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 قول مستدرك
 على صيغة " َتفعال" المصدرية في العربّية

 د. عودة خليل أبو عودة
كلية اآلداب -قسم اللغة العربية  

 جامعة الزراقاء األهلية
 

تتغوااأ ا عتته متتا أقتتش عليتت  متت  بتتواه  بتتعر ة   كنتتم منتتض اعتتت الوقتتم بج
ونصتتون نير تتة فتترد ايةتتا عتتيغة تف عتتاء  ا تتها الهتتاء وب ستترها. وكنتتم أبتتعر 

اللغتة عنت  ن تذ هتضص الصتيغة اتد بتواه ها العهعت دة  ألنةتا مت  عتعيم  ا عاء
العربّية  وأرى أن م  يقولةا اد بعرص أو نيرص إنعا هو مت  عتعيم العترب  و  
الستليقة الصتاةية  وال صتتالة ال  ر تة. إإتتااة إلتي متتا فتولد اتت  عتيغة ف عتتاء 

ةا الهراثيتة    اعتا تا ها الهاء  م  العبالغة اد ال عتل. وأقتوء تالعبالغتة  بت  له
 أعبا ي ةم منةا اد اسهععاء الناس اد ليافةم اليومّية.

ٍس مستتهق س لتتوء هتتضص الصيغتتتة أعتتّ ص األسهتتتا   ثتتم إنتتد اوجبتتم ببفتتمس وا
رجُص اد م لة م عه اللغة العربّية األردند اد  نجشج ال كهور مفع  جبار الععيب   وج

  ليتتتم  كتتتر مبتتتة 2002كتتتانون األوء عتتتا   -عتتت دها اليالتتتم والستتتهي   فعتتتو 
يتاء مت   تضج وانهةتي َبهجع  وسهة أميلة علي هضص الصتيغة بت أها َبهجاختا  مت  ال عتل أجخج

 ميل. وق   كر األسها  البالم أن هضا هو القسم األوء م  افي .

قرأت البفم برالة كبيرة  ووج ُت أن األميلةج الهد أفي بةا األسها  ف وق 
القستتم األوء  فوقعتم أن قلفتتذ اتت  قستتم كييتراأ متتا كنتتم جععهت . وعنتت ما قتترأت ت

ثانس  وأن  ربعا ي ون اد الع د الهالد م  الع لة  اانهظرُت  وق  كان  إ  ُنشر 
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القسم الياند م  البفم اد الع د الرااه والسهي  م  الع لة. وق  ابتهعل علتي 
ثالثةس وثالثي  مص راأ علي هضص الصيغة  إإااة إلي سبعة عشر مص راأ آخر 

 معا ف رد ا  الشعراء العباسيون.  كر أنةا

وقتتت  ستتترند أن البالتتتم قتتتاء اتتتد فعةيتتت ص العتتتوجز أمتتتا  القستتتم األوء متتت  
افي : "و  ب  م  اإلبتارة إلتي أن هتضا ال ةترس   يلتم كتل عتيع الهي عتاء اتد 
بتتتواه  الشتتتعر  وضنعتتتا يلتتتم الشتتتواه  الهتتتد وق تتتم عليةتتتا متتت  ختتتالء استتتهقرا د 

اا سه راك علي  منتد ومت  جعيته البتاليي  دواو   الشعر والعصادر األخرى. 
   1تقا م وم هوح".

وقتتتت  بتتتت عند فواإتتتتُه العلعتتتتتاَء هتتتتضا علتتتتي أن أستتتتت ل ةيعتتتتا قلتتتتد اعتتتتتت 
العصتتتادر الهتتتد وردت علتتتي هتتتضص الصتتتيغة تفج عتتتاء  ولتتتم فجتتتَرد  اتتتد هتتتضا البفتتتم 
اقستتعي   وبعتتت الشتتواه  الشتتعر ة والنير تتة الهتتد  كتترت هتتضص الصتتيغة  أإتتي ةا 

