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 المصادر ] دراسة تطبيفية [ فى ديوان الهمشرى
 

وهــو المفــظ الــدال حمــى الحــدث مجــرًدا حــن   (ٔ)والمصــدر الصــمى جمــم مصــدر   المصــادر 
وهـو الثالـة أاـواع ) صـري   و صـااحؤ  ومـهول(  هـو موضـم الصـدور. ومصـدر  (ٕ)الزمان

المصـدر أصـل المشـت ات   وهـو  كل شؤء أصمه الذى يخرج ماه   ولهذا قال البصريون  إن
الرحمـة.....  والمصـدر هـو أصـل جميـم  -الكفـر –الضـثل  –يدل حمى الحـدث ف ـط كالوحـد 

 .(ٖ)المشت ات حاد البصريين خثفا لمكوفيين
وذهــب أبــو ال بــاس المبــرد إلــى أن مصــادر الف ــال الالثاليــة المجــردة كمهــا ســماحية   دخــل 

 .(ٗ)السماء  والسماء   ت م ب ياس لم ياس فيها فإاه ي د مجازها مجاز

                                                           

 . 66ص  الراجحي،د/ عبده  الصرفي، والتطبيؽ  145ص  الكافي،الصرؼ انظر:   (1)

 . 1/207 الوافيانظر: النحو   (2)

ـ( 2003 -ىػػػ 1424) اللكتبػػا الرصػػريا  1: ط -أبػػو البركػػات ارنبػػار  -االنصػػاؼ فػػي ل ػػاالؿ ال ػػ ؼ  (3)
1/190 . 
 ترريؼ ال لاع :  (4)

ال لاع عند الررب ىو التفرغ لمشػي  وعػدـ االنشػ اؿ ب يػره فيػو لشػتؽ لػف:  مػل ي ي ػلمي يعػاؿ:  مػل رو  مػلر ا    
لر ا  يطمؽ "ال لاعي" عند النحوييف عمى " ػ ؼ العيا ػي": وىػو لػا لػـ و  .(4)و ملاع ا و ملاعا و ملاعيا  و  

تذكر لو قاعدة كميا لشتلما عمى جزالياتو، بؿ يتوقؼ عمى ال لاع عف الررب فح ب.ألا في أصوؿ النحو: 
الرربػي الفصػي  اللنعػوؿ بالنعػؿ الصػحي  ال ػارج   فعد ا ُترير ىذا المفظ لرادف ا للصػطم  النعػؿ عػف "الكػ ـ 

ثػـ جػا  برػده ال ػيوطي وعرفػو بترريػؼ .لعما إلى حد الكثرة"  كلػا فػي ترريػؼ أبػي البركػات ارنبػار عف حد ا
ولا صػ  لػف كػ ـ الرػرب  أكثر وضوحا حيث صرح بأف النعؿ يكوف لف كتاب اهلل ترالى، وأحاديث نبيو 

دلتيػػا اللرروفػػا وليلػػا يكػػف ارلػػر فػػعف ال ػػلاع أصػػؿ لػػف أصػػوؿ الم ػػا  وقواعػػدىا، ودليػػؿ لػػف أ نظلػػا ونثػػرا.
 تصحاب البأدلا النحو ال البا وىي أربرا، وقد ذكر أبو البركات ارنبار  ث ثا لنيا وىي: النعؿ والعياس وا

وألا العياس في الم ا: لصدر قا و ب يره وعميو، أ  عمى غيره يمعي و قمي ا وق يا ا، أ  قػدرره، وكػذا يعػاؿ فػي 
وألػا عنػد عملػا  أصػوؿ النحػو، فعػد .ار: اللعياس، رنو ُيعدر بو الشي ل ا قا و ويعو و قمْو ا وق يا ا، واللعد

قػاؿ فيػو أبػػو البركػات ارنبػار : "ىػػو عبػارة عػف تعػػدير الفػرع بحكػـ ارصػػؿ، وقيػؿ ىػو حلػػؿ فػرع عمػى أصػػؿ 
جرا  حكـ ارصؿ عمى الفرع، وقيؿ ىو إلحاؽ الفرع بارصؿ بجػالي، وقيػؿ ىػو اعتبارالشػي  بالشػي   برما وا 

