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٨٩٠

 حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني   

 طيئة أنموذجابيت احل من بالغة البناء الشعري الفصيح  

  

  :ملخص البحث

  

   أمنوذجامن بالغة البناء الشعري الفصيح بيت احلطيئة

  

أن إفصاح املباين عن املعاين ب  على صحة القول هذه الورقةكدتأ

الثواين يف الرتاكيب مرهون بقوة النظم، وسداد اآللة املستخدمة يف التحليل، 

وعلى قدر إحاطة الدارس مبعاين النحو وقواعد البالغة وطول التأمل والنظر 

ء الشعري مرهونة بأمرين جودة البناكما أن يكون ولوجه إىل خفي الدالالت، 

جودة مضمونه وصحة مقصده، وذلك حني يكون معناه شريفا، : األول: اثنني

إحكام : وهدفه عفيفا، ولو مل يكن حامال صورة ذات أذيال وظالل، والثاين

وذاك فىت، إن تأته (:على قصرهسبكه، وقد ظهر ذلك على أمته يف بيت احلطيئة 

وقد اشتمل على ألوان من البالغة؛ ) شفيعإىل ماله، ال تأته ب.. ٍيف صنيعة

 املفيد  للمسندالتنكريوكطباق السلب، وجناس االشتقاق، وا�از املرسل، 

  . لشبه كمال االتصال والفصل للتعظيم، والتعريف للمسند إليه املفيدللتعظيم،

  



      
 

   

 

٨٩١

 حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني   

 طيئة أنموذجابيت احل من بالغة البناء الشعري الفصيح  

 

Abstract 

From the eloquence of the poetic construction of 
the house of the Hittite model 
 
This paper confirms the validity of the statement 
that the disclosure of buildings on the meanings 
of the seconds in the structures depends on the 
strength of systems, and the payment of the 
machine used in the analysis, and to inform the 
student the meanings of grammar and the rules of 
rhetoric and the length of reflection and 
consideration is and to the hidden meanings, and 
the quality of the construction of poetry subject 
to two things: The first is the quality of its 
content and the health of its destination, when it 
means honest, and its purpose is mild, even if it 
does not have a picture with tattoos and shadows. 
To his money, do not come with joy) and 
included the colors of rhetoric; The derivation, 
the sentencing, the reasoning of the useful 
document of maximization, the definition of the 
useful document for maximization, and the 
separation of the semantics of communication. 



      
 

   

 

٨٩٢

 حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني   

 طيئة أنموذجابيت احل من بالغة البناء الشعري الفصيح  

  

  . الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا    

 يف البناءأعلى أجناس األدب، وأرقى صور يعد  الشعرملعلوم أن من ا

، وخزانة الصحيح احملفوظ املنقول املستشهد به من لسان جتريده أو تصويره

 وكان حمل عناية  ومنه تستنبط القواعد وتستخرج الفنون  البالغية،،العرب

، ويف  ومعناه العالقة بني لفظهينظرون يفالباحثني منذ العصور األوىل للتأليف، 

خصائص اجلمال وأين تكمن ؛ وصوره وموسيقاهويف تراكيبه وزنه وقافيته، 

 مألوفة، أم يف شعر ة ولغذي معان مطروقةيف شعر ؟ أ تكون  فيهواإلبداع

؟ البكرعانيهمب ويدهشك  وصورهألفاظهب ستثريكي
)١(

 .  

  اليقظ المتعانقوالشك أن الشعر أو األدب هو هذا الثنائي

وهل الشعر ، )األسلوب واملضمون(أو ما يسمى بـ )اللفظ والمعنى( المتساقي

  !!؟إال صورة وإثارة وإمتاع

يف بيئات العلماء على ) اللفظ واملعىن ومعىن املعىن( وعليه فقضية   

ومن مجلة ما عاجلوه يف هذا واسعة األرجاء، كثرية األعباء، اختالف بيئا�م 

شقنييف  ىن عالقة اللفظ باملعواأ�م تناولالشأن 
)٢(

 :  
                                                           

ْاخلــصومة بــني الطــائيـني وعمــود الــشعر العــريب ينظــر )١( ّ
ِ ، ٤١ص: ّ وحيــد صــبحي كبابــة. دّ

  م١٩٩٧، منشورات احتاد الكتاب العرب

 عجـب واليل اإليضاح والبيان، وإال من الصعب جدا الفـصل بـني القـضيتني، على سب )٢(

 ظـــر شـــرح مقدمـــة املرزوقـــي للـــشيخ الطـــاهر بـــن ين. أن تـــرى بينهمـــا شـــيئا مـــن التـــداخل

عبــد احملــسن . د. أ: ياســر بــن حممــد املطــريي، بتقــدمي : ، حتقيــق٩٤-٩٠ص: عاشــور

  .  الرياض –دار املنهاج : الناشر. العسكر 



      
 

   

 

٨٩٣

 حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني   

 طيئة أنموذجابيت احل من بالغة البناء الشعري الفصيح  

من حيث الصوت واجلرس،  (يف اللفظ يف ذاتهيبحث :  ذاتي:الشق األول 

عالقته على مث يف )  الصرفية أو الصيغةواهليئة اليت اجتمعت عليها حروفه، والبنية

 وضعا أو عرفا أو  على أي صفة كانت، حيملهمبعناه الذيتلك اهليئة واحلال 

    . مع غريهواجتماعهنفراده ايف حال  إخل،....اصطالحا

 ،بغريه عالقة اللفظيبحث يف  : اعتباري نظمي: والشق الثاني

من  (ه، وأحواله اليت يتلبس �ا يف سياقوظيفته يف تراكيب الكالملكشف عن ل

، وعن األسرار املعقودة )إخل...حذف وذكر، وتقدمي وتأخري، ووصل وفصل 

وهي املعاين الثانية  . وإمتاعهه ونفع املخاطبقناعإولتأدية مراد املتكلم، ، �ا

والذي : " ولشروح التلخيص فيقأحد أصحاب يشري إليها مقصود البالغي، 

 هو ما يفهم من المعني األولذكره عبد احلكيم وبعض حواشي املطول أن 

اللفظ حبسب الرتاكيب، وهو أصل املعين مع اخلصوصيات، من تعريف وتنكري، 

األغراض اليت يقصدها املتكلم، ويصوغ : يوالمعني الثان....وتقدمي وتأخري

الكالم ألجل إفاد�ا، وهي أحوال املخاطب اليت يورد املتكلم اخلصوصيات 

" وغري ذلك...ألجلها، من إشارة ملعهود، وتعظيم، وحتقري، وضجر
)١(

   

 الورقةهو موضوع هذه  فصيح مباين الشعر الجتلية هذه الشق يفو

 والعناية  واملناقشةواملوازنةوالوصف  حليل الت منهجاوقد سلكت فيه القصرية

، وحرصت على التوثيق والعزو لآليات واألحاديث واألقوال واألبيات، بالشاهد

دون غريه  وكان من أسباب اختياري بيت الحطيئة .مع إحلاق كل بيت ببحره

 فأردت أن أثبت أن املعاين خلوه ابتداء من الصورة البيانية،للتطبيق هو أمنوذجا 

 فحل، من  خمضرممث صدوره عن شاعر غري مقصورة عليها،) معىن املعىن(انية الث

                                                           

ـــــــــضية اللفـــــــــظ واملعـــــــــىن وأثرهـــــــــا يف الدراســـــــــات البالغيـــــــــةينظـــــــــر) ١( ، وشـــــــــروح ٤٠ص:  ق

  .١٣٦-١٣٥ص/١ج:التلخيص



      
 

   

 

٨٩٤

 حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني   

 طيئة أنموذجابيت احل من بالغة البناء الشعري الفصيح  

 وثناء النقاد على  اليت يتزعمها زهري بن أيب سلمى، )١("عبيد الشعر"مدرسة 

 من فحول الشعراء : " قال عنه صاحب األغاين قدميا وحديثا،عموم شعره،

 متني الشعر ...كان... متصرف يف مجيع فنون الشعر،ومتقدميهم وفصحائهم

طه حسني يف .  وقد بالغ يف إطرائه واإلعجاب به د، )٢("شرود القافية

ومن هنا تستطيع أن تقرأ ما أحببت من :"  ومن مجلة ما قال"حديث األربعاء"

فلن تنكر منه شيئا، قد .. شعر احلطيئة يف املدح واهلجاء ويف الوصف والرثاء

على هذا ثناء املربد  مث .  )٣("تياراختار لك شعره قبل أن حتتاج أنت إىل االخ

، وهو من أئمة اللغة والبالغة والذوق، فأجزم أنه مل يأت  خاصة املختارالبيت

وعند إنعامي النظر فيه طويال ويغلب على ظين أنه من السهل املمتنع، ، من فراغ

 فجاءت هذه الورقة ، حافال بالنكات، ويستحق أن يفرد بدراسة بالغيةهوجدت

                                                           

ـــه مـــن عبيـــد الـــشعر : " قـــول عنـــه األصـــمعيي) ١( اء، دينء ّال أنـــه كـــان شـــاعرا هجـــإ، " إن

-فبلغ من دناءة نفسه أنه أتى كعب بن زهـري : " النفس، يقول عنه صاحب األغاين

 قـــد علمـــت روايـــيت لكـــم أهـــل البيـــت :فقـــال لـــه - زهـــريوكـــان احلطيئـــة راويـــة زهـــري وآل

 فلو قلـت شـعرا تـذكر فيـه نفـسك ، وقد ذهب الفحول غريي وغريك،وانقطاعي إليكم

   فإن الناس ألشعاركم أروى وإليها أسرع فقال كعب...وتضعين موضعا بعدك

ُفمن للقوايف شا�ا من حيوكها  َ ْ َ َ ُإذا ما ثـوى كعب وفـوز جرول... َ َ ّْ َ َ َ ٌ ََ  

ًفيتك ال تلقى من الناس واحدا َك َ ََ ُتـنخل منها مثل ما نـتنخل... ُ ََّ َََّ ََ  

ُنقول فال نعيا بشيء نقوله               ٍ
ْ ُومن قائليها من يسيء وجيمل ... ُ

ِ
ُْ ُ ْ َ

  .١٥٧ص /٢" ِ

   بريوت- دار الفكر /مسري جابر: حتقيق ، ١٤٩ص /٢: يب الفرج األصفهاينأل األغاين) ٢(

  الطبعة الثانية

 نــشرت  حتــت مقالــه بعنــوان ســاعة مــع احلطيئــة،طــه حــسني. ديث األربعــاء دحــينظــر ) ٣(

وفيهـــا حـــديث مـــاتع عـــن شـــعر هـــذا . م١٩٣٥ إبريـــل مـــن عـــام١٧جبريـــدة اجلهـــاد يف 

  . ١٥٢ -١٤٥ص : الفحل 



      
 

   

 

٨٩٥

 حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني   

 طيئة أنموذجابيت احل من بالغة البناء الشعري الفصيح  

ْعلى الرغمخمدرات معانيه وأسراره، بعض لثام عن لتميط ال   سهولته ووضوحه منَّ

 ،جهود السابقني قبس من أنه  وإن كان غري مسبوق إالليعمو ،وقرب معناه

 أمثال اآلمدي ؛أصحاب مدرسة التحليل األديب الذوقي واحلس البالغي

اعة وشيخنا واجلرجاين والزخمشري وابن أيب اإلصبع وابن الزبري الغرناطي وابن مج

يف  يسهملعله ، صدر  ورد، وعنهمعينهمعلى  ،أيب موسى وغريهم كثري. د

  . واهللا اهلادي إىل سواء السبيل،الطريقزوايا املعتمة يف هذا ال عض بإضاءة

يف النص  روعي أنه مىت ال يكاد خيتلف اثنان من ذوي الذوق العايل

 ،وقصدا، وسلم مما يعاب  وجرسا حال اللفظ مع معناه على أمته نظمااإلبداعي

!  غالبا خيلو، ولو خال من فنون البديع والصورة، وال يكاد حقافهو الشعر

إذا أنشدته " ، والشعر الذي هو الشعر، هو الذيِّفالشعر تعبري فين مصور

فهو الشعر وما كان كذلك، !! هذا هذا: ، فقلتعلى شيءوضعت فيه اليد 

 الشريف، والذي ال جتده إال يف شعر ، والنمط العايلالشاعر، والكالم الفاخر

"الفحول البزل، مث املطبوعني الذين يلهمون القول إهلاما
)١(

 ويدل له ويشهد .

)ه٢٨٥(قول المبردعليه 
 )٢(

: "  واصفا اللفظ يف سياقه الرتكييب، ال اإلفرادي

                                                           

  .٨٩-٨٨ص: الئل اإلعجازد) ١(

ـــــاس حمل كامـــــل يف اللغـــــة واألدبال) ٢( ـــــو العب ـــــد املـــــربد، أب ـــــن يزي ـــــوىف(مـــــد ب : )هــــــ٢٨٥: املت

الطبعـــة ،  القــاهرة–دار الفكـــر العــريب ، حممــد أبـــو الفــضل إبــراهيم: احملقــق، ٢٧ص/١

  ١٩٩٧ - هـ ١٤١٧الثالثة 



      
 

   

 

٨٩٦

 حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني   

 طيئة أنموذجابيت احل من بالغة البناء الشعري الفصيح  

فمن ألفاظ العرب
)١(

 ،ة املفهمة، احلسنة الوصف، اجلميلة الرصفبالبينة القري 

لحطيئةقول ا
)٢(

  : من الطويل:

  ٍ إن تأته في صنيعة،ذاك فتىو

  

   ال تأته بشفيع،إلى ماله  

 ، يف سفر بن دفاع احلنفياطريف لقي الحطيئةومناسبة قول النص أن   

فاصحبين : قال. أريد اللنب والتمر: يكة؟ قالأين تريد يا أبا مل: فقال له طريف

  ًفسار به إىل اليمامة، فأقام عنده حينا، فأعطاه وأكرمه؛ . فلك ذلك عندي

  

  : مادحاالحطيئة فأنشد

ُســــــــــــــرينا فلمــــــــــــــا أن أتينــــــــــــــا بــــــــــــــالده ْ  

  

  ِرتعنـــــــــــــــــا خبـــــــــــــــــري مريـــــــــــــــــعأقمنـــــــــــــــــا وأ  

  
ِرأى ا�ـــــــــد والـــــــــدفاع يبنيـــــــــه فـــــــــابتىن

ُ َ  

  

َّإىل كـــــــــــــــل بنيـــــــــــــــان أشـــــــــــــــم رفيــــــــــــــــع   ِ ِّ  

  
َتفرســـــــــــت فيـــــــــــه اخلـــــــــــري ملـــــــــــا رأيتـــــــــــه ُ  

  

ُملــــــــــــا ورث الــــــــــــدفاع غــــــــــــري مــــــــــــضيع   َ  

  
ُفتــــــى غيــــــر ُ مفــــــراح إذا اخلــــــري مــــــسهً ُ  

  

ــــــات الــــــدهر غــــــري جــــــزوع   ُومــــــن نائب
ِ ِ  

  
ـــات ٍ الفحـــل كـــم مـــن جنيبـــةِعـــدو بن ِ  

  

   بنجيــــــــــــعَوكومــــــــــــاء قــــــــــــد ضــــــــــــرجتها  

  
ِوذاك فتــــــى إن تأتــــــه فــــــي صــــــنيعة ً  

  

