى  مقيىىد  بىىالمهقع تحىىدد وتيلتهىىا مىىن خىىةم مهقعهىىا ، فتغيىى  المهقىىع   
  يد الك ية  زارنا عم مثام : ، )ؤدى إلى تغي  وتيلتها التحه) 

 لاليلي ( مضاف إليا وهى للظ  مقيد  بالمهقع .

 : العبار  المعتقل 

تتولف من للظ  وتيلي  مقت ن  بللظ  تابعى  ، ال تحىدد وتيلتهىا التحه)ى      
، بت من خىةم ت  يى  العتاصى  مجتمعى  ،      عتاص هامن خةم جزل واحد من 

المضىىاف إليىىىا ،   ومتىىا علىىى سىىبيت الىىل   : الجىىىار والمجىى ور ، والمضىىاف و      
.عبىىار  ل مىىع  معتترا الكبتتاَ صتتديقاتيزرت متت  مثىىام :  ،والتعىىي والمتعىىهت 

( تدم علىى المعيى  ال تلهىم مىن خىةم جىزل واحىد مىن العبىار  بىت مىن             صد)قاتي
   مهقعها .ييخةم ارتبا  العتص )ن معا ، و)جهر تغ

  

                                                           
تهتم مدرس  ب اغ بالهتيل  األساسي  للغ  ، وهي االتصام ، وتدعه إلىى اإلحاطى  بالعةقى     ( 1ل

بين البتي  اللعاني  واألفيار والعهاطف التي تهصىلها هىله البتيى  ن ألل اللغى  تتصىت بيثيى  مىن        
للشفصي  اإلنعىاني  . انظى  : د/ نعمىال بىه قىَ   ، المىدارا اللعىاني         المظاه  العقلي  والتلعي  

 .90و 89المعاص     
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  : الم    اإلستادى

وتى تب  ارتباطىا مباشى ا أو     تقىه  علىى أساسىها الجملى  ،     التىي هه التها  
 اليوم تَبصر ع ى العدو     ي  مباش  بالعتاص  اللعاني  ، مثام : 

( ، وعبىىار  معىىتقل  لعلىىى   اليىىه هىىله الجملىى  تحتىىهى علىىى للظىى  معىىتقل  ل   
إضىافات أو   أيميتليى  بىلاتها قىادر  علىى إنشىال رسىال  دول        (العدو(وللظ  لتتتص 
مىىا )ضىىاف لهىىا )عىىمى   اإلسىىتادى ، و ىىت تعىىمى الم  ىى فهىىيإلحاقىىات ، ومىىن امىى  

من التاحيى  الهتيليى ، وال )غيى  العةقىات     ألل الية  )عتقيم بدونها  فضل  أو إلحاقا ن
 ا . وإذا تعلقىىىي تعلقىىىا مباشىىى ، ولهىىىلا فهتيلتهىىىا  يىىى  أساسىىىي بىىىين العتاصىىى  العىىىابق 
( ، وإذا تعلقىي تعلقىا  يى     primaireتؤدى وتيل  أولي  ل فهيبالم    اإلستادى ، 

اشتبرم األستباذ    . مثام : (non primaire)تؤدى وتيل   ي  أولي   فهيمباش  با 
  بابا قيما   

( ملعهم با م تبط  ارتباطىا مباشى ا بالم  ى  اإلسىتادى ،      تابفللظ  ل
( نعىي ، )تعلىق تعلقىا  يى  مباشى  بالم  ى        لقيمىا  فهه )ؤدى وتيل  أولي  وللظ 

أوليىى  . وقىىد ميىىز "    ي  تىىاط )ىىق الملعىىهم بىىا ، ولىىللث فهتيل   اإلسىىتادى عىىن  
 بين نهعين من اإللحاق هما :  " مارتيتيا

 اإللَاق بالعطف :

هىىه الىىلى )بقىىى اليىىة  مطابقىىا لبتيىى  الجملىى  التىىها  ، إذا حىىلف العتصىى     
 . دضر العظماء واألشرافلالمعطهف عليا( مثام :  يلاألوَّ

" مال( تصبح الجمل  " حضى  األشى اف  لالعظ يلفجذا حلف العتص  األَو
 مطابق  للجمل  األولى .

 اإللَاق بالببعية :

و)فتلىىف عىىن اإللحىىاق األوم ، فليىىا )تميىىز الملحىىق بهتيلىى  تفتلىىف عىىن  
  افأه بجائزة  بيرة م  الكبس  :ل المتبهع ( ، مثام  يلوتيل  العتص  األَو

ألل وتيلتا الت  يبي  تفتلىف   ن لجائز (ي لال )ميتتا حلف العتص  األّو
" )تضمن وتىائف   اتيمارتي( . وملهه  اإللحاق عتد "  بي  عن العتص  التابع ل

مفتلل  :  التعىي والمضىاف إليىا والملعىهم والمعطىهف . ومىن متطلىق التحليىت         
للبتى الت  يبي  ، )ع ف الجمل  بقهلىا:هى  ىت ت  يى  تتصىت عتاصى ه       الهتيلي
  (1لعدد عن ط )ق اإللحاق .وحيد أو مت إستاديب  ن 

                                                           
 114انظىىى  التقعىىىيمات العىىىابق  فىىىي : مباحىىىث فىىىي اللعىىىانيات للىىىد تهر أحمىىىد حعىىىاني :      ( 1ل
 .111ـ  108والمدارا اللعاني  المعاص   للد تهر نعمال بهق   : 116ـ
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وليس المعهم فىي مع فى  الداللى  هىه داللى  الملى د المعجميى  ن ألّل تلىث         
الدالل  " تتهقىف علىى اسىتعمالا فىي ت ا يى  مفتللى  ، أي فىي عةقىات نحه)ى  ،          
حتى إَل بع  علمال اللغ  المحداين ) ى أَل معتى  لم  مىا ال )ميىن تحد)ىده إال    

الت اللغه)  من ناحي  ومعدم استعماالت األف اد والل ات بمع ف   معدم االستعما
في مجتمع واحد مىن ناحيى  أخى ى ، ومعىدم االسىتعماالت اللغه)ى  )عتىي حصى          
الت ا ي  التي ت د فيها اليلم  . أي أنىا ) )ىد أل )قىهم إَل الهصىهم إلىى المعتىى       

فىي الداللى     الحقيقي لليلم  )ياد )يهل معتحية  ، ولللث تبقى الحاجى  إلىى البحىث   
الت  يبي  ، أو" المعتى التحهي الداللي" مطلبا  قائما  ملحا  . ولعت تهّيى  البىاحثين   
من مجام الدالل  الت  يبي  ، وهه ما )عمى أ)ضا  بالمعاني التحه)ى  ، ) جىع إلىى    
الصىعهبات اليامتىى  فىىي تحد)ىىد الداللىى  الت  يبيى  للجملىى  ، فىىجَل الجملىى  قىىد تصىىاغ   

تحتمىىت عىىد  معىىال مفتللىى ...وتزداد الصىىعهب  إذا انتقلتىىا إلىىى    بصىىيغ  معيتىى  ، و
مجىىام األدب ، وبفاصىى  الشىىع ، فىىجَل داللىى  الت  يىى  فيىىا طبقىىات بعضىىها فىىهق   

 (1لبع ، و لما  ال التص جيدا  اردادت طبقات المعتى فيا تعددا "

أال  ، وتتتاوم هله الدراس  جانبا  من الجهان  التي تؤدي إلى التهسيع في الجملى  
 . وهه التعي

 البوسي  بالَع  في بردة البوصيري 

التعي في اصطةل التحه)ين تابع )يمت متبهعا بداللتا علىى معتىى فيىا    
أو فيما )تعلق با ، و)يهل اسما  مشتقا  أو مؤوال  بالمشتق ، أو مىا هىه فىي تقىد) ه      

ت اك ت ف ، أو مج ور ، أو جمل  ، )تبع ما قبلا لتفصيص ني   ، أو إرال  اش
. و)طلىىق عليىىا  (2لعىىارض فىىي مع فىى  ، أو مىىدل ، أو ذ  ، أو تىى حم، أو تو يىىد     

 .(3لالبص )هل الهصف والصل  ، أما اليهفيهل فيطلقهل عليا التعي 

 :(4لأشه  المعاني التي )ليدها التعي ما )لي  معاني الَع  :

اإل)ضىىال : وهىىه إرالىى  االشىىت اك الللظىىي الىىلي )يىىهل فىىي المع فىى  ،         -1
التابغى  بالجعىدي ، أو الىلبياني ، ووصىف األخلىص باألصىغ  ،        هصف 

 أو األوس  ، أو األ ب .

                                                           
 .20: د محمد حماس  ، التحه والدالل  ( 1ل
، وابىىن 219: 1، وابىىن عصىىلهر ، المقىى ب ج  114:  2انظىى : الزمفشىى ي ، الملصىىت ج  ( 2ل

، والعىيهطي ،  438، وابىن هشىا  ، شى ل شىلور الىله  :      191: 3عقيت ، ش ل ابن عقيت ج
 . 171: 5همع الههامع ج

 .  نلعها المهاضع ، العابق  الم اجع:  انظ ( 3ل
: 3، وعبىاا حعىن ، التحىه الىهافي ج    109و108: 2ش ل التصى )ح ج  انظ : األره ي ، (4ل

437. 
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تفصيص التي   : وهه تقليت أف اد التي   ن نحه : ل ال )تام المعالي إال  -2
 رجت دلوب ( . 

ن والل  : وذلث حيتما )عتعمت التعي إلفىاد  المىدل، أو الىل    أمج د المدل  -3
اإلماُ  العادُم سي   الفللىال ال اشىد)ن (   ل جدد عم  بن عبد العز)ز نحه:

، فعدم عم  معى وف ، وذ ى ه )ليىد مىدل اإلمىا  ، ونحىه الىل  : ل أفعىد         
الشيطال الملعهل ذات البين (، فجفعاد الشيطال مع وف ، ولين أفاد هلا 

 التعي الل  .
ِج َوَستْبَعة     َفَمْ  َلْ  َيجلْد َفصلَيام  َثَ اَثةل َأيغتام  فلتي  التو يد ن  قهلا تعالى "  -4 ََت اْل

  .  (1ل"  إلَذا َرَجْعب ْ  تلْ َك َعَشَرٌة َ املَ ٌة

  (2لو)تقعم التعي إلى نهعين:

ا فىي  يى لع: هه ما دم علىى معتىى فىي المتعىهت نلعىا العىابق        التعي الحقيقي. 1
الل   ، و)شتمت على ضمي  معىتت  )عىهد علىى ذلىث المتعىهت ، و)جى  مطابقى         
التعىىىي للمتعىىىهت فىىىي التىىىل ي  والتونيىىىث والتع )ىىىف ، والتتييىىى  ، وفىىىي اإلفىىى اد   

 .التعي العىببي 2وف وعا ، وفي  ح  ات  اإلع اب ن  نحه :   هلا ر)د   )م . 
ما قبلا ن نحه : لهلا با  : هه اللي )دم على معتى في شيل بعده لا صل  وارتب

ر)د   )م أبهه( ، و)طابق المتعهت في ح    اإلع اب وما )تىهب عتهىا . والبىد    
 ا: أل )يهل التعي رافعا  السم تاه  .مأحده (3لللتعي العببي من ش طين:

 تصة  بضمي  )عهد على المتعهت . الثاني : أل )يهل هلا االسم م

 البَث:مبادث 

بىىى د  البهصىىىي ي فىىىي أربعىىى  ورد التعىىىي بىىىالمل د فىىىي الَعتتت  بتتتالم رد:  -أوالى:
 :التالي صهر ال وأربعين مهضعا  ، تهرعي على 

 َع  )معرف با ألا(والمَعوت )معرف با ألا( ال -1

 .قصيد ورد التعي المع ف بـ لألـ( في خمع  عش  مهضعا  من ال

(4ل مَتتتي إليتتتَك ولتتتو أنصتتت َ  لتتت  ت  تتت ل 
 

 

 

 معتررةى  الع تْررلمج يا الئمي فتي الهتوم   
 

         

                                                           
 . 196البق   /  (1ل
 .  452و443و441: 3انظ : عباا حعن ، التحه الهافي ج (2ل
 . 32انظ : د/ محمد حماس  عبد اللطيف ، التهابع في الجمل  الع بي   ( 3ل
 . 7ب د  المد)ح :  (4ل
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 العلري: نعي لـ لالههى( مج ور في صيغ  التع ، أفاد المتعهت تهضيحا 

(1ل َشتتَم ل عتت  ن سلتتاأ فتتاأراها أيغَمااتتاا 
 

 

 

 َذَهتتس  ملتت  الُشتتاُ وراَوَدْتاتتاأ  الجبتتال  
 

 الشم نعي للجبام، أ ع  المتعهت تهضيحا .