، . ن حظ لف ىذه الترريفات أنيػا ترػددت فعػط لػف حيػث ارلفػاظ لكنيػا فػي الواقػي تتفػؽ فػي اللرنػى(4)بجالي
 .126 /3 شرح ابف ععيؿ عمى ألفيا ابف لالؾو  ، 124 /2اللبرد   -اللعتضبانظر: 
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أما ابن مالك ف د تبم سيبويه فؤ سماحية ب ض المصادر الالثالية وقياسـية ب ضـها حيـث    
أن ما ورد حمـى خثفهـا لـيس بم ـيس  -ب د ما ذكر المصادر التؤ يدخل فيها ال ياس –بّين 

 .(٘)بل ُي تصر فيه حمى السماع
بويه وابن مالك  لن الواقم فؤ ب ض هـذ  المصـادر أاهـا ويميل الباحث إلى ما ذهب إليه سي

 تكون حمى أوزان قياسية فؤ حين أن أكالرها اكتفؤ فيها بما ُسمم حن ال رب.
  أوً   أوزان المصادر لمف ل الالثالؤ 

مصادر الف ال الالثالية أكالرها سماحية  لم تذكر فيها قاحـدة كميـة تضـبطها  مـم أن 
ن  ال مماء بذلوا ما بوس هم فؤ حصـرها وضـبطها  لكـاهم لـم يسـتارقوها مـن حيـث الضـبط  وا 

وض وا لب ضها أوزااا بحسـب د  تهـا  ي ـول السـيوطؤ فـؤ المزهـر  رومصـادر الالثالـؤ كمهـا 
تأتؤ حمى   َفْ ل  وِفْ ل  وُفْ ل  وَفُ ول  وَفَ ال  وُفَ ال  وِف ـال  وُف ـول  وَفَ ـل  وِفَ ـل  وُفَ ـل  

ْ ــثن  وَف يــل  وَفَ ــثن  وُف ــثن  وَف الــة  وِف الــة وُف ولــة  وَفَ مــة  وَفِ مــة  وَفِ ــل  وِفْ ــثل  وفِ 
 .(ٙ)وَف يمة. وقد تأتؤ المصادر قميث حمى َفْ مى وُفْ مىر

 ٓتمــك هــؤ الوزان ال ياســية لمف ــل الالثالــؤ باوحيــه   المت ــدي والــثزم   وهــى أوزان أ مبيــة 
  فياباؤ قبوله حمـى احتبـار  مسـموًحا يصـ  اسـت ماله وقد يرد فؤ الكثم المأالور ما يخالفها 

 . (ٚ)مصدرًا لف مة الخاص به   كما أن الوزان السماحية   تمام است مال الصيغ ال ياسية
مصادر الف ل  ير الالثالؤ تشمل  )الرباحؤ  الخماسؤ  والسداسـؤ(   وكمهـا قياسـية وت ـاس 

 ..حمى حسب أف الها
   (ٛ)مصادر الف ال الرباحية

إذا كان الف ل حمى وزن )َف ََّل( بتضـ ي  ال ـين   صـحي  الـثم  يـر مهموزهـا   احـو  َكـذَّب 
َل   فإن مصـدر  ال ياسـؤ حمـى وزن ) َتْفِ ـيًث(   ا ـول َتْكـِذيًبا  – وقـد يكـون حمـى  َتْاِزيثً  –َازَّ

                                                           

   . انظر: اللرجي ال ابؽ نف و (5)
 0 2/100 اللزىر في عمـو الم اانظر:  (6)
، و الصرؼ الكافي، ص 244: 237 ص، ؿ وار لا  في ضو  أ اليب العرآف انظر: تصريؼ ارفرا (7)-

 ، وعمـ الصرؼ بيف  145
 . 195: 1/193، والنحو الوافي  180: 176النظريا والتطبيؽ ص     

: 148ص، والصرؼ الكافي، 261: 250 صانظر: تصريؼ ارفراؿ وار لا  في ضو  أ اليب العرآف،  (8)
 . 198، 197النظريا والتطبيؽ ، ص ، وعمـ الصرؼ  بيف 150
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ــى  ذا كــان م تــل الــثم   احــو  َزكَّ ــال(  وا  ــى  –وزن )ِف ِّ )التف يل(أيًضــا    َورَّى  فمصــدر  -َربَّ
ويجب حذ  ياء )التف يل( وا سـتاااء حاهـا بزيـادة تـاء التأايـث فـؤ مخـر المصـدر  فتصـير) 

تْورية  وأصل هذ  الف ـال  يـر  –تْربية  –َتْفِ َمة(  فا ول فؤ مصادر الف ال الساب ة  تْزكية 
التضـ ي  مـن  يـر  َوَرى   فهؤ م تمة الثم   ومصـادرها مـم –َرَبى  –مض فة كاآلتؤ  َزَكى 

