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 البحث ملّخص

 

النّحوّيةة  ظواهرالقد ذهبت في هذه الدراسة أحلّل وأوّضح وأبّين كل ما يتعلّق بل 

ِولةةةا الوةةرو  مةةن ذلةةم ب ديةةد م يةةد ا فكةةان أْن ور ةةت مةةن هةةذه هةةذه اللّه ةةة ا محال

 بم موعة من النتائج كّونت والصة هذا البحث ا منها : _ الدراسة 

      كهةةةالن القحيانيةةةة ا و ةةةد ضةةةّمت عمةةةاير ك يةةةر   تعةةةدأل اْدْ د مةةةن كبريةةةات  بائةةةل  -8

ا ولكبر كل منها ُسةّميت فةي بعةت كتةل اللقةة بقبيلةة ا وأظةّن أّن ت ّر هةا فةي  كبير و

البالد بعد انهيار سد مأرل واستييان كل م موعة منها في مكان سةاعد علةت تسةمية 

 كل منها أو بعضها بقبيلة .

عةات التةي تلةت هليهةا اْدْ د بعةد ن وحهةا مةن اوتلف العلمةا  فةي ذكةرهل الم مو - 2 

اليمن بعد انهيا سد مأرل ا فمنهل مةن ذكةر أّنهةا انقسةمت علةت  ال ةة أ سةال ا وهةي : 

ةرا  ا ومةنهل مةن ذكةر أّنهةا انقسةمت علةت أربعةة  ُنو   ا وأدْ د ُعمان ا وأدْ د السَّ أدْ د شد

ةرا  ا وأدْ د ةُنو   ا وأدْ د السَّ غّسةان ا وأدْ د ُعمةان ا وكةان لهةذا  أ سال ا وهي : أدْ د شد

فةي اوةتالفهل فةي تحديةد مةواين بعةت عمةاير اْدْ د ا فقةد عةّد بعةت االوتالف أ ةر 

ةُنو   ا ويعةود ذلةم  ا وبار اا من أدْ د الّسرا  ا وعّدهما بعضهل مةن أدْ د شد العلما  غامدا

االوتالف الةت م ةاور  أدْ د شةُنو   أدْ د الّسةرا   فةي مسةاكنها فكةل منهمةا كةان يسةكن 

ر مةةةن أْ د غّسةةةان لنةةة ولهل عنةةةد              بةةةال الّسةةةرا  ا كمةةةا عةةةّدوا العتيةةةم وبةةة ةةةكد ارق وشد

مةةا  غّسةةان ا  ةةّل اسةةتوينت العتيةةم ُعمةةان فأصةةبحوا يسةةّمون بهةةا _ أ  يسةةّمون بةةأدْ د 

ا . ر  بال الّسرا  فعرفوا بها أيضا كد   ُعمان _ واستوينت بارق وشد

ةُنو   ا حّتةت _ أشاد الك ير من العلمةا  ب صةاحة اْدْ د والسةيما أدْ د الّسةرا  وأدْ د 3 شد

 يةةل عةةن أدْ د الّسةةرا  أّنهةةا أفصةةح الّنةةاذ ا ويّتضةةح هةةذا مةةن استشةةهادهل بةةالظواهر 

المنسةةوبة هلةةةيهل ا وتعةةود هشةةةاد  العلمةةا  ب صةةةاحتهل الةةت عةةةدل اوةةتاليهل باْعةةةا ل 

إلحايتهل بال بال ا أّما أدْ د ُعمان وأدْ د غّسان فقد ترم علما  اللقة اْوةذ مةنهل عنةد 

 قة ا وح تهل في ذلم هو عدل فصاحة لسانهل الوتاليهل باْعا ل.تدوينهل الل

ةةدد 4 حد اِحةةد  فكانةةت تقةةول :  _ كانةةت اْدْ د تقةةول فةةي اسةةل ال اعةةل مةةن ال عةةل  ود :  ود

ةاِد  عشةر  ا فةرال العلمةا   اِحد عشر  علت القياذ ا ااّل أّن العرل  الت فيه :  حد  ود
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اِد   علالا تب عد الل ظ عن معنةاه العةدد  ا بةدالا مةن القةول ُيعلّلون استعمال العرل  حد

اِحد  ا مع اعتةرافهل بك ةر  حةدوث القلةل المكةاني فةي  بالقلل المكاني الحاصل في  ود

 كالل العرل .
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 المـقـّدمــــة

 
الحمددددر ّ الع اليددددولمصال   االالددددى  االاددددى  هلل ددددد اددددصر و ااددددا  اّ الالددددور  

 األمصال   اهلل د آله اأالحوبه أجميصال   الىً  ااىًمو رائمصال إلد صا  الرصال .
 أمعو بير : 

فددد الع لادددب اليدددال لفجدددول مبا تدددب ابا دددا بدددوباىا  دددااا ال بوئددد  ا   صمصدددب 
الَّ هدد ا االباىفددول لدد  ادددال بيصددر  مددال الاجفددب ال عااصددب بحصدد  ااالجاموهللصددب االرص صددب    اا 

الصمدال الاعتوه  بصال ال بوئ  المابوهللر    إ  إالع أغ بفدو ددوال فدأل األالداال ابيكدفو ددوال 
فددأل الب صددب االميددو أل   ا لكولمددو دو ددل هدد ا الرعاااددول مددال الح ددا  البولاددب األهمصددب فددأل 

ال اددددواصع اليابصددددب امااحدددد  اكاعاهدددددو   الراااددددول ال عااصددددب اليابصددددب   دا فددددو اد ددددا هللدددد
 اااكعح مرى اأثعا ال عفجول الحرصثب بول عفجول اليابصب ال رصمب .

اجدرل بحثًدو مالداعًاا  در  االَّ أ ع دألإالع راااب ال عفجول ال رصمب لصس بوألما الفصعال 
ر امدددو اف  فددأل اليابصددب   ل ددردااا أحمددر بددال ادديصر    ددا هلل ددد األ اا ددل بي ددااال   األانت

ر اا  دور  هلل مدور اليابصدب بتالدوحافو   محمر    وش   احرع  فصه هللدال فكدوئ   بص دب األانت
 اداا هللرًرا مال ال ااها ال عااصب الم ادابب إلدصف    مدش إ دوااه إلدد أالع ال دااها ال عااصدب 

ر االماجار  فدأل ث وصدو دادل ال عادب ال صاعادش لفدو بحثده هد ا اأالع دد  الم اابب إلد  بص  ب أانت
 وها  م فو احاوج إلد بح  ماا   صافصفدو مدو ااداح  مدال الرااادب ال دوم ب الماأ صدب   
فأص  دددل أالع هددد ا ال عفجدددب الادددأل أغتددد  البدددوحثاال هلل فدددو ااددداح  الا ددداا هلل دددرهو ارااادددب 

 . ااهاهو 
ر     عحاصعدبا  بدد   ال عدااها الالبح  الماا ااارهللل مور ا ر  فدأل لفجدب  بص دب أانت

دددددوال ا ددددر    ااالددددراهو م رعمددددب اامفصددددر اابامفددددو بوامددددب ا اددددصمفو هلل ددددد ثىثددددب مبوحدددد 
رد  عحاصعدددب دددااها  المبحددد  األاع  فدددأل ددددوال المبحددد    ا  و دددل  دددر ا تدددارل بفدددو  بص دددب أانت

ر ا دداادل بفددو الاددأل ددااها الثددو أل فددأل ال دددوال المبحدد  ا    مددش غصاهددو مددال ال بوئدد  األانت
ر اأي فصفو   حاصعب ااها الثول  فأل   .دوال لي مور األانت



 

 

2 

ر أالت أبدددان فدددأل ادددوحب ال عف لفجدددب جدددول ل دددر حوالدددل فدددأل راااددداأل ل فجدددب  بص دددب أانت
دح  جرصر  ل  صدال  أ فو ميااًفو بصال ال عفجول   ا ر  هبل فأل ه ا الرااادب أح عد  اأاكع

 محوِالًب البااج مال  لك بجرصر متصر . ا ال عفجب  اأبصعال د  مو صاي ع  ب ااها ه 



 ٖ  تمهٌد : تعرٌف بقبٌلة أَْزد

 مـهيـدــالتّ 

ّْزدأ ّتعريفّبقبيلةّ

 

 _ّمعنىّاأل ْزدّولغاتهاّ:ّ_

تَد(   )األَْزد   ّّ متن الفعتأ )أَس( ( بفتح الهمزة وسكون الّزاي لغة فً )األَْسد( اشتت

أَْسد  أَْسًدا   إذا تشّبه باألََسد ٌَ َد الّرجأ   ٌقاأ : أَس(
(ٔ)

( لغتة أفحتح متن )األَْزد(     و)األَْسد 

أكثراّّل أّن الّثانٌة 
(ٕ)

ب(َط )األَْزد( فً أكث   ر المحادر التً اطلعت علٌهتا بفتتح  وقد ض 

الهمتتزة وستتكون التتّزاي
(ٖ)

  اّّل أّن إبتترامٌأ أدمتتد المقدفتتً ضتتبطها فتتً كتابتته بضتتأ  

الهمزة وسكون الّزاي
(ٗ)

   وٌبدو لً أّنها بفتح الهمزة   بدلٌأ أّنها لغة فً األَْسد . 

  ومتتتً  متتت (ٕٗ٘)ت الثتتتة ذكرمتتتا الّرشتتتاطًوفتتتً )األَْزد( و)األَْستتتد( لغتتتة ث

)األَْست(
(٘)

  بإبداأ الّداأ تاًء   أّما معنى أَْزد أو األسد فهً النكاح 
(ٙ)

   . 

 

ّ_ّنسبهاّ:ّ_

تعّد األَْزد من كبرٌات قبائأ كهالن   وتنسب الى األَْزد بن الَغْوث بن نبت بتن 

واألَْزد لقتب ّلبتن  مالك بن زٌد بن كهالن بن سبأ بن ٌشجب بن ٌعترب بتن قدطتان  

راء بن الغوث( رُّ بن الغوث(   ومنهأ من قاأ مو )د( الغوث واسمه )د 
(7)

 . 

 

 _ّفصاحةّاأل ْزدّ:ّ_

العلمتتاء   ومتتن ذلتتك  الكثٌتتر متتن تعتتّد األَْزد متتن أفحتتح قبائتتأ العتترب بشتتهادة

 رم ( ألمأ المدٌنة _ وأغلب أملها متن األنحتا2ٕٗوحف أبً داتأ السجستانً )ت

_ بتأّنهأ فحتداء
(2)

((أفحتتح الّنتاَ أَْزد الّستتراة  ))  وقتتوأ اليلٌتأ :  
(9)

  وقتوأ أبتتً  

كّنتا نستتمص أحتدابنا ٌقولتتون : أفحتح الّنتتاَ تمتٌأ وقتتٌَ وأَْزد  ))عمترو بتن العتتالء : 

((الّسراة وبنو عذرة 
(ٔٓ)

 . 