 َع  )نكرة(والمَعوت )نكرة( ال -2

   مهاضع من الب د :امانيوردت هله الصهر  في 

 (2لم  ديث ل  يتدر أذغ الُستَ  فتي الدغست      
 

 

                   قات تتتتتتةى تتتتتت  دسغتتتتتتَْ  لتتتتتترةى ل متتتتتترء 

 قاتل : نعي للل  متصهب، وقد أفاد التفصيص.

 َع  معرفةوالمَعوت )معرف باإلضافة( ال -3

 البيي:تمثلي هله الصهر  في هلا 

(3ل الشغتبل ل َأْط أْت َناَر َلَظى م  ولْردلهتا  
 

 

 

                  إْذ َتْب  هتتتا فليَ تتتةى متتت  َدتتترج نتتتارل َلَظتتتى 

  (4لالشبم: البارد  –وردها: المهرد  

التاتم )تحدا عن آ)ات الق آل الي )م، فحيث تتلهها خهفىا  أو خائلىا  مىن    
 تلث التارن ألنها تطل ها بمائها البارد.نار )ه  القيام  َوَقْتث وَحَمْتث من 

لالشبم(: نعي مج ور للت  ي  اإلضافي لوردها( الميهل من المضاف 
المع فى  بىـ لألىـ(     بصىيغتا وقىد بىّين التعىي    ، الضىمي  لهىا(  المضاف إليا لورد( و
 المتعهت.

 َع  )مشبق: اس  ت ضيل(وال (مَعوت )معرف باإلضافةال -4

 من الب د  وردت هله الصهر  في بيي واحد
  

(5ل الَوَف ل ملَ  أدهى ف صاول  َدْبف  َله 
 

 

ََتاى َوَستاْل َبتْدَراى َوَستلْ      ََْي  أ د تَدا  فَستاْل د 
 

 

                                                           
 106و  104و  87و  76و  69و  68و  58و  53، وانظ  األبيىات :   9 ب د  المد)ح : (1ل

 .153و122و113و111و  107و 
 .160و  125و  124و 123و  55و  51و  37، وانظ  األبيات:  8ب د  المد)ح :  (2ل
 .16الب د  :  (3ل
 ش ب  (. –الفليت بن أحمد، العين لورد  (4ل
 ، وُ) وى : لوست حتيتا ( . 19 الب د  : (5ل
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 (1ل"الهخم: الهبال".  –أدهى: أشد داهي  

جىىال التعىىي الم فىىهع بالضىىم  المقىىدر  لأدهىىى(، اسىىم تلضىىيتن ليصىىف     
شىد  مىا )ةقيىا     البيى أو المضاف إليىا لحتىف(ن وذلىث ل   المتعهت لفصهم حتف(، 

اليلىىار علىىى أ)ىىدي المعىىلمين فىىي المىىهاطن المىىل هر ، وذلىىث بالملاضىىل  التىىي           
مىن المةحىظ فىي التعىي الملى د الىلي ورد فىي بى د           وضحي ما أصاب اليلىار. 

البهصي ي أنا مطابق للمتعهت في التع )ف والتتيي  والعدد والتل ي  والتونيث، 
لتطىىابق )تلىىق مىىع مىىا أوجبىىا التحىىا  فىىي   واإلعىى اب رفعىىا  ونصىىبا  وجىى ا ، وهىىلا ا  

 المطابق  بين التعي والمتعهت في  ت ما سبق.

وجىال التعىي  ملى دا  بعىد  صىهر، حيىث ورد اسىما مهصىهال ، واسىىتفدمي لأي(         
 .  نعتا ، و للث ل ي (

 الَع  باس  الموصول :  -

وقد مثلي  ت صهر  ببيي شع ي واحد ، وذلث على  جالت صهر هلا التم  ، 
 التحه التالي : 

 ( َع  اس  الموصول )ماالومَعوت معرفة ال( أ)

(2لوم ْضاَطتارلمل   بتيَ  مََساتاجل   مَتأ    ما
 

 

 

ََساتتاس الَصتتُس أذغ الَتتسغ   م ََكبلاتتاٌ  أي
 

 . (3ل مضط   : ملته  _متعجم : متص   _الص  : العاشق 

)فاط  الشاع  المتي  للح  ، فيقهم : " ال )ظتّن العاشق أنىا سىيتجح فىي سىت      
   (3ل حبا ، و تمانا عن التاا ، وهه )تقل  بين دمع متهم  وقل  )حت ق " 

لما( : اسم مهصهم بمعتى اللي في محت نص  صل  للح  ، أو بدم من الح  
ومن المع وف أل  . (4ل، وصدر الصل  محلوف أي الح  اللي هه بين ... إلخ 

لمىىا( مىىن المهصىىهالت العامىى  التىىي تصىىلح أل تىىدم علىىى التىىهع، مىىل  ا   ىىال أو   
مؤنثىىىا ، والعىىىدد : ملىىى د ومثتىىىى وجمىىىع ، ولمىىىا( هتىىىا معبىىى   عىىىن اسىىىم الجىىىتس  

، وقىىد تضىىمتي جملىى  الصىىل  علىىى ضىىمي      المعتهيلالحىى ( فىىي حالىى  اإلفىى اد    
طابقىى  بىىين المتعىىهت  محىىلوف لهىىه( ) بطهىىا بىىالمتعهت لالحىى ( ، وُ)ةحىىظ الم   

                                                           
 الليهمي : المصبال المتي  لو خ   ( (1ل
 .6ب د  المد)ح :  (2ل
 انظ  : لعال الع ب ل صب  ( و ل سجم( و لض  (. (3ل
 .14الب د  ش حا  وإع ابا  وبة   :  (4ل
 . 14انظ  : إب اهيم الباجهري ، ش ل الب د  :  (4ل
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( والضمي  العائد على المتعهت في التهع والعدد : ما  والتعي لاالسم المهصهم
، و للث المطابق  بين المتعهت والتعي في اإلع اب . وهلا متلق مع والتع )ف 

اللي أجاره التحا  في مجيل االسم المهصهم نعت ا ، وأل )يهل متعهتا مع فى  ن  
   (1لليهل االسم المهصهم من المعارف 

 َع  اس  الموصول )الري( الومَعوت معرفة ال( )َ

ََ ل       (2)لكتتتلل هتتتول  متتت  األْهتتتوالل م ْقتتتَب
 

 

 ت رجتتتى َشتتتَ اَعب أ          التتتريهتتتو الَبيتتتس  
 

لاللي( اسم مهصهم مبتي فىي محىت رفىع لىـلالحبي ( ، و)لمىح مىن اسىم        
المهصهملاللي( التلفىيم والتعظىيم لشونالصىلى اهلل عليىا وسىلم( ، حيىث لىم )قىت         
التاتم: هه الحبي  الم جه شلاعتا ، وإل  ال اسم الملعهم )عادم : اللي ت جى 

تضىمن جملى     التاتم أف د  لم  معتقل  ن للغ ض المشار اليا . و)ةحىظ ، إال أَل 
( لضىىمي  )عىىهد علىىى المتعىىهت ، و) بطهىىا  بىىالمتعهت     الصىىل  لُت جىىى شىىلاعتا  

المع ف  . و للث ُ)ةحىظ المطابقى  بىين المتعىهت والتعىي ، والضىمي  العائىد فىي         
 في اإلع اب ، التهع والعدد والتع )ف ، و للث المطابق  بين التعي والمتعهت 

 اس  الموصول )البي(  والَع مَعوت معرغف باإلضافة ال)ج( 

ََتتى ع تتى  (3) َهتتارلمل َياتاَدا ز َهْيتتر  بمتتاا أث
 

 

 

 اقَبَطَ ت ْ  البتي وَلت  أ رلْد َزهتَرَة الدنيتاا    
 

لم ) د التاتم بمدل التبيلصلى اهلل عليا وسلم( الحصهم على ره   الىدنيا التىي   
لالتىي( : اسىم     (4لسىلمى بعىب  مدحىا هى   بىن سىتال .       قطلتها )دا رهي  بن أبي

مهصىىهم مبتىىي فىىي محىىت  نصىى  نعىىي لىىـلره  ( ، وهىىلا هىىه األرجىىح ن لداللىى    
العياق على ذلث ، اذ ل)دا رهي ( اقتطلتا رهى   الىدنيا ، فىي حىين جعىت صىاح        
إعىى اب البىى د  لالتىىي( صىىل  للىىدنيا ، وهىىه مىىاال )تعىىق تمىىا  االتعىىاق مىىع سىىياق     

ومن المةحظ أل جمل  الصل  لاقتطلي )دا رهي (  بها ضمي  محلوف . (5لالبيي
لغائب : ها(، فوصت الجمل  :لاقتطلتهىا )ىدا   ا)عهد على ره   الدنيا ، وهه لضمي  

 رهي ( ، وقد حلف ن لدالل  العياق عليا ، فضة عن اإل)جار واستقام  الهرل . 