الهد وردت اد  لت  البفتم المتيم. راجيتاأ أن أواتذ اتد افتم آختر إلي الشواه  
اتد عترا األستعاء الهتد وردت علتتي و ن تَف عتاء  ا ستر الهتاء. وب اعتتةس أن 
اعتتتت العصتتتادر  كتتترت أنتتت  لتتتم قتتترد اتتتد كتتتال  العتتترب علتتتي هتتتضا التتتو ن ستتتوى 
ل ظتتي  هعتتا َفبيتتان وَفلقتتاء. وعلتتي التتر م متت  أن اعتتت العصتتادر كشتتاةية ابتت  

لعزهتر للستتيوذد  كترت ني تتاأ وعشتر   استعاأ علتتي هتضا التتو ن إ  أن الفاجت  وا
التتتض  بتتتات اتتتد كهتتت  اللغتتتة أنتتت  لتتتم قتتترد عليتتت  ستتتوى تَفبيتتتان  و تَفلقتتتاء  كتتتان 
العصادر والعراجه أخضت ب اية الن  الوارد اد العزهر ولم فيبم سا رص. جاء 

   2ت اد العزهر:

                                                        
 .97  ن63ردند  الع د   م لة م عه اللغة العربية األ1ت
 .92ن 2  العزهر اد علو  اللغة وأنواعةا  ج2ت
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د عتت  العتترب متت  "قتتاء ستتالمة األنبتتار  اتتد بتترح العقامتتات: كتتل متتا ور 
   1تالعصادر علي ف عاء اةو ا ها الهاء إ  ل ظهي   وهعا َفبيان وَفلقاء"

و بتتتت و لتتتتد أن كتتتتال  األنبتتتتار  دقيتتتتذ وعتتتتفيا   لتتتت  أنتتتت  قهفتتتت   عتتتت  
تالعصادر . والعصادر  ير األسعاء. وق  أدرك العلعتاء ال ترق بتي  العصتادر 

اد موإه آخر: "قاء واألسعاء اد هضص العسالة واد  يرها. جاء اد العزهر 
اد الصفاح  قاء أبو سعي  اللر ر: قلتم ألبتد ععترو: متا ال ترق بتي  َف عتاء 

عاء؟ اقاء: َف عاء اسم وفج عاء مص ر"  . 2توفج  
وضفعامتتاأ لل ا تت ة أقتتوء إن العتترب أدركتتم العلعتتا التت  لد اتتد هتتضص الصتتيع 

مصت راأ  و  -ا تها الهتاء–و يرها عن ما فهب ء عيع ابهقاقةا. اإ ا كتان فج عتاء 
استتعاأف اتإن اتتد العصت ر معنتتي العبالغتة اتتد مصت ر اليالثتتد. جتتاء  -ا سترها–

ييتتا لله ييتتر"  3تاتتد بتترح الشتتاةية: "قتتاء مَّ : ونفتتُو  الهتترداد واله تتواء والفّيييتتي والرَّ
: يعند أن  إ ا قص ت العبالغة اد مص ر اليالثد بنيه  علتي الهي عتاء  4تأقوء

ر اد الةضر ال يير والهيلعاب والهيترداد وهتو مته كيرفت  وهضا قوء سيبو    كالهيةضا
لتتتيق اميتتتتاس م تتترد  وقتتتتاء ال وايتتتتون: إن اله عتتتاء أعتتتتل  اله عيتتتل التتتتض  ي يتتتت  
ا قتوء ستيبو   اتانةم قتالوا  اله يير قلبم ياؤص أل اأ. ااعل الّه رار اله ر ر  و رجي

ل   قتتتاء الهيلعتتاب ولتتتم ي تتتب الهلعيتتت   ولةتتتم أن يقولتتوا إن  لتتت  معتتتا راتتتت أعتتت
سيبو  : وأمتا الهَّبيتان التيق ببنتاء مبالغتة وضّ  ان تها فتاؤص بتل هتو استم أ تيم مقتا  
مصتت ر بتتّي  كعتتا ا تتيم  تتارة مقتتا  إ تتارة اتتد قتتولةم أ تترت  تتارة ونبتتات موإتته 

."    5تإنبات وع اء موإه إع اء اد قولةم أنبم نبافاأ  وأع ي ع اءأ

 أواًل: مصادر )َتفعال( المستدركة على البحث.
                                                        