ٌّن مدى فحادة أَْزد الّستراة متا رواا ابتن جبٌتر فتً ردلتته   إذ قتاأ :           ومّما ٌب

ا فتتً الَدْجتتر قتتد جلتتَ التتى أدتتد الدجتتاب ٌعلّمتته فاتدتتة الكتتتاب  )) ًٌّ وشتتامدنا متتنهأ حتتب



 ٗ  تمهٌد : تعرٌف بقبٌلة أَْزد

ًّ : ) متو ُ  تَو ُ  أََدتد( (   فٌقتوأ  الّحتب وسورة اإليالص   فكان ٌقوأ له : ) ق ْأ م 

 أدد (   فٌعٌد علٌه المعلأ   فٌقوأ له : ألأ تأمرنً بأن أقوأ : مو ُ أدد ؟ قد قلتت  

فكابد فً تلقٌنه مشقّة  بعد ألي ما علقت بلسانه
(ٔٔ)

 . 

وقٌأ أّن سبب إشادة العلماء بلهجة أمأ الّسروات ومنهأ أزد الّسراة وأَْزد 

َشن وءة مو لبعد بالدمأ عن اّليتالط باألعاجأ   فكان مذا سبًبا فً أيذ اللغة منهأ 

فً عحر التدوٌن
(ٕٔ)

  . 

 

 



 ٘  المبحث األّول : ظواهر نحوّية انفردت بها قبيلة أَْزد

 ّولاألالمبحـث 

 أَْزد قبيلة بها دتفران نحوّية ظواهر

 

 :_ الضمير مع الجر الم كسر_

            غيااار مااا  مكساااور  الجااار الم )) أن   الكافياااة علااا  الرضااا  شااار  فااا  جاااا 

(( خزاعية لغة:  أيًضا معه وكسرها,  معه مفتوحة,  الضمير
(ٖٔ)

 . 

 بامم المضامر ما  وُتفات  رالظاه م  تكسر الت  الخفض الم المبّرد سّم  وقد

ولَااا  هللا لِعباااد هااا ا:  نحاااو,  الِمْلااا 
(ٔٗ)

 تفياااد الخفاااض الم أن   فااا كر الرضااا  أّماااا,  

لغيرهااا أم للملكيااة كاناات سااوا  اإلختصااا 
(ٔ٘)

 أحااد الملاا  شاابه جعاال ماان وماانهم,  

 معانيهااا وماان( , للدابااة الّساار : ) نحااو,  باإلختصااا  المقصااود وهااو الاامم معااان 

و َزْياًدا أَْضَربَ  َما: )  نحو,  يةالتعد  أيًضا  وإنِّا ) : الشااعر كقاول والتعليال( , لَِعْمارو

( , ومعاهاادِ  لُمْساالمو  أجااارَ  ُملًكااا: ) الشاااعر كقااول والتوكيااد( , ِهااز     لِاا كرا ِ  لتعروناا 

ًقا الَحا    َوُهوَ : ) تعال  كقوله الضعيف العامل وتقوية ( َمَعُهام لَِماا ُمَصادِّ
(ٔٙ)

 وانتهاا ,  

( ُمَساّمً  ألجالو  َيْجاِر  ُكال  : ) تعاال  كقولاه لغايةا
(ٔ1)

        :  نحاو مًعاا والتعجاب والقسام,  

         والبعدياااة( , َدر  َ  هللِ : ) نحاااو وحاااد  والتعجاااب( , َحاااِ ر الزماااان مااان ينجاااو ال!!  هلل)

ونَ : )  تعاال  كقولاه واالساتعم ( , الشام  لادلو  الصم  أقم: ) نحو             ْ َقاانِ لِْلَ  َوَيِخار 

( َيْبُكونَ 
(ٔ1)

وغيرهاا,  
(ٔ1)

 ولام مكساور  فيهاا االامم جاا ت المعاان  ها   كال وفا ,  

 . المبّرد قال كما فقط بالملكية تخت 

 االسااما  ماا  حالهااا هااو كمااا الفاات  الخفااض الم فاا  األصاال أن   العلمااا  وياار 

اه,  اإلبتادا  بامم تلتاب  لالّم  ؛ الظااهر  االساما  م  ُكِسَرت وإّنما,  المضمر   لاو ألن 

 الخاتلط,  الملكياة الاّمم ها   مان والمقصاود( لا ا  عمًرا إن  ) و( له ا زيًدا إن  : ) قيل

   هااو  ا  أو,  زيااد هااو هاا ا إنّ :  يكااون أنْ  يحتماال المعناا  ألنّ ,  السااام  علاا  األماار

 الخاتمف المضامر  االسما  م  يحدث ال االلتبا  وه ا,  كسرها وجب ل ل ,  عمر

 هاالال  وإن  ) و( أَلناتَ  ه ا إن  ) و( , لَ  ه ا إن  : ) يقال أنْ  فيمكن,  المقصود  األلفاظ

(لَنحن
(ٕٓ)

 مجيلهاا سابب يبّيناوا ولام,  للِمْلا  الت  الّمم بتعليلهم خّصوا قد ب ل  وهم,  



 ٙ  المبحث األّول : ظواهر نحوّية انفردت بها قبيلة أَْزد

 الم لكساار المسااو  هااو المعناا  اخااتمف أنّ  يباادو لاا و,  دالالتهااا بقيااة فاا  مكسااور 

 الّسار : ) قلنا فلو,  لغيرها أم الِملكية ع  الّمم دلّت سوا  الظاهر االسم م  خفضال

 هاو الّسار  أنّ :  يرياد الماتكلّم أنّ  الساام  يفهام أنْ  يمكن ال الخفض الم وفتحنا( للداّبة

 ولكاان,  الِملكيااة وهااو المعناا  يحتملااه الاا   الثااان  المعناا  الاا  ينتقاال وباا ل ,  الداّبااة

 الاّمم الا  بالنسابة الحاال وك ل ,  الخفض الم بكسر اال   يّتزن وال ختّمً م يبق  المعن 

 . األخر  المعان  ف 

 ما  بالكسار وتحاّر ,  مساتغاًثا كاان إنْ  الظااهر االسام ما  الخفاض الم وُتفت 

المتكلم يا  كان إنْ  المضمر
(ٕٔ)

 . 

 جميا  ما   كسرو وإّنما المتكلم يا  م  بكسر  يكتفوا لم خزاعة أهل أن   ويبدو

 أصالها الا  الخفاض الم حركاة إعااد  يوجاب الا   اللاب  بأمن مبالين غير الضمالر

 . النحا  عند الفت  وه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ٌّة مشتركة بٌن األَزْ   7  د وغٌرها من القبائلالمبحث الثانً : ظواهر نحو

 ثانيالالمبحـث 

 القبائل من وغيرها األَْزد بين مشتركة نحوية ظواهر

 

 :_ التعدية_ 

 وسااةة غٌر من مفعوله الى ٌتعدى ضرب:  ضربٌن على التعدٌة فً األفعال

ا ضاارب   : ) نحااو حاار  بوساااةة إلٌااه متعااد   وضاارب( , زٌااد 
(ٕٕ)

 قااد الحاار  وهاا ا,  

 الجما  ٌجاوز وال,  بالتعدٌة مختصال الباء الجر حر  أو التضعٌ  أو الهمزة ٌكون

الجر وحر  منهما أحد بٌن
(ٕٖ)

 . 

 الااى تتعاادى للتااً مماااثلٌن ضااربٌن علااى هااً مفعااولٌن الااى المتعدٌااة واألفعااال

واحد مفعول
(ٕٗ)

 فٌهاا قاول للعلمااء كان التً األفعال ه ه من نصٌب لألَْزد كان وقد,  

 :_ مثل

 

جَ ) الفعل_   ( :_   َزوَّ

جااا   : ) ٌقولاااون كاااانوا َشااان وءة أَْزد أن   ةاللغااا كتاااب أورد  فقاااد            ( باااامرأة   َتَزو 

جته)و ٌّاهاا َزو  البااء بإساقاة( إ
(ٕ٘)

اا أنّ  وٌبادو,    ها ه فاً َشان وءة أَْزد شاارك  قاد تمٌم 

جاا :  ٌقولااون البٌااداء أبااو قااال,  سااّم  اباان قااال )) إ ,  الظاااهرة (( بااامرأة   َتَزو 
(ٕٙ)

  ,

ْجَناااه  : )  تعااالى قولااه اللهجااة هاا ه علااى الحكااٌ  ٌاالالتنز ماان ورد  ومّمااا ااور   َوَزو    ِبح 

( ِعٌن  
(ٕ7)

 . 

,  أنكرهاا من ومنه  أجازها من فمنه ,  اللغة ه ه تقبل فً العلماء اختل  وقد

ْجتااه:  العاارب تقااول )):  قااال أّنااه ٌااون  عاان ورد فقااد جاا ,  اماارأة   َزو  ,  اماارأة   وَتَزو 

ج تَ :  العرب كم  من ولٌ  (( بامرأة   َزو 
(ٕ2)

ٌّده,   ( هـ7ٖٓ ) األزهري  لك فً وأ

ااا أٌض 
(ٕ2)

ااا,   ْجاانَ َكاا لَِك  : ) تعااالى قولااه أم  ااور   ه  َوَزو  ( ِعااٌن   ِبح 
(ٖٓ)

 إّنمااا فٌهااا فقااالوا,  

 حار  دون مان باالمفعول الفعال ها ا وصال علاى مساتدلٌن( , بهانّ  قرّناه : ) معناها

ا: )  تعالى قوله فً جر ا ِمْنَهاا َزٌد   َضىقَ  َفلَم  ْجَناَكَهاا َوْةار  ( َزو 
(ٖٔ)

 لاو أّناه:  فقاالوا,  



ٌّة مشتركة بٌن األَزْ   2  د وغٌرها من القبائلالمبحث الثانً : ظواهر نحو

جاااا : ) المااااراد كااااان ِكر( بهااااا َتَزو  جناااااك) لَاااا                                  : تعااااالى قولااااه وكاااا لك( , بهااااا َزو 

ه   أو)  ج  ا ٌ َزوِّ ْكَران  ا    ( َوإَِنث 
(ٖٕ)

ا ٌقرنه : ) معناها أنّ  قالوا,   كران  اوإ    (ناث 
(ٖٖ)

 . 