ــا ــا  -حــذ  وت ــويض هــؤ   َتْزكي  ــا   حيــث حــذفت اليــاء الولــى التــؤ هــؤ يــاء )  –َتْربيًّ َتْوِريًّ
ــة  ــث فــؤ مخــر المصــدر  فصــار  تْزكي ــاء التأاي ــا بت ــل( وحــوض حاهــا وجوًب ــة  –التف ي  –تْربي

ــرَّأ ــان مهمــوز الــثم   احــو  َب ذا ك ــة  وا  ــل( أو ) -تْوري ــَأ  فمصــدر  )التف ي ــة(   ففــؤ َهاَّ التف م
 َتْهِاًيئا. –المصدر ا ول َتْبِريًئا أو َتْبِرَئة 

  فمصـدر  حمـى وزن )ِإْفَ ـال( ا ـول أسمم   –إذا كان الف ل حمى وزن )َأْفَ َل(  احو  أحسن  
أما إذا كان م تـل ال ـين  احـو  أقـام   تحـذ  ال ـين فـؤ المصـدر ب ـد ا ـل   ِإْحَساًاا  ِإْسَثًما 
 ء  وحوض حاها بتاء التأايث فؤ مخر   فا ول  إقامة .حركتها إلى الفا

إذا كان الف ل حمـى وزن)َفْ مـل( احـو  دحرجـة  فمصـدر  حمـى وزن)ف ـثل( أو)ف ممـة( ت ـول  
 دحراج أو دحرجة .

إذا كـــان حمـــى وزن ) َفاَحـــل(  ير م تـــل الفـــاء باليـــاء  احـــو  حاقـــب  فمصـــدر  حمـــى وزن  
ــاَمنَ )ِفَ ــال( أو )ُمَفاَحمــة(  ا ــول  حِ  ذا كــان م تــل الفــاء باليــاء  احــو  َي  -َ ــاب أو ُمَ اَقبــة  وا 

 ُمَياَسَرة . -َياَسَر  فمصدر  حمى وزن) ُمَفاَحمة(   فا ول  ُمَياِماة
  (ٜ)مصادر الف ال الخماسية

 إذا كان الف ل خماسًيا حمى وزن)َتَف َّل(   َتَ مَّب   فمصدر  حمى وزن) َتَف ُّل(   فا ول  َتَ مُّب 
ذا كان الف ل خماسًيا مبدوًءا بهمزة وصل حمى وزن)ااف ل(  احو  اات م   فإن مصـدر  حمـى إ

وزن) ااف ال(  فا ول فؤ المصدر  اات ام  إذا كان الف ـل خماسـًيا مبـدوًءا بهمـزة وصـل حمـى 
 وزن)اْفَتَ ل(  احو  احترم  فإن مصدر  حمى وزن )اْفِت ال(  ا ول فؤ المصدر  احترام .

لف ــل خماســًيا حمــى وزن) َتَفْ مــل(  احــو  تــدحرج  فــإن مصــدر  حمــى وزن)َتَفْ مــل(  إذا كــان ا
 ا ول فؤ المصدر  َتَدُحُرج.

                                                           

 الكافي،، والصرؼ 264: 261ص ، ضو  أ اليب العرآف  فيانظر: تصريؼ ارفراؿ وار لا   (9)
 وعمـ الصرؼ  ، 151، 150ص
 . 1/202 الوافي، والنحو  199ص  ،بيف النظريا والتطبيؽ    
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  (ٓٔ)مصادر الف ال السداسية
ـ إذا كان الف ل سداسًيا مبدوًءا  بهمزة وصل حمى وزن)اْسَتْفَ َل( وليس م تـل ال ـين  احـو  ٔ

 ل(  فا ول فؤ مصدر   اْسِتْاَفار.اْسَتْاَفَر  فإن مصدر  حمى وزن)اْسِتْفَ ا
إذا كان الف ل السداسؤ حمى وزن)اْسَتْفَ َل(   لكاه م تل ال ين  احو  است ان   فـإن مصـدر  
يــأتؤ حمــى وزن )اســتفالة( بحــذ  اللــ  فــؤ المصــدر  والت ــويض حاهــا بتــاء مربوطــة فــؤ 

 مخر    فيكون المصدر  است ااة .
ْســَتْفَ َل(   لكاــه م تــل اآلخــر بــالل   احــو  اســتااى  إذا كــان الف ــل السداســؤ حمــى وزن)ا 

فإن مصدر  يأتؤ حمى وزن )استف ال(  ب مب أل  الف ل فؤ المصدر همزة   فيكون المصـدر 
 استاااء .