 .92ن 2  العزهر اد علو  اللغة وأنواعةا  ج1ت
 .2/139  العزهر 2ت
   أ  اب  الفاج 3ت
   أ  الشارح الشيخ رإي ال ق  ا سهراااد .4ت
 .1/167  برح باةية اب  الفاج  5ت
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 أثم / َتأثام.  -1
يجتتتلس رواص الع لتتتل اللتتتبد اتتتد تأميتتتاء العتتترب   جتتتاء هتتتضا العصتتت ر اتتتد مج
ورواص العي اند اد تم عه األمياء   ومعا جاء اد قصه  "أن م ابهج ب ج دار س 
اج ج علي اعت العلوك ا ان يسامُرص  وكان أخوص نةشُل بُ  دار  رجالأ جعيالأ   وج

ص اجهةرص ونظر إلتي ولم ي  وّااداأ علي العلوك. اقا اج ج ص  العا أجو  َا   ء تالعل  : أجو 
 . تتتّ    العلتتت ج جعالتت   اقتتتاء: لتتت ثند يتتا نةشتتتل. التتتم ُيَ ب تت . اقتتتاء لتتت  م ابتته: لج

تتوج ن البجتتروق  تت ج  فشتتوء بلستتان  بج تتضاا  وفجا ثامج "  1تاقتتاء: إنتتد  أ   ألستت  فج  
توج نج البجتروق متتيالأ. والبجتروق الناقتُة الهتد فشتت وء بتضنبةا فُتر  أهلةتا أنةتتا اارستل بج

  قا وليسم بالقا.والعيل يلرب  مج   قل كالم  لع  ي ير كالم .

 أسي/ َتأساء. -2
بجان بُ  سةيل النبةاند  م  ذيب.  قاء الَغر 

ز جتتتتتتتتتتتتتةأ  فجع   أقتتتتتتتتتتتتتوُء للتتتتتتتتتتتتتن ق فجا ستتتتتتتتتتتتتاءأ وج
لجتتتتتت تتتتتتَ  عتتتتتتاَلَب كالُهعتتتتتتا خج  ٌش َمتتتتتت   اجق 

 

 إلتتتتتتتتت ى قجتتتتتتتتت ج ي أعتتتتتتتتتابهند ولتتتتتتتتتم فُتتتتتتتتتَردَ 
لجتتتت     2ت هتتتضا أختتتتد لتتتي  أجدعتتتتوص و ا وج

 

 
 
 بكر/ َتبكار -3

                                                        
 .219  ن2  م عه األمياء ج1ت
 .135ة البصر ة  ن  الفعاس2ت
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اجتت ج علتتي ععتتر بتت   تتواَد َبتتَ  قتتاَربس لتتي ج وج ورد هتتضا العصتت ر علتتي لستتان سج
ال  تاب رإتتد أ عنت   وهتتد قصتة ذو لتتة ذر  تة  يع تت  قراءفةتا كاملتتة اتتد 

 جعةرة أبعار العرب ألبد     القربد.
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتُم للَ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتّ  وفجب  اَرهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا َ ب   عج
ّ تتتتتتتتةج فجب غتتتتتتتتد الُةتتتتتتتت ى تتتتتتتتو  إلتتتتتتتتي مج  فجة 
َة َمتتتتتتت   هاَبتتتتتتتمس  وج تتتتتتت   تتتتتتتل  َإلتتتتتتتي الصي  اار لج

 

واَرهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتّ ها العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيقج َااجك  بج  وج
منتتتتتتتتتتتتتتتتتو الَ تتتتتتتتتتتتتتتتت ي كج   ُ  ياَرهتتتتتتتتتتتتتتتتتامتتتتتتتتتتتتتتتتتا ُم  

  1تبجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي  ج رواستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيةا وجأجل  اَرهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا
 

 

 جال/ َتجوال -4
 كرص سيبو    مه مصادر أخرى علي الو ن ن ست  تفج عتاء  اتد اتاب تمتا 

ل تُم   اهلفتذ الزوا ت  وفبنيت  بنتاءأ آختر  كعتا أنت  قلتم ُف جّيُر ةي  العصت رج مت  اجعج
تتتضاَر  واتتتد  ر الهية  تج ال عتتتل  و لتتت  قولتتت  اتتتد الةتتتض  يّتتتر  تتتُم اجّعل تتتُم لتتتي  كج ل  اتتتد اجعج

تتتت اق  واتتتتد  ذ الهيص  تتتت   دّ اللعتتتت : الهيل عتتتتاب  واتتتتد الصي تتتتوج ن  التتتترج داد واتتتتد ال ج الهيتتتتر 
يار. هاء والهيس  واء والهيق    2ت الهي  

وج ناأ وجُ و ... وقاء اد لسان ا و  أ وجج لعرب: وجاء اد الهي  واٍ ي وُء جج
 والهي واء اله واٍ.