األخفااااا  فهااااا  اللغاااااة هااااا ه أجاااااازوا الااااا ٌن أّماااااا
(ٖٗ) 

درٌاااااد وابااااان, 
(ٖ٘)

  ,

والزمخشري
(ٖٙ) 

منظور وابن, 
(ٖ7)

ٌّومً,   (هـ77ٓ )والف
(ٖ2)

والفٌروزآبادي,  
(ٖ2)

. 

,  باك وَكلِْفا    وَكلِفت اك بكَ  وتعلّق    تعلّقت كَ  )):  تقول العرب أنّ  درٌد ابن وٌرى

  عنهااا كنٌاا  إ ا األفاعٌاال علٌااه وقعاا  مااا لجمٌاا  أصاال ألّنهااا ؛ الباااء فااً َسااه ل وإّنمااا

:          قلااا  ضااارب  عااان كنٌااا  فاااإ ا,  أخااااك ضااارب :  تقاااول أّناااك تااارى ااّل ,  بفعلااا 

(( فعلته
(ٗٓ)

جته: ) قوله  فً العرب أنّ  ٌرى هو ول لك,   ٌّاها َزو   علاى اجتارأ  قاد( إ

              لاااااك ومااااان,  علٌهاااااا األفاعٌااااال وأوقعاااااوا,  االساااااماء مااااان فأساااااقةوها,  المحاااااال

 :_ الشاعر قول

ا لألضٌا  اللح  ن َغالً ٌّئ  القدور   نضجَ  إ ا ونْرِخصه                  َن
(ٗٔ)

 

تارة   ٌجٌزها فنجده سٌده ابن وأّما
(ٕٗ)

أخرى تارة   وٌنكرها,  
(ٖٗ)

 الفاّراء وأّما,  

كرهاٌن ال ب لك وهو َشن وءة أَْزد فً لغة أّنها بالقول اكتفى فقد
(ٗٗ)

 . 

جَ ) الفعاال الكاارٌ  القاارآن أورد لقااد ,  ومصااول وغٌاار بحاار  موصااوال  ( َزو 

   ماّرة   الجر وبحر  مّرة   بنفسها تتعّدى التً األفعال من الفعل ه ا ٌ َعدّ  أنْ  ٌمكن ول لك

:              تعاالى قاال( , َنَصا َ ) الفعال مثال األفعاال من ٌماثلها ما هناك أن   سٌما وال,  أخرى

اا ْ  وَنَصااْح   )  ( لَك 
(ٗ٘)

َنَصااْحت كَ :  وٌقااال,  
(ٗٙ)

ى) الفعاال وكاا لك,           :  تعااالى قااال( َساام 

ااً)  ت َها َوإِنِّ ٌْ ٌَ  َساام  ( َمااْر
(ٗ7)

بماارٌ  َسااّمٌتها:  والتقاادٌر,  
(ٗ2) 

            ( كّنااى) الفعاال وكاا لك. 

ٌتااك:  ٌقااال عااالاألف ماان وغٌرهااا هللا عبااد وبااأبً,  هللا عبااد أبااا َكن 
(ٗ2)

 تعدٌااة دا  فمااا 

جَ )  ٌماثلها ما ولها,  بها الكرٌ  القرآن نزل وقد العرب من قو  لهجة جر بحر ( َزو 

 ها ه أصاحاب أنّ  ساٌما وال,  إنكارهاا وعاد  بهاا اإلعتارا  فاألولى,  العرب لغة فً

 . لسانه  وسممة بفصاحته  مشود_  َشن وءة أَْزد أي_     اللهجة

 

 

 
 



ٌّة مشتركة بٌن األَزْ   2  د وغٌرها من القبائلالمبحث الثانً : ظواهر نحو

 ( :_ َكَفى)  فاعل ىعل الباء دخول_ 

 :_ األنصاري قول أن   منظور ابن ٌرى

نا َمنْ  على فضم   بنا َفَكَفى ر  ٌْ ب                   َغ ًِّ  ح  ِب د   الن  َحم  اَنا م   ٌ  إ

ه  أنْ  فٌاه والقٌاا ,  شاا  وها ا,  المفعاول على الباء أدخل أن ه إاّل ( َفَكَفانا) أراد إّنما أن 

 :_ الشاعر قول على واعترض( , باللِ  َكَفى: ) لناكقو,  الفاعل على تدخل

ا َكَفى                        فاسألٌه  قومً القٌ ِ  إ ا ا بصاحِبه  قوم  خبٌر 
(٘ٓ)

 

ا بقااو  كفااى ومعناااه المقلااوب ماان هااو )):  قااال إ   فااً الباااء فجعاال,  صاااحبه  خبٌاار 

 زٌادتهاا وأّماا,  المعناى فاً الفااعلون وها ( , قو ) فً تكون أنْ  وموضعها الصاحب

( َحِساِبٌن ِبَناا َوَكَفى: )  تعالى وقوله( , بالل كفى: )  قوله فنحو الفاعل فً
(٘ٔ)

   إّنماا,  

((( كفانا) و( هللا   كفى: ) هو
(ٕ٘)

  . 

 فاً زائادة فالبااء,  ؟ األنصاري قول على منظور ابن اعترض لما ا أعل  وال

 فااً زائاادة الباااء تجعاال والعاارب,  منظااور اباان ٌقااول كمااا المفعااول فااً ولااٌ  الفاعاال

,              الكااارٌ  القااارآن فاااً جااااء ماااا وهااا ا( , رجااام   باااه َكَفاااى: ) فتقاااول( َكَفاااى) فاعااال

ا ِباللِ  َوَكَفى: )  تعالى كقوله  ٌّ (َولِ
(ٖ٘)

اه  اَ  ِبَربِّكَ  ٌَْك ِ  َولَ اَ : )  تعالى وقوله,   الِّ  علاى ن   ك 

ء   ًْ د   َش ٌْ ( َشِه
(٘ٗ)

 الباء ٌ دخل من العرب من أنّ  كما,  للتوكٌد زائدة اآلتٌن فً فالباء,  

                وقاااول( , بفااامن كفااااك( : )هاااـٖٕٔ ) اإلعراباااً ابااان كحكاٌاااة,  المفعاااول علاااى

ًّ  جثامة  :_ اللٌث

ا ِبَصاِحِبه  َقوِمً َكَفى                  َبْكرِ  بن لٌَث   بِنً عّنً َسلًِ  َخِبٌر 

الّصدورا ْقَتِة او َعَرَض ْ  إ ا            ِفٌه  الَحقِّ  ولِ أص   َعنْ  أْعف و َهل
(٘٘) 

ا أنّ  ٌعٌ  ابن  كر وقد         : تعاالى قولاه مثال,  المفعاول ما  البااء زادت ا ماا كثٌار 

ْلق وا َواَل )  ِدٌك  ت  ٌْ َ ْهل َكةِ  إِلَى ِبأ ( الت 
(٘ٙ()٘7)

 حّتاى القٌا  تخال  ل  األنصار فإن   ول لك,  

 ( .َكَفى) مفعول فً الباء زٌادة عنها ورد وإنْ 

 

 

 



ٌّة مشتركة بٌن األَزْ   ٓٔ  د وغٌرها من القبائلالمبحث الثانً : ظواهر نحو

 :_ العدد ألفاظ_ 

وهكا ا وثالاث وثاان   واحاد:  فٌقاال العادد ألفااظ مان الفاعال اس  ٌ بنى
(٘2) 

 أّماا, 

 أن ها  القاٌ  عباد بعاض مان أو األَْزد مان َساِم َ  أن ه الكسائً حكى فقد( عشر الَحاِدي)

ااه,  لقٌااا ا هااو هاا ا أنّ  وقااال( , عشاارَ  َواِحااد) فٌااه قااالوا ( َوَحاادَ ) الفعاال ماان ا ْشاات قَ  ألن 

ِحد  ) ٌَ)
(٘2) 

. 

ِعلَا ( َواِحاد) مان مقلاوب أّناه ٌارى مان النحااة فمان( َحااِدي) وأّما  الفااء فٌاه ج 

 ٌاا    الاواو فٌاه وقلبا ( , َعاالِ ) وزن علاى لٌصاب  الفااء مكان والعٌن,  الّم  مكان

(َحاِدي) الى لٌنتهً قبلها ما لكسرة
(ٙٓ)

 . 

 مان صاٌغ ( َفاِعال) هاً بال قلاب فٌهاا لاٌ ( َحااِدي) أن   فٌارى ساٌده بنا أّما

مااا( , َوَحااد   ) ماان المقلااوب( َحااَدو   ) الفعاال  ألّنهاا  ؛ المقلااوب الفعاال ماان صاااغوه وإن 

ااا فصااار( َفاِعاال) صااورة علااى ظاااهره( َحاااِدي) أن   رأوا  ٌ  جرٌااان الحاادوث علااى جار

(َغَزْو   ) على( َغاز  )
(ٙٔ)

 . 

   ؛( عشاارَ  َواِحااد) تقاال ولاا ( عشاارَ  َحاااِدي: ) قالاا  العاارب أن   سااٌده اباان وٌاارى

 العشاارة ٌتباا ( َحاااِدي) أن  :  والثااانً,  كممهاا  فااً القلااب كثاارة هااو:  األّول:  ألماارٌن

ْحدوها ٌَ فٌسوقها ٌتبعها ال ي اإلبل َحاِدي مثل,  و
(ٕٙ)

 . 

ا( , دواٌَحْ ( )َحَدا) الفعل من فاعل اس ( َحاِدي) أن   فٌرى الفّراء أّما  فاً معتماد 

معناه على  لك
(ٖٙ) 

. 

 األصال وهاو( َواِحد) من مقلوب( َحاِدي) بأن   القول اآلراء أوفق أن   ٌبدو لًو

 القلاب كثارة أن   ااّل ,  القاٌ  عبد أو األَْزد به قال  كما,  به تقول أنْ  للعرب كان ال ي

 بأّناه ساٌده ابان قاول وأّماا,  باالمقلوب واساتبدالها األصال تارك لها  ساّو  كممها  فً

ااه ٌباادو لااًف( َحااَدو ) المقلااوب الفعاال ماان صااٌ   األصاال هاا ا فااً بالقلااب قٌاال لااو أن 

 معناااه سااٌحمل ألّنااه( , َحااَدا)وهااو آخاار اشااتقاقً أصاال فااً ٌلتااب  سااٌجعله االشااتقاقً

(( معناهماا اتحاد كلمتٌن كل على القلب لفظ إةمق )) وشرة
(ٙٗ)

 أن   ولا لك ٌبادو لاً, 

ا أصاام   لااه أنّ  حااٌن فااً بالعاادد لااه عمقااة ال معناااه  ٌّ  أنْ  ٌمكاان معناااه علااى دااّل   اشااتقاق

(َوَحدَ ) وهو منه ٌصا 
(ٙ٘)

 . 