ِإلـــــــــــى مالـــــــــــه ال تأتـــــــــــه بـــــــــــشفيع   ِ  

  
  

                                                           

  .قصد حاهلا يف الرتكيب والنظم، بدليل الشواهد اليت ساقهاي) ١(

خمتارات شعراء وردت يف  ومناسبة النص .لصنيعة: ويف رواية. ٨٦ص : يوان احلطيئة د) ٢(

: املتــوىف(ضياء الــدين أبــو الــسعادات املعــروف بــابن الــشجري لــن الــشجري العــرب البــ

   م١٩٢٥-ه ١/١٣٤٤مصرطمطبعة االعتماد، ٣/٣٥:)هـ٥٤٢



      
 

   

 

٨٩٧

 حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني   

 طيئة أنموذجابيت احل من بالغة البناء الشعري الفصيح  

عنترةوكذلك قول 
)١(

 : من الكامل:

َّخيربك من شهد الوقيعة أنين َ َْ َ ِ َ ْ َ
ِ
ْ
ِ ُ  

  

ِأغشى الوغى وأعف عند املغنم   َْ
َ

ِ ُِّ َ ََ َ َ ْ  

فالغنيمة ليست من وكدي، . أي أطلب أعناق الرجال ال رقاب املال: املعىن  

وال غرو . ة واإلقدام وإحراز النصر مركوزان يف طبعي، ومها مسيت ومهيتوالشجاع

   من الكامل :فهو القائل 

   

َّولقد أبيت على الط َ ُ َ ُوى وأظلهَََ َُّ ََ  

  

ِحىت أنال ب   َ َ ّ ِه كرمي املأكلَ َ َ
َ َ

ِ  

    

وكانوا يرون الفضيلة عند : " وفي زهر األكم في األمثال والحكم

وهذا املعىن  "مث أردف" ّاللقاء إمنا هي يف االهتمام بضرب اهلام دون مجع احلطام

وقد أكثر الشعراء يف هذا .  وأوضحه-يعين عنرتة– هو الذي نبه عليه األول

"املعىن
)٢(

  . من بعده 

                                                           

 مـن معلقتـه املـشهورة وقبلـه ومتـصل )وقـع ( مـادة، وأساس البالغـة٢٠٩ ص :يف ديوانه )١(

  :به

ٍهال سألت اخليل يا ابنة مالك           َ َ
ِ َ َ َّ ِإن كنت جاه... َ ْ ِ مبا مل تعلميًلةِ َ َ  

  �د تعاوره الكماة مكلم... إذا ال أزال على راحلة سابح          

  يأوي إىل حصد القسي عرمرم... طورا جيرد للطعان وتارة            

زهــر األكــم يف األمثــال واحلكــم للحــسن بــن مــسعود بــن حممــد، أبــو علــي، نــور الــدين  )٢(

 د حممــد حجــي، د حممــد األخــضر: قــقاحمل.٢٢٨ص/١: )هـــ١١٠٢: املتــوىف(اليوســي 

األوىل، : الطبعــــة،  املغــــرب– دار الثقافــــة، الــــدار البيــــضاء -الــــشركة اجلديــــدة : الناشــــر

   م١٩٨١ - هـ ١٤٠١



      
 

   

 

٨٩٨

 حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني   

 طيئة أنموذجابيت احل من بالغة البناء الشعري الفصيح  

ًأخذا عمن قبله،) ه٢٣١( ول أبي تمامقومن ذلك   تعريضا بذوي ْ

فزاد عليه وهذبه السلطان،
)١(

    من البسيط:

َّإن األسود أسود الغاب مه ِ ِ َ َُ ُ ِيوم الكريهة يف     ُتهاَّ
ِوب ال السلبُاملسلَ ََّ ِ  

فأخذه
)٢(

ُقصر  ف، ،  عن أيب متام)ه٣٥٤ ( المتنبي   من الطويل :دونهَ

ٍأيا أسدا يف جسمه روح ضيغم َ َ ُ
ِ ِ ِ ً َ َ َ  

  

ُوكـــــــــــم أســـــــــــد أرواحهـــــــــــن كـــــــــــالب  
ِ َّ َُ ُ َ ٍُ

ُ َ
)٣(

  

ّ، أن املعتد به يف نظره يف البناء الشعري اجليد قول المبردويظهر من   

، ولو مل حيمل صورة جاحمة  وهدف سام عفيفهو ما حيمله من معىن شريف،

خري " قول عبد القاهر؛ يشهد له ظالل كثيفةو، جملجلة ذات أذيال طويلة

ِّالشعر ما دل على حكمة يقبلها العقل، وأدب جيب به الفضل، وموعظة تروض  ُ ٍ ٍِ
ُ ْ ّ

ُمجاح اهلوى وتبعث على التقوى، وتبني موضع القبح واحلسن يف األفعال،  ُ ُّ

ْوتـفصل  "بني احملمود واملذموم من اخلصالَ
)٤(

فالقصدية االجتماعية ؛  

َاألخالقية القيمية ذات حضور مهم عند النقدة القدماء
بيت (، فالبيتان كالمهاِ

 يف الفضائل النفسية، فبيت احلطيئة ليس فيه صورة، وال )عنرتةبيت حلطيئة وا

ظ الصوتية، فتؤثر عناية بالصناعة اللفظية، اليت تعتمد على توظيف طاقات اللف

                                                           

:  ، من قصيدته املشهورة٢٢ص : وديوان أيب متام. ٣٨٦/ ٢: نظر التذكرة احلمدونيةي) ١(

  .....السيف أصدق

  .مطبعة عيسى البايب احلليب ١٧٩ص : نظر الوساطة للجرجايني) ٢(

ـــهمـــن أمســـاء األســـد ،: الـــضيغم ، ٢/٢٤٣:  ديـــوان املتنـــيب)٣( أرواحهـــن كـــالب، :  ويف قول

أنــت أســد ، ومهتــك مهــة :  يقــول .أرواحهــن أرواح كــالب: حــذف مــضاف، والتقــدير

ّاألســود ، واألســد يوصــف بعلــو اهلمــة ، ألنــه ال يأكــل إال مــن فريــسته ، وال يأكــل ممــا 

   .٣٤٠ص : ينظر شرح ديوان املتنيب للواحدي. افرتس غريه

  . القاهرة-حممود شاكر، طبع مكتبة املدين: ، ت٢٧٢-٢٧١ص: سرار البالغةأ) ٤(



      
 

   

 

٨٩٩

 حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني   

 طيئة أنموذجابيت احل من بالغة البناء الشعري الفصيح  

؛ كمسلم على املوسيقى الداخلية، من جناس وحنوه، كما هي يف شعر املولدين

خير الشعر ما معناه إلى  : "ولذا قيلمنكشف املعىن يف الظاهر؛ بن الوليد، 

"قلبك أسرع من لفظه إلى سمعك
)١(

، لكنه عميق الداللة يف الباطن، أعين  

 املختبئة خلف الرتاكيب، حىت عناه الواسع مب)معىن املعىن(ما حيمل من دالالت 

، يعرب عن قيمة )احلسنة الوصف، اجلميلة الرصف: (استحق وصف املربد

وهب سجية دون تكلف، ُأخالقية عالية عند العرب، عن اجلود والسخاء، ي

، معتمدا على تقابل كا، مشحون بالدالالت البالغيةْ سبٌوهو بيت متين

، وهو يبعث رسالة ضمنية، )ن معنويّحمس(لطيف يف وعاء طباق السلب

فحواها قول اآلخر
)٢(

  : من البسيط:

ٍيلقى العفاة مبا يـرجون من أمل َ ْ َ َ
ِ َ ْ

ِ َ ُ  

  

ِقـبل السؤال وال يـبغي به    ْ َْ َ
ِ َ ُّ َ   ََمثناَ

وذي بعض الوقفات جتود لنا ببعض خمدرات املعاين احلسان يف   

خري الشعر " صباحات وجوه األلفاظ يف مأنوس النظم، على حد قول األصمعي

"بعد مطاولةمعناه ما أعطاك 
)٣(

شىت، "أي ما جاد بسبب جودة سبكه بـمعان  

                                                           

 القاســـم احلـــسني بـــن حممـــد املعـــروف  أليبحماضـــرات األدبـــاء وحمـــاورات الـــشعراء والبلغـــاء)١(

رقم بن أيب شركة دار األ: الناشر. ١٢٤ص/١: )هـ٥٠٢: املتوىف (األصفهاينبالراغب 

   هـ١٤٢٠ ،١/ ط بريوت–األرقم 

نقلــه ومل يــسم )هـــ٦١٦: املتــوىف( البقــاء عبــد اهللا العكــربي  أليبشــرح ديــوان املتنــيب ينظــر )٢(

  .٣/٣٩:قائله

   بريوت-دار املعرفة  وصاحباه، مصطفى السقا: احملقق

بــن الواحـد بــن حتريـر التحبـري يف صــناعة الـشعر والنثــر وبيـان إعجــاز القـرآن لعبــد العظـيم )٣(

، ٤٥٥ص):هــــ٦٥٤: املتـــوىف(ظـــافر ابـــن أيب اإلصـــبع العـــدواين، البغـــدادي مث املـــصري 

 ا�لـس األعلـى للـشئون -اجلمهورية العربية املتحدة/الدكتور حفين حممد شرف: حتقيق

  .اإلسالمية



      
 

   

 

٩٠٠

 حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني   

 طيئة أنموذجابيت احل من بالغة البناء الشعري الفصيح  

"حيتاج الناظر فيه إىل تأويالت عدة، وترجيح ما يرتجح بالدليل
)١(

وإذا كان  ،

؛ وهو أن يأيت الشاعر ببيت )االتساع(األداء األديب �ذا الشكل دخل يف باب 

، وحبسب ما حتتمله ألفاظهيتسع يف التأويل على قدر قوى الناظر فيه
) ٢(

 ،

 مقصورا على البيت منفصال عن سياقه  هذا النظر والفحصكوني بشرط أن ال

وهنا تربز مهمة النقاد . ، أو من وجوهسباقا وحلاقا؛ فهو ملتحم به من كل وجه

 ، ورصد ما بينهما من عالقات،في تثوير عبارات السياقنافذ البصرية 

 بتجسيد احلالة اإلبداعية اجلمالية األدبيةحال قيامه  فالسياق بأنشطته املختلفة

عناصر النشاط اللغوي من ناحية، وعناصر املوقف النفسي "جيمع بني 

النظم يف ذاكرة  �ا الدالالت اليت يلقيكما أن  ؛ "خرىاالجتماعي من ناحية أ

َّ بأية حال من األحوال عن السياق الذي املخاطب وحسه وقلبه ال ميكن فصلها

 وما صاحبه من مالبسات فيهتعرض
)٣(

.  

 - وهو من مدرسة عبيد الشعر- الحطيئةبيت أن يكون وال عجب 

 : "الذي يقولهو ، فاللمليئا باإلشارات والدالالت والظمن هذا القبيل، 

َّخير الشعر الحولي المنق ُ
ِ
ْ َ ّح المحكُ َ "كُ

)٤(
، مجلة ) وذاك فىت(قوله : ؛ وتأمل 

: ؛ أيحامسية مستأنفة بالواو، تفيد دميومة احلكم الذي اشتملت عليه للممدو

قل نظريه يف معاين الفتوة والرجولة، ميز املمدوح أكمل متييز وأشار إىل بعد 

                                                           

  .٤٥٥ص:  املصدر السابق )١(

ــــسابع اهلجــــريني داجت) ٢( ــــسادس وال ــــد اللطيــــف .اهــــات النقــــد خــــالل القــــرنني ال  حممــــد عب

  .ه١/١٤٠٤ بريوت، ط–، دار األندلس ٩٧ص:مصطفى

. م اللغـة مقدمـة للقـارئ العـريب دعل، و١٠٠ص : ينظر مدخل إىل علم اجلمال األديب) ٣(

  .٢٦٥ص : السعران

  ٥ص: والشعر والشعراء البن قتيبة. ٢١٩، ١١٧/ ١: بيان والتبينيال) ٤(



      
 

   

 

٩٠١

 حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني   

 طيئة أنموذجابيت احل من بالغة البناء الشعري الفصيح  

ة أخالقية بتعريف املسند إليه باسم اإلشارة للبعيدمنزلته، يف فضيل
)١(

 بغض  

معىن "ن  أل؛ )وذاك: (يف قوله) متوسطا أو قريبا أو بعيدا(النظر عن نسبة البعد 

يلقي ...البعد والقرب الكامن يف أمساء اإلشارة معىن طيع خاضع لسياق الكالم

يف رياضة ما دام الذي يصوغ األسلوب من ذوي البصر .. بظالل خمتلفة

"الرتاكيب
)٢(

بكل تداعيا�ا وإحياءا�ا وظالهلا يف ) الفتوة(، وأدجمها إدماجا مبعىن 

 وهو من ..، وما حتمله من معان كرمية من قوة ونشاط وسخاء)الفىت(لفظ 

األلفاظ ذات الصبغة الداللية الشمولية حبسب تقسيمات اهلنود القدماء، فيكرب 

مقامه يف سياقه 
)٣(

 ألن فكرة الرتادف، – مثال) وذاك غالم(، ال يف لفظ 

                                                           

ِعد انطقاولدى الب: ول ابن مالك يف األلفيةلق) ١( ْ بالكاف حرفاً  دون المٍ  أو معه...ْ َ.  