( يـأتؤ مصـدر  حمـى وزن )اْفِ ـَثل(  احـو  اشـمئزَّ   إذا كان الف ل السداسؤ حمى وزن) اْفَ َملَّ
 فإن مصدر    اشمئزاز .

 فى ديوان الهمشرى] دراسة تطبيفية [ در المصا
 اوحه ف مه المصدر ال صيدة البيت

 الثالى َسِ د س د تحية مساء أى س د لى سيب ى
 الثالى ضلَّ  ضثل حاصفة فى سكون الميل ت صمياى من ضثل ال اش ين
 خماسى َتَبسَّم َتَبُسم رر وابسمى تبسم لاا بيض الماى
 الثالى َحُزنَ  الحزن رر يحمل الحزن ل مبى والحاين

 الثالى حنّ  الحاين رر 
 الثالى َلَحنَ  لحاه رر رّتل الشماس فيه لحاه

 رباحى رّتل ترتيمه رر وصدى ترتيمه هذى الشجون
 الثالى َهَذى هذى رر 

 الثالى َشَرعَ  شرع رر كل شئ هان فى شرع الهوى
 الثالى َسَكن سكون رر فى سكون الميل مبحوح الاين

 الثالى أنّ  الاين رر 

                                                           

، وتصريؼ ارفراؿ  151ص  في،الكا، والصرؼ  200ص ،انظر: عمـ الصرؼ بيف النظريا والتطبيؽ -(10)
 . 1/202 الوافي ، والنحو268: 264ص  ،ضو  أ اليب العرآف فيوار لا  
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 الثالى َحُزن الحزن رر ومان  مب الحزن حمى وتر المهو
 الثالى لهى المهو رر 

 الثالى َلَحن لحاه رر ليس يدرى فكر  ما لحاه
 الثالى َرَجم رْجم رر وهو رْجم السحر فى ماض شطون

 الثالى َسَحر السحر رر 
 الثالى َذَكر ذكر رر ذكر حهد من حهود الاائبين

 الىالث  حهد حْهد رر 
 الثالى َشَكى شكوى رر فاستمم شكوى الحزااى المت بين
 الثالى َحُزن الحزن رر هّداا الحزن وأضاااا السى

 الثالى أسى السى رر 
 الثالى َوَجد الوجد رر ويرااا الوجد فى دايا الشجون

 الثالى شمّ  ش اع رر إااى ياليل أحكى حزمة من ش اع
 ى          الثال فَكر فكر رر ضّمهااحوك فكر هائل

 الثالى فَكر فكر رر ماك فكر طّيه الموت دفين
 الثالى أسى السى رر حاولت ت ر  أسرار السى
 الثالى أنّ  الاين رر ماك ياليل وأسرار الاين

 الثالى سكن السكون رر لك ياداياي فى دير السكون
 الثالى َلَحن لحاها رر لحاها أات وحزاى وْق ها

 الثالى َحُزن حزاى رر 
 الثالى وَقمَ  وْق ها رر 

 الثالى َلَحن لحن رر أحذب اللحان لحن أفر ت
 الثالى أسى السى رر فيه أاات السى طى الحاين

 الثالى طوى طى رر 
 الثالى حنّ  الحاين رر 

 الثالى فاى الفااء الذكريات حادما خّدر الفااء شكاتى
 الثلالى فَكر فكرى رر هّزقْمم الصبا فأي ظ فْكرى

 الثالى رجم رجوحا رر حاولت لهن رجوحاكمما 
 الثالى رِحمَ  رحمة رر رحمة ماك يارياح ورف ا



 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المصادر ] دراسة تطبيفية [ فى ديوان الهمشرى

- 263 - 

 

 الثالى َرُفق رف ا رر 
 الثالى حبّ  حب رر هو حب الذين قد ذكرو 

 الثالى فَرق الفراق رر وشجاهم ب د الفراق الحاين
 الثالى حنّ  الحاين رر 

 الثالى هَمَس  هْمسا رر وتهاتيه ضجة ال يش هْمسا
 الثالى َصَخب صْخب رر مشى صْخب ال واص  فيهيت

 الثالى ضجّ  ضجيج رر ضجيج اليام ياام كالجر
 الثالى َحَص  حص  رر يتخطى حص  الحاصير واْلبا