  

                                                           
 .459: 3عباا حعن ، التحه الهافي ج انظ  تلث الملحهتات في : (1ل
 .9ب د  المد)ح :  (2ل
 .21ب د  المد)ح :  (3ل
 . 130انظ  إب اهيم الباجهري ، ش ل الب د  :  (4ل
 . 110انظ  : العمد  في إع اب الب د  :  (5ل
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 الَع  با)أي( :  ا 

ااتتال في بيىي واحىد ، والثالثى  فىي     ،  الب د  في  اتماةا ورد التعي بـلأي(  
 و اني صهر  هلا التم   ما )لي : لأَ)ما(   :ما  ضيف إليهابيي آخ  ، ُأ

 َع  با)أي( والمَعوت نكرة ال 

 (1ل م كَبتتتبل ل أيجَعتتت ل الع ياتتتاوذ وسلااتتتار   
 

 

 م ساتتتتاَببلرل أيج يمتتتتا َت  تتتتوَز بلَوْصاتتتتال   
 

)تحدا اإلما  البهصي ي عن مقا  ال سهم ل صلى اهلل عليا وسلم ( في مع ض 
حد)ثا عن اإلس ال والمع اج ، فهه ال سىهم الىلي )ظلى  بهصىت مىن اهلل ن ألنىا       
أحلىىا المتزلىى  ال فيعىى  ، وقهلىىا  " أي معىىتت  عىىن العيىىهل " فىىوي صىىل  لهصىىت     

 امىىت فىىي ، وهىىه دام علىىى معتىىى اليمىىام ، أي وصىىت   المجىى ور  بحىى ف الجىى  
علىى   المجى ور  بىالعطف   االستتار عن العيهل ، وقهلا " أي ميتتم " صىل  لعى   

  (2ل، وهه دام على معتى اليمام ، أي س   امت في اال تتىا  عىن الفلىق    العيهل 
استفد  التاتم لأي( ليصطبغ المهصهف بيمام الصل  . وقد أجار التحا  التعىي  

 .(3للمعتى بـلأي( للتي   ، وذلث إل دلي على  مام ا

 (4ل َشتتَم ل أيغَمااتتااعتت  ن سلتتاأ فتتاأراها  
 

 

 َذَهتتس  وراَوَدْتاتتاأ  الجبتتال  الُشتتاُ  ملتت  
 

فىىىي المعجىىىم الهسىىىي  " راوده مىىى اود  وروادا : خادعىىىا ، وراو ىىىا ...   
 . (5لوراوده على األم : طل  متا فعلا" 

وهىىه  ،(5لوذ ى  صىاح  لعىال العى ب أّل الشىىمم ارتلىاع األنىف وطهلىا        
 تا)ىى  عىىن ال فعىى  ، وعلىىه الىىتلس والمقصىىهد  مىىا )قىىهم صىىاح  البىى د  شىى حا     
وإع ابا وبة   " ع ضي عليا الجبام العظيم  لتيهل ذهبا  خالصا  لىا ، فت فىع   

 . (6لعتها  ا)  الت فع ، ورهد فيها رهدا  شد)دا  " 

                                                           
 .17ب د  المد)ح :  (1ل
 . 106إب اهيم الباجهري ، ش ل الب د  :   (2ل
 .220:  1انظ : ابن عصلهر، المق ب ج (3ل
 .9ب د  المد)ح :   (4ل
 . لرود( 1972مجمع اللغ  الع بي  ،  (5ل
 . ابن متظهر لشمم( (6ل
 . 53الحله ،   (7ل
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نعىىي لمصىىدر محىىلوف ،   وذ ىى  صىىاح  العمىىد  فىىي إعىى اب البىى د  أل لأ)مىىا( : 
. وتعىىىتفد  لأَ)مىىىا( للهصىىىف ن لتصىىىت     (1لوالتقىىىد)  فوراهىىىا شىىىمما أ)مىىىا شىىىمم     

 بالمهصهف إلى  مام الصل  . 

 ا الَع  با)غير( : 

ورد التعي بـل ي ( في ست  مهاضع من الب د  ، و اني تابع  لمتعهتهىا  
مَعتوت نكترة غ غيتر غ مضتاف      في ح    اإلع اب ، وجالت بهله الصهر  : 

 إليأ 

 (2ل م ََ صلتا ل  غيترل م سَبمسلتاك وَذ بلَبتال    
 

 

 بلتتاأل َدَعتتاا إلتتى اال فالم ساَبمسلتتاك وذ 
 

مىىن المةحىىظ أل متعىىهت ل يىى ( نيىى   ،   ل يىى ( نعىىي للتيىى   لحبىىت( مجىى ور . 
وللظىى  ل يىى ( مضىىاف  للظ ىىا إلىىى اسىىم نيىى   ، وقىىد ذ ىى  سىىيبه)ا الهصىىف بللظىى   

.                                                                       (3لل ي ( مضاف  ، وذ   استعمالها نعتا للمتعهت التي   ، والمتعهت المع فى   
أَل ل يىى ( ال تتعىى ف إال باإلضىىاف  لشىىد  إبهامهىىا، وتعىىتعمت     و)ىى ى ابىىن هشىىا  

 ل ي ( المضاف  للظا لتعي التي   ، وهه األصت ، نحه قهلا تعالى :

َغتتا َنْعَمتتل  "  َىا َغْيتتَر الغتترلي    ََتتا َنْعَمتتْل َصتتالل ، أو لتعىىي مع فىى  ق )بىى  مىىن   (4ل"َأْفرلْج
ََ الغترليَ    التي   ، نحه قهلا تعىالى "   َل َعَ تْيهلْ       صلتَرا َْض تو َأْنَعْمتَ  َعَ تْيهلْ  َغْيترل اْلَم

 . (6ل ن ألل المع ف الجتعي ق )  من المع ف  (5ل" َوَلا الضغالجيَ 

رد هىىىلا فىىىي البىىى د  فىىىي اةاىىى  و   : وأتىىىى التعىىىي ملىىى دا  لمهصىىىهف محىىىلوف 
 : مهاضع

  (7ل إلَض ل مل  الظغ مااءلوأوَمَض البرق  في 
 

  اتتااملَمة  ملتت  ت قاتتااءلَأم َهبغتت ل التتري   
 

إضىىم : مهضىىعال. قىىام صىىاح  البىى د  شىى حا  وإع ابىىا  وبة ىى  عىىن     – اتمىى  
مقصىىهد البهصىىي ي  :   " أ  إّل هىىلا البيىىال قىىد هيجىىا هبىىهب ال )ىىال مىىن جهىى     
معا تهم في مهضع  اتم  ، ولمع الب ق من جهتهم في إضم ، فتح  ىي ألجىت   

                                                           
 .95انظ  : جاج  ،  ( 1ل
 . 137و  131و 117و 115و  43، وانظ  األبيات :  9ب د  المد)ح :  (2ل
 . 334و  331: 2انظ  : اليتاب ج (3ل
 . 37فاط  / (4ل
 . 7اللاتح  /  (5ل
 . 457و 456: 2انظ  : ابن هشا  ، مغتى اللبي  ج (6ل
  . 6ب د  المد)ح :  (7ل
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. )ىل   شىارل البى د  أّل الظلمىال : نعىي لمهصىهف        (1لذلث أشىجانث وأحزانىث "  
، وقىىىد حىىىلف  (2لمحىىىلوف ، والتقىىىد)  : فىىىي الليلىىى  الظلمىىىال ، أي ذات الظلمىىى      

 المهصهف ن للق )ت  الللظي  لالظلمال( ، التي هي جزل من العياق. 

(3ل وم ْضاَطتارلمل  مَتأ  مََساتاجل   متا بتيَ    
 

 

 

ََساتتاس الَصتتُس أذغ الَتتسغ   م ََكبلاتتاٌ  أي
 

الص  : العاشق ، من قىهلهم : صى  المىال ن ألنىا لمىا  ىال  ثيى  البيىال ، فيونىا          
. "  ىت مىن لمتعىجم( و لمضىط  ( نعىي لمهصىهف محىلوف،         (4ل)ص  الدمع 

 والتقد) : بين دمع متعىجم متىا وقلى  مضىط  . والمتعىجم: العىائت مىن قىهلهم :        
انعجم المال : سام ، والمضط   المشتعت من قهلهم : اضط مي التار اشتعلي. 
والمعتى : ال )ظن العاشق أل الح  معتت  عن التاا اللي هه بين دمع سىائت ،  
وقل  مشتعت من نار الح  ، و ت متهمىا مىن آاىار الحى  مىع  هنهمىا تىاه )ن،        

مىىع وقلىى  ( ن لداللىى   . وقىىد ُحىىلف المتعىىهت ل د  (5لوحيت ىىل فجنيىىار الحىى   لىى  " 
التعي ل متعجم و مضط  ( علىى المتعىهت ، وذلىث علىى سىبيت الق )تى  الللظيى         

 الدال  على المحلوف .

(6ل م َبتاطل ل  يارمي بَموج  م  األبطااالل
 

 

 

ََة  َيج تتاُر بَتتاَر فمتتي   َفتتوقَ    ساتتاابل
 

)تبع ، والمعتى : )تبع التبي لصىلى اهلل عليىا وسىلم ( جيشىا      المقصهد بـل )ج ( :
عظيما  ائتا  فهق خيت سابح ، أي مع ع  في طل  اليلار ،  العابح فىي البحى    
. وقهلا : " ) مي بمهج ..." إلخ ، صل  للفميس ، والم اد بالمهج ما )صت إلى 

لمىهج ، وقهلىا   اليلار من الطعن والقتت ، و ي هما، فييهل قد شبا ذلىث بمعتىى ا  
:" من األبطام " أي صادر ذلث المهج من األبطام ، وإنما لم )قت متهم ، مع أل 
األبطام نلس الجيص ن إلفاد  أل ذلث  الجيص  لا أبطام ، واألبطام : جمع بطت 

  (7ل، وهه الشجاع،  وقهلا " ملتطم " صل  لمهج ، أي ملتطم بعضا ببع 

  (8لوالتقد)  : خيت سابح  سابح  : نعي مج ور لمتعهت محلوف ، 

                                                           
  .10الحله ،   (1ل

 .12الباجهري ،  ( 2ل
 .6ب د  المد)ح :  (3ل
 انظ  ابن متظهر ، لعال الع ب ل صب  ( . (4ل
 . 14إب اهيم الباجهري ، ش ل الب د  :  (5ل
 .18ب د  المد)ح :  (6ل
 . 112انظ  : إب اهيم الباجهري ، ش ل الب د  :  (7ل
 . 95انظ  : إع اب الب د  :  (8ل
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 وم  صور الَع  بالم رد ما ي ي :

 الَع  بالبر يس اإلضافي  -)أ(

 َع  )تر يس إضافي(والمَعوت )نكرة( ال

 ُوجدت هله الصهر  في مهضع واحد من الب د :

ََاى  (1ل اأَلَدمل م ْبَرَفتََ  الَجارةل َ ْشاا
 

 

ََس  أدشاتتااَءه    وَطتتاَوم وَشتتدغ ملتت  َستت
 

والمتى ف: التىاعم مىن التى ف،      –اليشىح : الفاصى      –العغ : الجىهع  
. لمتى ف األد (: ت  يى  إضىافي ميىهل      (2لوهه التعهم  المل طى  واألد : الجلىد  

من لمت ف( : وهىه اسىم ملعىهم وقىع نعتىا  متصىهبا  للتيى   المتصىهب  ل شىحا (،          
المتعىىهت. واألد : مضىىاف إليىىا. وهىىلا الت  يىى  الهاقىىع نعتىىا  دم علىىى تفصىىيص 

والبيي )تحدا عن التبي محمد لصلى اهلل عليا وسلم( حيث "لف تحي الحجار  
خاص   ناعم  الجلد نعهم  مل ط ، وفائد  هلا الطي أل بى ود  الحجىار  تفلىف    

 (.3لح ار  الباطن"

 الَع  بالبر يس اإلضافي والعط ي )َ(ا

 اني و ، ي في مهضع من الب د طلالت  ي  اإلضافي والعبورد التعي 
 :هيلا صهرتا

 َع  )تر يس إضافي وعط ي(والمَعوت )تر يس إضافي وعط ي( ال

  ََ (4ل ملثتتتَل البهتتتار ع تتتى فتتتدغيك والَعتتت
 

 

 

 وأثبتتت  الوجتتتد  فطغتتتْى َعْبتتترةل وضتتتَىى
 

، م ثىىَت البهىىار علىىى خىىَد)ث والَعىىَتم(   ، والتعىىي لخَطىىْى َعْبىى    وضىىتى (  المتعىىهت ل
ابىىن متظىىهر صىىاح  لعىىال العىى ب:   و ةهمىىا ت  يىى  إضىىافي وعطلىىي. )قىىهم   

.لمثىىت (5لالعىىتم: شىىج  لىىا أ صىىال حمىى ، وقيىىت: ورد أحمىى  -البهىىار: ورد أصىىل 
البهار على خد)ث والعتم(: نعي ليت من خطْى عبى   وضىتى. وضىتى معطىهف     

. و)بىين مؤلىف   (6لعلى خطى عب  ، لين علىى تقىد)  مضىاف، أي: وأاى  ضىتى      
  الهجا، فوا  الضتى مثت البهار فىي  وأا  الضتى: صل ش ل الب د  هلا البيي: 

                                                           
 .9ب د  المد)ح : (1ل
 أد (. -ت ف – شح  –انظ  المعاني العابق  في : ابن فارا، مقا)يس اللغ  لسغ   (2ل
 .38إب اهيم الباجهري، ش ل الب د :  (3ل
 ، ولم ) د هلا البيي في ب د  المد)ح  . 16لب د  ، بش ل إب اهيم الباجهري : ا (4ل
 عتم( . –انظ : ابن متظهر، لبه   (5ل
 . 16لب د  ، ش ل إب اهيم الباجهري : اانظ :  (6ل
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الصىىل  . والفطىىال مىىن العبىى   أحمىى ال ن المتىىزاج الىىد  بالىىدمع، فالفطىىال مىىن     
وأابىىي الهجىىد علىىى خىىد)ث خطىىى  :العبىى   مثىىت العىىتم فىىي الحمىى  ، وتقىىد)  البيىىي

وأفاد التعىي تجليى  معتىى المتعىهت     .  (1ل عب   مثت العتم، وأا  ضتى مثت البهار
تمثلي في التشبيهين الم سلين أو المجملين لخطى عب   وضتى بصهر  تمثيلي ، 

مثت البهار على خد)ث والعتم(. حيث شىبهي العبى   بىالعتم بجىامع حمى   اللىهل،       
 وُشبا الضتى بالبهار بجامع صل   اللهل الدال  على الضعف والهزام.