  .٧ مكتبة وهبة ط٢٠٣ص: حممد أبو موسى. صائص الرتاكيب دخ) ٢(

ِالفــيت، كغــين )٣( َِ ُّ ٍالــشاب مــن كــل شــيء: َ
ِّ ُّ َالفــىتو ،َّ ِ يف األصــل يقــال للــشاب احلــديث والفتــاةَ ِّ ُ ِ ْ ِ 

ِ ويف.ريان ماء الشباب، مرحلة ما بني املراهقة والرجولة
ِ التـنزيل العزيز َ َِ ْ َقالوا مسعنا فىت {َّْ ََ ُ

ـــراهيم ِيـــذكرهم يـقـــال لـــه إبـ
َ ْ ُِ َ ِ مث اســـتعري للعبـــد ،٦٠: األنبيـــاء}َُ

ْ َْ َ
ِ
ُ َوإن كانـــواألمـــة َّ ِ

ني ْ شـــيخاَ

ِ جمازا لتسميتهكبريين،
َ
ِ
ْ َ ً َ باسم ما كانماَ َ ِ ِ عليهاْ

َال يوقران تـوقري الكبـار لرقيتهمـاوأل�ما  ،ََْ
ِ ْ َ ،

َُّالفتــوة(و ِبالــضم والتــشديد) ُُ َّ ُالكــرم( ِّ َ َوالــسخاء، هــذا لغــة؛ ) َ ُ َ َ ُ الــسخي : فــالفىت مــن معانيــهَّ

ِوذو النجدة واخلادم َْ َ ِ ويف التـنزيل العزيز ،َُ َِ ْ َّْ ِ
َقال لفتاه آتنا غـداءنا{َ ، وعنـد ٦٢: الكهـف}َ

يف اللغـــــة الـــــسخاء والكـــــرم، ويف اصـــــطالح أهـــــل :  الفتـــــوة: "اجلرجـــــاين يف التعريفـــــات

ُوصاحب الفتـوة، يقال لـه ."هي أن تؤثر اخللق على نفسك بالدنيا واآلخرة: ةاحلقيق َ ُ َّ ُُ ُ
ِ :

ْالفىت، ومنه ِ َ َ ّال فـىت إال علي؛و: َ ّ َ َ ِ وقول الشاعر. رضي اهللا عنهَ ِ َفإن فىت الفتيان من راح   :ُ َ َ ّ

َواغتذى ٍلضر عدو  َْ ِ أَو لنـفع صديق ّ ِ
َ ِ ْ َ  

ِوعبـــر عنـهــا يف الــشريعة مبكــار ِِ َّ َ َْ َُ ٌم األخــالق، وهلــم يف التـعبــري عنـهــا أَلفــاظ خمتلفــة واملــآل واحــدِّ ِ ُ ٌ َُ َْ ٌ ْ َ َْ ِ ْ َُّ ِ َ َ
ِ

ْ
ِ ،

وينظر علـم الداللـة والنظريـات الدالليـة احلديثـة لـدكتور . ينظر الصحاح، وتاج العروس

  م ١/٢٠٠٩ط/  زهراء الشرق١٤ص: حسام البهنساوي



      
 

   

 

٩٠٢

 حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني   

 طيئة أنموذجابيت احل من بالغة البناء الشعري الفصيح  

يف واستواء األلفاظ يف الداللة حال االستعمال غري مقبولة يف النظم العايل، و

النقد الراشدرؤية 
)١(

 الذي عيب على ليلى األخيلية يف مدحها للحجاج– 
)٢(

 

  من الطويل:حني قالـت 

ًإذا هبط احلجاج أرضا مريضة ً ُ ّ َ  

  

َتـتبع أقصى دائها ف   َ َشفاها َََّ َ  

ِ شفاها من الداء العضال الذي �ا   َّ ِ َ ُ َّ َ َ َ  

  

ّغالم إذا هز   َ ٌّ َ القناة سقاها ُ َ َ  

ُُسقاها فـرواها بشرب سجاله   َ
ِ ٍِ

ْ
ِ َ ََََّ َ َ  

  

َدماء رج   َِ
ُ

ََال حيلبون صراهاِ َ َُُْ
ٍ  

 تعريضا باحلجاج، وقد أصابت ، لتعنيه، وما تريد غريه-  يف ظين– وإ�ا  

وما أخطأت؛ ليقينها أنه فيه من النزغ ما فيه، ولفظ الغالم
)٣(

بكل إحياءاته  

  سياق اآلية الكرمية من يف عنههي اإلحياءات الصادرة كما ،أن يطلق عليهحري 

َََفانطلق:(قوله تعاىل ُا حتى إذا لقيا غالما فـقتـلهَ ََ َ َ ً ُ َ
َِ َ ِ َّ َََّوأما ( :، وقوله٧٤:الكهف) َ

ًاْلغالم فكان أبـواه مؤمنـين فخشينا أن يـرهقهما طغيانا وكفرا  ْْ َُ ََ ً َ ُ َ ُ
ِ
ْ ُ ُ ََ ََ َ ُِ َ َ َِ ْ

ِ ْ َ َ ُ ُ

كاشفة عن أسرار  أوعية املعاين، وال واأللفاظ، بكل تبعاته٨٠:الكهف))٨٠(

طرته وذكائه وعلمه بأسرار اللسان العريب  بفأدرك الحجاجالقلوب، وقد 

                                                           

: ازي حـني عـرض ملثـل قـول احلطيئـةنظر �اية اإلجيـاز ودرايـة اإلعجـاز لفخـر الـدين الـري) ١(

  .٤٨-٤٥ص...: دع املكارم ال ترحل لبغيتها

: ت،٢٤٩ص/١١: األغــــاين أليب الفــــرج األصــــفهاين، و٥٦ص:  ديــــوان ليلــــى األخيليــــة)٢(

. ٤٩ص/ ١:، واألمايل أليب علي القايل بريوت، الطبعة الثانية- دار الفكرمسري جابر،

  :عدهويف رواية آخرى للبيت الثالث، أو شيء ب

َّسقاها دماء املارقني وعلها                   َ َ
ِ

َ َ َ إذا مجحت يوما وخيف أذاها...َ
ِ ً ْ ََ  

الغــني والــالم : " قــال ابــن فــارسوهــو الــصيب مــن حــني يولــد إىل أن يقــارب ســن البلــوغ،)٣(

ِواملـــيم أصـــل صـــحيح يـــدل علـــى حداثـــة وهـــيج شـــهوة ْ َ
ٍ

َ ُّ ٌ ُّمـــن ذلـــك الغـــالم، هـــو الطـــار . ٌ ُ

ِالــشارب . هـــاج واشــتدت شـــهوته للجمـــاع:  اإلنـــسان وغــريه)علــى وزن علـــم(ِ وغلـــم ".َّ

  ).غلم(معجم مقاييس اللغة مادة 



      
 

   

 

٩٠٣

 حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني   

 طيئة أنموذجابيت احل من بالغة البناء الشعري الفصيح  

 أنه ال يناسب - كما نقل املربد وغريه- ودالالت األلفاظ وظالهلا وتداعيا�ا 

"اممه : قويل، غالم:ال تقويل: "املقام، فقال هلا
)١(

 .  

 به فأفاد) فىت(قوله يف ّمنكرا   لفظا)املسند( باخلرب وجاء الحطيئة

 وشتان ما بني لفظي ، وحسن استفتاح، مع حالوة جرسالتفخيم والتعظيم

:  أراد به الرجل كامل الرجولة، ومل يقل!!جرسا ومعىن وإحياء) غالم وفىت(

امرؤ
)٢(

َتفرست فيه اخلري ملا : ( قولهمن سباق النصإخل، يشهد له ... أو حبر أو  ُ
ُفىت غري مفراح إذا اخلري مسه(وقوله حبذف املسند إليه  ،)رأيته ًُ عدو بنات (، )ُ

؛ إلنشاء املدح باإلخبار باللفظ نفسه وما تعلق به من الصفات، ...)فحلال

، وكأ�ا ذات كيان شامخ منفرد عن متمايزة بتكرار احلذفعلى وجه تعدادها 

غريها يف شخصه، قيام واحدة فيه تسد مسد أخوا�ا، فكيف إذا اجتمعن كلهن 

فتوة من قريب، تدل على علو املمدوح يف الفضائل، داال على معىن ال! فيه؟

                                                           

: ، والعقـد الفريـد٢٤٤ص/١١:يب الفرج  ألاألغاين و،٢٤٢ص/١: ينظر الكامل للمربد)١(

  . ٢١٩ص /١

  :٧٦٥ص/ ٣، يف زهر اآلداب )امرؤ(قد ورد البيت يف راوية أخرى بلفظ و) ٢(

  إىل بابه ال تأته بشفيع ...   عظيمةيفإن تأته   امرؤوذاك       

قـــدرا يف هــذا الـــشأن، لكــن شـــتان مــا بينهمـــا جرســا وداللـــة ) الفــىت(ّوهــو ال يقـــل عــن لفـــظ 

ُمرؤ الرجل  ككرم  ميرؤ: فهو مأخوذ من!! وظالال َُ ُ َُْ َ َ َ ُ ًَمروءة َ ٌبضم امليم فـهو مريء على ، ُُ ِ َ َ ُ َ

ٍفعيـــل ِ َِْأي ذو مـــروءة وإنـــ؛ َ َ ُ ُ ٍَِّسانية ُ َاملـــروءة و. َ َ
َّاإلنـــسانية وكمـــال الرجوليـــة:  َِّ ُّ ُ َ ِ ْ ُواملـــرء. ِ كلمـــة : ْ

ِمثلثــة املــيم َّ ً اإلنــسان رجــال كــان أَو ؛ يقــصد مبهمــامــرأَة اُ واألنثــى،الفــتح هــو القيــاس، وُ ُ َ ُ ِ

ًامرأَة َويف حديث علي رضي اهللا عنه ملا تـزوج فاطمة عليهمالرجل، :، ويطلق ويراد به َ َََّ ّ ّ
ِ
ا َ

ًالسالم، قال له يهودي أَراد َأن يبتاع منه ثيابا ِ
َ ٌَّ ِ

ً تـزوجت امرأَة دلق: ُ ََّ ْ َْ ًيريد امـرأَة كاملـة، . ََ َ ِ ً

ّفالن رجل ، َأي كامل يف الرجال: ُكما يقال ٌ ٌ
ِ

ُ َ ٌ   .مرأ: ينظر تاج العروس، مادة. ُ



      
 

   

 

٩٠٤

 حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني   

 طيئة أنموذجابيت احل من بالغة البناء الشعري الفصيح  

ناشرا �ا أنسام الشباب والقوة، يف مرحلتها
)١(

، نازعا عنها معىن الطيش والنزغ؛ 

 يف تعليقه على قوله تعاىل قول الشعراويّإذ هو متوقع يف إبا�ا، ويشهد له 

ْإنـهم فتـية آمنوا بربهم( ِِّْ ٌَ
ِ َُ َ ْ

ِ
ُ حظ هنا أن هؤالء املؤمنني الذين لون: ١٣: الكهف)َِّ

ْضحوا ب َّ ُّكل شيء وفروا بدينهمَ ّ وهو مظنة - ما زالوا يف مرحلة الشبابوهم  ،ِّ

ُاالنشغال بالدنيا واحلرص على متعها ْ
َانشغلوا بدينهم منذ صغرهم ليكونوا ...- ِ ِ

ًقدوة ومثال للشباب املؤمن يف كل زمان ومكان َْ
 )٢(

ًوهَنـُ؛ م  ا بكماهلا فيه عقال ِّ

  .  نفسَومروءة وكرم

                                                           

مـسلك هـي : وقيـل ،َ بني طوري املراهقة والرجولـة والنجـدة، وهي ماََّالشبابفرتة الفتوة و)١(

َْأَو نظام ينمي خلق الشجاعة والنجدة يف الفىت ِ َ ويف كتـاب  ٢/٦٧٣:املعجـم الوسـيط ،َ

َّعبد اهللا بن بـري بـن عبـد اجلبـار املقدسـي األصـل املـصري، أبـو ل" يف التعريب واملعرب"
َألن الفـــىت وقـــت مـــن الـــسن : ")هــــ٥٨٢: املتـــوىف(حممـــد، ابـــن أيب الـــوحش  َْ َ ، ٥٧ص" ِ

أمل تـر أن الـدهر :  وقد قيـل.  بريوت– مؤسسة الرسالة ،إبراهيم السامرائي. د: احملقق

  لغاريه دائباوأن الفىت يسعى .. يوم وليلة

َســـلمة بـــن :  اإلبانـــة يف اللغـــة العربيـــة املؤلـــفينظـــر. الـــبطن والفـــرج ومهـــا األجوفـــان: الغــاران و َ
ُمسلم العوتيب الصحاري َْ

ِ
ْ نصرت عبد .  د-يفة عبد الكرمي خل. د: احملقق. ٤٢ص/٢: ُ

: الناشــر، جاســر أبـو صـفية.  د-حممــد حـسن عـواد .  د-صـالح جـرار .  د-الـرمحن 

 - هــــ ١٤٢٠األوىل، : الطبعـــة، ســـلطنة عمـــان/مـــسقط/وزارة الـــرتاث القـــومي والثقافـــة

   م١٩٩٩

ــــــــــشعراوي )٢( ــــــــــشعراوي  حمل اخلــــــــــواطر–تفــــــــــسري ال : )هـــــــــــ١٤١٨: املتــــــــــوىف(مــــــــــد متــــــــــويل ال

ص /٣: ، وينظــر أضــواء البيــان للــشنقيطي أخبــار اليــوممطــابع: الناشـر.٨٨٥٨ص/١٣

٢٠٧،  



      
 

   

 

٩٠٥

 حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني   

 طيئة أنموذجابيت احل من بالغة البناء الشعري الفصيح  

غة هذا النوع من احلذف يف سباق البيت على ومثله يف إثبات بال

 قول النابغةالوجه الذي ذكرت، 
)١(

  من الطويل:  

   غري أنهأخالقه فىت كملت

  

  جواد فما يبقي من املال باقيا   

ِفـىت، مت فيه    
َّ ً ُّما يسرَ ُ صديقهَ َ  

  

ُعلى أن فيه ما يسيء    ُ َعاديااألّ
ِ  

سلمة بن يزيدقول و  
)٢(

   من الطويل:يرثى أخاه ألمه قيس بن سلمة 

  فال يبعدنك اهللا إما تركتنا

  

  محيدا وأودى بعدك ا�د والفخر  

 السيف يف الروع فىت كان يعطى  

  هَّحق

  ب الداعي وتشقى به اجلزر َّإذا ثو  

   الغىن من صديقهنيهْفىت كان يد   

  

  إذا ما هو استغىن ويبعده الفقر   

  ىَرُا وال يـ املال رحبُّفىت ال يعد  

  

  ن نال ماال وال كرب إله جفوة   

   فنعم مناخ الضيف كان إذا سرت  

  

  ا سرت مشال وأمست ال يعرجه  

   ومأوى اليتامى املمحلني إذا انتهوا  

  

  إىل بابه سغبا وقد قحط القطر  

، وجاء الشعراء كما ترى به، ومل يريدوا به إال الرجل، )فىت(جاء احلطيئة بلفظ   

وقد قيل
)٣(

:  

  ًما وهب اهللا المرئ هبة

  

  أفضل من عقل ومن أدبه  

  ُ فإن فقدامجال الفىتمها   

  

ُففقده للحياة أمجل به  
ِ  

                                                             

دار �ـضة مـصر  ٤٧٦ص/٨:مد سـيد طنطـاوي حملالتفسري الوسيط للقرآن الكرميظر ين) ١(

   .٨٨٥٢ص/١٤: ، وتفسري الشعراوي القاهرة–للطباعة والنشر والتوزيع، الفجالة 

  .١٠١ص : يوان النابغة الذبيايند) ٢(

ُسلمة بــن مــسلم العــوتيب الــصحاري لــعربيــةاإلبانــة يف اللغــة ال)٣( َْ
ِ
ْ ُ َ . د: احملقــق، ٥٠٢ص /٣:َ

حممــد حــسن .  د-صــالح جــرار .  د-نــصرت عبــد الــرمحن .  د-عبــد الكــرمي خليفــة 

 - مــــسقط -وزارة الــــرتاث القــــومي والثقافــــة : الناشــــر، جاســــر أبــــو صــــفية.  د-عــــواد 

   م١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠األوىل، : الطبعة، سلطنة عمان



      
 

   

 

٩٠٦

 حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني   

 طيئة أنموذجابيت احل من بالغة البناء الشعري الفصيح  

الحكيم المتنبييريدون الرجل كامل الرجولة، وصدق 
)١(

    من الطويل:

ُوما احلسن يف  ُ َوجه الفىتَ ِ
َُ شرفا لهَ ً َ َ  

  

ِِإذا مل يكن يف فعله واخلالئق   ِ
َ َ

ِ ِ ُ َ َ ِ  

ّوقد جتفو طباع الكرمي يوما أو تتغري أو تنزوي لعارض؛ كما قال أحدهم   ُ
)٢(

 من :

  الكامل

  ٌرةْ نفٍك من كرميَّوحشنُال ي

  

ُمِرْضِ اخلُ وهو اجلوادينبو الفتى  
)٣(

  

  هَّ به وتأنْفإذا نبا فارفق  

  