ٌّة مشتركة بٌن األَزْ   ٔٔ  د وغٌرها من القبائلالمبحث الثانً : ظواهر نحو

 :_ البراغيثُ  أََكلُونِي لغة_ 

 الاى الفاعال الاى المساند بالفعال الجما  أو التثنٌاة عمماة إلحااق ظااهرة ن ِسَب 

ٌِّئ ة
(ٙٙ)

َشن وءة وأَْزد,  
(ٙ7) 

كعب بن وبلحارث, 
(ٙ2)

ِرَف  وقد,    بلغاة الظااهرة ها ه ع 

,  العربااً الشااعر وماان والسااّنة القاارآن ماان كثٌاارة وشااواهدها( , البراغٌااث   أكلااوِنً)

ا النحويّ  توجٌهها وعن الّنحاة عنها تحّدث ما وكثٌر 
(ٙ2)

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ٌّة كان لعلماء األَْزد رأي فٌها  ٕٔ  المبحث الثالث : مسائل نحو

 ثالثالالمبحـث 

 فيها رأي األَْزد ماءللع كان نحوية مسائل

 

 ( :_ أْزَمعَ )  الفعل تعدية_ 

 ٌمضةوا أنْ  القةو  عزٌمةة علٌه ثبت إذا كذا على أَْزَمُعوا: ))  ٌقول الخلٌل كان

ا وأزمعةةوا,  باإلبتكةةار وأزمعةةوا,  محالةةة ال فٌةةه (( ابتكةةار 
(0ٓ )

 حةةاالت ثةة ث فةةذكر, 

,  بنفسةه ٌتعةّد  الفعةل هةذا أن   ذكةر إذ,  الكسةائً ٌرتضه ل  ما وهذا ( ,أَْزَمعَ ) لتعدٌة

يَ  وإنْ   :_ القٌس امرئ قول ذلك على شواهده  ومن,  بالباء ٌعّد  فإن ه ُعدِّ

فأجملًِ صرمً أَْزَمْعتِ  قد كنت وإنْ                   التدلل هذا بعض مه    أَفاط ُ 
(0ٔ)

 

 :_ األعشى وقول

لَى لِ آ من أَأَْزَمْعتَ  ٌْ تْ                  ابتكارا لَ َتزارا أن هو   ذي على وَشط 
(0ٕ()0ٖ)

 . 

          مةةّر ( علةةى) بةة  ومعةةّد  ,  مةةّر  بنفسةةه معةةّد  ( أَْزَمةةعَ ) ذكةةر فقةةد الفةةّراء أّمةةا

 ااّل  ٌتعةةّد  ال الفعةةل هةةذا أن   ٌةةر  أّنةةه( هةة 4ٖٗت) الفنةةاريّ  عةةن ُنِقةةلَ  وقةةد,  أخةةر 

بنفسه
(0ٗ)

  . 

          بحةةر  األفعةةال بتعدٌةةة ع قةةة الخلٌةةل عنةةد( أَْزَمةةعَ ) الفعةةل لتعدٌةةة ونٌكةة وقةةد

 .   به بتعدٌتها تحتاج ال أّنها النحا  ٌراها التً,  األَْزد عند الجر

 
 

 :_  التعريف(  ال_ ) 

 أّنهةا ٌةر  الةذي الخلٌةل عةدا ما,  التعرٌ  حر  هً) ال) ال  أن   النحا  ٌر 

:  ٌقةول ٌكةن ل  أن ه عنه ُرِويَ  وقد,  فعالاأل فً( قد) و( بل) و( هل) مثل واحد  كلمة

نٌّوالكوف رأٌه فً تابعه وقد,  والدال القا ( قد) فً ٌقال ال كما,  وال   األل 
(0٘)

 . 

    انصةةا  فةةً( ال) قطةةع هةةو الخلٌةةل قةةول ٌقةةوي مّمةةا أنّ  جنةةً ابةةن ذكةةر وقةةد

 :_ الشاعر كقول,  األبٌات

لْ   بجل َمللناهُ  قدْ  إّنا الشح ِ                     ِبَذال ِحْقَناوأَلْ  هذا لَنا َعجِّ



ٌّة كان لعلماء األَْزد رأي فٌها  ٖٔ  المبحث الثالث : مسائل نحو

 وهةة ( ال) لةة  قطعهةة  فصةةار,  البٌةةت مةةن الثةةانً الشةةطر فةةً وأعادهةةا( ال) أفةةرد فقةةد

 :_ الشاعر قول فً بعدها الفعل ٌرٌد وهو( قد) كقطع بعدها االس  ٌرٌدون

 َقدْ  َوكأن رحالَِنابِ  تزلْ  لما              ِركابَنا أنّ  غٌر الّترّحل أَفد

ةةا وٌقوٌةةه ًّ  قةةا :  التةةذكر فةةً قةةوله  أٌض  ةةا بعةةده نٌةةته  فةةً كانةةت إذا,  إلةة :  مثةةل ك م 

  قةةةد أو,  قةةةا َ  قةةةد:  أي,  قةةةدي التةةةذكر فةةةً قةةةوله  ٌشةةةبه وهةةةذا,  العبةةةاس أو الحةةةارث

ذلك نحو أو,  استخرجَ 
(0ٙ) 

. 

ةةا الخلٌةةل عنةةد( ال) )) كةةان وإذا ا حرف   همزتةةه تكةةون أنْ  ٌنبغةةً كةةان فقةةد واحةةد 

 ُعةةِر َ  الحةةر  لهةةذا اسةةتعماله  كثةةر لمةةا أّنةةه ااّل ,  بةةل وبةةاء قةةد كقةةا  ثابتةةة مقطوعةةة

 عنةدك القةول هةذا وٌؤكةد,  أبةل ول  أدرِ  وال ٌك ل  حذفوا كما همزته فُحِذفت موضعه

ا  قةول نحةو وذلةك,  البّتةة الوصل همزات ُتْحَذ  بحٌث الهمز  هذه أثبتوا قد أّنه  أٌض 

( َتْفَتةُرون هللاِ  َعلَةى أ ْ  لَُكة ْ  أَِذنَ  َءآللُ  قُلْ : )  وجل عزّ  هللا
(00) 

َكَرٌنِ  قُةلْ ) و,   َحةر  َ  َءآلةذ 

ٌنِ   أَ ْ  ٌَ ( األُْنَث
(04)

(( ألل ها وال,  أفألل: القس  فً قوله  ونحو,  
(07)

  . 

 دخلةت إّنمةا الهمةز  وأنّ  فقةط الة   هةو التعرٌة  حر  بأنّ  قال من دلٌل وأّما

 تفصةل أنْ  غٌر من التعرٌ  حر  بعد ما الى الجار جر إٌصال هو:  لسكونها هاعلٌ

 التعرٌة  حةر  أنّ  كمةا( , هةل) و( قةد) تماثةل ال بهةذا وهةً,  والمجرور الجار بٌن

 الحةر  هةذا أنّ  وكمةا,  التنكٌةر دلٌةل هو الذي التنوٌن نقٌض التعرٌ  دلٌل هو الذي

ا حرف ا أّوله فً التعرٌ  حر  ٌكون أنْ  فٌنبغً االس  آخر فً ٌكون أٌض 
(4ٓ) 

. 

  وغٌةةره  واألَْزد الةةٌمن أهةةل عنةةد ُعةةِر َ  ومةةا ٌتوافةة  ال الخلٌةةل رأي أنّ  أظةةن  

ةا التعرٌة  ال  إبةدال من  فةإنْ ,  بتجزئتهةا ٌقةول وال واحةد  كلمةة ٌراهةا فالخلٌةل,  مٌم 

 ألة  ؟ بهةا قةال مةن لغةة علةى فٌهةا اإلبةدال ظةاهر  ٌصة  فكٌ  الخلٌل ٌقول كما كان

ةا التعرٌة  ال  بإبةدال الظاهر  هذه ُتعَر   الة   أنّ  النحةا  قةول أنّ  أر  ولةذلك ؟ مٌم 

ةا اُجتلبةت الهمةز  وأنّ  التعرٌ  أدا  هً  الخلٌةل قةول مةن أصة ّ  بالسةاكن لإلبتةداء منع 

 . ال   هً فٌها اإلبدال ظاهر  عنده  ُعِرَفت من عند التعرٌ  أدا  أنّ  وأظنّ ,  فٌها

  

 



 ٔٗ 

 الهوامش

 

يرياء  شنم  ان وني  , يمنتخبنا  ينأ بخبنار اننيم  من   تنا  ٖ٘ٗ: )البن  ررينر( ينظر : االشتقاق  (ٔ) 

                   : )بََزَر(  )نألزونننر ( , يتىننن ي  انو ننن  ٖ:  )ننشنننيا  بننن  لننن ير ان مينننر (  نننا  ان نننر  مننن  ان وننني 

 . 1ٖٔ/ ٔ, ينلا  ان ر  )الب  منظير( )بََلَر( :  ٕٙٔ/ ٖٔ

              : )بََزَر( , ينلنننا  ان نننر  ٖ/ ٖ( , ي)بََلنننَر( : ٖ_ٕ)/  ٖ:  )نوجنننيور (  )بََزَر( ينظنننر : انحننن ا   (ٕ)

              عونننننن  ا نلننننننا  ياإلينننننننا  يننننننأ , 81ٕ/  ٕيتنننننناو ان ننننننري  )نوزبيننننننر ( )بََلننننننَر( :  , ٖٓٔ/  ٔ

 .5٘: )نويزير انم ربأ(

                  :  )َجْ ننننَ َ ( , يتىنننن ي  انو نننن  ٖ : بننننا  منننن  بخبننننار انننننيم ينظننننر عوننننل لننننبين انم ننننان : منتخ   (ٖ)

               , 81/  8: )البننننن  ليرن()َشنننننَن َ( , يانم  ننننن  يانم ننننني  ا عظننننن   81ٕ/  ٔٔي )َشنننننَن َ( :,  ٕ٘ٓ/  ٖ

)َرَيَ (: ي , 81ٕ/  ٕي)بََلنَر(:  , 5٘ٗ/  ٔ)نََىَ ( :   يتاو ان ري  , ٖٓٔ/  ٔ : )بََزَر( ينلا  ان ر 

 , ٘ٔ/  ٔ: )ن مننر   اننن (, يم جنن  ابا ننن ان ننر  انقريمنن  يان ري نن   1ٖٙ/  8ٖي)َشننَنَي( : , ٘٘ٔ/  ٗ

 . ٙٗ/  ٔ:  )الب  ا  ير( يانوبا  يأ تى ي  ا نلا 

 ( .ٙ٘_٘٘/ ) ٔ:  )إلبراوي  ب مر انمق فأ( ينظر : م ج  انبورا  يانقبا ن انيمني  (ٗ)

 . ٕٔ٘/  ٔ:  )بََلَ (( ينظر : تاو ان ري  (٘)

           :  يننأ انن نني )نخانننر ا زوننر ( انتحننريب بموننمي  انتيوننيب, ي ٖ/ ٖانحنن ا  )بََلننَر( : ينظننر :  (ٙ)

ٔ  /ٖٗٓ . 