 الثالى واَلبَ  واْلبا رر 
 الثالى هال هول رر   يبالى بهول هذا الفااء

 الثالى فاى الفااء رر 
 الىالث  َذُهل ذهول رر فى ذهول يجيب باإلصااء

 رباحى أصاى اإلصااء رر 
 الثالى حبّ  الحب رر إاه الحب مايزال ي ااى

 الثالى هال هول رر كل هول ويمتطى كل ص ب
 الثالى ص ب صْ ب رر 

 الثالى حبّ  حب رر ويك ياحب أين تمضى إذا ما
 رباحى سّب  التسبي  رر لو خمت من قداسة  التسبي 

 الثالى حبّ  الحب رر وهو كالحب كوالر
 الثالى حب الحب رر الحب أات لمموت موت أيها

 الثالى فاى الفااء رر سو  تب ى ب د الفااء سبوحا
 الثالى خ ّ  خفافا سفن الموت وسارت بمن ت ل خفافا
 الثالى فاى الفااء رر كمما طافها الفااء بصوت
 رباحى أره  إرهافا رر رف ت قم ها له إرهافا

 ىالثال خ ّ  خفة رر تطس الموج خفة الم ت مو
 رخماسىر اصًفرّ  اصفرار رر وشّم الموت جاابيها اصفرار
    رر فأفادت ماه ضياء المساء
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 الثالى شرع بشراع رر بشراع مرقرق من ضياء
 الثالى حص  حْصفها رر خمفته من حْصفها مباوتا
 الثالى زال الزوال رر وكل الوقات اور الزوال

 رسداسىر اضمحلّ  اضمحثل رر وباقى الح اب فى اضمحثل
 الثالى هبّ  هبوب الشاحر واآللهة قد تخطى إليك كل هبوب
 الثالى َحَممَ  حْمم رر قدتهادى بين الظثم كحْمم
 الثالى َسَحرَ  السحر رر ُيْ َكس السحر فوقه كل حين
 الثالى َصَبرَ  صبر رر أات ياشاحرى تحّممت صبرا
 الثالى زال بالزوال رر فى حياة محفوفة بالزوال

 الثالى حمم حْمم رر ُمم وي ظته الموتهى رهيا ح
 الثالى حاش ال يش رر تبدأال يش فى الذى تاتهى فيه
 الثالى حاش ال يش رر هو ال يش وهو حمر خيالى
 الثالى صبر صبر رر ايه ياشاحرى تحممت صبرا
 الثالى فكر الفكر رر لكأاى أراك فى اشوة الفكر

 الثالى جمس الجموس جاة الش راء تستطيب الجمو س فى ظل أيك
 الثالى َلَحنَ  لحن رر يتااى بين الالمار بمحن
 رخماسىر اْاَتَحبَ  ااتحابا رر وشجيين يشدوان ااتحابا

 الثالى َسَحرَ  السحر رر جاة صا ها اإلله  من السحر
 الثالى َرَحل رحيث رر ما أرى ؟تزحمين ب د رحيث
 الثالى َفِاىَ  الفااء رر فإذا  الك الفااء بسهم

 رخماسىر اصفرّ  ٕاصفرار رر ار يحكى اصفرار القاحىفى اصفر 
 الثالى هال هْول رر فوق هول الفااء امضى سويا

 الثالى َفِاىَ  الفااء رر 
 الثالى َحُسنَ  حْساا رر وتراها حساا إليك صفّيا

 الثالى َبُ د ُبْ دا رر م  با فى الخيال ُبْ دا ُمَبّرح
 الثالى  َ َحطَ  حْط  رر تحت حْط  المواج  ُياجاب
 الثالى َصَفا الصفاء رر وهداها إليه الصفاء المطاب
 الثالى َسَحرَ  سحر رر سحرال المين ماه رحيق
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 الثالى صفا صفو  رر فإذا هم من صفو  شّراب
 الثالى َسِ د الس د رر تطمب الس د وهو ماك قريب
 الثالى َحُزن الحزن رر تّدحى الحزن وهو ماك ب يد
 الثالى َرَقد ُرقود رر دوهم فى كرى الحياة رقو 

 الثالى ضاع ضياع رر قد أض ت الحياة كل ضياع
 ررباحىر خّمدَ  التخميد رر فى حطام فان هو التخميد
 الثالى َفِاىَ  الفااء رر إاه أر ن الفااء يااى

 الثالى َلَحنَ  ٕٔلحن رر وي يد الحياة فى مالل لحن
 الثالى َصَمتَ  صْمت أر ن الاااء فى صمت وادى الفااء