   األكرمُحىت تعود له الطباع  

وفي تهذيب اللغة ،  مجلة، لكن ال ينقصه درجةّوذا يؤخره يف سلم الفضائل  

ُقال القتييب: " لألزهري َ ِّليس الفىت مبعىن الشاب و: َ َْ
ِ َْ َ َْاحلدث، إمنا هو مبعىن َْ

ِ
َ ُ

َّ ِ
َ

َالكامل اجلزل من الرجال ِّ ْ
ِ َ ْ

)٤(
َِدلك على ذلكي  ِقول الشاعر ُّ َّ    من الكامل:َ

ٍإن الفىت محال كل ملمة َّ ُِ ِّ ُ َّ َْ َ َْليس الف    ِ ِىت مبنعم الشبانْ ُّ َّ ُِ  

                                                           

: احملقــق. ٥ص/ ٤: البقــاء عبــد اهللا بــن احلــسني العكــربي أليبشــرح ديــوان املتنــيب ينظــر )١(

   بريوت-دار املعرفة : الناشر، عبد احلفيظ شليب/إبراهيم األبياري/مصطفى السقا

حماضـــرات األدبـــاء وحمـــاورات الـــشعراء " يف )هــــ٥٠٢: املتـــوىف( ذكـــره الراغـــب األصـــفهاين)٢(

 –شــــركة دار األرقــــم بــــن أيب األرقــــم : الناشــــر .٦٣٤ص/١:ومل يــــسم قائلــــه" والبلغــــاء

   هـ١٤٢٠األوىل، : الطبعة بريوت

ُِاخلضرم)٣( ْ
  .السيد العظيم، كثري العطاء، والواسع من كل شيء: ِ

 ورمبــا أطلــق وأريــد بــه اإلنــسان بغــض النظــر عــن عمــره، وعــن صــفاته صــاحلا أو طاحلــا، )٤(

  :  زهريويشهد له قول

  ِومل يبق إال صورة اللحم والدم.. .لسان الفىت نصف ونصف فؤاده 

  !؟ وضاق �ا الصدرً،إذا حشرجت يوما... أماوي، ما يغين الثراء عن الفىت  :وقال حامت

ْلعمرك إن املوت ما أخطأ الفىت  :قال طرفةو َ ّ ُ ِلكالطول املرخى وثنياه باليد... ْ
ُ ُْ

ِ  

ُّقال الربيع بن ضبيع الفزاري ِ َ َإذا عاش الفىت مائتني  :َ َْ َ َ َ ُفقد ذهب البشاشة والفتاء  ً عاماِ ََ ُ َ َ َ َ َ ْ  



      
 

   

 

٩٠٧

 حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني   

 طيئة أنموذجابيت احل من بالغة البناء الشعري الفصيح  

ْوقال ابن هرمة َ ْ َ َ    من الكامل :َ

ُُقد يدرك الشرف الفىت ورداؤه َِ َ َْ َ َ َّ ُ ُْ  

  

ُخلق وجيب قميصه مرقوع   ٌُ َْ َ َ
ِ

ُ ْ ََ" 
)١(

  

    

احلطيئة وقد قال
)٢(

   من الطويل: يف غري هذا املوضع مادحا قاصدا هذا املعىن

ِِفنعم الفىت تـعشو إىل ضوء ناره ِ
ْ َ ُ ْ َْ ََ َ

ِ  

  

ِإذا الريح هبت واملكان جد  
َ ُ ْ َّ ُ   .ُيبِّْ

    

مؤكدا ما ذكرته من أن املقصود بلفظ -  أورد ابن كثير فقد ناسبةباملو

 قوله تعاىل هو كمال الرجولة والعقل يف مرحلة الشباب، تعليقا على) الفىت(

ًسمعنا فتىُقالوا ( َ ْ
ِ

ُ يذكرهم يقال له إبراهيمَ ْ ُ
ِ

ْ ُ ُ َِ َ ُ ُ ُ  ما أخرجه ابن -   ٦٠:ألنبياءا) ْ

ما بعث اهللا نبيا إال شابا، ":  عن ابن عباس قالملنذر والطرباين وابن اأيب حامت

ُمسعنا فـىت يذكرهم يقال له (وال أويت العلم عامل إال وهو شاب، وتال هذه اآلية  ًَ ُ ُ َْ ُ ُ ُ ْ َ ْ
َِ

ُإبراهيم
ِ

ِْ"(
)٣(

عليه - إىل سن إبراهيم ) فىت(بقوهلم ) كفار قوم إبراهيم(؛يشريون  

                                                           

  ٣٢٨، ٢٣٤/ ١٤: ذيب اللغة لألزهري�ينظر ) ١(

  ٢٣ص : يوان احلطيئة د) ٢(

 حممد عبد الرمحن بن حممد بن إدريس بن املنذر  أيبتفسري القرآن العظيم البن أيب حامت)٣(

 حممــــد أســــعد: احملقــــق. ٢٣٥٠ص/٧:)هـــــ٣٢٧: املتــــوىف(التميمــــي، احلنظلــــي، الــــرازي 

الثالثة : الطبعة،  اململكة العربية السعودية-مكتبة نزار مصطفى الباز : الناشر، الطيب

 الفــداء إمساعيــل بــن عمــر بــن كثــري القرشــي ، أليبتفــسري القــرآن العظــيم،  هــ١٤١٩ -

ســـــامي بـــــن حممـــــد : احملقـــــق، ٣٤٩ص/٥: )هــــــ٧٧٤: املتـــــوىف(البـــــصري مث الدمـــــشقي 

   م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠الثانية : الطبعة،  والتوزيعدار طيبة للنشر: الناشر، سالمة



      
 

   

 

٩٠٨

 حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني   

 طيئة أنموذجابيت احل من بالغة البناء الشعري الفصيح  

 يوم فعل ما فعل- السالم
)١(

ُ عقله وخلقه ومتام رجولته  ويشهد لكمال. عليه –ُ

 يف تلك املرحلة من العمر اليت هي حمل طيش وانشغال مبتع الدنيا، - السالم

: حبسب ظن كثري من الناس كما تقدم، على خالف ما يظنون، قوله تعاىل

ُولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل( َْ ْ ُ ْ ْ ََ َِ َ َ ْْ ُ َ َ
ِ ِ وة وهبناه اهلداية والنب: أي٥١: األنبياء..)َ

وكمال العقل واخللق يف الصغر، وقبل البلوغ، حيث صنع على عني اهللا 

تعاىل
)٢(

ّ فهو �ذه الصفات الكمل من الرجولة ورجحان العقل بعد البلوغ ، ُ

ومثله قوله تعاىل يف وصف . أوىل، وهي فيه كلما تقدم به العمر أمت وأكمل

ْإهنم فتية آمنوا برهبم (: أصحاب الكهف ِّ َ َ ْ َِّ ِ ُ ٌ َ ْ
ِ

ُ
ًوزدناهم هدىِ َُ ُْ ْ ، ١٣: الكهف)َِ

 على ًصفة مدح دالة" )الفىت( أن العرب يطلقون لفظ ذكر ابن عاشور

 "استكمال خصال الرجل احملمودة
)٣(

 )يقال هلم إبراهيم: (،ولذا فقوهلم 

"ٌ وإغراء به، وتشغيب عليه للنيل منه،ٌاستهزاء به وسخرية"
)٤(

مسعنا ( واجلملتان ،

                                                           

ص /١٠: )هــــ١٤١٤: املتـــوىف( إبـــراهيم بـــن إمساعيـــل األبيـــاري وســـوعة القرآنيـــةاملينظـــر ) ١(

   هـ١٤٠٥ /مؤسسة سجل العرب:  الناشر.٣٢٧

 عبد اهللا حممـد بـن عمـر بـن احلـسن بـن احلـسني  أليبمفاتيح الغيب التفسري الكبريينظر )٢(

. ١٥٢ص /٢٢: )هـــ٦٠٦: املتــوىف(فخــر الــدين الــرازي خطيــب الــري الــرازي امللقــب ب

  .ه ١٤٢٠/ الثالثة: الطبعة،  بريوت–دار إحياء الرتاث العريب

 »حتريــر املعــىن الــسديد وتنــوير العقـل اجلديــد مــن تفــسري الكتــاب ا�يــد«التحريـر والتنــوير )٣(

: )هـــ١٣٩٣: ىف املتــو(مــد الطــاهر بــن حممــد بــن حممــد الطــاهر بــن عاشــور التونــسي حمل

   هـ١٩٨٤ /   تونس–الدار التونسية للنشر ، ٩٧ص/١٧

موعــة مــن العلمــاء بإشــراف جممــع البحــوث اإلســالمية  �التفــسري الوســيط للقــرآن الكــرمي)٤(

  ،٦/١١٣١:باألزهر

  )  م١٩٧٣=  هـ ١٣٩٣(األوىل، : الطبعة، اهليئة العامة لشئون املطابع األمريية: الناشر



      
 

   

 

٩٠٩

 حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني   

 طيئة أنموذجابيت احل من بالغة البناء الشعري الفصيح  

، وقعتا يف حيز مقول القول صفتني ) إبراهيميقال هلم(،)فىت يذكرهم

)فىت(للفظ
)١(

، وال تطلقان إال يف حق من كان خامل الذكر، جمهوال بني 

الناس
)٢(

ٍواجعل يل لسان صدق (:  ولذلك دعا إبراهيم عليه السالم ربه قائال، ْ ِ َ َ
ِ ِّ َ ْ َ

َيف اآلخرين ِ ِ   .٨٤:الشعراء)ِ

 اجلملتني وسر الفصل  نكتة لطيفة يف العالقة بنيذكر أبو حيانوقد 

فيحتمل أن يكون جوابا لسؤال  : "بينهما، وهو شبه كمال االتصال، فقال

 له : فقيل؟من يقال له:  وأتوا به منكرا قيل)مسعنا فىت يذكرهم(مقدر ملا قالوا 

"إبراهيم
)٣(

ض باستنقاصه بصغر سنه، وبتوظيف يفيه تعر) فىت: ( ويكون قوهلم،

ّم باملرء يف ُِلي الذي رمبا يِضَّ ذلك املعىن غري الرمن ظالل) الفىت(ما يف لفظ 

 :ُقالوا: "مرحلة شبابه، كما يغلب على ظن كثري من الناس، ويف الفواتح اإلهلية

ًمسعنا فـىت( السامعون منهم للسائلني قد أي َ ْ
شابا من الشباب-)َِ

)٤(
 نكروه -

                                                           

مــــد بــــن علــــي بــــن حممــــد بــــن عبــــد اهللا  حملفــــتح القــــدير، و١٢٣ص/٣:ظــــر الكــــشافين) ١(

دار ابــن كثــري، دار الكلــم : الناشــر، ٤٨٧ص/٣:)هـــ١٢٥٠: املتــوىف(الــشوكاين اليمــين 

   هـ١٤١٤ /١ ط دمشق، بريوت-الطيب 

والـــــــــــسراج املنـــــــــــري . ٤٨ص/ ٢٥: فـــــــــــاتيح الغيـــــــــــب لفخـــــــــــر الـــــــــــدين الـــــــــــرازيمينظـــــــــــر ) ٢(

  .١٣٥ص/٣:للشربيين

 حيان حممد بن يوسف بن علي بن يوسف بـن حيـان أثـري  أليبيف التفسريالبحر احمليط )٣(

: الناشر، صدقي حممد مجيل: احملقق، ٤٤٧ص/٧: )هـ٧٤٥: املتوىف(الدين األندلسي 

   هـ١٤٢٠: الطبعة،  بريوت–دار الفكر 

شمس  لـ السراج املنري يف اإلعانة على معرفة بعـض معـاين كـالم ربنـا احلكـيم اخلبـرينظري) ٤(

، ٥٠٩ص/ ٢:)هـــ٩٧٧: املتــوىف(ين، حممــد بــن أمحــد اخلطيــب الــشربيين الــشافعي الــد

   هـ١٢٨٥ / القاهرة–) األمريية(مطبعة بوالق : الناشر



      
 

   

 

٩١٠

 حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني   

 طيئة أنموذجابيت احل من بالغة البناء الشعري الفصيح  

"هانةإحتقريا له و
)١(

م عليه أولئك مل ين" : من قول الزمخشري، وفيه إمشامة  

مسعنا فىت : النفر منيمة صرحية، ولكن على سبيل التورية والتعريض بقوهلم

.."يذكرهم
)٢(

.   

 يف هذا النظم) فىت( قد أحسن يف توظيف لفظ  وإن كانحطيئةوال

 - مع كون معىن بيته يف العموم حسنا- )ه٢٠٦ (البحتري، فقد أخفق األنيق

لتعسف والتعقيد يف اللفظ قولهومما عيب عليه من ا: " كما يف املوازنة
)٣(

من : 

  : الطويل

   بالنفس منه عن العلىْلُِفىت مل مي

  

"ٌإىل غريها شيء سواه مميلها  
)٤(

  

  . ذهب إليهوإين ملع اآلمدي فيما   

إن ( و) وذاك فىت: (بني اجلملتنيفنراه قد فصل ئة احلطينعود إىل بيت 

تأته يف صنيعة
)٥(

بسبب شبه ومل يصل؛ ، "ال تأته بشفيع"إىل ماله، ) أو لصنيعة 

                                                           

نعمــة اهللا بــن  لالفــواتح اإلهليــة واملفــاتح الغيبيــة املوضــحة للكلــم القرآنيــة واحلكــم الفرقانيــة)١(

دار : الناشــر، ٥٣٦ص: )هــ٩٢٠: املتــوىف(حممـود النخجــواين، ويعـرف بالــشيخ علـوان 

  ه١٤١٩األوىل، : الطبعة  الغورية، مصر-ركايب للنشر

مــدارك التنزيــل (تفــسري النــسفي ، ١١٢ص/ ٩: بحــر احملــيطال، و٥٠ص/ ٤: الكــشاف) ٢(

  )وحقائق التأويل

: )هــــــ٧١٠: املتـــــوىف( الربكــــات عبـــــد اهللا بـــــن أمحـــــد بـــــن حممــــود حـــــافظ الـــــدين النـــــسفي أليب

، دار الكلم الطيب، بريوت، يوسف علي بديوي: يثهحققه وخرج أحاد، ١٢٩ص/٣

   م١٩٩٨ - هـ ١٤١٩األوىل، : الطبعة

  . أعثر عليه يف ديوانهمل) ٣(

  .٤٠٣ص / ١: وازنة امل) ٤(

 .، ومعونـة وكـشف كـرب وصـلة معـروف،اسم لكل ما تـسديه مـن إحـسان يـد: الصنيعة)٥(

ًاصطنع عند فالن صنيعة َ
ٍ

ًاصـطنع إليـه معروفـ. أحـسن إليـه: َ َّصـنعه، أسـداه وقدمـه : اَ َ َ =



      
 

   

 

٩١١
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 طيئة أنموذجابيت احل من بالغة البناء الشعري الفصيح  