:  )نلننمير عبننر انننرزاق انق نن ( , يبنلننا  ان ننر  ٓٗٗ/  ٕ, يانحنن ا  : ٖٔٙينظننر : االشننتقاق :  (5)

               , يم جنن  انبوننرا  يانقبا ننن انيمنينن  : ٖٕٔ/  ٕ ي)َجننَرَ ( :,  ٖٓٔ/  ٔ : )بََزَر( , ينلننا  ان ننر  ٕٔٔ

)ن منر بن  ربنراوي   جن  ادرا  , ي ننز ا نلنا  يم 5٘( , ياإلينا  ينأ عون  ا نلنا  : ٙ٘_٘٘/ ) ٔ

 ( .ٖ٘_ٖٖ: ) ان قين(

 . ٕٓٔينظر : انم  ر يانمؤّنث ) بأ  ات  انلجلتانأ( :  (8)

 . ٖٔٔ:   ر  )نومبّرر(يأ انو   يا انفاون (1)

 . ٖٔٔنفله :  (ٓٔ)

 . ٖٔٔينظر : ر و  اب  جبير )الب  جبير( : ( ٔٔ)

 .   8ٙٗينظر : يأ لراة غامر يزورا  :  (ٕٔ)

 . 8ٖٕ/  ٗ:  ان ايي  شر   (ٖٔ)

 . ٖٗٔ/  ٗ,  55ٔ/  ٔ:  انمقتو :  ينظر  (ٗٔ)

 . 8ٕٗ/  ٗ:  ان ايي  شر :  ينظر  (٘ٔ)

 . 1ٔ/  انبقرة  (ٙٔ)

 . ٕ/  انّرعر  (5ٔ)



 ٔ٘ 

 . 1ٓٔ/  اإللراء  (8ٔ)

          :)ن ّبننا   لنن ( انننيايأ يانن نني( , ٖ٘_1ٕ/ ) ٖ:  ماننن  ابنن  بنفينن  عوننل انملننان  بيوننب : ينظننر (1ٔ)

ٕ ( /ٖٙٙ_ٖ5ٗ.) 

( , ٕ٘٘_ٕٗ٘/ ) ٗ ( ,1ٖٓ_81ٖ/ ) ٔ:  يانمقتونننن ( , 55ٖ_5ٖٙ/ ) ٕ:  ان تننننا :  ينظننننر  (ٕٓ)

 ( .8ٕٗ_8ٖٕ/  ٗ : ان ايي  يشر ( , ٕٖ٘_ٖٔ٘/ ) ٔ:  انن ي يأ يا حين

 . 5ٖٗ/  ٕ:  انيايأ يانن ي( , ٕ٘٘_ٕٗ٘/ ) ٗ:  يانمقتو , ٕٕٓ/  ٕ:  ان تا :  ينظر  (ٕٔ)

 ( .ٗٙ_ٕٙ/ ) 5:  انمفحن يشر ,  ٖٕٗ/  ٗ:  انمخحص:  ينظر (ٕٕ)

 . 1ٕٗ/  ٓٔ:  )انباء( ان ري  يتاو( , ٘ٙ_ٗٙ/ ) 5 انمفحن شر :  ينظر (ٖٕ)

 ( .8ٙ_٘ٙ/ ) 5: انمفحن يشر ( , ٕٗٗ_ٖٕٗ)/ ٗ:  انمخحص:  ينظر (ٕٗ)

,  ٘ٓٔ/  ٔٔ : )َزَيَو( انو ن  تىن ي , ي 1ٙٗ/  ٖجمىرة انو   )با  ما يت و  به بانحنف ( : :  ينظر (ٕ٘)

 . 8ٓٔ/ ٙ : )َزَيَو( ان ر  ينلا  , 5ٕٗ/  ٗ:  يانمخحص,  ٖٖٗ/  ٕ:  )َزَيَو( انح ا ي

 . 8ٖ٘/  ٔ : انمخحص (ٕٙ)

 . ٗ٘/  انرخا  (5ٕ)

 . ٖٖٗ/  ٕ:  )َزَيَو( انح ا  (8ٕ)

 . 8ٓٔ/  ٙ( : َزَيوَ ) ان ر  ينلا ,  ٘ٓٔ/  ٔٔ( : َزَيوَ ) انو   تى ي :  ينظر (1ٕ)

 . ٗ٘/  انرخا  (ٖٓ)

 . 5ٖ/  ا  زا  (ٖٔ)

 . ٓ٘/  انشيرى (ٕٖ)

  8ٖ٘/  ٔ:  انمخحص:  ينظر (ٖٖ)

 . 58ٕ/  ٔ( : َزَيوَ ))نوفييمأ(  انمنير انمحبا :  ينظر (ٖٗ)

                 ( : َزَيوَ ) ا عظن  يانم ني  يانم  ن , 1ٙٗ/  ٖ)بنا  منا ينت و  بنه بانحنف ( :  انو ن  جمىرة:  ينظر (ٖ٘)

5  /ٕ٘ٙ . 

 . ٕ٘ٗ/  ٕ(: َزَيوَ ) انباغ  بلا :  ينظر (ٖٙ)

 .8ٓٔ/  ٙ( : َزَيوَ ) ان ر  نلا :  ينظر (5ٖ)

 . 58ٕ/  ٔ( : َزَيوَ ) انمحبا :  ينظر (8ٖ)

 . ٖٕٙ/  ٔ( : َزَيوَ ) انم ي  انقامي :  ينظر (1ٖ)

 .1ٙٗ/  ٖ)با  ما يت و  به بانحف ( :  انو   جمىرة (ٓٗ)

 . 5ٖٗ/  ٗ:  يانمخحص, 1ٙٗ/  ٖ)با  ما يت و  به بانحف ( :  جمىرة انو  :  ينظر (ٔٗ)

 . 5ٖٗ/  ٗ:  انمخحص:  ينظر (ٕٗ)

 . 5ٕ٘/  5: )َزَيَو(  ا عظ  يانم ي  يانم   ,  8٘ٗ/  ٔ:  هنفل:  ينظر (ٖٗ)

 . 8ٓٔ/  ٙ( : َزَيوَ ) ان ر  ينلا ,  ٘ٓٔ/  ٔٔ( : َزَيوَ ) انو   تى ي :  ينظر (ٗٗ)



 ٔٙ 

  . 1ٖ,  51/  ا عراف (٘ٗ)

ب انتحنري يشنر ,  ٔٙٔ: )نوزجناجأ(  يانامنا ,  8ٕٔ:  )الب  انل ي ( انمن ق رحا :  ينظر (ٙٗ)

  . ٕٖٔ/  ٔ: )نخانر ا زور (  تيويبان عول

 . ٖٙ/  عمرا  آن (5ٗ)

 . ٕٗ٘/  ٔ:  انقرآ  رعرا  يأ انتبيا :  ينظر (8ٗ)

 يننأ انخنناي  نننز  عوننل ياننحنن ,  ٖٕٗ/  ٗ:  يانمخحننص( , 8ٖ_5ٖ/ ) ٔ:  ان تننا :  ينظننر (1ٗ)

 ( .ٕٗ_ٖٔ: ) ماجلتير رلان ( ,  رلماعين حانب ب مر)  ان ربأ انن ي

 . ٖٔٔ/  ٕٔ: )َ َفَأ(  ان ر  نلا :  ينظر (ٓ٘)

 . 5ٗ/  ا نبياء (ٔ٘)

 . ٖٔٔ/  ٕٔ:  )َ َفَأ( ان ر  نلا  (ٕ٘)

 . ٘ٗ/  اننلاء (ٖ٘)

 . ٖ٘/  يّحو  (ٗ٘)

                    : )َ َفنننننَأ( ان نننننر  ينلنننننا ( , 8ٗ_8ٖ/ ) 5:  انمفحنننننن يشنننننر ,  1ٕ/  ٔ:  ان تنننننا :  ينظنننننر (٘٘)

ٕٔ  /ٖٔٔ . 

 . 1٘ٔ / انبقرة (ٙ٘)

 . 8ٖ/  5:  انمفحن شر :  ينظر (5٘)

 . 5ٙ5/  ٕ : ان ر  نلا  م  انور  يارتشاف,  8ٕ/  ٗ: نفله :  ينظر (8٘)

 . 55ٓ/  ٕ:  ان ر  نلا  م  انور  ارتشاف:  ينظر (1٘)

( : ي نر) ان نر  ينلنا , 8ٕ/  ٗ:  انمفحنن شنر  ي,  1ٖٔ/  ٘,  5ٕ٘/  ٗ:  انمخحص:  ينظر (ٓٙ)

 . 55ٓ/ ٕ:  ان ر  نلا  م  انور  ارتشافي,  ٖٕٓ/  ٘ٔ

 . ٖٕٓ/  ٘ٔ( : رَ  َ يَ ) ان ر  نلا :  ينظر (ٔٙ)

 . 5ٕ٘/  ٗ:  انمخحص:  ينظر (ٕٙ)

 : ان نر  نلنا  م  انور  يارتشاف,  15/  ٕ:  )الب  مان ( انفيا ر تلىين عول انملاعر:  ينظر (ٖٙ)

ٕ  /55ٓ . 