 إضافة الَع  ل مَعوت )الص ة ل موصوف( )ج(ا 

 في صهرتين وردتا في مهضعين :  تمّثت هلا التم  في الب د  

 الَع  مضاف إلى المَعوت    -1

 (2ل  التُبَه ل  والشغاْيس  أبَعتاد  فتي ن ْصت   َعت ل    
 

 

 َعتَرللي  فلتي  نصتيَ  الشغتاْيسل  إلنجي اتغَهْمت    
 

 اتهم الشاع  الشي  التاصح لا في العلم لالله ( على الح  . 

   (3لومضاف إليا ، واإلضاف  فيا للبيال أي الشي  التاصح "  نصيح الشي  " ملعهم ،

وقيت هلا الت  ي  ل نصيح الشي  ( : " من إضاف  الصل  للمهصهف أي شىيب ا   
  (4ل ناصحا ، وإنما  ال الشي  ناصحا  ن ألنا )دم على ق ب األجت "

 ا  الَع  مضاف إلى المَعوت الري عطف ع يأ  2

 (5ل  والَهاَرمل الشغاْيسلبَرير مل  جه لاَها 
 

 

 اتغَعَظتت  فتتاَذغ أمغتتاَرتلي بالستتاوءل ماتتاا 
 

أمارتي بالعهل : هي التلس . )قهم : إل نلعا لم تىتعظ بشىي  الى أا ، وال  بى      
 العن " وقهلا : 

" بتل)  " متعلق باتعظي أو بجهلها. ونل) : إما بمعتى اإلنلار فييىهل مصىدرا ،   
وعلى هلا فاإلضاف  في قهلا " نل)  الشي  واله   " من إضاف  المصدر للاعلىا  
، أو بمعتى المتلر ، فييىهل اسىم فاعىت ، وعلىى هىلا فاإلضىاف  فىي قهلىا " نىل)           

يىىال ، و ىىال عليىىا أل )قىىهم الشىىي  والهىى   " مىىن إضىىاف  الصىىل  للمهصىىهف  للب
بتل) ي الشي  واله   إال أل ُ)قام اإلضاف  للجتس، فيصدق التل)  بالمتعىدد ، أو  

                                                           
 .16انظ : العابق  ،   (1ل
 .7ب د  المد)ح :  (2ل
 . 11العمد  في إع اب الب د  : (3ل
 . 21ش ل الب د  :  إب اهيم الباجهري ، (4ل
 .124و  91و  74و  47، وانظ  األبيات :  7ب د  المد)ح :  (5ل
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 (1لإنىىا حىىلف مىىن الثىىاني لداللىى  األوم، واألصىىت : بتىىل)  الشىىي  ونىىل)  الهىى   " 
 والتقد)  على األصت: بالشي  واله   المتلر)ن . 

لصىل  للمهصىهفن وذلىث للمبالغى      وقد جال التعي في هاتين الصهرتين بجضاف  ا
فىىي اإل)ضىىال والبيىىال فقهلىىا " نصىىيح الشىىي  " آ ىىد وأبىىين مىىن القىىهم " الشىىي      
التاصح " و للث قهلا: " بتل)  الشي  واله   " أجلى وأبلغ من القهم " بالشىي   

 . واله   المتلر)ن "

 الَع  بالجم ة: ثانياى

  وعش )ن مهضعا .ورد التعي بالجمل  في ب د  البهصي ي في اماني  

 ُنعي المتعهت بونهاع من الجمت ، تهرعي على التحه التالي:وقد 

 التعي بالجمل  اللعلي  الماضه) . -أ

 .   انقعم إلى : التعي بالجمل  اللعلي  المضارعي   -ب

 ـ التعي بالجمل  اللعلي  المضارعي  المثبت .1

 المضارعي  المتلي .اللعلي  التعي بالجمل   -2

 عي بالجمل  االسمي  المقيد  لالمتعهخ (.الت -ج

 ـ  التعي بالجمل  الش طي  د

 الَع  بالجم ة ال ع ية الماضوية:)أ(

 مهضعا  تهرعي على الصهر التالي : )نورد في عش 

َعتتت  جم تتتة فع يتتتة )فعتتتل متتتاا  غ فاعتتتل ضتتتمير المَعتتتوت )نكتتترة( غ ال  -1
 مسببر( 

 جالت هله الصهر  في ااتي عش  مهضعا  .  

(2ل بلتَدمل  ملت  م قَ تة    جرمَمَزْجَ  َدمعااا 
 

 

 

 َساتتتتاَ  ل أملتتتتْ  َتاتتتتاَر جرل جيتتتتراذ  باتتتتاري
 

الجمل  اللعلي  الماضىه)  لجى ى( الميهنى  مىن اللعىت الماضىي لجى ى(، وفاعلىا         
الضمي  المعتت  جىهارا  لهىه( فىي محىت نصى  نعىي لةسىم التيى   لالمتعىهت(:          
دمعىىا  الهاقىىع ملعىىهال  بىىا لللعىىت لمزجىىي( فىىي جملىى   بىى ى. وقىىد احتىىهت الجملىى    

                                                           
 .23و  22إب اهيم الباجهري، ش ل الب د :  (1ل
 .6ب د  المد)ح :  (2ل
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لهىه( المعىتت     اللعلي  على ضمي  عائد ) بطها بالمتعهت، وهىه ضىمي  الغائى    
فمن ش و  جمل  التعي أل تيهل مشىتمل  علىى ضىمي  )عىهد      في اللعت لج ى(.

 (1لعلى المتعهت، و) بطها با، إما مللهتا  أو مقدرا .

 والجمل  الهاقع  نعتا  لج ى( قد خصصي التي   لدمعا (.

(2لم َبشلتتا ل غيترَ  َأَلتا غ برأستاي  َضتيف   
 

 

 

 قلتَرم  الجميتلل وال أَعاادغْت ملَ  ال لعتلل   
 

ر  باللعىت الماضىي لألىم(، وفاعلىا الضىمي  المعىتت  جىهارا  لهىه(         الجمل  المصىدّ 
العائد على ضىيف فىي محىت جى  نعىي للمتعىهت التيى   لضىيف(، وتلىث الجملى            

 خصصي المتعهت التي  لضيف(.

َع  )جم ة فع ية: فعل ماا مصتدر بتا )قتد( غ فاعتل     المَعوت نكرة غ ال -2
 ضمير مسببر(

 هله الصهر  في بيي واحد من ب د  البهصي ي:جالت 

ََتاارلمل واْلتَزْم دلْمَيتاةَ     َغتاَدمل  ملت  الَم (3ل ال
 

 

 

 اْمَبألْت َقادلواسَبْ رلغل الدغمَ  مل  عي   

والىز  حما)ى  التىد     ، ما ال )جىهر شى عا     نت العيأندما  من  ث   ما ر )قهم: ابث 
الجمل   . (4للث عن عقاب المحار  والز  التد  الحامي :لث عن المحار ، و)حتمت

اللعلي  الماضه)  المصدر  بـ لقد( المليد  التحقيق في محت ج  نعي لىـ لعىين(،   
ي ميهن  من اللعت لامتألت(، وهه فعت ماض اتصلي با تال التونيىث العائىد    هو

 اب  لهي( )عهد على عىين، وهىه الى   ين(، واللاعت ضمي  معتت  مقدر بـعلى لع
بين جمل  التعي والمتعهت. وقد أشار ابن )عيص إلى سىب  اشىتمام جملى  التعىي     
على ضمي  ) ب  بيتها، وبين المتعهت في قهلا: " الصل   الفب ، فيما البد من 
عائىد إلىى المبتىدأ إذا وقعىي الجملى  خبى ا ،  ىللث البىد متىا فىي الجملى  إذا وقعىىي            

لجملى  اللعليى  الماضىه)  نعتىا ، لز)ىاد       وقد استفد  اإلمىا  البهصىي ي ا   (5لصل ".
الته يد، فجمل  لقد امتألت( أقهى دالل  علىى الته يىد مىن التعىي الملى د المشىتق       
لاسىىم الملعىىهم: مملىىهل (ن ذلىىث ألنهىىا مصىىّدر  بحىى ف التحقيىىق لقىىد( الىىدام علىىى   

 التو يد، واللعت الماضي لامتألت( الدام على حدوا اللعت وتحققا.

                                                           
 .2/73انظ  الش و  في : محمد عبد العز)ز التجار، متار المعالث إلى أوضح المعالث  (1ل
 16لىىىىىى  اللعليىىىىىى  الماضىىىىىىه)  األبيىىىىىىات:    بالجم، وانظىىىىىى  التعىىىىىىي   7بىىىىىى د  المىىىىىىد)ح :   (2ل
 .156و151و 141و121و  104و89و88و75و55و
 .8ب د  المد)ح :  (3ل
 .31و  30انظ : إب اهيم الباجهري، ش ل الب د :  (4ل
 .52:  3ش ل الملصت  (5ل
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 " فعتتتل متتتاا غ فاعتتتل )ضتتتمير:َعتتت  )جم تتتة فع يتتتة(ال غ مَعتتتوت نكتتترةالاتت  3
 "مسببر(غ م عول بأ

   مهاضع من الب د :ستوردت هله الصهر  في 

(1ل  وما َبثلتتا ل طتتوبى لم ََبشلتتاق  مَااتتاأ  
 

 

 

 أعظ َمتتأ  َضتت غال طيتتَس َيعاتتادلل  ت ْرَبتتاا  
 

، ممشى المتتشق: المت –(2لطهبى: مصدر بمعتى التطي ، أو اسم لشج   في الجت .
  مهضع اللثا ، وهىه  " والم اد بالملتثم هتا المعّل (3لمن استتشقي ال )ح: شممتها
)قىىىهم  (4ل، وهىىىه التقبيىىىت" االلتثىىىا ت أخىىىلا  لىىىا مىىىن الهجىىىا، ولىىىيس المىىى اد المقّبىىى

وهىه تى اب    : "ال طي  )عىاوي التى اب الىلي جمىع الجعىد الشى )ف،       البهصي ي
التىىي فىىي الجتىى  لمتتشىىق متىىا     ( تطيبىىا ، أو الشىىج   لى اهلل عليىىا وسىىلم قبىى ه لصىى 
 . (5لوملتثم" 