وما الذي بلغ به هذه املنزلة فاستحق هذا : كمال االتصال، وكأن سائال سأل

يد ويف الثانية لطائف؛ منها أنه ق). إخل....إن تأته: (الوصف؟ فجاء اجلواب

الشرطية املستعملة غالبا يف الشرط غري املقطوع بوقوعه يف ) إن(بـ) تأته(الفعل 

املستقبل أو املشكوك فيه أو املبهم، وهي هنا كذلك، فأصاب به حاق املعىن؛ 

فاملقصود �ا يف هذا البيت هو افرتاض الوقوع وتوقعه، وليس نية القطع بوقوعه 

 به كل من يعي اخلطاب من الناس،  إذ املخاطب؛)إذا(على الكثرة مبنزلة 

وهؤالء ليسوا مجيعا من ذوي احلاجات، أو يف حاجة إىل إتيان املمدوح من 

أجل احلصول على املال قرضا أو صدقة أو هدية أو هبة، وليس هو حمل ذلك 

من الشهرة كحامت مثال، لكنها دعوة ضمنية إىل أصحاب احلوائج أن يغشوا 

، بسبب ما عاينه عنده من السماح  وساطةحاجة إىلاملمدوح دون خوف أو 

راغبا يف صنيعة؛   أنك مىت تأته، يف أي وقت على سبيل االفرتاض: واملعىن.عفوا

أي يف معروف وإحسان، وقيده وجعل منتهاه املال الذي يف يده؛ هذا إذا 

بصنيعة أو مبحذوف واقع نعتا هلا؛ أل�ا أقرب ) إىل ماله(َّعلقت شبه اجلملة 

 أسداه ؛ أيًإليه معروفاصنع له أو : من قولك(فيها معىن الفعل، مذكور، و

، فالصنع أو االصطناع أو اإلحسان للمال )يف صنيعة إىل ماله: (، فقال)َّوقدمه

)املال(يكون ببذله يف وجوهه، بكل ما حتمله كلمة 
)١(

من معىن، وفيه رفعة  

                                                                                                                               

ٍاإلحسان واملعروف، واليد يرمى �ـا إىل إنـسان: َّالصنيع: " تاج العروس ويف= ْ َ ِ َ ُ َُ َ
: َوقيـل. ُ

ِهو كل ما اصطنع من خري، كالصنيعة، ج ِ ِ
َ َّ ٍُْ َ َ َْ ُُّ ِصنائع: َ

  .٣٦١ص / ٢١" َ

ل اإلبــــــ(، وعلــــــى النــــــاطق )الــــــذهب والفــــــضة والنقــــــد والعقــــــار( يطلــــــق علــــــى الــــــصامت )١(

. ، وعلـى العـرض ممـا لـيس بنقــد؛ كعـروض التجـارة والرقيـق، وعلـى النــشب...)واملاشـية

 من كل شيء، مـن الطريـف والتليـد، واألثـاث والريـاش نسانيقع على كل ما ميلكه اإل

ٍ ما ملكته من كـل شـيء:املال: "قال صاحب القاموس...والكنز والركاز
ِّ َ ْ فـصل الـالم " ََ

 =سن علي بن إمساعيل النحوي اللغوي األندلـسي احلأليب ويف املخصص. ١٣٦٨ص
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 طيئة أنموذجابيت احل من بالغة البناء الشعري الفصيح  

صه، على سبيل ا�از للمال يف ذاته ال لصاحبه؛ ألن الصدقة تزيد املال وال تنق

ومن . املرسل، وما يعقبه من حسن الذكر، الذي هو رأس مال اإلنسان احلقيقي

بديع هذا املعىن يف نظم أنيق يف وجه من املقابلة واملطابقة طريف
)١(

:   

  تهحأنـــــــــــــــــــــت للمـــــــــــــــــــــال إذا أصـــــــــــــــــــــل

  

ــــــــــــــــــكاإذفــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــه فاملــــــــــــــــــال ل    أنفقت

، ومآالالت وظالله) معىن املعىن(من تداعيات وهو معىن ماتع عميق،   

  من الطويل: قول حاتم الطائياللفظ، ويصدق فيه 

  ُ والذكرُقى من املال األحاديثويب    ُ ورائحٍ غادَ املالَّأمل تر أن

 على ؛، على التقدمي والتأخري)تأته(َّوإن علقت شبه اجلملة بالفعل

فحسن، وفيه أيضا جماز مرسل، فهو ال ) وإن تأته إىل ماله يف صنيعة: (تقدير

الضمري   قامت مقام املفعول)إىل ماله(، وكأين بشبه اجلملةيريد املال، بل صاحبه

وخص .  ال يف اللفظ املال، على سبيل البدلية يف املعىناملكىن به عن صاحب

املال ألنه عديل الروح
)٢(

 به، وهو قطعا يعنيه، ال ّ والنفوس جمبولة على الضن،

يعين سواه من كل ما ميكن أن جيود به األجواد، من األعيان واملنافع، فذاك أبلغ 

                                                                                                                               

َما ملكته من مجيع األشياء" :املال: املعروف بابن سيده=  خليل : حتقيق ، ٣/٤٤٦" ْ

هــ ١٤١٧ /األوىل: بـريوت الطبعـة -دار إحياء الـرتاث العـريب: إبراهم جفال دار النشر

  م١٩٩٦

سوب أليب نــواس، ينظــر والبيــت منــ.٥١ص: نظــر منهــاج البلغــاء وســراج األدبــاء حلــازمي) ١(

  . ٧٢ص: الوساطة

وشــرطت هــذه القــدرة يف : " علــي بــن حممــد بــن علــي اجلرجــاينقــال صــاحب التعريفــات)٢(

ألن املــال  ؛الواجبــات املاليــة دون البدنيــة ألن أداءهــا أشــق علــى الــنفس مــن البــدنيات

 –دار الكتـــاب العـــريب : إبـــراهيم األبيـــاري الناشــر : حتقيــق ، ٢٢١ص " شــقيق الـــروح

:  حيــــان التوحيــــدي أليبأخــــالق الـــوزيرينوينظـــر . ه١٤٠٥الطبعــــة األوىل ، ، بـــريوت

  .٦٦ص
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 طيئة أنموذجابيت احل من بالغة البناء الشعري الفصيح  

فالتنكري يف نه،  الدنيا، جاد مبا دوِيف املدح، ومن جاد بالعني الناض، عرض

، قصد به التعميم، فهم يشمل الشيء الكبري واحلقري، والقليل والكثري) صنيعة(

إما بقصد التقليل والتحقري، وإما بقصد التكثري : فيحمل على الوجهني

يف (، بدال عن )يف عظيمة(أو ) يف نفيسة(والتعظيم، يشهد له بعض الروايات

، يدل على أنه يتكلف العناية �ا، أبلغ) الصنيعة(، والتعبري بلفظ )صنيعة

، من دالالت اللزوم يف مادة  طيب نفسطبع ووحيسنها قوال وفعال، ويهبها عن 

َولتصنع : (واستعماال�ا، كما قال جل وعال عن موسى عليه السالم) الصنع( َ ْ ُ
ِ
َ

َِْعلى عيني َوحبط ما صنـعوا فيها: (وقوله ،٣٩:طه) )٣٩ (ََ
ِ ْ ُ ََ َ ََ ِ

 :، وقوله١٦:هود) َ

ًوهم يحسبون أنـهم يحسنون صنعا( ْ ُ َ َُ ِ
ْ ُْ َْ ُْ ََّ ُ َ ُ ِواالصطناع"، ١٠٤:الكهف) )١٠٤ (َ

ْ :

ِاملبالغة يف إصالح الشيء ِ ِ ُ َ
ُ

َمنه قـوله تعاىلو... ْ َ ُ ْ
ِواصطنـعتك لنـفسي(: ِ ْ َ َِ َ ُْ َْ َ) ٤١( (

ّوقال األزهري ..٤١:طه ِ َ َْ َ َ ٍأي ربـيتك خلاصة أمر: َ ِ َّ َ ََُّْ َ"
)١(

ٌََامرأة :" ومنه قيل  ٌصناع ْ ََ

ِِورجل صنع، إذا كانا حاذقـني فيما يصنـعانه
َ ََ َْ َ َ َُ ََ

ِ ِ ْ َ
ِ َ َ َ ِ ٌ ٌ"

)٢(
ُوقال الراغب ،  َ َ : ُّْالصنع": َ

ِإجادة الفعل، ِ ِ وكل صنع فعل، وليس كل فعل صنعا، وال ينسب إىل احليوانات ُ
َ َُ َِ

ُ َ َ ً ْ ُْ ٍُ ِ ُِّ َُّ ٌ ٍ

ُواجلمادات، كما ينسب إليـها الفعل
ِ

َ َِْ ُ َ ُ ََ َّنع الله الذي أتـقن كل ُص(:قال تعاىل َ ُ ََ َْ ِ َِّ َّ َ ْ

ٍشيء
ْ "٨٨: النمل) َ

)٣(
ِصنائع المعروف ((:  ومنه قوله صلى اهللا عليه وسلم،

َ ُ
ِ

َ

ِارع السوءصَِتقي م ُّ َ ِ((
)٤(

ِمن صنع، إليه معروف فـقال لفاعله ((، ِ َِ ََ َ ٌ ُ َ ْ ََِْ َ ُجزاك اهللا : ُ َ

                                                           

  .٣٧٤ص/ ٢١: ج العروستا) ١(

  .٣١٣ص / ٣: عجم مقاييس اللغةم) ٢(

القاســم احلـسني بــن حممـد املعــروف بالراغـب األصــفهاىن  أليب املفـردات يف غريــب القـرآن)٣(

 دمـــشق -دار القلـــم ان الـــداوديصـــفوان عـــدن: ق، حتقيـــ٤٩٣ص: )هــــ٥٠٢: املتـــوىف(

   هـ١٤١٢ /١، طبريوت

  .٥٠٢٣واه أنس بن مالك يف اجلامع الصغري للسيوطي بإسناد صحيح حتت رقم ر) ٤(
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 طيئة أنموذجابيت احل من بالغة البناء الشعري الفصيح  

َّخريا فقد أبـلغ يف الثناء ِ َْ ََ ً((
)١(

أنه ال يتبع معروفه مننا وال أذى،  وفيها داللة على ،

 فمن وهب املال جللب نفع أو ،الكرم إفادة ما ينبغي ال لغرض :ولذلك قيل

، غري كرمي، فهوالص من ذمخل أو ،دفع ضر
)٢(

  من الكامل: وقد قيل 

َإن الصنيعة ال تكون صنيع َ
ِ َ   ًةِ

  

ُحىت ي   َْصاب �ا طريق املصنعََّ َ ُ َ َ  

  
ابن المولىقول ولذا فله من معىن 

)٣(
َليزيد بن حامت بن قبيصة بن  

ِ
َ ِ

ُالمهلب :    نصيب وافر، ولباس سابغ، وهو نظم أنيق شريف لطيف، عز نظريه ْ

  من الكامل

َوإذا صنعت صنيعة أمتمتها َ
ِ ِ

َ  

  

َّبيدين ليس ندامها مبكد   َ   رَْ

ٍوإذا مهمت ملعتفيك بنائل   ْ ََ
ِ
َ  

  

َقال الندى   ْ أك:َ لك-هَفأطعت-  َ   ِثرَ

ال (طلبية مصدرة بالنهي وأل�ا كذلك كان جواب الشرط مجلة إنشائية   

 املقام، مقام املدح، فعلق َْذا تعبري بلغ الغاية يف قيامه بطلبةو ،)تأته بشفيع

الشرط باستغنائه عن احلاجة أن يأيت السائل مبن يشفع له عند املمدوح، من 

َّ، منكرة يف سياق النهي لتعم، )شفيع(ذاته أو من غريه، فأتى بصيغة املبالغة  َّ

َوحذف الفاء من جواب الشرط، إما للضرورة  َ
)٤(

على اجلواز كما هو  وإما ،

                                                           

خرجـــه الرتمـــذي والنـــسائي يف الـــسنن الكـــربى واملنـــذري يف الرتغيـــب والرتهيـــب بإســـناد أ) ١(

  .صحيح أو حسن عن أسامة بن زيد رضي اهللا عنه

: حتقيــق . ٦٠٣ص: مــد عبــد الــرؤوف املنــاوي حمللــى مهمــات التعــاريفالتوقيــف عينظــر )٢(

 دمـشق،  بـريوت -دار الفكـر ، دار الفكر املعاصـر : الناشر ، حممد رضوان الداية. د

  ١٤١٠الطبعة األوىل ، 

   .٢٤ص/ ١: ماسة املغربيةاحل) ٣(

وعمـا خيلفهـا  االستغناء عن هـذه الفـاء الرابطـة، -أحيانا-هل يصح :" ويف النحو الوايف)٤(

ــــة: "بعــــد حــــذفها؛ هــــو ــــضرورة: أجــــابوا ؟"إذا، الفجائي   = ال يــــصح االســــتغناء إال يف ال
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 طيئة أنموذجابيت احل من بالغة البناء الشعري الفصيح  

ِّاألخفش وبعض البغدادينيمذهب 
)١(

، وإما على تقدير القسم قبل الشرط،  

جواب القسم، على حد ) ال تأته بشفيع(فيكون جواب الشرط حمذوفا، واملذكور

َّوإن لم تـغفر لنا وتـرحمنا لنكونن{: قوله تعاىل َ ُ َ َ ََ َْ َ ْ ْ َْ ََ َ
ِْ َّ  والفاء -]٣: األعراف[} ِ

الشرط ما دام طلبيا على رأي مجهور النحوينيواجبة يف جواب 
)٢(

 على حد ،

ُإن أردتمو: (قوله تعاىل مستوفيا الشرط ُّ ََ ْ ْ استبدال زوج مكان زوج وآتـيتم ِ ُْ َْ َ ٍ ٍْ َْ ََ َ َّ َ َ ِ ْ

ًإحداهن قنطارا  َ ِ َّ ُ َ ْ ُفال تأخذوا منهِ ْ
ِ ْ ُ ُ َْ َ ً شيئاَ ْ  كل ذلك لتأكيد أنه ال – ٢٠: النساء) َ

طة، كائنا ما كانت؛ ألن املمدوح يدرك حاجة الطالب حاجة بالسائل إىل واس

                                                                                                                               

إن : فاألفضل أن يقال... من يفعل احلسنات اهللا يشكرها  : الشعرية؛ كقول القائل=

مـع -اليت قد تنـوب عنهـا، وأنـه يـصح " إذا"و " الفاء"األعم األغلب هو عدم حذف 

،إن كانـت أداة الـشرط   االستغناء عنهمـا منفـردين وجمتمعـني-القلة النسبية، ال الذاتية

  .٤٦٧، ٤٦٥ص/٤ج:  ينظر"إن:هي

ــــوم الكتــــاب أليبي) ١( ــــن علــــي نظــــر اللبــــاب يف عل ــــدين عمــــر ب ــــوىف( حفــــص ســــراج ال : املت

ه ويف ١٤١٩/ ١ طلبنـــان/  بـــريوت -دار الكتـــب العلميـــة  ٢٠٠ص/١٧: )هــــ٧٧٥

اء عــن هـذه الفــاء الرابطـة، وعمــا خيلفهــا  االســتغن-أحيانـا-هـل يــصح : " النحـو الــوايف

ـــــصح االســـــتغناء إال يف الـــــضرورة : أجـــــابوا ؟"إذا، الفجائيـــــة: "بعـــــد حـــــذفها؛ هـــــو ال ي

إن : فاألفــضل أن يقــال... مــن يفعــل احلــسنات اهللا يــشكرها  :الــشعرية؛ كقــول القائــل

مـع -اليت قد تنـوب عنهـا، وأنـه يـصح " إذا"و " الفاء"األعم األغلب هو عدم حذف 

 االستغناء عنهمـا منفـردين وجمتمعـني، إن كانـت أداة الـشرط -لقلة النسبية، ال الذاتيةا

  .٤٦٧، ٤/٤٦٥  "إن: "هي

: ، واللبــــــــاب يف علــــــــوم الكتــــــــاب١١٠ص/ ٤: نظــــــــر شــــــــرح الرضــــــــي علــــــــى الكافيــــــــةي) ٢(

  ٩/٥٥٤: ، والدر املصون للسمني احلليب٢٠٠ص/١٧



      
 

   

 

٩١٦

 حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني   

 طيئة أنموذجابيت احل من بالغة البناء الشعري الفصيح  

ولو مل يتكلم، وإتيان العايف بشفيع منقصة يف حق املمدوح، متنع عطاءه، 

عبد اهللا بن الزبير األسديقول فيصدق عليه 
)١(

   من الطويل   :

ُرأى خليت من حيث خيفى مكا�ا َ ََْ ِ َِّ َ َََّفكانت قذى عيـنـيه حىت جتلت    ََ َّ ِ
ْ َْ َ َ َ ْ َ  

فيكون تعليق اجلزاء املتضمن لإلنشاء الطليب بالشرط، قصد به اإلهلاب والتهييج 

وأما اجلزاء فليس شيئا مفروضا، بل هو " والنصح واحلث، يشهد له قول الرضي

"فجاز وقوعه طلبية وإنشائية، مرتتب على أمر مفروض
)٢(

 كل هذا االحرتاز .