 . ٖٕ:  ا ي ان تحريف يأ انم نأ (ٗٙ)

 . 81/  ٖ( : َ َرا)ي,  ٖٕٓ/  ٘ٔ( : َيَ رَ ) ان ر  نلا :  ينظر (٘ٙ)

:  )ن ل  ب  اال  انمنرار ( انرانأ يانجنل,  5ٖ1/  ٕ:  ان ر  نلا  م  انور  ارتشاف:  ينظر (ٙٙ)

                : انىيامننن  يومننن ,  ٘ٓٗ/  ٗ( : اننننياي) انم ننني  يانقنننامي ,  5ٓٗ/  ٔ:  عقينننن ابننن  يشنننر ,  15ٔ

 . ٕ٘ٗ/  ٓٔ:  )انياي( ان ري  يتاو,  5ٕ٘/  ٕ



 ٔ5 

  :عقينن ابن  يشنر ,  15ٔ:  اننرانأ يانجننل,  5ٖ1/  ٕ ان ر  نلا  م  انور  ارتشاف:  ينظر (5ٙ)

 ان نننري  يتننناو , 5ٕ٘/  ٕ : انىيامننن  يومننن ,  ٘ٓٗ/  ٗ( : اننننياي) انم ننني  يانقنننامي ,  5ٓٗ/  ٔ

 . ٕ٘ٗ/  ٓٔ:  )انياي(

 . ٕ٘ٗ/  ٓٔ:  )انياي( ان ري  يتاو,  ٘ٓٗ/  ٗ( : يايان) انم ي  انقامي :  ينظر (8ٙ)

:  انن ني ينأ يا حين,  8ٕٙ/  ٔ( :  ا خفش)  انقرآ  يم انأ( , ٔٗ_ٓٗ/ ) ٕ:  ان تا :  ينظر (1ٙ)

                : عقينننن ابننن  يشنننر ,  8ٕٕ/  ٔ:  ان اييننن  يشنننر ,  1ٕٙ/  ٕ:  اإلعنننرا  حنننناع  يلنننر,  5ٔ/  ٔ

 ( .ٕٗٔ_ٔٗٔ: ) ماجلتير رلان ( , راي  حا   ميلاء)  يِّئ ابيو   ينىج( , 5ٖٗ_5ٙٗ/ ) ٔ

                : )َزَمنننَ ( ان نننري  يتننناو,  ٖٓٙ/  ٗ:  )َزَمنننَ ( انحننن ا :  يينظنننر,  8ٖٙ/  ٔ:  )َزَمنننَ ( ان ننني  (5ٓ)

٘  /ٖ5ٔ . 

 . ٕٖ:  انقي  امرئ رييا   (5ٔ)

 . ٘ٗ:  ا عشل رييا  (5ٕ)

 . 5ٖٔ/  ٘:  )َزَمَ ( ان ري  يتاو,  ٖٓٙ/  ٗ: َمَ ( )زَ  انح ا :  ينظر  (5ٖ)

 . 5ٖٔ/  ٘:  )َزَمَ (  ان ري  تاو:  ينظر (5ٗ)

: يانمخحنص,  ٗٙ:  انو ن  يقه يأ يانحا بأ( , ٖٖٖ_ٕٖٖ/ ) ٔ:  اإلعرا  حناع  لر:  ينظر (5٘)

 . 55ٔ/  ٔ, يشر  اب  عقين :  1ٗٗ/  ٔ

 ( .ٖٖٗ_ٖٖٖ/ ) ٔ:  اإلعرا  حناع  لر:  ينظر (5ٙ)

 . 1٘/  يين  (55)

 . ٖٗٔ/  ا ن ا  (58)

, يشر  ابن  عقينن :  1ٗٗ/  ٔ:  انمخحصينظر : ي( , ٖٖ٘_ٖٖٗ/ ) ٔ:  اإلعرا  حناع  لر (51)

ٔ  /ٔ55 . 

 ( .ٖٖٙ_ٖٖ٘/ ) ٔ:  اإلعرا  حناع   لر:  ينظر (8ٓ)

 

 

 



 ٔٗ 

 الهوامش

 

يرياء  شنم  ان وني  , يمنتخبنا  ينأ بخبنار اننيم  من   تنا  ٖ٘ٗ: )البن  ررينر( ينظر : االشتقاق  (ٔ) 

                   : )بََزَر(  )نألزونننر ( , يتىننن ي  انو ننن  ٖ:  )ننشنننيا  بننن  لننن ير ان مينننر (  نننا  ان نننر  مننن  ان وننني 

 . 1ٖٔ/ ٔ, ينلا  ان ر  )الب  منظير( )بََلَر( :  ٕٙٔ/ ٖٔ

              : )بََزَر( , ينلنننا  ان نننر  ٖ/ ٖ( , ي)بََلنننَر( : ٖ_ٕ)/  ٖ:  )نوجنننيور (  )بََزَر( ينظنننر : انحننن ا   (ٕ)

              عونننننن  ا نلننننننا  ياإلينننننننا  يننننننأ , 81ٕ/  ٕيتنننننناو ان ننننننري  )نوزبيننننننر ( )بََلننننننَر( :  , ٖٓٔ/  ٔ

 .5٘: )نويزير انم ربأ(

                  :  )َجْ ننننَ َ ( , يتىنننن ي  انو نننن  ٖ : بننننا  منننن  بخبننننار انننننيم ينظننننر عوننننل لننننبين انم ننننان : منتخ   (ٖ)

               , 81/  8: )البننننن  ليرن()َشنننننَن َ( , يانم  ننننن  يانم ننننني  ا عظننننن   81ٕ/  ٔٔي )َشنننننَن َ( :,  ٕ٘ٓ/  ٖ

)َرَيَ (: ي , 81ٕ/  ٕي)بََلنَر(:  , 5٘ٗ/  ٔ)نََىَ ( :   يتاو ان ري  , ٖٓٔ/  ٔ : )بََزَر( ينلا  ان ر 

 , ٘ٔ/  ٔ: )ن مننر   اننن (, يم جنن  ابا ننن ان ننر  انقريمنن  يان ري نن   1ٖٙ/  8ٖي)َشننَنَي( : , ٘٘ٔ/  ٗ

 . ٙٗ/  ٔ:  )الب  ا  ير( يانوبا  يأ تى ي  ا نلا 

 ( .ٙ٘_٘٘/ ) ٔ:  )إلبراوي  ب مر انمق فأ( ينظر : م ج  انبورا  يانقبا ن انيمني  (ٗ)

 . ٕٔ٘/  ٔ:  )بََلَ (( ينظر : تاو ان ري  (٘)

           :  يننأ انن نني )نخانننر ا زوننر ( انتحننريب بموننمي  انتيوننيب, ي ٖ/ ٖانحنن ا  )بََلننَر( : ينظننر :  (ٙ)

ٔ  /ٖٗٓ . 

:  )نلننمير عبننر انننرزاق انق نن ( , يبنلننا  ان ننر  ٓٗٗ/  ٕ, يانحنن ا  : ٖٔٙينظننر : االشننتقاق :  (5)

               , يم جنن  انبوننرا  يانقبا ننن انيمنينن  : ٖٕٔ/  ٕ ي)َجننَرَ ( :,  ٖٓٔ/  ٔ : )بََزَر( , ينلننا  ان ننر  ٕٔٔ

)ن منر بن  ربنراوي   جن  ادرا  , ي ننز ا نلنا  يم 5٘( , ياإلينا  ينأ عون  ا نلنا  : ٙ٘_٘٘/ ) ٔ

 ( .ٖ٘_ٖٖ: ) ان قين(

 . ٕٓٔينظر : انم  ر يانمؤّنث ) بأ  ات  انلجلتانأ( :  (8)

 . ٖٔٔ:   ر  )نومبّرر(يأ انو   يا انفاون (1)

 . ٖٔٔنفله :  (ٓٔ)

 . ٖٔٔينظر : ر و  اب  جبير )الب  جبير( : ( ٔٔ)

 .   8ٙٗينظر : يأ لراة غامر يزورا  :  (ٕٔ)

 . 8ٖٕ/  ٗ:  ان ايي  شر   (ٖٔ)

 . ٖٗٔ/  ٗ,  55ٔ/  ٔ:  انمقتو :  ينظر  (ٗٔ)

 . 8ٕٗ/  ٗ:  ان ايي  شر :  ينظر  (٘ٔ)

 . 1ٔ/  انبقرة  (ٙٔ)

 . ٕ/  انّرعر  (5ٔ)



 ٔ٘ 

 . 1ٓٔ/  اإللراء  (8ٔ)

          :)ن ّبننا   لنن ( انننيايأ يانن نني( , ٖ٘_1ٕ/ ) ٖ:  ماننن  ابنن  بنفينن  عوننل انملننان  بيوننب : ينظننر (1ٔ)

ٕ ( /ٖٙٙ_ٖ5ٗ.) 

( , ٕ٘٘_ٕٗ٘/ ) ٗ ( ,1ٖٓ_81ٖ/ ) ٔ:  يانمقتونننن ( , 55ٖ_5ٖٙ/ ) ٕ:  ان تننننا :  ينظننننر  (ٕٓ)

 ( .8ٕٗ_8ٖٕ/  ٗ : ان ايي  يشر ( , ٕٖ٘_ٖٔ٘/ ) ٔ:  انن ي يأ يا حين

 . 5ٖٗ/  ٕ:  انيايأ يانن ي( , ٕ٘٘_ٕٗ٘/ ) ٗ:  يانمقتو , ٕٕٓ/  ٕ:  ان تا :  ينظر  (ٕٔ)

 ( .ٗٙ_ٕٙ/ ) 5:  انمفحن يشر ,  ٖٕٗ/  ٗ:  انمخحص:  ينظر (ٕٕ)

 . 1ٕٗ/  ٓٔ:  )انباء( ان ري  يتاو( , ٘ٙ_ٗٙ/ ) 5 انمفحن شر :  ينظر (ٖٕ)

 ( .8ٙ_٘ٙ/ ) 5: انمفحن يشر ( , ٕٗٗ_ٖٕٗ)/ ٗ:  انمخحص:  ينظر (ٕٗ)

,  ٘ٓٔ/  ٔٔ : )َزَيَو( انو ن  تىن ي , ي 1ٙٗ/  ٖجمىرة انو   )با  ما يت و  به بانحنف ( : :  ينظر (ٕ٘)

 . 8ٓٔ/ ٙ : )َزَيَو( ان ر  ينلا  , 5ٕٗ/  ٗ:  يانمخحص,  ٖٖٗ/  ٕ:  )َزَيَو( انح ا ي

 . 8ٖ٘/  ٔ : انمخحص (ٕٙ)

 . ٗ٘/  انرخا  (5ٕ)

 . ٖٖٗ/  ٕ:  )َزَيَو( انح ا  (8ٕ)

 . 8ٓٔ/  ٙ( : َزَيوَ ) ان ر  ينلا ,  ٘ٓٔ/  ٔٔ( : َزَيوَ ) انو   تى ي :  ينظر (1ٕ)

 . ٗ٘/  انرخا  (ٖٓ)

 . 5ٖ/  ا  زا  (ٖٔ)

 . ٓ٘/  انشيرى (ٕٖ)

  8ٖ٘/  ٔ:  انمخحص:  ينظر (ٖٖ)

 . 58ٕ/  ٔ( : َزَيوَ ))نوفييمأ(  انمنير انمحبا :  ينظر (ٖٗ)

                 ( : َزَيوَ ) ا عظن  يانم ني  يانم  ن , 1ٙٗ/  ٖ)بنا  منا ينت و  بنه بانحنف ( :  انو ن  جمىرة:  ينظر (ٖ٘)

5  /ٕ٘ٙ . 