الجملىى  اللعليىى  لضىىم أعظمىىا( فىىي محىىت نصىى  نعىىي للمتعىىهت لت بىىا (،    
  يوهىىي تتىىولف مىىن اللعىىت الماضىىي لضىىم( المبتىىي علىىى اللىىتح، واللاعىىت الضىىم     

المعتت  لهه( العائد على لت با (، وهه ال اب  اللي ) ب  جمل  التعي بالمتعهت، 
والتىىل ي . وأعظمىىا: ملعىهم بىىا، والهىىال: ضىىمي  مبتىىي فىىي   و)طابقىا فىىي اإلفىى اد 

 .، صلى اهلل عليا وسلم محت ج  مضاف إليا )عهد على التبي

َعتت  )جم تتة فع يتتة: فعتتل متتااغ جتتار ومجتترور غ فاعتتل   المَعتتوت نكتترة غ ال -3
 ماهر(

 وردت هله الصهر  في بيي واحد من الب د :

َ   ولل الب تس ل  َجَق ل   َقااد أ نارلر وا بل (6لوالت
 

 

 

 أنغه تتتا   َتَ تتترغَ  فياتتتاأ ال  تتتر    َياتتتاوٌم 
 

الىلي   الجمل  اللعلي  الماضه)  لتل ا فيا الل ا( في محىت رفىع نعىي لىـ ل)ىه (     
(6لوالتقىىد)  : )ىىه  والدتىىا )ىىه   ،وقىىع خبىى ا  لمبتىىدأ محىىلوف 

 وقىىد تيهنىىي الجملىى   
مىن الجىار   من اللعت الماضي لتل ا(، وشبا الجملى  لفيىا( الميىهل     الهاقع  نعتا 

، وهىه الى اب  الىلي ربى       ، والمج ور الضمي  لالهال( العائد علىى ل)ىه (   لفي(
                                                           

 .156و121و104و94و 89وانظ  األبيات رقم : ،  11ب د  المد)ح :  (1ل
 لعال الع ب لطي (. انظ : ابن متظهر ، (2ل
  الليهمي، المصبال المتي  لنشق(. (3ل
 .61إب اهيم الباجهري ، ش ل الب د  : ( 4ل

 

 .61العابق:  (5ل
 .12ب د  المد)ح :  (6ل
 .88انظ  : الحله ، الب د  ش حا  وإع ابا  وبة   :  (7ل
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جملىى  التعىىي بمتعهتهىىا ، وقىىد تطىىابق هىىلا الضىىمي  مىىع المتعىىهت فىىي اإلفىى اد           
، والمصىدر المىؤوم مىن لأَل( واسىىمها     والتىل ي ،  وفاعىت تلىث الجملى  لاللى ا(     

ر الصىبال فىي حاشىيتا إلىى     وقد أشىا . ل تل ا(  وخب ها في محت نص  ملعهم 
ورود الجمل  اللعلي  ذات اللعت الماضي نعتا ، وأل الهصف بالجمل  اللعلي  أقهى 

حيث )بين أل التعي بالجمل  اللعلي  أ ث  وأقهىن  ،من الهصف بالجمل  االسمي  
الشتمام اللعلي  على اللعت المتاس  للهصف فىي االشىتقاق، أمىا الجملى  االسىمي       

  (1.لفقد تفله من المشتق خلها  تاما 

مىن   جال التعي بها فىي خمعى  مهاضىع    )َ(الَع  بالجم ة ال ع ية المضارعية :
 ، تهرعي على التحه التالي : الب د 

 ا الَع  بالجم ة ال ع ية المضارعية المثببةأوالى

 لى قعمين:إانقعم التعي بالجمل  اللعلي  المضارعي  المثبت  

 . الَع  بالجم ة ال ع ية المصدرة بال عل المضارع المبَى ل مع وم (1ل

 : تينقد ورد هلا التم  بصهر

الَعتت   غ بشتتبأ الجم تتة) جتتار ومجتترور(  موصتتوفة مَعتتوت نكتترةال:األولتتى
 )جم ة فع ية مضارعية(

 وردت هله الصهر  في بيتين من الب د :

 (2)   م ََهازلمل إْثااَر يق  ومل  الشاياطي ل 
 

 م ََهزلٌم دبى َغاادا ع  طاريقل الَوديل

لى أل صار هىارب مىن الشىياطين    إ" ولم تزم الشه  تتق  ىحاصت المعت
 .(3ل عن العمال التي هي ط )ق الهحي )تبع أا  هارب آخ ، وهلم ج ا"

م فىىهع بالضىىم   الل)قله(الميهنىى  مىىن اللعىىت المضىىارع ل)قلىىه(،     جملىى  
 فىىي محىت رفىع نعىىي   واللاعىت الضىمي  المعىىتت  المقىدر بالضىمي لهه(    ، المقىدر   

المهصىهف  بشىبا الجملى     لتيى    ا ، الىلي جىال فىي صىهر     السم ل دا( : لمتهىز (  
، وقىد أفىادت   وهىلا الضىمي  المقىدر ربى  جملى  التعىي بىالمتعهت        لمن الشياطين(

 عىي جملى   الت لتحىا  مجىيل جملى    التعي تتابع ه وب الشياطين. وقد أجىار ا  جمل 
المضىىىارع،  مىىىا أجىىىاروه فىىىي الجملىىى  اللعليىىى  ذات اللعىىىت   فعلهىىىا بصىىىيغ  فعليىىى 

                                                           
، وعبىىد العىىة  هىىارول ، األسىىالي  اإلنشىىائي  فىىي التحىىه   93 : 3انظىى : حاشىىي  الصىىبال ج  (1ل

 .107الع بي: 
 (.141، وانظ  البيي رقم ل 13ب د  المد)ح :  (2ل
 . 69إب اهيم الباحهري، ش ل الب د  : (3ل
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جملى  فعليى  فعلهىا مىاض أ ثى  متىا فىي المضىارعن         الماضي، ولين وقهع التعي 
لداللى  الماضىي علىى الثبىهت، فىي حىين )ىدم المضىارع علىى التجىددن لىللث  ىىال            

 . (1لالتعي بالمضارع قلية

 ية (مضارع الَع  )جم ة فع يةو موصوفة "م " نكرةمَعوت : ال الثانية 

 ورد هلا التم  في بيي واحد من الب د  :

 (2) الَعملت ل  د  تولل الَتادل ل  سلاَواَك علَتاَد  
 

 

 بتأ  يااا أ تَرَم الل تقل متا لتي َمتْ  ألتوذ       
 

لتجئ إليىا  أ)تادى التاتم على ال سهم لصلى اهلل عليا وسلم( قائة: ليس لي أحد 
م أي الشامت لجميع الفلق، وهه حادا ههم )ىه   م ي ك عتد حدوا الحادا الع

لألهذ( الميهن  مىن  ، والتقد) : مالي أحد، وجمل  مهصهف  ني   ولمن( (3لالقيام 
وفاعلىا: الضىمي  المعىتت  وجهبىا الىلي تقىد) ه لأنىا( فىي          اللعت المضارع لألهذ(

ا الجملىى : ا وخب هىىا المقىىد  لشىىب  لمن( الهاقعىى  مبتىىدأ مىىؤخ    لىىـمحىىت رفىىع نعىىي   
التعي علىى رابى  ) بطهىا بىالمتعهت، وهىه لالهىال(        وقد احتهت جمل   (4ل"لي"(

التعي خصصي المتعىهت بجملى  ذات فعىت مضىارع )ىدم علىى        . وجمل لبا(في 
 .ذاستم ار حدا الله

جىىال  .الَعت  بالجم تة ال ع يتة المصتدرة بال عتتل المضتارع المبَتى ل مجهتول         -2
 على الصهر  التالي :

مضتتتارع مبَتتتي  هتتتافع الَع )جم تتتة فع يتتتة و المَعتتتوت )"متتتا" نكتتترة موصتتتوفة
  اعل( الل مجهول غ نائس 

 وردت هله الصهر  في بيي واحد من الب د :

َغَع ل  اتتتاأنَي بلهلاتتتاَما َهتتتْدٌي ملتتت َ   (5ل التتت
 

 

 

 عاواقلب تتتتتاأ  ت لَشتتتتتاىإلذ َقتتتتتا غَدانلَي متتتتتا 
 

)قهم: شع ي وجهارحي جعة اداا  التي تفشى عهاقبها من أنهاع العلاب قةد  
 .(6لفي عتقي، فص ُت بعببهما أشبا الهدى من التعم التي هي اإلبت والبق  والغتم

                                                           
 .107، وعبد العة  هارول، األسالي  اإلنشائي  : 93:  3انظ : الصبال، حاشيتا ج (1ل
  وى : )ا أ    ال ست .، وُ) 22ب د  المد)ح :  (2ل
 . 131انظ : إب اهيم الباحهري، ش ل الب د : (3ل
 .115انظ : إع اب الب د : (4ل
 . 20ب د  المد)ح :  (5ل
 . 125انظ : إب اهيم الباحهري، ش ل الب د  : (6ل
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لأمى ا(، وقىد وصىلي     ىلما( ني   مهصهف  في محت نص  ملعهم با اىال بمعتى  
فشىىى عهاقبىىا(، وهىىي ميهنىى  مىىن اللعىىت المضىىارع المبتىىى        بالجملىى  اللعليىى  لتُ 
بالجملى  ضىمي  )عىهد     ونائى  اللاعىت لعهاقبىا(. وقىد اتصىت     ، للمجههم لتفشى( 

 .وتل ي ا  على المتعهت و) بطها با، و)طابق المتعهت إف ادا 

 ورد التعىىي بهىىا فىىي صىىهر  الَعتت  بالجم تتة ال ع يتتة المضتتارعية المَ يتتة:   ثانيتتاى
 : واحد

 (مجزوم مضارع ية فع هافع  جم ةَع  )النكرةغ جار ومجرورغ  مَعوتال

 : جالت هله الصهر  في بيي واحد من الب د 

(1ل َتس تا ل  التدجيَ  بتاالدنيا ولت     َلت  َتشتَبرل  
 

 

 

 تلَجاَرتلَهتتاا فيتتاا َفَساتتااَرَة َنْ تت   فتتي   
 

وت  ىي الىد)ن الىلي     )تحدا التاتم عن خعار  نلعا، فهي أخلت الىدنيا، 
وقىىد (2لخىى    ، ولىىم تعىىم أي لىىم تتعىى ض ألخىىل الىىد)ن بىىدم الىىدنيا  تتجىىه بىىا فىىي اد

وصف نلعا بونها لم تعتبدم الد)ن ميال الدنيا، وعب  عن ذلىث بجملى  للىم تشىت      
الىىد)ن( وهىىي ميهنىى  مىىن للىىم(: وهىىه حىى ف نلىىى وجىىز  وقلىى ، حيىىث )جىىز            
المضارع و)قلبا إلىى الماضىي واللعىت المضىارع لتشىت ( ،وهىه مجىزو  بحىلف         

) ب  جمل   ح ف العل  ، واللاعت ضمي  معتت  تقد) ه لهي( ،وهه ال اب  اللى
الىىد)ن : ملعىىهم بىىا . ومىىن المةحىىظ أل جملىى  التعىىي   –التعىىي بمتعهتهىىا لنلىىس( 

بالجىىار   يىىدت جملىى  التعىىي  ( . وقىىد ُقجىىالت لتفصىىص المتعىىهت التيىى   لنلىىس    
 والمج ور لبالدنيا( . 

أتىىىى التعىىىي بهىىىا فىىىي   الَعتتت  بالجم تتتة االستتتمية المقيتتتدة ) المَستتتوفة (      -ج
 مهضعين  من الب د .