ن حب اخلري واملبادرة إىل نفع والتقرير والتأكيد بسبب ما جبل عليه املمدوح م

ُ يوم أن لقيه، وعرض حباجته ومل ي)احلطيئة (العباد، كما صنع بالشاعر ح، ّصرّ

َاْلعتاهيةقول أبي فبادره باملعروف، وهو يف معىن 
ِ

ََ
)٣(

:  

َجود موسى ناج موسى  َفيا َُ ُ ُِ َ
ِحباجىت َ

ِ  

َفما    ُ سوى موسى إليه شفيعيلَ ََ ِ ِ
َْ ُ َ  

 - إذ جعل شعره أحد الشفعاء، وعند احلطيئة ال شفيع-  حنن فيه الذيودونه يف  

يْبن الرومقول ا
)٤(

:  

ٍأبا الصقر من يشفع إليك بشافع ِ ِ َ َْ ْ َ ْ َ ْ َ َِ ْ َّ َ  

  

َفما    ُ سوى شعرى وجودك شافعيلَ
ِ َ ِ ُ ِ ْ

ِ ِ
َ  

،  وعلو املعىنبينما أحسن منه، وأدل على املراد يف إثبات حسن سبك احلطيئة  

قول القائل
)٥(

:  

                                                           

عمرو بن كميل، وقيل أليب األسـود وتروى لغريه ، قيل ل. ٢٢٠ص/١٤: غاين األ  ينظر)١(

  .الدؤيل

  .١٠٩ص/ ٤: رح الرضي على الكافيةش) ٢(

  ٤٢ص/ ١: بن وكيع التنيسيال" املنصف للسارق واملسروق منه" ينظر )٣(

  ٢٦٩١  ص:ديوان ابن الرومي) ٤(

  .٤٢ص " : املنصف للسارق واملسروق منه" نظر ي) ٥(



      
 

   

 

٩١٧

 حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني   

 طيئة أنموذجابيت احل من بالغة البناء الشعري الفصيح  

ٍفيا جود معن ِ ناد معنا حباجيتَ ً  

  

ُفمايل سوى معن سواك رسول   َ َ ِ
ْ َ  

النظم، وجرى إماطة اللثام عنه، بستائر ّخمدرا وكان  احلطيئة عناهويف اجلملة ما   

قول أبي تمامجيسده 
)١(

  :من الطويل 

َفـــــىت مـــــا يبـــــايل حـــــني جت ِلـــــــــه أن يكـــــــــون املـــــــــال يف الـــــــــسحق     ُتمـــــع العلـــــىً ُ َ ُ
ِ ٍفــــــــىت جــــــــوده طبــــــــع فلــــــــيس حبافــــــــل ُ ُ ِأيف اجلــور كــان اجلــود منــه أو القــصد    ً

ُ ُ  

 الشعر  من- وما كان على شاكلته أعين بيت احلطيئة – وذا بالفعل

، وما  الكلمات، ودقيق دالال�ابطبائعاملطبوع الذي يقوم على اخلربة العميقة 

الذي ) معىن املعىن(فيها من لطيف اإلشارات واإلمياءات، وكله من تداعيات 

وما كان يف يشي به اللفظ يف سياق النظم احملكم بدالليت التضمن وااللتزام 

ماحكمه
 )٢(

.   

 وهو يقرر قاعدة جليلة يف تدبر القرآن، وهي ابن سعديالشيخ ول يق

نفيسة جدا يف تفسري النصوص األدبية واستنطاق ما فيها من عميق الدالالت، 

، الذي تلمسنا بعض جتلياته يف توجيه بيت )معىن املعىن(وكلها داخلة يف فلك 

ًها فهما جيدا،  فإذا فهمت،أن تفهم ما دل عليه اللفظ من المعاني : "احلطيئة ً

 .ففكر في األمور التي تتوقف عليها، وال تحصل بدونها، وما يشترط لها

وكذلك فكر فيما يترتب عليها، وما يتفرع عنها، وينبني عليها، وأكثر من 

، حىت تصري لك ملكة جيدة يف الغوص على املعاين هذا التفكير وداوم عليه

" الدقيقة
)٣(

.  

                                                           

   .١/٩٤: ديوان أيب متام) ١(

  .٣٢٢ص :  الرتاكيب للدكتور أبو موسىصائصخينظر ) ٢(

: )هــ١٣٧٦: املتـوىف(عبد الرمحن بـن ناصـر آل سـعدي  لالقواعد احلسان لتفسري القرآن )٣(

   هـ ١٤٢٠ /١ ط الرياض- مكتبة الرشد.٣٢ص



      
 

   

 

٩١٨

 حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني   

 طيئة أنموذجابيت احل من بالغة البناء الشعري الفصيح  

يف يف الشق الثاين من عالقة اللفظ ومما يزيد ما قصدته من التوص

 )أي من الشعر (ٌوضرب منه) "ه٢٧٦ (قول ابن قتيبةباملعىن يف النظم توكيدا 

 وتابعه يف - ، فإذا أنت فتشته مل جتد هناك فائدة يف املعىنحسن لفظه وحال

ذلك أبو هالل
)١(

  : كقول القائل-  

ٍولما قضيـنا من مىن كل حاجة ِ ِ
َ َّْ ُ ً َ َْ َ َّ َ  

  

ُومسح باألركان من هو ماسح   َ
ِ

َ ْ َ ََ ُْ
ِ َ ِ َّ  

َوشدت على حدب املهارى رحالنا   ُُ َ ُِ ََ
ِ ْ ٌ َّ  

  

ُوال يـنظر الغادي الذي هو رائح   َ َ ُ
ِ

َ ُُ َْ  

َأخذنا بأطراف األ   ِ ْ َْ َِ َ ََحاديث بـيـنـناَ َْ َ
ِ ِ  

  

ُوسالت بأعناق املطى األباطح  
ِ ِ

ََ ِّ َ
ِ َْ َِ ْ َ َ  

، وإن نظرت إىل ما ٍهذه األلفاظ كما ترى أحسن شيء خمارج ومطالع ومقاطع  

وملا قطعنا أيام مىن، واستلمنا األركان، وعالينا إبلنا : حتتها من املعىن وجدته

ابتدأنا يف احلديث وسارت األنضاء، ومضى الناس ال ينتظر الغادي الرائح، 

" املطي يف األبطح
)٢(

.   

فقدت هذه األبيات البعد القيمي االجتماعي ففي نظر ابن قتيبة 

القصدي، الذي يكون وراءه اإلصالح والتوجيه والبناء، أو ما ميثل خالصة جتربة 

 فاملعىن الشريف ذو القصد عنده هو األهم، وهو مقدم إنسانية عميقة األثر،

، فإين أميل إىل رأي ابن ّاملرضيومع حتفظي على هذا احلكم غري . على اللفظ

وخفاء ، وإمنا ذلك جلفاء طبع الناظر، وال رأى ما أراه القوم منه" :جين القائل

.."غرض الناطق
)٣(

وتابعه ابن األثري ونقل عنه دون عزو-، 
)٤(

 ألن مثت شيئا -

                                                           

  ٥٩ص: ظر الصناعتنيين) ١(

ــــ) ٢( ــــن جــــىنوتابعــــه. ٦٧ص : شعر والــــشعراءال  ٢٢٥ ص/١ : اخلــــصائصيف )ه٣٩٢( اب

   . للشعر الرائق لفظه البسيط معناهالوذكر أ�ا مث

  .٢١٩ص / ١: صائصاخل) ٣(

  ٣٤٢-٣٤١ص / ١: ثل السائراملينظر ) ٤(



      
 

   

 

٩١٩

 حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني   

 طيئة أنموذجابيت احل من بالغة البناء الشعري الفصيح  

مبفهومه الواسع ) املعىنمعىن (وراء األلفاظ والرتاكيب، معقودا فيما يسمى بــ

ولكنك جتده أفاد هذا املعىن : " وبكل تداعياته، وأطرب لقول ابن عاشور

بأفانني من التصوير املعنوي، وتشخيص األحوال ما إن ) الذي ليس بالكبري(

"يسمعه السامع اهتز له إعجابا، وحرك لالستزادة من مساعه طالبا
)١(

، وذا عبد  

مانه جيلو املقام بوافر بيانه، مؤكدا على أمهية القصد القاهر كبري البالغيني يف ز

َومن البني اجللي أن التباين يف هذه الفضيلة، والتباعد عنها إىل ما : "يف اللفظ ُ ّ ّ
ًواأللفاظ ال تفيد حىت تؤلف ضربا َّينافيها من الرذيلة، ليس مبجرد اللفظ، كيف  َّ ُ ُ

ِخاصا من التأليف، ويـعمد �ا إىل وجه دون و
َ ْ ُ ً ، فلو ٍجه من الرتكيب والرتتيبّ

َّأنك عمدت إىل بيت شعر أو فصل نثر فعددت كلماته عدا كيف جاء واتفق،  ً َّ َ ٍَ ٍْ َ
ّوأبطلت نضده ونظامه الذي عليه بين، وفيه أفرغ املعىن وأجري، وغريت ترتيبه  ُ َ

ِالذي خبصوصيته أفاد ما أفاد، وبنسقه املخصوص أبان املراد
َ أخرجته من   ....َ

ُالبيان، إىل جمال اهلذيان، نعم وأسقطت نسبته من صاحبه، وقطعت كمال  َ ََ
ّالرحم بينه وبني منشئه، بل أحلت أن يكون له إضافة إىل قائل، ونسب خيتص  َْ ََ ٌٌ َ ْ َ ُ

ِ ْ ِ َّ

   .)٢("مبتكلم،

                                                           

  ٩٥ص : رح مقدمة املرزوقي للطاهر بن عاشورش) ١(

  ٤ص : رار البالغةأس) ٢(



      
 

   

 

٩٢٠

 حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني   

 طيئة أنموذجابيت احل من بالغة البناء الشعري الفصيح  

    : اخلامتة

  

  :  وأبرز نتائجهملخص البحثوتشتمل على 

ني الدارس من وسائل تكوين ملكة التدبر ومتكتبني أن من أهم  -١

الكشف عن املعاين اخلفية يف النص تفهمه ابتداء ما دل عليه اللفظ من 

ًاملعاين يف سياقه الرتكييب، فإذا فهمها فهما جيدا، فكر يف األمور اليت  ً

وما يتفرع عنها، وما ...تتوقف عليها، وال حتصل بدو�ا، وما يشرتط هلا

عليه، حىت تصري لك ملكة ينبين عليها، مث أكثر من هذا التفكري وداوم 

  . قال به الشيخ السعدي.جيدة يف الغوص على املعاين الدقيقة مبرور الوقت

من األلفاظ ذات الصبغة الداللية الشمولية، تتنوع ) فىت(ظهر أن كلمة -٢

داللته حبسب السياق واملقام، فمرة يكون ذما، ومرة يكون مدحا، ومرة 

نا، ومرة يفشل فيكون نشازا، وكله عه موقعا حسوقحيسن الشاعر توظيفه في

ًوعليه فاأللفاظ ال تفيد حىت تؤلف ضربا خاصا من . يعود إىل امللكة واخلربة ًّ َّ ُ ُ

ٍالتأليف، ويـعمد �ا إىل وجه دون وجه من الرتكيب والرتتيب، وال تأيت  ِ
َ ْ ُ

  .كيفما اتفق

جودة البناء الشعري مرهونة مبا حيمله من معىن شريف، وهدف سام -٣

، ولو مل يكن حامال صورة ذات أذيال وظالل؛ يشهد له قول عبد عفيف

ٍخري الشعر ما دل على حكمة يقبلها العقل، وأدب جيب به " القاهر
ُ ْ ِ ّ

ّالفضل، وموعظة تروض مجاح اهلوى وتبعث على التقوى، وتبني موضع  ُ ُِّ ٍ

ْالقبح واحلسن يف األفعال، وتـفصل بني احملمود واملذموم من اخلصال َ ؛ "ُُ

َلقصدية االجتماعية األخالقية القيمية ذات حضور مهم عند النقدة فا
ِ



      
 

   

 

٩٢١

 حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني   

 طيئة أنموذجابيت احل من بالغة البناء الشعري الفصيح  

ْالقدماء، وهو ما محل املربد على اإلعجاب بالبيت، وهو بيت متني سبكا،  ٌ
  :مشحون بالدالالت البالغية؛ ومنها

جاء بناء البيت معتمدا على تقابل لطيف يف وعاء طباق - أ

، مع فيه من إيقاع حلو، بسبب )ال تأته .. تأته ) ( ّحمسن معنوي(السلب 

ّوالطباق عادة عامل إسناد للمعىن ومقو للنسبة . ترداد جناس االشتقاق
ٍ

ُ
  .الكالمية، وأحد املثريات الذهنية

بالواو، تفيد دميومة مجلة امسية مستأنفة ) وذاك فىت(قوله - ب

املمدوح قل نظريه يف معىن الفتوة والرجولة، وقد ميزه �ذا : احلكم، املعىن

أكمل متييز حني أشار إىل بعد منزلته، يف فضيلة أخالقية بتعريف املسند 

  .، بغض النظر عن نسبة البعد)وذاك(إليه باسم اإلشارة للبعيد 

فأفاد به ) فىت( يف قوله ّلفظا منكرا) اخلرب( جاء احلطيئة باملسند 

التفخيم والتعظيم، مع حالوة جرس وحسن استفتاح، وشتان ما بني لفظي 

فأراد به الرجل كامل الرجولة، والعقل، !! جرسا ومعىن وإحياء) وفىت) (غالم(

َالكامل اجلزل من الرجال: أي ِّ ْ
ِ َ ْ  

، لتشي بافرتاض وقوع )إذا(الشرطية دون ) إن(استعماله - ج

ه، وليس على نية القطع بوقوعه على الكثرة، وهذا أنسب احلدث وتوقع

  .باملقام

إن تأته يف صنيعة أو ( ، )وذاك فىت: (فصل بني اجلملتني-د

وما : إىل ماله، بسبب شبه كمال االتصال، وكأن سائال سأل) لصنيعة

إن : (الذي بلغ به هذه املنزلة فاستحق هذا الوصف؟ فجاء اجلواب

  ).إخل....تأته



      
 