 . ٕ٘ٗ/  ٕ(: َزَيوَ ) انباغ  بلا :  ينظر (ٖٙ)

 .8ٓٔ/  ٙ( : َزَيوَ ) ان ر  نلا :  ينظر (5ٖ)

 . 58ٕ/  ٔ( : َزَيوَ ) انمحبا :  ينظر (8ٖ)

 . ٖٕٙ/  ٔ( : َزَيوَ ) انم ي  انقامي :  ينظر (1ٖ)

 .1ٙٗ/  ٖ)با  ما يت و  به بانحف ( :  انو   جمىرة (ٓٗ)

 . 5ٖٗ/  ٗ:  يانمخحص, 1ٙٗ/  ٖ)با  ما يت و  به بانحف ( :  جمىرة انو  :  ينظر (ٔٗ)

 . 5ٖٗ/  ٗ:  انمخحص:  ينظر (ٕٗ)

 . 5ٕ٘/  5: )َزَيَو(  ا عظ  يانم ي  يانم   ,  8٘ٗ/  ٔ:  هنفل:  ينظر (ٖٗ)

 . 8ٓٔ/  ٙ( : َزَيوَ ) ان ر  ينلا ,  ٘ٓٔ/  ٔٔ( : َزَيوَ ) انو   تى ي :  ينظر (ٗٗ)



 ٔٙ 

  . 1ٖ,  51/  ا عراف (٘ٗ)

ب انتحنري يشنر ,  ٔٙٔ: )نوزجناجأ(  يانامنا ,  8ٕٔ:  )الب  انل ي ( انمن ق رحا :  ينظر (ٙٗ)

  . ٕٖٔ/  ٔ: )نخانر ا زور (  تيويبان عول

 . ٖٙ/  عمرا  آن (5ٗ)

 . ٕٗ٘/  ٔ:  انقرآ  رعرا  يأ انتبيا :  ينظر (8ٗ)

 يننأ انخنناي  نننز  عوننل ياننحنن ,  ٖٕٗ/  ٗ:  يانمخحننص( , 8ٖ_5ٖ/ ) ٔ:  ان تننا :  ينظننر (1ٗ)

 ( .ٕٗ_ٖٔ: ) ماجلتير رلان ( ,  رلماعين حانب ب مر)  ان ربأ انن ي

 . ٖٔٔ/  ٕٔ: )َ َفَأ(  ان ر  نلا :  ينظر (ٓ٘)

 . 5ٗ/  ا نبياء (ٔ٘)

 . ٖٔٔ/  ٕٔ:  )َ َفَأ( ان ر  نلا  (ٕ٘)

 . ٘ٗ/  اننلاء (ٖ٘)

 . ٖ٘/  يّحو  (ٗ٘)

                    : )َ َفنننننَأ( ان نننننر  ينلنننننا ( , 8ٗ_8ٖ/ ) 5:  انمفحنننننن يشنننننر ,  1ٕ/  ٔ:  ان تنننننا :  ينظنننننر (٘٘)

ٕٔ  /ٖٔٔ . 

 . 1٘ٔ / انبقرة (ٙ٘)

 . 8ٖ/  5:  انمفحن شر :  ينظر (5٘)

 . 5ٙ5/  ٕ : ان ر  نلا  م  انور  يارتشاف,  8ٕ/  ٗ: نفله :  ينظر (8٘)

 . 55ٓ/  ٕ:  ان ر  نلا  م  انور  ارتشاف:  ينظر (1٘)

( : ي نر) ان نر  ينلنا , 8ٕ/  ٗ:  انمفحنن شنر  ي,  1ٖٔ/  ٘,  5ٕ٘/  ٗ:  انمخحص:  ينظر (ٓٙ)

 . 55ٓ/ ٕ:  ان ر  نلا  م  انور  ارتشافي,  ٖٕٓ/  ٘ٔ

 . ٖٕٓ/  ٘ٔ( : رَ  َ يَ ) ان ر  نلا :  ينظر (ٔٙ)

 . 5ٕ٘/  ٗ:  انمخحص:  ينظر (ٕٙ)

 : ان نر  نلنا  م  انور  يارتشاف,  15/  ٕ:  )الب  مان ( انفيا ر تلىين عول انملاعر:  ينظر (ٖٙ)

ٕ  /55ٓ . 

 . ٖٕ:  ا ي ان تحريف يأ انم نأ (ٗٙ)

 . 81/  ٖ( : َ َرا)ي,  ٖٕٓ/  ٘ٔ( : َيَ رَ ) ان ر  نلا :  ينظر (٘ٙ)

:  )ن ل  ب  اال  انمنرار ( انرانأ يانجنل,  5ٖ1/  ٕ:  ان ر  نلا  م  انور  ارتشاف:  ينظر (ٙٙ)

                : انىيامننن  يومننن ,  ٘ٓٗ/  ٗ( : اننننياي) انم ننني  يانقنننامي ,  5ٓٗ/  ٔ:  عقينننن ابننن  يشنننر ,  15ٔ

 . ٕ٘ٗ/  ٓٔ:  )انياي( ان ري  يتاو,  5ٕ٘/  ٕ



 ٔ5 

  :عقينن ابن  يشنر ,  15ٔ:  اننرانأ يانجننل,  5ٖ1/  ٕ ان ر  نلا  م  انور  ارتشاف:  ينظر (5ٙ)

 ان نننري  يتننناو , 5ٕ٘/  ٕ : انىيامننن  يومننن ,  ٘ٓٗ/  ٗ( : اننننياي) انم ننني  يانقنننامي ,  5ٓٗ/  ٔ

 . ٕ٘ٗ/  ٓٔ:  )انياي(

 . ٕ٘ٗ/  ٓٔ:  )انياي( ان ري  يتاو,  ٘ٓٗ/  ٗ( : يايان) انم ي  انقامي :  ينظر (8ٙ)

:  انن ني ينأ يا حين,  8ٕٙ/  ٔ( :  ا خفش)  انقرآ  يم انأ( , ٔٗ_ٓٗ/ ) ٕ:  ان تا :  ينظر (1ٙ)

                : عقينننن ابننن  يشنننر ,  8ٕٕ/  ٔ:  ان اييننن  يشنننر ,  1ٕٙ/  ٕ:  اإلعنننرا  حنننناع  يلنننر,  5ٔ/  ٔ

 ( .ٕٗٔ_ٔٗٔ: ) ماجلتير رلان ( , راي  حا   ميلاء)  يِّئ ابيو   ينىج( , 5ٖٗ_5ٙٗ/ ) ٔ

                : )َزَمنننَ ( ان نننري  يتننناو,  ٖٓٙ/  ٗ:  )َزَمنننَ ( انحننن ا :  يينظنننر,  8ٖٙ/  ٔ:  )َزَمنننَ ( ان ننني  (5ٓ)

٘  /ٖ5ٔ . 

 . ٕٖ:  انقي  امرئ رييا   (5ٔ)

 . ٘ٗ:  ا عشل رييا  (5ٕ)

 . 5ٖٔ/  ٘:  )َزَمَ ( ان ري  يتاو,  ٖٓٙ/  ٗ: َمَ ( )زَ  انح ا :  ينظر  (5ٖ)

 . 5ٖٔ/  ٘:  )َزَمَ (  ان ري  تاو:  ينظر (5ٗ)

: يانمخحنص,  ٗٙ:  انو ن  يقه يأ يانحا بأ( , ٖٖٖ_ٕٖٖ/ ) ٔ:  اإلعرا  حناع  لر:  ينظر (5٘)

 . 55ٔ/  ٔ, يشر  اب  عقين :  1ٗٗ/  ٔ

 ( .ٖٖٗ_ٖٖٖ/ ) ٔ:  اإلعرا  حناع  لر:  ينظر (5ٙ)

 . 1٘/  يين  (55)

 . ٖٗٔ/  ا ن ا  (58)

, يشر  ابن  عقينن :  1ٗٗ/  ٔ:  انمخحصينظر : ي( , ٖٖ٘_ٖٖٗ/ ) ٔ:  اإلعرا  حناع  لر (51)

ٔ  /ٔ55 . 

 ( .ٖٖٙ_ٖٖ٘/ ) ٔ:  اإلعرا  حناع   لر:  ينظر (8ٓ)
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 المصــــادر والمراجع

 

 :تحقيا ها(    5ٗ٘: ألبي حيان  ألألدلسياي    ارتشاف الضرب من لسان العرب -1

ل. رجب عثمن  محّمل   مرألجعة : ل. رمضن  عبل ألستوألب   ألسّطبعاة ألألوسا,   مبتباة 

 م .991ٔه( _ 1ٔٗٔألسخندجي   ألسقنهرة _ مصر   

عماارب  محماال ألسرمخ اار   : ألبااي ألسقنياام جاانر د محمااول باا  أساااا الغة اا  -2

هاا(    تحقياا  : محّمااال بنيااس عيااو  ألسّياااول   ألسّطبعااة ألألوساا,   لألر ألسبتاااب           1ٖ٘  

 م .991ٔه( _ 9ٔٗٔألسعلمية   بيرو  _ سبدن    

ه(    تحقي  : عبال ألسيا م محّمال ٕٗٗ: الب  ألسيّبي  ألسلّغو     اصةح المنطق -3

ندياااااة   لألر ألسمعااااانر    مصااااار             هااااانرو  ومحمااااال محّمااااال  ااااانبر   ألسّطبعاااااة ألسث

 م .9٘ٙٔ

: ألبااي بباار محّماال باا  ياااس باا  ألسياارألا ألسدحااو  ألسبغاالألل   األصااوف  اان الن ااو -4

ه(    تحقي  ل. عبل ألسحياي  ألستتلاي   ألسّطبعاة ألسثنسثاة   م يياة    ألسريانسة   ٖٙٔ  

 م .911ٔبيرو    

بل د جمنس ألسالي  با  يويا  : ألبي محّمل عأوضح المسالك إلى ألفي  اغن مالك  -5

ألسّطبعااة ألسخنميااة   لألر هاا(    5ٙٔصاانر    ألباا  محماال باا  عباال د باا  ه اانم ألألد

 م .959ٔألسجيس   بيرو    

: محّماال باا  عباال ألسااّررأل  ألسحياايدي   مبااو  القاااموا تاااا العااروا ماان جااوا ر -6

   ها(    تحقيا  : مجموعاة ما  ألسمحققاي ٕ٘ٓٔألستيض ألسملقب بمرتض, ألسربيل    

 لألر ألسالألية    ل.   .