الجمل  المتعهخ  لتعي بالجمل  االسمي  المتعهخ  على قعمين ، أولهما : انتظم ا 
 بلعت ناسخ .  الجمل  المتعهخ بح ف ناسخ. اانيهما : 

 أوال الَع  بالجم ة االسمية المَسوفة المصدرة بَرف ناسخ 

 ورد هلا التم  في صهر  واحد  :  

َع :) جم ة مَسوفة( =)درف ناسخ غ اسمأ "ضمير" غ المَعوت نكرة غ ال
 فبره "جار ومجرور"( 

                                                           
 .21ب د  المد)ح :  (1ل
 .125انظ : إب اهيم الباحهري، ش ل الب د  : (2ل
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 : وردت هله الصهر  في بيي واحد من الب د 

َ ستا ل مشتاَبملٌل بالبلْشتارل    (1ل م بغسلتا   بال
 

 

 

 ف   تتتتاٌق أ اتتتتارلْم بَلْ تتتتاقل نبتتتتي  زاَناتتتتاأ  
 

 (2لَدَشاتا ل  ديَ  ت قتاه  وفتي   في عساَكر 
 

 

 جالَلبلاتتتتاأل وْهتتتتاَو َفتتتتْرٌد ملتتتت     اتتتتاأنغأ 
 

ةلتىا فىي   الجمل  االسمي  المقيد  بالح ف التاسخ ل ول( : ل ونىا وهىه فى د مىن ج    
والجملى  االسىمي  المتعىهخ  المشىار إليهىا      ، لنبي( ععي  ( في محت ج  نعىي لىـ  

سابقا ميهن  من الح ف التاسخ ل ول( ، واسما الضمي  المتصت با العائىد علىى   
مبتي في محت نص  ، لوهه ف د( جمل  حاليى  ميهنى  مىن المبتىدأ     لنبي( ، وهه 

لمىىن جةلتىىا( : جىىار وجىى ور ، والهىىال :    –هىىه( ، والفبىى  لفىى د (   لالضىىمي :
البى د  ،  و)قىهم صىاح   تىاب    ضمي  متصت مبتي في محت ج  مضاف إليىا ،  

"والجار والمج ورلمن جةلتا( في مهضع ملعهم ألجلا  ش حا  وإع ابا  وبة  
. لفي ععي ( : جار ومج ورلشبا جمل ( في محىت رفىع خبى     (3ل   ص )ح"  ي
ألنهىا   ن وقد اشتملي جمل  التعي على أ ث  من ضىمي  ) بطهىا بىالمتعهت   ، ل و 

 في الحقيق  جملتالل جمل  وصلي  : "  ونا من جةلتا في ععي " وصلي لنبي(
وقد ي ل ونا( . وهه الضمي  ف ، بيتي هي   صاحبها لوهه ف د(  وجمل  حالي  ،

خصصىىي جملىى  التعىىي المتعىىهت بصىىهر  بيانيىى  تمثلىىي فىىي التشىىبيا الم سىىت         
الملصت الميهل من أدا  التشبيا ل ىول( ، والمشىبا: الضىمي  لالهىال( الىلي )عىهد       

المشىبا بىا ل فىي ععىي  وفىي حشىم(. حيىث         –إلى التبي لصلى اهلل عليا وسىلم(  
ه بحىىام الملىىث وهىىه فىىي ععىىي ه ُشىىبا التبىىي لصىىلى اهلل عليىىا وسىىلم( وهىىه بملىى د

. وقىىىد خصىىىص تىىى ف  بجىىىامع الهيبىىى  والهقىىىار والجىىىةم فىىىي  ىىىت   (4لوحشىىىما 
 الزماللحين( الجمل  االسمي  اليب ى المتعهخ  : 

 َدَشاتتا ل فتتي عستتاَكر  دتتيَ  ت قتتاه  وفتتي
 

 

 جالَلبلاتتتتاأل ملتتتت  َفتتتتْرٌد وْهتتتتاَو  اتتتتاأنغأ 
 

مية المَستتتتتتوفة المصتتتتتتدرة ب عتتتتتتل ناستتتتتتخ                                      ثانيتتتتتتا : الَعتتتتتت  بالجم تتتتتتة االستتتتتت
 : ورد هلا التم  في بيي واحد من الب د  بالصهر  التالي 

مَعوت نكرةغ نع ) جم ة مَسوفة(=) فعل ناسخ غ اسمأ "ضمير" غ فبتره  
 " تر يس إضافي"( 

  

                                                           
 .11ب د  المد)ح :  (1ل
 .11ب د  المد)ح :  (2ل
 . 74، وانظ   للث العمد  في إع اب الب د  ، لجاج  ،   84الحله ،   (3ل
 الحشم : الفد  ل ابن فارا ، مقا)يس اللغ  " حشم "( . (4ل
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(1لالَعتاَ  ل    ََ  فياأ صتادلسَ في َمو لس  
 

 

 

 

 بهتت  َتلَبتترلق  الساتتابَ  الطجَبتتاقَ  وأنتتَ  
 

هات العىبع  ( للعىم صىلى اهلل عليىا وسىلم   ل)تحدا البهصي ي عن اخت اق ال سهم
ووصف المه ى  الىلي  ىال فيىا لصىلى اهلل عليىا        .س ال والمع اج في رحل  اإل

وسلم( بجمل  ل تي فيا صاح  العلم(،  وهي تتيهل مىن اللعىت التاسىخ ل ىال( ،     
  لالتىىال : ت( ، والفبىى  المعىى ف باإلضاف لصىىاح      واسىىما: ضىىمي  المفاطىى   

العلم( . وقد نعتي هله الجملى  االسىمي  المتعىهخ  االسىم التيى   لمه ى ( الهاقىع        
ا ، واحتهت هله الجمل  على ضمي  عائد ) بطها بالمتعهت ، وهىه  ا مج ور اسم 

الضىىمي  المتصىىت بحىى ف الج لفىىي( فىىي قهلىىا لفيىىا( . و)تلىىق هىىلا الضىىمي  مىىع   
لفيىا( )تعلقىال بحىام محلوفى      الجىار والمجى ور   و .ف اد والتىل ي  هت في اإلالمتع

راجىع للمه ى  أي  بيى  القىه       الىلي فىي لفيىا( "    والضىمي   .من صاح  الحام 
المشىىار إليىىا ... والعلىىم : الىى مح فىىي رأسىىا را)ىى  ، ومىىن شىىونا لصىىلى اهلل عليىىا    

ا(: " متعلقال بفب ها ادتي فيوقيت : الجار والمج ورل. (2لوسلم( أل )شار إليا "
لصاح ( ، فليس الم اد أنالصلى اهلل عليىا وسىلم(  ىال فىي المه ى  بىت المقىد         

وجملىى  التعىىي فىىي محىىت جىى  ن ألل المتعىىهت مجىى ور ، وقىىد خصصىىي  (3لفيىا"  
 جمل  التعي المتعهت وفع تا . 

 ورد هلا التعي في مهضع واحد من الب د . ا الَع  بالجم ة الشرطية: د

)تتىىاوم هىىلا الىىتم  التعىىي عتىىدما )ىىوتي جملىى  شىى طي  فىىي ت  يىى  جملىى    
 ب ى وقد أشار ابن )عيص إلى مجيل جمل  التعي جملى  شى طي  ، حيىث )قىهم:     
"وتيىىهل جملىى  الصىىل  جملىى  مىىن شىى   وجىىزالن وذلىىث نحىىه: مىى رت ب جىىت إل   
تي ما )ي مىث، فقهلىث: إل تي مىا )ي مىث فىي مهضىع الصىل  ل جىت، وقىد عىاد           

همىىا إلىىى المهصىىهف، ولىىه عىىاد مىىن أحىىدهما ليىىال  افيىىان نحىىه: مىى رت  الىىل   مت
ب جت إل تض با تي   خالدا، فالل   ههتا إنما عاد من الش   وحده، وله قلىي:  
م رت ب جت إل تضى ب ر)ىد ا )ضى بث ، لجىار أ)ضىان ألنىا قىد عىاد الىل   إلىى           

التعىي   و انىي صىهر    . (4لالمهصهف من الجزال ،وإل عاد متهما فوجهد شيل"
 بالجمل  الش طي  هيلا:

َ    [َعتت  المَعتتوت نكتترة غ  ال غ جم تتة  أداه شتترَ غيتتر جازمتتة غ جم تتة الشتتر
 ]الجزاء )جم ة فع ية  فع ها مضارع مَ ي(

                                                           
 .17ب د  المد)ح :  (1ل
 . 88إع اب الب د  :   (2ل
   88العابق :  (3ل
 .53و  52: 3ش ل الملصت: ج (4ل
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ََتتا ل إلذا ناتتااَم ل العيَتتااذل لتت  َقْ َبتتاى  (1ل َي
 

 

 

 

 َلتأ   ال ت َكلااتارل التَوْدَي ملت  ر ـَيتااه  الذغ    
 

اهلل عليا وسلم(: حيث بدأ الىهحي لىا بال ا)ىا    )تحدا عن التبي محمد لصلى 
و ال قلبا لصلى اهلل عليا وسىلم( دائىم اليقظى ، فىجذا نامىي       الصادق  لا في الته ،

التيى   لقلبىا( الهاقعى  اسىم لإَل( فىي جملى   بى ى قىد نعتىي           (2لعيتاه لىم )ىتم قلبىا    
لزمىال.  بجمل  ش طي ، تت    من اسم الش   لإذا( الدام علىى مىا ُ)عىتقبت مىن ا    

وجالت جمل  الش   جمل  فعلي  فعلها ماض لنامي(، وجال اللاعت اسم ا تاه  ا 
لالعيتىال( ، وجىالت جملى  جىهاب الشى   جملى  فعليى  فعلهىا مضىارع متلىي للىىم           
)تم(، فعت مضارع مجىزو  بالعىيهل بعىد لىم الجارمى  ، واللاعىت ضىمي  معىتت          

فىىي اإلفىى اد والتىىل ي  .   تقىىد) ه لهىىه( )عىىهد علىىى المتعىىهت لالقلىى ( ، و)طابقىىا    
وجالت الجمل  الشى طي  الهاقعى  نعتىان لتهضىح وتفصىص اسىم ا نيى   ورد فىي         

نلحظ تحقق الشى و    ، ل استع ضتا أنهاع الجمت الهاقع  نعتاأبعد جمل   ب ى. 
 ، وهي :  (3ل التي اشت طها التحا  في تلث الجمل  الهاقع  نعتا

أل )يهل المتعهت بها ني   في الللظ والمعتى، أو ني   في المعتى دول  -1
الللظ ، وهه االسم المع ف بـلأم الجتعي ( ، وأجاره ابن مالث ، ومتعىا  

 أبه حيال . 
أل تشتمت الجمىت علىى ضىمي  ) بطهىا بىالمتعهت ، إمىا مللىهظ بىا ، أو          -2

 مقدر . 
ألل  نتيل)  والتصد)ق أل تيهل الجمل  خب )  ال إنشائي ، أي محتمل  ال -3

الفب )ىى  )حصىىت بهىىا اللائىىد ن لتفصىىيص المتعىىهت، فىىجل جىىالت جملىى       
  التعي إنشائي  قدروا لها محلوفا  ، نحه قهم الحجاج: 

 جتتاءوا بملتترق  هتتل رأيتتَ  التترئَس قتت      
 
 

 

 دبتتتتتتى إذا جتتتتتت غ الظتتتتتتالم  واْفبتتتتتتَبَ       
 

بملق مقهم عتد را)تا(، فالتعي هه مقهم ، وجملى لهت رأ)ىي    وتقد) ه :لجالوا
 معمهم التعي .   اللئ  ق  ؟(