وا أ  ّوء فج   قتاء: والهي عتاء بنتاء  -ع  سبيو   -وجاء اد فاج العروس: وجج
 موإوت لل يرة. واد الباب جاء فج وا أ.

                                                        
 .173ن 1  جعةرة أبعار العرب  ج1ت
 .84-4/83  كهاب سيبو   2ت
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 حمل/ َتحمال. -5
 قاء األعشي:

تتتتتتتتتُرصُ  لتتتتتتتتتو أ  جة  تتتتتتتتتالأ  ج عج ُكتتتتتتتتت   لةتتتتتتتتتا جج  أجو 
 

عالةتتتتتتا. تتتتتتمج  معتتتتتتاَوداأ فجف  َعتتتتتتل  وُكن    1تال 
  

 خبر/ َتخبار -6
واَد بَ  قاَربس اد أثناء الفوار التض  جترى  ورد هضا العص ر علي لسان سج

 بين  وبي  ُععجرج بَ  ال  اب رإد أ عن .
 يقوء: "اقلم: فجنجّا عند اإند ناعق  اوّلي عند وهو يقوء: 

باَرهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا ف   َ بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتُم لل تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتّ  وج  عج
تتتتتتتتد الُةتتتتتتتت ى  فجةتتتتتتتتو  إلتتتتتتتتي مج يتتتتتتتتةج فجَبغ 
وة َمتتتتتتت   َهاَبتتتتتتتمَ  تتتتتتت   لتتتتتتتل  َإلتتتتتتتي الصي  اار 

 

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتّ ها العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيقج ااق هجاَبةتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا بج   2توج
ُ ّ اَرهتتتتتتتتتتتتتتتتتا متتتتتتتتتتتتتتتتتا  م منتتتتتتتتتتتتتتتتتو الَ تتتتتتتتتتتتتتتتتّ  كج

ا  جنابةتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  لجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي ق ُقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اماها كج
 

 سخن/ َتْسخان -7
أ  متتتا ورد علتتتي و ن –جتتتاء اتتتد العزهتتتر: قتتتاء ابتتت  م هتتتو  و ادوا عليتتت  

  3ت ان للُ ّش. ل   ال ها ةي  أكير... والهَّس -َف عاء ا سر الهاء

                                                        
 .81  دقوان األعشي  ن1ت
  نقتالأ عت  جعةتترة أبتعار العترب. وقتت  رأقنتا اتتد 34  جتاء اتد روايتتة كهتاب تخيتاء العتترب  ن2ت

متت  مصتت ر تف تتراب  اخهالاتتاأ يستتيراأ اتتد الروايتتة  و بتت و أن هتتضص الروايتتة  يتتر د يقتتة  يظةتتر 
 اخهالٍ ال لعهي  اد العروا واللرب.

 .138ن 2  العزهر  ج3ت
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 صفق/ َتصفاق -8
وقتتاء اتتد فتتاج العتتروس: "والهيصتت اق   1ت كرهتتا ستتيبو   اتتد نصتت  الستتابذ

ت جذج ال تش  قاأ... قاء السيرااد ي تو  أن ي تون مت  عج اال ها مص ر عج جذج عج  
 علي األخرى وهو الهجص  اق وفجض هجُ  ا  إلي اله يير".