   

 

٩٢٢

 حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني   

 طيئة أنموذجابيت احل من بالغة البناء الشعري الفصيح  

، فهو ال يريد )إىل ماله(بيت أيضا جماز مرسل، يف قوله ويف ال-ه

املال، بل صاحبه، وكأين بشبه اجلملة هذه قد قامت مقام املفعول الضمري 

  . املكىن به عن صاحب املال، على سبيل البدلية يف املعىن ال يف اللفظ

بالشرط ) ال تأته بشفيع(تعليق اجلزاء املتضمن لإلنشاء الطليب - و

  ، قصد به اإلهلاب والتهييج والنصح واحلث، )..إن تأته(

قصد به التعميم، فهم يشمل الشيء ) صنيعة(التنكري يف كلمة - ز

إما بقصد التقليل : الكبري واحلقري، والقليل والكثري، فيحمل على الوجهني

  .والتحقري، وإما بقصد التكثري والتعظيم

  

  



      
 

   

 

٩٢٣

 حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني   

 طيئة أنموذجابيت احل من بالغة البناء الشعري الفصيح  

  :مسرد املصادر واملراجع 

: املتــوىف(ن التوحيــدي، علــي بــن حممــد بــن العبــاس أخــالق الــوزيرين، أبــو حيــا -١

دار : حممــد بــن تاويــت الطنجــي، الناشــر: ، حققــه وعلــق عليــه)هـــ٤٠٠حنــو 

 ١٤١٢: ا�مــع العلمــي العــريب بدمــشق، عــام النــشر: صــادر، بــريوت، بــإذن

  م١٩٩٢-هـ

أســـرار البالغـــة، أبـــو بكـــر عبـــد القـــاهر بـــن عبـــد الـــرمحن بـــن حممـــد الفارســــي  -٢

حممــود حممــد : ، قــرأه وعلــق عليــه)هـــ٤٧١: املتــوىف( الــدار األصــل، اجلرجــاين

 مطبعة املدين بالقاهرة، دار املدين جبدة: شاكر، الناشر

أبـــو القاســـم حممـــود بـــن عمـــرو بـــن أمحـــد، الزخمـــشري جـــار اهللا أســـاس البالغـــة  -٣

دار الكتـــب : الناشـــر  حممـــد باســـل عيـــون الـــسود: حتقيـــق )هــــ٥٣٨: املتـــوىف(

   م١٩٩٨ - هـ ١٤١٩األوىل، : الطبعة،  ن لبنا–العلمية، بريوت 

يف إيــضاح القــرآن بــالقرآن، حممــد األمــني بــن حممــد املختــار بــن  أضــواء البيــان -٤

دار الفكــــر : ، الناشــــر)هـــــ١٣٩٣: املتــــوىف(عبــــد القــــادر اجلكــــين الــــشنقيطي 

- هـــــــ١٤١٥:  لبنــــــان، عــــــام النــــــشر-للطباعــــــة و النــــــشر والتوزيــــــع بــــــريوت 

 م١٩٩٥

ُ سـلمة بـن مـسلم العـوتيب الـصحاري،بيـةاإلبانـة يف اللغـة العر -٥ َْ
ِ
ْ ُ َ عبــد . د: احملقـق. َ

حممــــد .  د-صــــالح جـــرار .  د-نــــصرت عبـــد الـــرمحن .  د-الكـــرمي خليفـــة 

وزارة الـــــــرتاث القـــــــومي : جاســـــــر أبـــــــو صـــــــفية، الناشـــــــر.  د-حـــــــسن عـــــــواد 

  م١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠األوىل، : سلطنة عمان، الطبعة/مسقط/والثقافة

 . بريوت –مسري جابر، دار الفكر : ت. صفهايناألغاين، أليب الفرج األ -٦

)  ه٣٥٦ -ه٢٨٨ (إمساعيــل بــن القاســم القــايل البغــدادياألمــايل أليب علــي  -٧

   م١٩٧٨هـ ١٣٩٨ / بريوت-الناشر دار الكتب العلمية حتقيق 



      
 

   

 

٩٢٤

 حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني   

 طيئة أنموذجابيت احل من بالغة البناء الشعري الفصيح  

البحر احمليط يف التفسري، أبو حيان حممد بن يوسف بن علي بـن يوسـف بـن  -٨

صـدقي حممـد مجيـل، : ، احملقـق)هــ٧٤٥: وىفاملت(حيان أثري الدين األندلسي 

  ه١٤٢٠:  بريوت، الطبعة-دار الفكر : الناشر

يف أصـول الفقـه، أبـو عبـد اهللا بـدر الـدين حممـد بـن عبـد اهللا بـن  البحر احملـيط -٩

األوىل، : دار الكتــــيب، الطبعــــة: ، الناشــــر)هـــــ٧٩٤: املتــــوىف(�ــــادر الزركــــشي 

  م١٩٩٤-هـ١٤١٤

ر بـــن حمبــــوب الكنـــاين بــــالوالء، الليثـــي، أبــــو البيـــان والتبيـــني، عمــــرو بـــن حبــــ - ١٠

دار ومكتبــة اهلــالل، : ، الناشــر)هـــ٢٥٥: املتــوىف(عثمــان، الــشهري باجلــاحظ 

 ه١٤٢٣: بريوت، عام النشر

حممـــد عبـــد . اجتاهـــات النقـــد خـــالل القـــرنني الـــسادس والـــسابع اهلجـــريني د - ١١

 .ه١/١٤٠٤ بريوت، ط–اللطيف مصطفى، دار األندلس 

ة، حممــد بــن احلــسن بــن حممــد بــن علــي بــن محــدون، أبــو التــذكرة احلمدونيــ - ١٢

دار صـــــادر، : ، الناشـــــر)هــــــ٥٦٢: املتـــــوىف(املعـــــايل، �ـــــاء الـــــدين البغـــــدادي 

 ه١٤١٧األوىل، : بريوت، الطبعة

حتريــر املعــىن الــسديد وتنــوير العقــل اجلديــد مــن تفــسري = التحريــر والتنــوير،  - ١٣

هر بن عاشـور التونـسي الكتاب ا�يد، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطا

:  تــونس، ســنة النــشر-الــدار التونــسية للنــشر : ، الناشــر)هـــ١٣٩٣: املتــوىف(

  هـ١٩٨٤

من جواهر القاموس، حممد بن حممد بـن عبـد الـرزاق احلـسيين،  تاج العروس - ١٤

جمموعـة : ، احملقـق)هــ١٢٠٥: املتـوىف(أبو الفيض، امللقـب مبرتـضى، الزبيـدي 

  .هـ١٤٢١داية، الكويت، الطبعة األوىل، دار اهل: من احملققني، الناشر



      
 

   

 

٩٢٥

 حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني   

 طيئة أنموذجابيت احل من بالغة البناء الشعري الفصيح  

حترير التحبري يف صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القـرآن، عبـد العظـيم بـن  - ١٥

: املتـــوىف(الواحـــد بـــن ظـــافر ابـــن أيب اإلصـــبع العـــدواين، البغـــدادي مث املـــصري 

اجلمهوريـــة : الـــدكتور حفــين حممـــد شــرف، الناشـــر: ، تقـــدمي وحتقيــق)هـــ٦٥٤

 جلنــة إحيــاء الــرتاث - ا�لــس األعلــى للــشئون اإلســالمية -العربيــة املتحــدة 

  اإلسالمي

، )هـــ١٤١٨: املتــوىف( اخلــواطر، حممــد متــويل الــشعراوي - تفــسري الــشعراوي - ١٦

 أي - املطبــوع -لــيس علــى الكتــاب األصــل (مطــابع أخبــار اليــوم، : الناشــر

بيانــات عــن رقــم الطبعــة أو غــريه، غــري أن رقــم اإليــداع يوضــح أنــه نــشر عــام 

  ) م١٩٩٧

، أبــو الفــداء إمساعيــل بــن عمــر بــن كثــري )ابــن كثــري(تفــسري القــرآن العظــيم،  - ١٧

حممــــد حــــسني : ، احملقــــق)هـــــ٧٧٤: املتــــوىف(القرشــــي البــــصري مث الدمــــشقي 

 -دار الكتـب العلميـة، منـشورات حممـد علـي بيـضون : مشس الدين، الناشـر

  ه١٤١٩ -األوىل : بريوت، الطبعة

فــــداء إمساعيــــل بــــن عمــــر بــــن كثــــري القرشــــي تفــــسري القــــرآن العظــــيم، أبــــو ال - ١٨

ســامي بــن حممــد ســالمة، : ، احملقــق)هـــ٧٧٤: املتــوىف(البــصري مث الدمــشقي 

  م١٩٩٩-هـ١٤٢٠الثانية : دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة: الناشر

تفـسري القـرآن العظـيم، البـن أيب حـامت، أبــو حممـد عبـد الـرمحن بـن حممـد بــن  - ١٩

: املتــــــوىف(نظلــــــي، الــــــرازي ابــــــن أيب حــــــامت إدريــــــس بــــــن املنــــــذر التميمــــــي، احل

مكتبــة نــزار مــصطفى البــاز : أســعد حممــد الطيــب، الناشــر: ، احملقــق)هـــ٣٢٧

  ه١٤١٩ -الثالثة :  اململكة العربية السعودية، الطبعة-

: املتــوىف(تفــسري القــرآن، أبــو بكــر حممــد بــن إبــراهيم بــن املنــذر النيــسابوري  - ٢٠

 اهللا بـن عبـد احملـسن الرتكـي، حققـه عبـد: ، قدم لـه األسـتاذ الـدكتور)هـ٣١٩



      
 

   

 

٩٢٦

 حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني   

 طيئة أنموذجابيت احل من بالغة البناء الشعري الفصيح  

 املدينـة -دار املـآثر : سعد بن حممد الـسعد، دار النـشر: وعلق عليه الدكتور

  م٢٠٠٢ هـ، ١٤٢٣األوىل : النبوية، الطبعة

تفــسري القـــرآن العظــيم البـــن أيب حـــامت أيب حممــد عبـــد الـــرمحن بــن حممـــد بـــن  - ٢١

ـــرازي  ـــذر التميمـــي، احلنظلـــي، ال : احملقـــق). هــــ٣٢٧: املتـــوىف(إدريـــس بـــن املن

 اململكــة العربيــة -مكتبــة نــزار مــصطفى البــاز : أســعد حممــد الطيــب، الناشــر

  هـ،١٤١٩ -الثالثة : السعودية، الطبعة

تفــــسري القــــرآن العظــــيم، أليب الفــــداء إمساعيــــل بــــن عمــــر بــــن كثــــري القرشــــي  - ٢٢

ســــامي بــــن حممــــد ســــالمة، : ت، )هـــــ٧٧٤: املتــــوىف(البــــصري مث الدمــــشقي 

 ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠الثانية : يبة للنشر والتوزيع، الطبعةدار ط: الناشر

أليب الربكــات عبــد اهللا بــن ) مــدارك التنزيــل وحقــائق التأويــل(تفـسري النــسفي  - ٢٣

، حققـــه وخــــرج )هــــ٧١٠: املتـــوىف(أمحـــد بـــن حممـــود حـــافظ الـــدين النـــسفي 

 /١طيوســـــــــف علــــــــي بـــــــــديوي، دار الكلــــــــم الطيـــــــــب، بـــــــــريوت،: أحاديثــــــــه

  م١٩٩٨ -ه١٤١٩

دار : يط، للزحيلــــي، د وهبــــة بـــن مــــصطفى الزحيلــــي، الناشــــرالتفـــسري الوســــ - ٢٤

   هـ١٤٢٢ - ١ط دمشق،-الفكر 

دار �ــضة : للقــرآن الكــرمي، حممــد ســيد طنطــاوي، الناشــر التفــسري الوســيط - ٢٥

األوىل،  :  القـــــــاهرة، الطبعـــــــة-مـــــــصر للطباعـــــــة والنـــــــشر والتوزيـــــــع، الفجالـــــــة 

١٩٩٧ 

ء بإشـراف جممـع البحـوث التفسري الوسيط للقرآن الكرمي �موعة من العلمـا - ٢٦

: اهليئــة العامــة لـــشئون املطــابع األمرييــة، الطبعـــة: الناشـــر اإلســالمية بــاألزهر،

 ) م١٩٧٣=  هـ ١٣٩٣(األوىل، 



      
 

   

 

٩٢٧

 حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني   

 طيئة أنموذجابيت احل من بالغة البناء الشعري الفصيح  

 دار ، إبـــــراهيم األبيـــــاري: علـــــي بـــــن حممـــــد اجلرجـــــاين، حتقيـــــق التعريفـــــات ل  - ٢٧

  . ه١٤٠٥ /١ طبريوت - الكتاب العريب

ن حممد املـدعو بعبـد الـرؤوف بـن التوقيف على مهمات التعاريف، زين الدي - ٢٨

: املتـوىف(تاج العارفني بن علي بن زين العابدين احلدادي مث املناوي القاهري 

: القــــاهرة، الطبعــــة-عــــامل الكتــــب عبــــد اخلــــالق ثــــروت: ، الناشــــر)هـــــ١٠٣١

 م١٩٩٠-هـ١٤١٠األوىل، 

  حممـد ناصـر الـدين األلبـاين،)الفـتح الكبـري(صحيح اجلـامع الـصغري وزيادتـه  - ٢٩

هـــــ ، ١٤٠٨  /الثالثــــة: الطبعــــة   بــــريوت– املكتــــب اإلســــالمي: النـــشر دار 

 م١٩٨٨

: املتـــوىف(�ـــذيب اللغـــة، حممـــد بـــن أمحـــد بـــن األزهـــري اهلـــروي، أبـــو منـــصور  - ٣٠

 -دار إحيـاء الـرتاث العـريب : حممد عـوض مرعـب، الناشـر: ، احملقق)هـ٣٧٠

  .م٢٠٠١األوىل، : بريوت، الطبعة

صـــفوة األدب وخنبـــة ديـــوان العـــرب  أبـــو خمتـــصر كتـــاب  ، احلماســـة املغربيـــة - ٣١

: احملقـــق) هــــ٦٠٩: املتـــوىف(ّالعبـــاس أمحـــد بـــن عبـــد الـــسالم اجلـــراوي التـــاديل 

األوىل، :  بــريوت  الطبعــة–دار الفكــر املعاصــر : حممــد رضــوان الدايــة الناشــر

  م ١٩٩١

ــــن جــــين املوصــــلي اخلــــصائص ،  - ٣٢  ، )هـــــ٣٩٢: املتــــوىف(أبــــو الفــــتح عثمــــان ب

 .٤ط/ صرية العامة للكتاباهليئة امل: الناشر

  .٧د حممد أبو موسى ، مكتبة وهبة، ط .خصائص الرتاكيب أ - ٣٣

ْاخلــــصومة بــــني الطــــائيـني وعمــــود الــــشعر العــــريب د - ٣٤ ّ
ِ ّوحيــــد صــــبحي كبابــــة، . ّ

 م١٩٩٧منشورات احتاد الكتاب العرب، 



      
 

   

 