األوم لالجىار  :من المع وف أل شبا الجملى  قعىمال    شبأ الجم ة:ب: الَع  ثالثاى 
( ، ولىم )ى د التعىي فىي بى د  البهصىي ي إال مىن        الظى ف والثىاني ل  ،والمجى ور( 
 ، وقد  ال ذلث في عد  صهر: في اماني  وعش )ن  مهضعا القعم األوم 

                                                           
  .14 ب د  المد)ح : (1ل

 .79و  78انظ : إب اهيم الباحهري ، ش ل الب د :  (2ل
 

"  219: 1، والمقى ب ج  352،  وش ل ابىن التىاتم     311: 3انظ  : ش ل التعهيت ج (3ل
، ود/ ففىى    117و  116و 115:  2، وشىى ل التصىى )ح ج   241:  2، وشىى ل الملصىىت ج   

 .250الد)ن قباو  : إع اب الجمت وأشباه الجمت   
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 َع  )جار غ مجرور " تر يس إضافي "( المَعوت نكرة غ ال  1

 ورد التعي بهله الصهر  في خمع  مهاضع من الب د  

(1لبلتَدمل   َمَزْجَ  َدمعااا جرم ملت  م قَ تة   
 

 
 

 

 َساتتتتاَ  ل باتتتتاريأملتتتتْ  َتاتتتتاَر جرل جيتتتتراذ  
 

الميىىىهل مىىىن الجارلالبىىىال( والمج ورلالت  يىىى    (2لشىىىبا الجملىىى  ل بىىىلي سىىىلم ( 
ليىىا ، مىىن إلجي ال( الهاقعىى  مضىىافا ـاإلضىىافي: ذي سىىلم( فىىي محىىت جىى  نعىىي لىى  

جىىال التعىىي بشىىبا الجملىى  للتفصىىيص   . وقىىدإضىىاف  المصىىدرلتل  ( إلىىى ملعهلىىا
 بهله الصهر :  آخ  واإل)ضال . وقد ورد بيٌي

)تر يتس إضتافي: ال   ميىهل مىن    ]جار ومجترور  [َع ال غ مَعوت نكرةال  2
  "( نكرة " ليأإبمعَى غير"مضاف" غ مضاف 

 له الصهر  في بيتين من الب د  : جالت ه

 (4لللتتترلي ع ق تتت ل  َنْستتتالىلقتتتْد َنَستتتْب   بتتتأ   
 
 

 

             بتتتتال َعَمتتتتل  أستتتتبَ ر  اَا متتتت  َقتتتتْول    
 

 يى ه اسىتغل  اهلل مىن ذنبىا      )عمت بمىا نصىح بىا    حاصت المعتى : لما أحس أنا ال
معت فا أَل من دعا إلى خلق ، ولم )عمت با  ال   من )تع  ذر)  لمن ال )هلد لا 

ل قىىىهم( ، وقىىىد خصصىىىي  ـلبىىىة عمىىىت(: شىىىبا جملىىى  فىىىي محىىىت جىىى  نعىىىي لىىى    .
، (4لولال( التي بمعتي  ي  ، المتعهتلقهم( ، وهي ميهن  من ح ف الج لالبال(

ي تشبيا، شبا نلعا إذ )تصح  ي ه بما ال )لعلىا  " في البيلعمت(. لياإوالمضاف 
بمن )تع  ذر)  لمىن ال )هلىد لىا ،     _والقهم )قتضي عمت القائت بما )دعه إليا  _

 (5ل فالتشبيا ضمتي " 

 ("معرفة "َع  )جار ومجرورالمَعوت نكرةغ ال  3

 :ب د تلقانا هله الصهر  في ااتي عش  بيتا من ال

ََ ل ملتت  األهتتاوالللك اتتالج َهتتْول    (6) م قتتَب
 

 

 شتتا اَعب أ  ه تو الَبيتتس  الاتاري ت رَجتتى  
 

شبا الجمل  لمن األههام( الميهل مىن حى ف الجى لمن(، والمجى ور لاألهىهام(      
ومىن الملحىهظ أل التعىي     في محت ج  نعي لـ لههم(، وقد خصصي المتعىهت. 

                                                           
 . 109و  98و  72و  17، وانظ  األبيات :  6المد)ح : ب د   (1ل
 . 9سلم : اسم مهضع . انظ  : إب اهيم الباجهري ، ش ل الب د  :   (2ل
 (.73وانظ : البيي ل 8ب د  المد)ح :  (3ل
) ي اليهفيهل أل لال( هتا اسىمن ألل حى ف الجى  ال )ىدخت علىى مثلىا وأل مىا بعىدها )جى            (4ل

 (.333: 1باإلضاف  لانظ  مغتى اللبي  ج
 .47الب د  ش حا وإع ابا وبة   :  (5ل
، 124، 119، 108، 94، 80. 77، 70، 56، 40، وانظىى  األبيىىات :  9بىى د  المىىد)ح :   (6ل

130 ،142. 
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قد انطبقي عليا الش و ، حيىث اشىت   التحىا      ب د شبا الجمل  اللي ورد في الب
في التعي شبا الجمل  أل )يهل المتعهت ني  ، وأل تيهل شبا الجملى  تامى ، أي   

ولمقىتحم( نعىي اىال ملى د      (1لمليد  إفاد  ت فع اللبس، وتىؤدى المعتىي المقصىهد.   
 (2ل ههم( .لـل

 ( َع  )جار ومجرور "ضمير"الغ ة مَعوت نكرال  4

 في سبع  مهاضع:وردت هله الصهر  

َْطلاق    (3)  ومبَبَستا ل  مَأمل  َمْعاادلَنْي َم
 

 

 َصتتَدف   ااتتاأنغَما ال سل تتس  الَمكَ تتوذ  فتتي
 

اهلل عليىىا  ىمعتىىى البيىىي:  ونمىىا اللؤلىىؤ المصىىهل فىىي صىىدفا  ةمىىا واغىى ه لصىىل  
مبتعىم، أي مىن محىت نطقىا ومحىت      ووسلم( الللال )ب رال من معدني متطق متا 

والمج ور لشبا الجمل : متىا(، الميىهل مىن حى ف الجى  لمىن(،        الجار .ابتعاما
لمتطق(. والتشبيا اللي في البيىي )عىمى   ـوالضمي  المتصت في محت ج  نعي ل

التشبيا المقلهب، إذ األصت أل )يهل:  ونما محت نطقا وابتعاما اللؤلؤ الميتهل، 
استعىيغ هىلا   اهلل عليا وسىلم( أوصىاف الفةئىق  لهىم      ا فاق التبي لصلىولين لّم
 التشبيا.

  َع  )جار ومجرور "نكرة"(الغ ة مَعوت نكرال  5

 :الب د جالت هله الصهر  في مهضعين من 

ََتاا َلََمتا      (4ل  َوَضتا ل  ع تى دبى َدَكتْوا بالَق
 

 

 م عَبتتَرك  متتاا زاَل ي قاتتااه    فتتي   تتالج   
 

اهلل عليا وسلم(: "مارام )قاتت اليلار حتىي   )قهم البهصي ي عن ال سهم لصلى
والهضم: ما )ضع القصىاب  (5لمعد)ن أل ت العباع والطيهر لحهمهم" ىت  هم قتل

الجار . (6ل ر فيا اللحم حتى )شهى ليؤ ت غاللحم عليا ، وقيت :إنا الحد)د اللى )
لمتعهتللحمىا(، وقىد   والمج ور لشبا الجمل : على وضم( في محت نص  نعي ل

 ص.أفاده التفصي

  

                                                           
 .219: 1ر، المق ب جانظ : ابن عصله (1ل
 (.37قد أش ت إلى هلا التعي في عداد مهاضع التعي بالمل د ، وهه البيي رقم ل (2ل
 .160، 147، 145، 89، 81،  60، وانظ  األبيات : 11ب د  المد)ح :  (3ل
 .160، وانظ  18ب د  المد)ح :  (4ل
 .110إب اهيم الباحهري، ش ل الب د : (5ل
 لعال الع بلو ض  (.انظ : ابن متظهر،  (6ل
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 فاتمة ونبائِ

، ودور اها  يتبعد هلا التطهاف  ، نلحظ تتىهع أنمىا  التعىي التىي أحصى     
، امةحظتى  يتجلي فهائد التعي من خىةم مىا تمى    ت نم  في بيال المتعهت،وقد 

 :وذلث على التحه التالي

، ودلىي هىله   مهضعا  من البى د    44جال التعي المل د في  أوالى الَع  الم رد : 
اليث   على أَل التعي المل د  ال أ ثى  أنىهاع التعىي داللى   للبتيى  الت  يبيى  التىي        

 انتظمتا ، ومن ذلث : 

    دم على تفصيص المتعهت .التعي المل د التي 
 . التعي المل د المع ف  أفاد تهضيح المتعهت وبيانا 
 ل اسم التلضيت ( ن إلتهار شد  الصل  . التعي المشتق 
 قد ورد للتلفيم والتعظيم ، وقد ُ)حلف من جمل  :  التعي باسم المهصهم

الصىىل  التىىي )تصىىدرها االسىىم المهصىىهم الىىلي )قىىع نعتىىا  الضىىمي  العائىىد  
علىىى المتعىىهت ن لداللىى  العىىياق عليىىا ، فضىىة  عىىن اإل)جىىار ، واسىىتقام   

 الهرل .
 :)مي ُذ   إلضلال  مام الصل  على المهصهف، واسىُتفد   التعي بـلأي

   لأ)ما( نعتا  ن لتصت بالمهصهف إلى  مام الصل  . 
  ،جّلى معتى والتعي الم    اإلضافي والعطلي  جال في صهر  التشبيا

 المتعهت بصهر  تمثيلي  .
           ُوجىىد التعىىي فىىي بعىى  مهاضىىع البىى د  مضىىافا  للمتعىىهت مبالغىى   فىىي

 اإل)ضال والبيال .

 مهضعا  من الب د  . 28في ورد التعي بها  الَع  الجم ة : ثانياى

 مىن خىةم صىهر تمثيليى  قامىي علىى         نعتا  المتعهت عبيتي الجمل  الهاق
فياني لها أوضح الدالالت في جةل حقيق  المتعهت، وذلث إذا  ،التشبيا 

ر   بحى ف ناسىخ دام علىى التشىبيا ،      اني الجمل  اسمي  متعهخ  مصَد
ه إذا تصىدرت  وقد تقىه  الجملى  المتعىهخ  بتفصىيص المتعىهت وتلعىي       

  بلعت ناسخ .
    خصصي الجمل  المتعهت ، ودلي على تحقق حدوا اللعىت ، إذا  انىي

 جمل  فعلي  ماضه)  .
 ا  اني جمل  فعلي  ذات فعت مضارعدلي على االستم ار ، إذ. 
 على الش   والجزال ، أو ما   قيدت التعي إذا  اني جمل  ش طي   قائم

 )عمى االرتبا  الش طي . 