 طرب/ َتطراب -9
تتواَد بتت  قتتاربس أيلتتاأ ورد هتتضا العصتت ر اتتد القصتتة ن ستتةا وعلتتي ل ستتان سج

 الهد أبير إليةا قبل قليل اد العص ر تفجب  جار .
راَبةتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا فج   بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتُم َلل َ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت َّ وج  عج  
ى َغتتتتتتتتد الُةتتتتتتتتت ج تتتتتتتتو  إلتتتتتتتتي مج يتتتتتتتتةج فجب   فجة 
َة َمتتتتتتت   هاَبتتتتتتتمس  وج تتتتتتت   َ إلتتتتتتتي الصي تتتتتتتل   اار لج

 

ها العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيقج ااق هاَبةتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت َّ بج  وج
ُ ّ اَرهتتتتتتتتتتتتتتتتتا منتتتتتتتتتتتتتتتتتو الَ تتتتتتتتتتتتتتتتتّ  كج  متتتتتتتتتتتتتتتتتا ُم  
ناَبةتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا اج    لجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي قج ُقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اماها كج

 

 طاب/ َتْطياب. -10
 -اال ستتتر –جتتاء اتتتد فتتاج العتتتروس: "ذتتاب الشتتتدء ي يتت  ذااتتتا وذيبتتا 

يااتتتتاأ  -بز تتتتادة الةتتتتاء–وذيبتتتتة  اتتتتال ها ل ونتتتت  ُمعتتتتهال أ وأمتتتتا متتتت  الصتتتتفيا  -وفج  
. راب ونفوها  عّرح ا  أ عة الصٍر فل  ف  الب وج هجضكار وج  ةبال سر كج

 َتفضال. فضل/ -11
 قاء األعشي يع ح سالمة  ا اا ش:

ة  ا التتتتتتتتت تتتتتتتتالمج رج يتتتتتتتتا سج تتتتتتتتع  ُف ج الشَّ ليتتتتتتتت    قج
 

تتتتتتدُء ليُيعتتتتتا ُجَعتتتتتتال.     2ت تتتتتتهي  لاَء والشي
 

                                                        
   انظر العص ر تف واء  م  هضا البفم.1ت
 .285  دقوان األعشي  ن2ت
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 كر/ َتكرار. -12
تتتترا وُكتتتتروراأ تكُقعتتتتود  وفج تتتتراراأ  جتتتتاء اتتتتد فتتتتاج العتتتتروس  كتتتتّر عليتتتت  ي تتتتّر كج

تراراأ. ون ت   تّررص ف ر تراأ وفج   اتد متادة تكتّر  هنتا ف ر قتاأ ل ي تاأ تاال ها  عج جتش. وكج
 بي  الهوكي  واله رار.

 لعب/ َتلعاب. -13
 كتتتترص ستتتتيبو   اتتتتد التتتتن  ن ستتتت  التتتتض  أثبهنتتتتاص عنتتتت  العصتتتت ر تف تتتتواء . 
واعهع ت  علي هضا الن  معظم الععاجم ال برى. جاء اد فاج العروس تمادة 

اء ستيبو  : هتضا لع  : "والهيل عاُب اللع  عيغٌة ف ءُّ علي ف يير العصت ر... قت
تتاء  اتتاب متتا ُي جيّتتر ةيتت  العصتت ر... ثتتم  كتتر العصتتادرج الهتتد جتتاءت علتتي الهي ع 
تتتاب و يتتتَرص". وقتتتاء أيلتتتاأ: فجل عتتتاب وفجل عااتتتة تي ستتتران و  هفتتتان   وَفَلّعتتتاٌب  كالهيلع 
وَفَلّعااجتتٌة اال ستتر وفشتت ق  العتتي  ايةعتتا. قتتاء: واتتد الصتتفاح رجتتل َفَلّعااجتتٌة واتتد 

 بوط االهش ق  وال سر إ ا كان قهلع  وكان كيير اللع .نس ة الهةضق  مل

 هذر / َتهذار. -14
ل تُم  اهلفتذ الزوا ت   يقوء سيبو   اد ااب " ما ف ّير ةيت  العصت ر مت  اجعج
ل ُم لي  كّيرت ال عل و لت  قولت   ل ُم اجعي وفبني  بناءأ آخر  كعا أن  قلم اد اعج

ر الهةتتضار..." ا التترأ  ةيقتتوء اتتد بتترل  لل هتتاب و   تت  الستتيرااد هتتض  1تاتتد الةتتض 
"اعلتتتتم  أني ستتتتيبو   ي عتتتتل الهي عتتتتاء ف ييتتتتراأ للعصتتتت ر التتتتض  هتتتتو لل عتتتتل اليالثتتتتد. 