٩٢٨

 حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني   

 طيئة أنموذجابيت احل من بالغة البناء الشعري الفصيح  

دالئــل اإلعجــاز يف علــم املعــاين، أبــو بكــر عبــد القــاهر بــن عبــد الــرمحن بــن  - ٣٥

حممــود : ، احملقــق)هـــ٤٧١: املتــوىف(ألصــل، اجلرجــاين الــدار حممــد الفارســي ا

 دار املــدين جبــدة، -مطبعــة املــدين بالقــاهرة : حممــد شــاكر أبــو فهــر، الناشــر

  م١٩٩٢-هـ١٤١٣الثالثة : الطبعة

يف علـوم الكتــاب املكنـون، أبــو العبـاس، شــهاب الـدين، أمحــد  الـدر املــصون - ٣٦

، )هــــ٧٥٦: املتـــوىف(لـــيب بـــن يوســـف بـــن عبـــد الـــدائم املعـــروف بالـــسمني احل

 دار القلم، دمشق: الدكتور أمحد حممد اخلراط، الناشر: احملقق

  ديوان أيب متام - ٣٧

  ديوان ليلى األخيليلة  - ٣٨

 ديوان النابغة  - ٣٩

  ديوان احلطيئة - ٤٠

 ديوان عنرتة - ٤١

زهــر األكــم يف األمثــال واحلكــم، احلــسن بــن مــسعود بــن حممــد، أبــو علــي،  - ٤٢

د حممـــد حجـــي، د حممـــد : احملقـــق، )هــــ١١٠٢: املتـــوىف(نـــور الـــدين اليوســـي 

 املغـرب، - دار الثقافـة، الـدار البيـضاء -الـشركة اجلديـدة : األخضر، الناشـر

  م١٩٨١- هـ١٤٠١األوىل، : الطبعة

يف اإلعانــة علــى معرفــة بعــض معــاين كــالم ربنــا احلكــيم اخلبــري،  الــسراج املنــري - ٤٣

، )هــ٩٧٧: املتـوىف(مشس الدين، حممد بن أمحـد اخلطيـب الـشربيين الـشافعي 

 ه١٢٨٥:  القاهرة، عام النشر-) األمريية(مطبعة بوالق : الناشر

ياســـر بـــن حممـــد : شـــرح مقدمـــة املرزوقـــي للـــشيخ الطـــاهر بـــن عاشـــور حتقيـــق - ٤٤

 –دار املنهــــاج : الناشــــر. عبــــد احملــــسن العــــسكر . د. أ: املطــــريي، بتقــــدمي 

 الرياض



      
 

   

 

٩٢٩

 حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني   

 طيئة أنموذجابيت احل من بالغة البناء الشعري الفصيح  

اهللا العكـــربي شــرح ديــوان املتنــيب، أبـــو البقــاء عبــد اهللا بــن احلـــسني بــن عبــد  - ٤٥

إبــراهيم /مــصطفى الــسقا: ، احملقــق)هـــ٦١٦: املتــوىف(البغــدادي حمــب الــدين 

  بريوت–دار املعرفة : عبد احلفيظ شليب، الناشر/األبياري

نقلــه ومل  )هــ٦١٦: املتـوىف(شـرح ديـوان املتنـيب أليب البقـاء عبـد اهللا العكـربي  - ٤٦

  بريوت– مصطفى السقا وصاحباه، دار املعرفة: احملقق .هيسم قائل

: املتــوىف(الــشعر والــشعراء، أبــو حممــد عبــد اهللا بــن مــسلم بــن قتيبــة الــدينوري  - ٤٧

  ه١٤٢٣: دار احلديث، القاهرة، عام النشر: ، الناشر)هـ٢٧٦

أو شرح األبيات املشكلة اإلعراب، احلسن بن أمحـد بـن عبـد الغفـار  الشعر - ٤٨

تور حممـود الـدك: ، حتقيق وشـرح)هـ٣٧٧: املتوىف(الفارسي األصل، أبو علي 

األوىل، :  مــصر، الطبعــة-مكتبــة اخلــاجني، القــاهرة : حممــد الطنــاحي، الناشــر

  م١٩٨٨- هـ١٤٠٨

الصناعتني، أبو هالل احلسن بـن عبـد اهللا بـن سـهل بـن سـعيد بـن حيـىي بـن  - ٤٩

ــــوىف(مهــــران العــــسكري  علــــي حممــــد البجــــاوي : ، احملقــــق)هـــــ٣٩٥حنــــو : املت

:  بـريوت، عـام النـشر-ة العنـصرية املكتبـ: وحممد أبو الفضل إبراهيم، الناشر

  ه١٤١٩

العقـــد الفريـــد، أبـــو عمـــر، شـــهاب الـــدين أمحـــد بـــن حممـــد بـــن عبـــد ربـــه ابـــن  - ٥٠

: املتــــوىف(حبيــــب ابــــن حــــدير بــــن ســــامل املعــــروف بــــابن عبــــد ربــــه األندلــــسي 

 ه١٤٠٤األوىل، :  بريوت، الطبعة-دار الكتب العلمية : ، الناشر)هـ٣٢٨

حـــــسام البهنـــــساوي، زهـــــراء .  احلديثـــــة دعلـــــم الداللـــــة والنظريـــــات الدالليـــــة - ٥١

  .م ٢٠٠٩-١الشرق، ط

دار الفكــــر : علــــم اللغــــة مقدمــــة للقــــارئ العــــريب، حممــــود الــــسعران، الناشــــر - ٥٢

  ١٩٩٧ القاهرة - ٢طبعة : العريب، الطبعة



      
 

   

 

٩٣٠

 حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني   

 طيئة أنموذجابيت احل من بالغة البناء الشعري الفصيح  

�ــــضة مــــصر : ، الناشــــر- رمحــــه اهللا -علــــم اللغــــة، علــــي عبــــد الواحــــد وايف  - ٥٣

  األوىل: للطباعة والنشر، الطبعة

حممـــــد بـــــن احلـــــسني بـــــن حممـــــد بـــــن موســـــى بـــــن خالـــــد بـــــن ســـــامل الفتـــــوة،  - ٥٤

إحـسان . د: ، احملقـق)هـ٤١٢: املتوىف(النيسابوري، أبو عبد الرمحن السلمي 

 -دار الــرازي، عمــان : حممــد عبــد اهللا القــدحات، الناشــر. ذنــون الثــامري، د

  م٢٠٠٢- هـ١٤٢٢األوىل : األردن، الطبعة

: املتـوىف(عبـد اهللا الـشوكاين اليمـين فتح القدير، حممد بن علي بن حممـد بـن  - ٥٥

 دمــشق، بــريوت، -دار ابــن كثــري، دار الكلــم الطيــب : ، الناشــر)هـــ١٢٥٠

 ه١٤١٤ -األوىل : الطبعة

فــتح القــدير، كمــال الــدين حممــد بــن عبــد الواحــد الــسيواسي املعــروف بــابن  - ٥٦

   ط،ت:، بدوندار الفكر: ، الناشر)هـ٨٦١: املتوىف(اهلمام 

ّلعبــد اهللا بــن بـــري بــن عبــد اجلبــار املقدســي األصــل " بيف التعريــب واملعــر" - ٥٧ َ
َألن الفــىت وقــت ): "هـــ٥٨٢: املتــوىف(املــصري، أبــو حممــد، ابــن أيب الــوحش  َْ َ ِ

ــــسن  ــــسامرائي، مؤســــسة الرســــالة . د: ، احملقــــق٥٧ص" مــــن ال ــــراهيم ال  –إب

  بريوت

نيــة، الفــواتح اإلهليــة واملفــاتح الغيبيــة املوضــحة للكلــم القرآنيــة واحلكــم الفرقا - ٥٨

، )هـــ٩٢٠: املتــوىف(نعمــة اهللا بــن حممــود النخجــواين، ويعــرف بالــشيخ علــوان 

- هــــ١٤١٩األوىل، :  الغوريـــة، مـــصر، الطبعـــة-دار ركـــايب للنـــشر : الناشـــر

  م١٩٩٩

القواعـــد احلـــسان لتفـــسري القـــرآن، أبـــو عبـــد اهللا، عبـــد الـــرمحن بـــن ناصـــر بـــن  - ٥٩

مكتبـة : ، الناشـر)هــ١٣٧٦: املتـوىف(عبد اهللا بن ناصـر بـن محـد آل سـعدي 

  م١٩٩٩- هـ١٤٢٠األوىل، : الرشد، الرياض، الطبعة



      
 

   

 

٩٣١

 حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني   

 طيئة أنموذجابيت احل من بالغة البناء الشعري الفصيح  

القواعـــد، البــــن رجـــب، زيــــن الـــدين عبــــد الـــرمحن بــــن أمحـــد بــــن رجـــب بــــن  - ٦٠

، )هـــــ٧٩٥: املتــــوىف(احلــــسن، الــــسالمي، البغــــدادي، مث الدمــــشقي، احلنبلــــي 

  دار الكتب العلمية: الناشر

سف بن علي بـن جبـارة بـن واألربعني الزائدة عليها، يو يف القراءات الكامل - ٦١

: املتـــوىف(حممـــد بـــن عقيـــل بـــن ســـواده أبـــو القاســـم اهلـــذيل اليـــشكري املغـــريب 

مؤسـسة مسـا : مجال بن السيد بن رفاعي الـشايب، الناشـر: ، احملقق)هـ٤٦٥

  م٢٠٠٧- هـ١٤٢٨األوىل، : للتوزيع والنشر، الطبعة

: املتـــــوىف(يف اللغـــــة واألدب، حممـــــد بـــــن يزيـــــد املـــــربد، أبـــــو العبـــــاس  الكامـــــل - ٦٢

 -دار الفكــر العــريب : حممــد أبــو الفــضل إبــراهيم، الناشــر: ، احملقــق)هـــ٢٨٥

  م١٩٩٧- هـ١٤١٧الطبعة الثالثة : القاهرة، الطبعة

عــن حقـــائق غــوامض التنزيــل، أبـــو القاســم حممــود بـــن عمــرو بـــن  الكــشاف - ٦٣

 -دار الكتـاب العـريب : ، الناشـر)هـ٥٣٨: املتوىف(أمحد، الزخمشري جار اهللا 

  ه١٤٠٧ -الثالثة : ، الطبعةبريوت

اللباب يف علوم الكتاب، أبو حفـص سـراج الـدين عمـر بـن علـي بـن عـادل  - ٦٤

الــشيخ عــادل أمحــد : ، احملقــق)هـــ٧٧٥: املتــوىف(احلنبلــي الدمــشقي النعمــاين 

 -دار الكتـــب العلميـــة : عبـــد املوجـــود والـــشيخ علـــي حممـــد معـــوض، الناشـــر

 م١٩٩٨- هـ١٤١٩األوىل، : بريوت، لبنان، الطبعة

خمتارات شعراء العرب البن الشجري لـضياء الـدين أبـو الـسعادات املعـروف  - ٦٥

-ه ١/١٣٤٤ط مــصر مطبعــة االعتمــاد،) هـــ٥٤٢: املتــوىف(بـابن الــشجري 

   م١٩٢٥

يف أدب الكاتــب والــشاعر، نــصر اهللا بــن حممــد بــن حممــد بــن  املثــل الــسائر  - ٦٦

روف بـابن األثـري عبد الكرمي الشيباين، اجلزري، أبو الفتح، ضـياء الـدين، املعـ



      
 

   

 

٩٣٢

 حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني   

 طيئة أنموذجابيت احل من بالغة البناء الشعري الفصيح  

: حممـد حمـي الـدين عبـد احلميـد، الناشـر: ، احملقـق)هــ٦٣٧: املتـوىف(الكاتب 

  ه١٤٢٠: ر بريوت، عام النش-املكتبة العصرية للطباعة والنشر 

: املتـــــوىف(املخـــــصص، أبـــــو احلـــــسن علـــــي بـــــن إمساعيـــــل بـــــن ســـــيده املرســـــي  - ٦٧

 -ث العـريب دار إحيـاء الـرتا: خليـل إبـراهم جفـال، الناشـر: ، احملقق)هـ٤٥٨

  م١٩٩٦هـ ١٤١٧األوىل، : بريوت، الطبعة

يف غريب القرآن، أبو القاسم احلـسني بـن حممـد املعـروف بالراغـب  املفردات - ٦٨

: صـــفوان عـــدنان الـــداودي، الناشـــر: ، احملقـــق)هــــ٥٠٢: املتـــوىف(األصـــفهاىن 

  ه١٤١٢ -األوىل :  دمشق بريوت، الطبعة-دار القلم، الدار الشامية 

املسروق منه، احلسن بن علي الضيب التنيـسي أبـو حممـد، املنصف للسارق و - ٦٩

عمـــر خليفـــة بـــن : ، حققـــه وقـــدم لـــه)هــــ٣٩٣: املتـــوىف(املعـــروف بـــابن وكيـــع 

 م١٩٩٤األوىل، : جامعة قات يونس، بنغازي، الطبعة: ادريس، الناشر

البــن جــين، شــرح كتــاب التــصريف أليب عثمــان املــازين، أبــو الفــتح املنــصف  - ٧٠

دار إحيــــاء الــــرتاث : ، الناشــــر)هـــــ٣٩٢: املتــــوىف(لي عثمــــان بــــن جــــين املوصــــ

أغــــــسطس ســــــنة -هـــــــ١٣٧٣األوىل يف ذي احلجــــــة ســــــنة : القــــــدمي، الطبعــــــة

  م١٩٥٤

، )هــــــ١٤١٤: املتـــــوىف(املوســـــوعة القرآنيـــــة، إبـــــراهيم بـــــن إمساعيـــــل األبيـــــاري  - ٧١

 .ه١٤٠٥: مؤسسة سجل العرب، الطبعة

اسـم احلـسني بـن حممـد حماضرات األدباء وحماورات الشعراء والبلغاء، أبـو الق - ٧٢

شــركة دار األرقــم : ، الناشــر)هـــ٥٠٢: املتــوىف(املعــروف بالراغــب األصــفهاين 

  ه١٤٢٠األوىل، :  بريوت، الطبعة-بن أيب األرقم 



      
 

   

 

٩٣٣

 حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني   

 طيئة أنموذجابيت احل من بالغة البناء الشعري الفصيح  

معجــــم مقــــاييس اللغــــة، أمحــــد بــــن فــــارس بــــن زكريــــاء القــــزويين الــــرازي، أبــــو  - ٧٣

دار : رعبــد الــسالم حممــد هــارون، الناشــ: ، احملقــق)هـــ٣٩٥: املتــوىف(احلــسني 

  .م١٩٧٩-هـ١٣٩٩: الفكر، عام النشر

التفــسري الكبــري، أبــو عبـد اهللا حممــد بــن عمــر بــن احلــسن = مفـاتيح الغيــب،  - ٧٤

: املتـوىف(بن احلسني التيمي الرازي امللقب بفخر الـدين الـرازي خطيـب الـري 

 -الثالثـــة :  بـــريوت، الطبعـــة-دار إحيـــاء الـــرتاث العـــريب : ، الناشـــر)هــــ٦٠٦

 ه١٤٢٠

: املتـــــوىف( لغـــــاء وســـــراج األدبـــــاء  أليب احلـــــسن حـــــازم القرطـــــاجينمنهـــــاج الب - ٧٥

 .دار الكتب الشرقية). ه٦٨٤

  .٤ مصر ط–النحو الوايف ، عباس حسن، دار املعارف  - ٧٦

 
 

  