 الثالى َفِاىَ  الفااء رر 
 ررباحىر أدلج اإلد ج رر يزهى حمى اإلد ج
 الثالى َلَحن المحن رر يسكبها المحن
 الثالى صمت صمتها رر وصمتها م طوع
 الثالى َحُزنَ  الحزن رر ياهبه الحزن

    رر 
 رسداسىر استأَذنَ  استئذان رر من  ير ما استئذان
 ثالىال كان فالكون رر فالكون فى رْج 

 الثالى رَج َ  رْج  رر 
 الثالى خا  الخو  رر خاض من الخو 
 الثالى  َسقَ   سق رر فى  سق الميل
 الثالى صخب َصَخب رر فى صخب الويل

ا ا رر يرجها رجًّ  الثالى رجّ  رجًّ
 الثالى َحمم ُحُمم رر كأن فى ُحُمم

 الثالى َاَفذَ  َافاذ رر ليس لها من افاذ
 الثالى َخَشم خشوع رر وكم مشى فى خشوع
 الثالى َصَمتَ  صمت رر يخ  فى صمت

 الثالى شحب شحوب صور المحن فى المشيب إلى شحوب المشيب
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 ررباحىر أحصر إحصار رر إحصار  المج
 الثالى َذُبلَ  الذبول رر يش ه الذبول
 الثالى َحُزنَ  الحزن رر فى راة الحزن

 رخماسىر اا بض اا باض رر يمشى اا باض الشتاء
 الثالى َحُسن حساها رر البديمفى حساها 

 الثالى الوى مالوى مطمم الشاطئ هو مالوى اللحان ب د شتات
 رخماسىر ااتحى ااتحاء وص  الشاطئ فى ااتحاء حن ال والم قاص

 الثالى سكن ٕالسكون رر حيث يرقى السكون مرقى الفضاء
 الثالى هال هول رر ا يبا يزيد هول الفااء

 الثالى َفِاىَ  الفااء رر 
 الثالى سكن السكون رر ير أن السكون ياهشه اهشا 

 الثالى اَهش اْهشا رر 
سرمدى الب اء يحكم فى الموت 

 ويب ى حمى ب اء الب اء
 الثالى َبِ ىَ  ٖالب اء  رر

ذا ما استم ت هالك صمت  الثالى صَمتَ  صْمت رر وا 
 الثالى حال حويل رر فى حويل اآلزال واآلباد
 الثالى َفِاىَ  لفااءا رر يستجيب الفااء وهو ب يد
 الثالى سكن سكون رر فُيثقى ماه سكون الجماد
 الثالى فاى الفااء رر وهذا الفااء مالل الرقاد

 الثالى رقد الرقاد رر 
 الثالى حدم ال دم رر استطارت له وح   ه ال دم

 الثالى خا  الخو  رر من الخو  فى الماايا ال وادى
 رخماسىر ابيض ابيضاض رر ابيضاض الالموج فوق الصخور
 رخماسى اصطخب اصطخاب رر وتاهال فى اصطخاب اكير
 رخماسىر اا ّض  اا ضاض رر حميهامالل اا ضاض الاسور
 الثالى البر بالالبور رر ياذر ا رض موحدا بالالبور
 رخماسىر تطّو  تطوا  رر ب د طول تطوا  والجو ن

 الثالى جال الجو ن رر 
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 رخماسىر احتضن اناحتض رر وكأن الزمان خامر  الخو 
 الثالى خا  الخو  رر 

 رخماسىر احتضن احتضان رر فأضحى مم الردى فؤ احتضان
 الثالى َفِاى الفااء رر فإذا بالفااء يحكم فردا

 الثالى َحَرب كحرب رر أوكحرب حمى الظثم حوان
 الثالى مبان اإلبااة رر ت جز الطر  فؤ مداها اإلبااة
 رخماسىر اصطخب اصطخاب رر فؤ اصطخاب فؤ ليمة أروااة
 ررباحىر ماّلل التماليل رر ولت يد التماليل فؤ الحمار
 رخماسىر تباَينَ  تَباُين رر لو خمت من تباين الوطار
 الثالى فاى الفااء رر وا لهذا الفااء والهوا 
 الثالى قضى قضاء رر وا لهذا ال ضاء والقدار
 الثالى حال حويل رر وتهاتيك أاة وحويل

 الثالى فاى الفااء رر فالفااء جم الضفا  هاهاا
 رخماسىر اا بض اا باض رر ليس حس حميه  ير اا باض