ضجر ال يير..."   2ت ةيصير الهيةضار اعنزلة قول  الةج

                                                        
 .84-83  4  كهاب سيبو   ج1ت
 .84  العرجه ن س   ن2ت
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 ثانيًا: شواهد )َتفعال( المستدركة على البحث.
 ُأورُد ةيعتتتا قلتتتد اعتتتتج الشتتتواه  الهتتتد وق تتتُم عليةتتتا علتتتي اعتتتت مصتتتادر

 تفج عاء  الواردة اد البفم  أس لةا هنا لهلاٍ إلي مصادرها:

 َتذراف. -1

تتتتتتتتهج البتتتتتتتتاُس الفنتتتتتتتتي ج اإنتتتتتتتت   لجتتتتتتتتَب   قج ج
 

موت الّستتتتتتتتتتتواَا َ  قتتتتتتتتتتتوٌء لهجتتتتتتتتتتتض رجاٍ التتتتتتتتتتت ُّ  رج
 

رواص أبو ا ر األع ةاند اد كهاا  الزُّه رة  و كر مفقق  إبراهيم 
  1ت السامرا د أن األبيات لض  الرمة.

 َتسكاب. -2
تتتتتتتتتتتت اب تتتتتتتتتتتَة فجس  عج م  تتتتتتتتتتتي ُ  جتتتتتتتتتتتود  َب ج  عج

 

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَر األجّوابللنيَبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتّد   الُع جةي
 

دج اد كهاب "بعر اد رسوء العالعي  م   رج ّفية بنَم عب الع ل   وج َلصج
  2ت ير أعفاب ال واو  ".

 َتطالب. -3
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتُم للَ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتّ  و  َ ب   فج  البةتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاعج

تتتتتتتتو  إلتتتتتتتتي مج يتتتتتتتتةج فجب غتتتتتتتتد الُةتتتتتتتت ى  فجة 
َة َمتتتتتتتَ  هاَبتتتتتتتمس  وج تتتتتتت   تتتتتتتل  إلتتتتتتتي الصي  اار لج

 

واَرهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتّ ها العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيقج ااجك   وبج
ُ ّ اَرهتتتتتتتتتتتتتتتتتا  متتتتتتتتتتتتتتتتتا م منتتتتتتتتتتتتتتتتتو الَ تتتتتتتتتتتتتتتتتّ  كج
وابيةتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا وأجل  اَرهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا   3تبجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي  ج رج

 

                                                        
 .1/365وانظر أيلاأ الزهرة ج 1724ن 3  دقوان    الرمة  ج1ت
 .12أعفاب ال واو    ن    بعر اد رسوء العالعي  م   ير2ت
 .34  خياء العرب  ن3ت
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 وق   كر األسها  الععيب  هضا البيم برواية أخرى  هد 
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا فج  الَبةج تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتُم للَ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتّ  وج َ ب   عج

 

لةتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيقج َااجق هاَبةتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا رجل    وج
 

تتو  تتتفي اأ عتت  روايتتة أختتترى  اتتد قصتتتة سج ُت هتتتضا البيتتم ُمصج تت   اَد بتتتَ  وقتت  وججج
اج ج علي ععر ب  ال  اب رإد أ عن   اقاء ععر  ما اقتد  –قاربس لي  وج

ةانه ؟  م  كج

ٍس م هل ة  ومنةا قوء َسوار  وهد قصة ذو لة  فرو  األبيات ن سةا اقوا
 اد سياق القصة:

باَرهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاعج َ  فج   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم للَ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت َّ وج  ب 
 فةتتتتتتتتو  إلتتتتتتتتي مج يتتتتتتتتةج فبغتتتتتتتتد الُةتتتتتتتت ى
َة َمتتتتتتت  هاَبتتتتتتتمس  وج تتتتتتت   تتتتتتتل  إلتتتتتتتي الصي  اار لج

 

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتّ ها العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيقج ااجق هجاَبةتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا بج  وج
ُ ّ اَرهتتتتتتتتتتتتتتتتتا  متتتتتتتتتتتتتتتتتا م منتتتتتتتتتتتتتتتتتو الَ تتتتتتتتتتتتتتتتتّ  كج
نابةتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  لجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي قج ُقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اماها كاج  

 

وأ تتت  أن الَقّصتتتةجاج ففهتتتاُج إلتتتي ففقيتتتذ  ولتتتيق اعيتتت اأ أن ف تتتون روايتتتاتس 
 اخهلط اعلةا ببعت  وهد اد األعل رواية وال ة.