: ألبااااي ألسبقاااانب عباااال د باااا  ألسحيااااي  ألسعبباااار                الّتغيااااان  اااان إرااااراب القاااار ن  -7

هاااا(    تحقياااا  : علااااي محّماااال ألسبجاااانو    مطبعااااة عيياااا, ألسباااانبي ألسحلبااااي              ٙٔٙ  

 و ربن ه    ل.  .
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تحقيااا  :                     هااا(   5ٖٓ: ألباااي مدصاااور بااا  محمااال ألألرهااار     تهااا يب ال  ااا  -8

محّماال عاااوض مرعاااب   ألسطبعاااة ألألوسااا,   لألر لحيااانب ألستااارأل  ألسعرباااي   بيااارو    

 م .ٕٔٓٓ

ه(    ألسّطبعة ٕٖٔ: ألبي ببر محّمل ب  ألسحي  ب  لريل ألألَْرل     جمهرة ال    -9

 ه( .ٖٗٗٔألألوس,   مطبعة مجلس لألئرة ألسمعنر    بللة حيلر آبنل ألسلب    

هاا(                5ٗ9: سحياا  باا   نياام ألسماارألل     ى الااّدانن  اان  ااروف المعاااننالجناا -01

تحقياا  : ل. رخاار ألساالي   باانوة وم. محّماال دااليم رنضااس   ألسّطبعااة ألألوساا,   لألر ألسبتااب 

 م .99ٕٔه( _ ٖٔٗٔألسعلمية   بيرو  _ سبدن    

           هاا(    تحقياا  :9ٕٖ: ألبااي ألستااتم عثماان  باا  جدااي   ساار صاانار  ابرااراب  -00

 م .91٘ٔل. حي  هدلألو    ألسّطبعة ألألوس,   لألر ألسقلم   لم     

شرح اغن رقيف قاضن القضاة غهاء الدين رغد هللا غن رقيف العقي ان الهمادانن  -02

 اااـل ر اااى ألفيااا  أغااان رغاااد هللا م ّماااد جمااااف الااادين غااان مالاااك 769المصااارت   

: محّمال  اـل 769قياف    ـل ومعه كتاب من   الج يف غت قيق شرح اغن ر672  

محيي ألسلي  عبل ألسحميل   ألسّطبعة ألسرألبعة ع رة   مطبعة ألسياعنلة   ألسمبتباة ألستجنرياة 

 م .9ٙٗٔه( _1ٖٗٔألسببرى   مصر  

هاا(    لألر ألستباار   9ٓ9سخنساال ألألرهاار    شاارح التصااريح ر ااى التوضاايح    -03

 بيرو     ل.   .

ها(    تحقيا  : 1ٙٙيترألبنذ    : سرضي ألسلي  ألإلشرح الرضن ر ى الكا ي   -04

 م .95٘ٔه( _ 9ٖ٘ٔيوي  حي  عمر   م يية ألسصنل    طارأل    

ها(   ٖٗٙ: سمورّا  ألسالي  يعاين با  علاي با  يعاين ألسّدحاو    شرح المفصاف -05

 مطبعة للألرة ألسطبنعة ألسمديرية   مصر    ل.   .

 بااا  رااانرس : ألحمااالالصاااا غن  ااان  قاااه ال  ااا  وسااانن العااارب  ااان كةمهاااا  -06

 م .9ٔٓٔه( _ 1ٕٖٔه(    ألسمبتبة ألسيلتية   ألسقنهرة   9ٖ٘  

س بااا  حّمااانل ألسجاااوهر  : إليااامنعي الصااا اح تااااا ال  ااا  وصااا اح العرغيااا  -07

 م .99ٓٔه(    ألسطبعة ألسرألبعة   لألر ألسعلم سلم يي    بيرو    9ٖٖ  



 00 

   اار: : ل. محّماال محّماال حيااي     ديااوان األرشااى الكغياار ميمااون غاان قاايا -08

 ألسمطبعة ألسدموذجية   مبتبة ألآللألب بنسجمنمير    ل.   .  

   ر: : عبل ألسارحم  ألسمصاطنو    ألسّطبعاة ألسثندياة   لألر   ديوان امرئ القيا -09

 م .ٕٗٓٓه( _ ٕ٘ٗٔألسمعررة   بيرو  _ سبدن    

ها(    تحقيا : ل. 5٘ٔ  : ألبي عبل ألسرحم  ألسخليس ب  محمل ألسترألهيل  العين  -21

مال  ألسمخروماي و ل. لبارألهيم ألسيانمرألئي   ألسّطبعاة ألسثندياة   م يياة لألر ألساجارة   

 ه( .9ٓٗٔليرأل    

: سمجاال ألساالي  محّماال باا  يعقااوب ألستيرورألباانل  ألس اايرألر   القاااموا الم اايط -20

 ه( . ٖٔٓٔه(    ألسّطبعة ألسثنسثة   ألسمطبعة ألألميرية   مصر   1ٔ5  

ها(    تحقياا :          1ٓٔ: ألباي ب ار عماارو با  عثمان  با   دباار يايبوي     بالكتاا -22

 عبل ألسي م محّمل هنرو    لألر ألسجيس   بيرو     ل.   .

: ها(    تحقيا ٖٓٗليحن  ألسرجنجي    : ألبي ألسقنيم عبل ألسرحم  ب  الّةما  -23

 م .99ٕٔمنر  ألسمبنرك   ألسّطبعة ألسثندية   لألر صنلر   بيرو    

: ألبي ألستضس جمانس ألسالي  محّمال با  مبارم با  مدفاور ألألرريقاي  لسان العرب -24

  ألسّطبعاة تصحيم : ممي  محّمل عبال ألسوهانب ومحّمال صانل  ألسعبيالّ      ه( 5ٔٔ  

   م  .999ٔه(_9ٔٗٔلألر لحينب ألسترأل  ألسعربي   بيرو  _ سبدن    ألسثنسثة   

اا   -25 نجيااتير   بليااة ألستربيااة سلبداان            : ميياانب صاانئب   رياانسة ملهجاا  قغي اا  طي 

 م .ٕٔٓٓجنمعة بغلألل   

: ألباي ألسحيا  علاي با  ليامنعيس با  يايله ألسمرياي الم كم والم ايط األرمام  -26

هااا(    تحقياااا  : عباااال ألسحمياااال هداااالألو    لألر ألسبتااااب ألسعلميااااة   بياااارو        1٘ٗ  

 م .  ٕٓٓٓ

            ألسلغاااو  ألألدلسياااي  دحاااو : ألباااي ألسحيااا  علاااي بااا  ليااامنعيس ألس المخصااا  -27

ه(    تحقي  : خليس لبرألهيم جتانس   ألسّطبعاة ألألوسا,   لألر لحيانب 1٘ٗ ألب  ييله    

 م .99ٙٔه( _ 5ٔٗٔألسترأل  ألسعربي   بيرو    
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: الباا   المساارد ر اى تساهيف الفوا,اد ح شارح اغاان رقياف ر اى كتااب التساهيف -28

هااا( _ ٘ٓٗٔ  لألر ألسمااالدي    ن هااا(    تحقيااا  : محّمااال بنماااس بربااا5ٕٙمنساااك   

 م .91ٗٔ

: ألحمال با  محّمال با  علاي ألسمقار   المصغاح المنير  ن  ريب الشرح الكغيار -29

 م . 9ٕٔٔه(    ألسّطبعة ألسرألبعة   ألسمطبعة ألألميرية   ألسقنهرة   55ٓألستيومي   

ها(   ٕ٘ٔ: ألباي ألسحيا  ياعيل با  مياعلة ألألختان ألألوياط    معانن القار ن -31

. هاالى محمااول  رألعااة   ألسّطبعااة ألألوساا,   مبتبااة ألسخااندجي    ألسقاانهرة   تحقياا  : ل

 م .99ٓٔه( _ ٔٔٗٔ

: سمحّماال عباال ألسخاانس  عضاايمة   ألسّطبعااة ألسثنديااة    الم ناان  اان تصااريف األ عاااف -30

 مطبعة ألسعال ألسجليل    ل.   .

هاا(    تحقياا  : محّماال عباال 1ٕ٘: ألبااي ألسعباانس باا  يرياال ألسمباارل    المقتضااب -32

هاا( _ ٘ٔٗٔخاانس  عضاايمة   ألسّطبعااة ألسثنسثااة   مطبعااة ألألهاارألم ألستجنريااة   مصاار   ألس

 م .99ٗٔ

عبانس :  الن و الوا ن مع رغطه غاألسااليب الر يعا  وال يااة ال ّ ويا  المتجاّددة -33

 م .5ٕٓٓه( _ 1ٕٗٔ ّطبعة ألألوس,   بيرو  _ سبدن   حي    مبتبة ألسمحّمل    ألس

: محمااال صااانسم ليااامنعيس                 الن اااو العرغااان  النصاااب ر اااى نااا ف الخاااا    ااان -34

 م .ٕٗٓٓرينسة منجيتير   بلية ألستربية   جنمعة لينس,   

هاا(    تحقياا  : عباال ألسياا م 9ٔٔ: سجاا س ألساالي  ألسياايوطي     مااع الهوامااع -35

محّمااال هااانرو  و ل. عبااال ألسعااانس يااانسم مبااارم   لألر ألسبحاااو  ألسعلمياااة   ألسبويااا     

 .م 95٘ٔه( _ 9ٖٗٔ

           



Summary 

Grammatical phenomena in the tone of Azad tribe 

 

           The language of the Arabs to different dialects vary depending on 

the circumstances of tribes, regional, social, religious, although these 

differences were not far from the destination language so that it can not 

be understanding between the tribes, loosely coupled, since most of them 

was in the sounds, some of which were in the structure and meaning, and 

for as long as these studies from the fields of critical Studies in the Arabic 

language, they reveal about the history of the Arab and stages of 

development, and illustrate the sensitivity of dialects of modern Arabic 

dialects of old. 

           The study of dialects, the old is not easy, but I found the search 

microcosm has been published on the Internet entitled (Azd and their 

position in Arabic), Dr. Ahmed bin Saeed Mohammed sweeper, talked 

about the virtues of the tribe Azd and a tribute to scholars of the Arab 

Pfsaanha, citing a number of phenomena of language against them, with 

Noting that the phenomena of language attributed to the tribe of Azad and 

in the folds of language books do not have room has discussed this and 

that every phenomenon of which need to be an independent research 

Eoffaha what it deserves from the comprehensive study carefully, 

Voiguent that this language, which overlooked the researchers it deserves 

to stand then and study the phenomena. 

           Has summoned the subject matter marked (b phenomena 

grammatical in the dialect tribe Azad) divided in three sections headed 

Introduction and boot Takhtmha conclusion, was the first research on the 

phenomena of grammatical had been singled out by the tribe of Azad, and 

was the second topic in the phenomena that subscribed to Azd with other 

tribes, and the third topic in grammatical phenomena was the opinion of 

the scientists Azd. 



           I have tried in my tone of the tribe of Azad that the main dialects 

in the yard of a new tone that was not known among dialects, has gone in 

this study and analyze the show and explained all about the tone of these 

phenomena, trying to get out of that new, useful. 

 