 الثالى شحب شحوب قبر الميالى حميه من الماايا شحوب
 الثالى خا  ٕالخو   رر وحشة تصرع المان والخو 
 الثالى فاى الفااء رر تاهب البرق فؤ الفااءاهامه
 الثالى قَبرَ  قبر رر هو قبر الحياة ي صد  الوقت

    رر 
 الثالى هال هوله رر 

 خماسى ااحاش ااحياشا رر لم يمق فؤ الحياة ااحياشا
اآللهة تااجى الشاحر  هاهاا فالفااء جم الضفا 

 الااية
 الثالى فاى الفااء

 الثالى جَرس َجْرس رر طائفا فؤ الردى بأرخم جْرس
 ىالثال َسَكن السكون رر يتهادى حمى السكون رخيما
 الثالى همس هْمس رر ويااجى الرواح فؤ مالل همس
 الثالى َصَمت الصمت رر سكات سكاة ي اا ها الصمت



 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رحاب أحمد ُحسين الّضاوى
 

- 268 - 

 

 الثالى َفِاىَ  فااء رر وأسرى بها فااء ماّسى
 رخماسىر ازداد ازدياد رر أخذ الصوت فؤ ازدياد خفوت

 الثالى خفت خفوت رر 
 الثالى َسَجى َسْجو رر وسْجو حمى السكون مديد

 الثالى َسَكن لسكونا رر 
 الثالى حدّ  حدّ  رر طر  هذا الفضاء حّد الوجود
 رخماسىر اكتمل اكتمال رر وم ر الجيال ب د اكتمال
 الثالى جلّ  جثل رر ممك فؤ وضاءة وجثل
 رخماسىر اختال اختيال رر يااى فؤ بهرة واختيال
 الثالى َسِممَ  سثم رر مسم ات  ااههن سثم

 الثالى َشِ ىَ  ش اء رر ش اءليس هذا الا يم  ير 
 الثالى سكن السكون السكون الحاكم أيهذا السكون ياحاكم الموت
 الثالى َحِدم ٖال ْدم  رر أيها ال ْدم أين أسرى حبيبى
 الثالى ضاء الضياء رر أين مالوى الضياء أين مرا 
 ررباحىر  ّاى الاااء رر أين مالوى الاااء والصوات

 الثالى َصَمت الصمت رر لصمتأيها ال دم أين تا س فؤ ا
 رخماسى التاع التياحى رر والتياحى مهمهما فؤ أذاك

 الثالى َحُزن الحزن رر أحرق الحزن ماه ريش جااحيه
 الثالى َفِاىَ  الفااء رر حامث م ه فؤ الفااء التياحا

 رخماسىر التاع التياحا رر 
 الثالى َصَمتَ  ٕصْمت  ساحر الوادى المااى ساحر الموت طال صمتك
 الثالى َلَحن ٗالمحن  رر هيا رّجم المحن أيها الشادى
 الثالى َاَشرَ  اْشرها رر فمكم فاح اْشرها وهى تسرى
 الثالى َفِاىَ  الفااء رر هاك موج الفااء ي ذفه اليأس
 الثالى َسَكن ٕالسكون رر حمى شاطئ السكون الرهيب
 ررباحىر ااشد إاشادك رر كان ااشادك المبارك فجرا

طائر الحب فؤ حاصفة  ول أورث الحسن ضاىلذب
 الموت

 الثالى َذُبلَ  ٚلذبول 
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 الثالى َحُسنَ  ٚالُحْسن  رر 
 الثالى كان الكون رر ويم  الكون فؤ صمت كئيب

 الثالى َصَمتَ  صمت رر 
 الثالى حنّ  الحاين رر حادما يفاى الحاين المحرق
 الثالى َحُسنَ  حْسن رر حساك الضاحى فتهفو

 الثالى لحن لحن رر ستاايك بمحن
 رخماسىر تجّاى تجاؤ رر من تجايك وتركى

 الثالى َتَرك تْرِكى رر 
 الثالى حبّ  الحب رر ماك الجمال وماىالحب يااوسا
 الثالى ضمّ  ضم رر أضمها ضم مشتاق به خبل
 الثالى كَتمَ  كْتم رر قدرام كْتم الهوى أحبابه فاسى
 الثالى َقَرعَ  قْرع رر إن تسم ى قْرع ااقوس ب ريتكم
 الثالى جرس جْرسا رر فهل سم ت ب مب قد دا جْرسا
 الثالى َدَمم دْم ا رر ُأديل دْم ا حمى الخدين محتبسا
 الثالى حُسنَ  حْساك فجر الحسن حْساك ال الى حمى الدايا سباااَ 
 الثالى لَحنَ  لحن رر أات لحن الحب فؤ الرض تااى