مغنيتتة نقتتالأ  وقتت  ُ َكتترجت  هتتضص الَقّصتتُة اتتد َكهتتاب خيتتاَء العتترب للستتي  لستت 
 ع  جعةرة أبعار العرب ألبد     القربد.

 َتعداء. -4
تتم   َلعج تت اَء قجتت   عج  ُقتت َّ الُب تتوَن متت  الهيع 

 

 أن  ُكتتتتتتتتتلُّ عتتتتتتتتتا س عليةتتتتتتتتتا عتتتتتتتتتاُ  َإل  تتتتتتتتتا 
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قالتتتت  الف يبتتتتة  كعتتتتا  كتتتتر اتتتتد الفعاستتتتة البصتتتتر ة ول نتتتتد لتتتتم أجتتتت ص اتتتتد 
  1تدقوان .

 المصادر والمراجع
 

   دار عادر  بيروت  فصو راأ فاج العروس  مفع  مرفلي الزبي  -
 ه ر ة.1306ع  ذبعة الع بعة ال ير ة اعصر سنة 

جعةرة أبعار العرب اد ال اهلية واإلسال   أبو     القربد  لقق   -
وعّلذ علي  د. مفع  علد الةابعد  دار القلم  دمشذ  ال بعة اليانية  

1986. 

 الفعاسة البصر ة  ع ر ال ق  علد ب  أبد ال رج ب  الفس  -
البصر   ففقيذ د. عادء جعاء سليعان  الع لق األعلي للش ون 

 .1978اإلسالمية  ل نة إلياء الهرا  اإلسالمد  القاهرة  

خياء العرب  لس  مغنية  م سسة عزال ق  لل باعة والنشر  بيروت   -
1981. 

دقوان األعشي ال بير  ميعون ب   يق  برح وفعليذ د. مفع  مفع   -
 .1983ال بعة السااعة   لسي   م سسة الرسالة 

دقوان الف يبة  برح د. قوسش عي   دار ال يل  بيروت ال بعة  -
 .1992األولي 

                                                        
 .503  الفعاسة البصر ة  ن1ت
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دقوان    الرمة  برح اإلما  أبد نصر الباهلد  رواية اإلما  ثعل    -
لقق  وق   ل  د. عب الق وس أبو عالا  م سسة اإليعان  بيروت  

 .1982ال بعة اليانية  

الشيخ رإي ال ق  ا سهرااا    ففقيذ  برح باةية اب  الفاج   -
مفع  نور الفس   مفع  الزازاٍ  مفع  مفيد ال ق  عب الفعي   دار 

 .1975ال ه  العلعية/ بيروت  

بعر اد رسوء العالعي  م   ير أعفاب ال واو   جعه وففقيذ  د.  -
 . /2001األردن  ال بعة األولي  -مفع  األذرش  دار الععالد  ععان

  ففقيذ وبرح عب السال  هارون  عالم ال ه   ال بعة كهاب سيبو   -
 .1983اليالية 

لسان العرب  جعاء ال ق  مفع  ب  م ّر  األنصار   اب  منظور   -
 ال ار العصر ة للهاليف والهرجعة.

كانون األوء  –  فعو  63م لة م عه اللغة العربية األردند  الع د  -
2002. 

العي اند  ففقيذ مفع  مفيد م عه األمياء  أبو ال لل النيسابور   -
 ال ق  عب الفعي   منشورات دار النصر  بيروت ودمشذ.

العزهر اد علو  اللغة وأنواعةا  عب الرلع  السيوذد  برل  وإب    -
مفع  ألع  جاد العولي وعلد الب او   مفع  أبو ال لل إبراهيم  

 م هبة عيسي البابد الفلبد اعصر.

This file was downloaded from QuranicThought.com