للتفصىىىيص  مهضىىىعا  مىىىن البىىى د  ن 28جىىىال فىىىي  الَعتتت  شتتتبأ الجم تتتة : ثالثتتتاى
 واإل)ضال .
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 الم لص

ـ دراسى   )ع ض هلا البحىث :ل الجملى  المهسىع  بالتعىي فىي بى د  البهصىي ي          
( دور التعي في جةل المتعهت. وقد ته  هىلا مىن خىةم المباحىث     نحه)  داللي 

   مباحث ، هي : اةاالتي تضمتها البحث ، حيث انتظمي في 

 .  صهر  عش ااتتي التعي بالمل د ، ته  هلا التم  في  -1
 :التعي بالجمل  . ورد التعي بونهاع من الجمت ، هي  -2
 الماضه)  لأربع صهر(. -أ 
، حيث تتهعي تبعىا  للعلهىا المضىارع     التعي بالجمل  اللعلي  المضارعي  -ب 

، فتىىىار   )جىىىيل  مضىىىارعا  مبتيىىىا  للمعلىىىه  مثبتىىىا  ، وقىىىد ورد ذلىىىث فىىىي     
صهرتين ، و تار  )وتي مضارعا  متليا  ل صهر  واحد ( ، وتىار   )يىهل   

 مضارعا  مبتيا  للمجههم ل صهر  واحد ( .
 التعي بالجمل  االسمي  المتعهخ  ل صهرتال(. -ج 
لش طي  : ورد هلا الىتم  بىودا  الشى   لإذا(، وجىال فىي      التعي بالجمل  ا -د 

 مهضع واحد من البحث.
 صهر . خمسالتعي بشبا الجمل  لالجار والمج ور( : تمثت هلا التم  في  -3

 وفي اللبام ف  ص البَث إلى جم ة م  الَبائِ ، مَها :

وإذا أضيف التعي  التعي القائم على التشبيا )يهل أ ث  جةل  للمتعهت ،
إلى المتعهت ،  ال ذلىث مبالغى   فىي اإل)ضىال والبيىال ، واسىم التلضىيت إذا جىال         

 صل   ، فجنا )ظه  شد  تلث الصل  ... إلى  ي  ذلث .
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Abstract 

Extended sentence by an adjective in cloak
 ,
s Busayri  - 

Grammatical  the ( research This    And semantic study) 

presents the role of an adjective in clarification the 

described.        

The study consists of three issues : 

1- An adjective by singular (twelve examples ) .  

2- An adjective by sentence, such as :     

(A) An adjective by sentence  that contains the past tense   

(Four examples) 

(B) An adjective by sentence  that contains the present 

tense.Sometimes the present tense )And sometimes it 

is negative voice    Is active voice and affirmative (two 

examples)(One example) . And  sometimes it is 

passive voice (one example). 

(C) An adjective by transferred  noun sentence (two 

examples).  

(D) An adjective by Conditional construction for example 

" if " : (one example) . 

3- An adjective by prepositional phrase (five examples). 

Finally, the research results in a set of results , among 

which is that an adjective,  

 Which depends on the simile be more clarification for 

the described. 

If an adjective added to described, it's an exaggeration to 

clarification . 

If the (superior comparison) is using as an adjective , it 

will show the intensity of  that an Adjective , etc.  
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 المراج 

 األره ي ل خالد بن عبد اهلل (• 

 _ ش ل التص )ح على التهضيح ، دار إحيال اليت  الع بي  _ القاه   د. ت .

 الباجهري ، إب اهيم• 

حمن حعىىن  علىىق عليهىىا عبىىد الىى _ البىى د  ، شىى ل الشىىيخ إبىى اهيم البىىاجهري ،   
  .1993محمهد ، ميتب  ادداب _ القاه   

البهصي ي لش )ف الد)ن أبه عبد اهلل محمد بن سعيد بن حمىاد بىن محعىن بىن     • 
 عبد اهلل بن صتهاج(

 _ ب د  المد)ح ، متشهرات دار الت اا البهد)لمي _ الجزائ  د . ت . 

 اعل  لاإلدفهي بن جعل (• 

 القاه   د . ت. ـتحقيق محمد فتحي محمد فهري  _ البدر العاف  عن أنس المعاف  ،

 اهلل عبد ، جاج  •

 اليمامىى  دار: التاشىى  سىىلطاني علىىي محمىىد: تقىىد)م ، البىى د  إعىى اب فىىي العمىىد 
  2002 - األولى الطبع  دمشق -والتش  للطباع 

 (به نص  إسماعيت بن حمادأ الجهه ي ل• 

، دار تحقيىق أحمىد عبىد الغلىهر عطىار      الصحال تاج اللغ  وصىحال الع بيى  ،  _ 
  .1987العلم للمة)ين ـ بي وت 

 حعاني ، د/ أحمد •  

  .1994، د)هال المطبهعات الجامعي  ـ الجزائ  _مباحث في اللعانيات 

 حعن ، عباا• 

  .1996( ، دار المعارف _ القاه   11_ التحه الهافي ،ل 

 الحله ، محمد )حيى• 

  . 2005دمشق ،  ـ، دار البي وني  3ا  وبة   ،  _ الب د  ، ش حا  وإع اب

 الفض ي ، محمد الفض ي الشافعي  • 

 .  1929حاشي  الفض ي على ش ل ابن عقيت ، المطبع  األره )  ـ القاه   
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خليل  ، حاجي ل مصطلى بن عبد اهلل المشههر باسىم حىاجي خليلى  ، أو الحىاج     •
 خليل  (

  .1941واللتهل ، ميتب  المثتى _ بغداد_  شف الظتهل عن أسامي اليت  

 داود ل عثمال بن عم (• 

 _ التحل  في نش  محاسن الب د  ، دار إحيال الت اا الع بي _ لبتال د . ت .

 ال اجحي ، د/ عبده• 

  .1979ـ بي وت ، دار التهض  الع بي  _ التحه الع بي والدرا الحد)ث 

 عم ( الزمفش ي لجار اهلل أبه القاسم محمهد بن• 

( ، دار الجيىت للتشى  والتهر)ىع ، بيى وت _     2_ الملصت في علىم الع بيى  ، ل    
 لبتال د . ت .

 سيبه)ا ل أبه بش  عم و بن عثمال بن قتب (• 

( ، تحقيق عبد العىة  محمىد هىارول ، دار الجيىت ، بيى وت _      1_ اليتاب ، ل 
 لبتال د . ت .

   (العيهطي ل جةم الد)ن عبد ال حمن بن أبي بي• 

_ حعن المحاض   في تار)خ مص  والقاه   ، تحقيق محمد أبه اللضت إب اهيم 
  .1967 القاه  ، دار إحيال اليت  الع بي  _ 

، تحقيق د عبىد العىام سىالم ميى   ، دار     _ همع الههامع في ش ل جمع الجهامع 
  . 1979البحها العلمي  _ اليه)ي 

الطبعىى  األولىى ، دار اليتىى  العلميى  ـ بيىى وت       _ األشىباه والتظىائ  فىىي التحىه ،   
1984 .  

 الصبال ل محمد بن علي (•

_ حاشىىي  الصىىبال علىىى شىى ل األشىىمهني أللليىى  ابىىن مالىىث  دار إحيىىال اليتىى         
 الع بي  _ القاه   د . ت .

 الصلدي ل صةل الد)ن خليت (• 

إحيال الت اا ، دار في بالهفيات ، تحقيق أحمد األرنااو  وت  ي مصطلى_الها
 . 2000_ بي وت
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 محمد حماس عبد اللطيف ، د/ • 

  .1991_ التهابع في الجمل  الع بي  ، ميتب  الزه ال _ القاه   

  .2000_ التحه والدالل  ، دار الش وق _ القاه   

 ابن عصلهر ل أبه الحعن علي بن مؤمن بن محمد (• 

( ، تحقيق عادم أحمد عبد المهجىهد وعلىي   1ل  _ المق  ب ومعا ُمُثت المق  ب ،
  .1998محمد معهض ، دار اليت  العلمي  ، بي وت _ لبتال 

 ابن عقيت ل بهال الد)ن عبد اهلل (•  

تحقيق محمد محيي الد)ن عبد ، ( 20، ل  _ ش ل ابن عقيت على أللي  ابن مالث
  .1980الحميد ، دار الت اا _ القاه  

 عين أحمد بن فارا بن ر  )ا(ابن فارا ل أبه الح• 

  .2001( ، دار إحيال الت اا الع بي ، بي وت _ لبتال 1_ مقا)يس اللغ  ، ل 

 الل اهيدي لأبه عبد ال حمن الفليت بن أحمد(• 

 _ العين ، دار إحيال الت اا الع بي ، بي وت _ لبتال د . ت .

 أبه اللةل ل عبد الحي بن أحمد بن محمد الحتبلي (• 

ت الله  في أخبار من ذه  ، تحقيق عبد القىادر األرنىااو  ، دار ابىن    _ شلرا
  .1986 ثي  _ دمشق 

 الليهمي ل أحمد بن محمد بن علي الُمق ي (• 

_ المصبال المتيى  فىي   )ى  الشى ل اليبيى  لل افعىي ، دار الليى  ، بيى وت _         
 لبتال د . ت .

 قباو  ، د/ فف  الد)ن• 

ه . 1409( ، دار القلىىم ، حلىى  _ سىىهر)ا  5ل إعىى اب الجمىىت وأشىىباه الجمىىت ،   
1989.  

 به قَ   ، د نعمال • 

  .2003_المدارا اللعاني  المعاص   ، ميتب  ادداب ، القاه   

 اليتبي ل محمد بن شا   بن أحمد (• 

  .1973بي وت  __ فهات الهفيات ، تحقيق إحعال عباا ، دار صادر  
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 اهلل جمام الد)ن محمد بن عبد اهلل ( ابن مالث ل أبه عبد• 

عبىد القىادر    _ ش ل التعهيت : تعهيت اللهائىد وتيميىت المقاصىد ، تحقيىق  محمىد     
  .2001عطا وطارق فتحي العيد ، دار اليت  العلمي  ، بي وت _ لبتال 

 ابن متظهر ل جمام الد)ن محمد بن مي   األنصاري ( • 

 القاه   د. ت  .  –لعال الع ب ، دار المعارف  -

 ابن التاتم ل أبه عبد اهلل بدر الد)ن محمد (• 

_ ش ل أللي  ابن مالث ، َشىَ َل الشىهاهد ووضىع اللهىارا د/ عبىد الحميىد العىيد        
 محمد عبد الحميد ، دار الجيت _ بي وت د. ت . 

 التجار ل محمد عبد العز)ز (• 

 متار المعالث إلى أوضح المعالث ، ميتب  اللجال  الجد)د  _ القاه   د. ت . 

 هارول ، عبد العة  • 

( ، ميتبىىىىى  الفىىىىىانجي _ 5_ األسىىىىىالي  اإلنشىىىىىائي  فىىىىىي التحىىىىىه الع بىىىىىي ، ل  
  .2001القاه  

 ابن هشا  ل أبه أحمد محمد عبد اهلل جمام بن )هسف (• 

عبىد الحميىد ،    يىق محمىد محيىي الىد)ن    _ مغتي اللبي  عن  تى  األعار)ى  ، تحق  
    .1987الميتب  العص )  ، بي وت _ لبتال 

ش ل شلور الله  ، تحقيق محمد محيي الد)ن عبد الحميد ، الميتب  العص )  • 
   . 1999، بي وت _ لبتال 

 الهيتمي ل أحمد بن حج (• 

 _ المتح الميي  في ش ل الهمز)  ، دار المتهاج _ جد  د . ت.

 )عيص ل مهفق الد)ن )عيص بن علي (ابن • 

  . 1995_ ش ل الملصت ، مطبهعات مجمع اللغ  الع بي  _ دمشق 

 الرسائل الجامعية

 المحمهدي ، أحمد عطي •

 . 1989القاه    ـ، دار العله   _االتعاع في الدراسات التحه) ، ماجعتي 

 الش )ف ، إب اهيم الظاه  • 

جامعىى  ـ _ خصىىائص الت  يىى  فىىي د)ىىهال أحمىىد الشىىارف ، رسىىال  د تىىهراه          
 .1998المتصهر  