 ررباحىر أحبّ  الحب رر 
 رخماسىر افتتن افتاان رر تااااذلك الطير بضاحيه اف

 الثالى َقُربَ  ُقْرب الذاكر الااسى كالاور فؤ  قْرب شمس
 الثالى حبّ  حب رر ماه حمى حب افسى
 الثالى هجر هجرك رر صحي  هْجرك يضاى
 ررباحىر أحبّ  حبك رر وذكر حبك ياسى

 الثالى رحب َرْحب قصر الخمود واس د فؤ رْحب من ال يش واسم
 الثالى شحا ال يش رر 

 الثالى َحُسنَ  الُحْسن رر وما كات إ  الُحسن فؤ كل شائم
 الثالى حبّ  ٕالحب  رر وما كات إ  الحب فؤ كل ذائغ

 الثالى اُام الاْام رر وفى الَاْام التخميد من  فوة الردى
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 ررباحىر خّمد التخميد رر 
 الثالى حبّ  حب الشيخوخة هرمت فؤ كل حب
 الثالى ُزنَ حَ  حزن رر وشبت فؤ كل حزن

 ررباحىر شّبه تشبيها ال مر ال اشق كأاه أاا ياداياى تشبيها
 الثالى َسَحرَ  سْحر رر ففى حيواك سحر سو  يحييها

 الثالى شاب الشيب اصائ  الشيب اصائ  الشيب تحكى
 الثالى ضاء ضياء رر ضياء شمس الشتاء
 ررباحىر أحسن إحسااها رر إحسااها فؤ الضياء

 الثالى ضاء الضياء رر 
 الثالى حبّ  لمحب الحب والطبي ة ألم ترى لمحب كي  اابرى

 الثالى ضجّ  ضجيج مممكة السحر هذاضجيج الميالى
 الثالى شكى شكوى رر فمست تسمم شكوى

 خماسى تدلل تدلث رر ياذاهث حن  رامى تدلث رحماكا
إلى جتا الفاتاة فؤ مدياة  اشر الاْسم سرها وهو يسرى

 ا حثم
 الثالى َاَسمَ  الاْسم

 الثالى سحر ٖسْحرها  رر صورت سْحرهايد الطيا 
 الثالى لحن ٖلحاه  رر ساكبا لحاه الحاون الصافى
 الثالى همس همسا رر وهمسا من الاسيم الساجى
 الثالى حسن حسن رر ياحياتى لحْساك الم بود

 ررباحىر  ّاى  ااء رر فيك أفايت أدم ى فؤ  اائى
 الثالى سجد سجود رر دفيك حفرت جبهتى فؤ سجو 
 الثالى خشم خشوع رر بروحى فؤ ذلة وخشوع

 ررباحىر قّدس ت ديس رر وهبطت الحياة ش مة ت ديس
 الثالى حمم حمم رر أات حمم ماور ذهبى

 ررباحىر مضاء الضياء رر بجااح من الضياء البشير
 الثالى َذُهل ٕالذهول  رر فاوح الروح فؤ همود الذهول

 الثالى صمت ٕالصمت رر الخيال م مر الصمت سرمدى
 ررباحىر مضاء الضياء رر وأرشدياى إلى الضياء
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 ررباحىر  ّاى لماااء رر خيمة لماااء من م مى
 الثالى حِهدَ  حْهد حياة الشاحر لئن فاتاى حْهداالشباب ولهو 

 الثالى َلَهى لْهو  رر 
 الثالى لحن المحن رر فُرّب هواء طا  فؤ المحن واّمحى

 الثالى سحر سْحر رر روحى سحرها  لايرهاخم ت ل
 الثالى وَهمَ  وهم رر وكان له فؤ الوهم

 الثالى فكرَ  الفكر رر ويخمدب د البدرفى الفكر َرْواق
 الثالى حبّ  الحب رر ياّذى خيالى الش ر والحب والوحيا

 الثالى وحى الوحيا رر 
 الثالى صدق الصدق إذا ظاون الورى ترتاب فى ذلك الصدق

 الثالى شكّ  الشك إذا ت هذا الشك بالمين والرفقوقابم
 الثالى  ن المين إذا 
 الثالى َرِفقَ  الرفق إذا 

 رخماسىر ااتظر ااتظارك إذا إذا اسط ت أن تم ى ااتظارك دائما
 ررباحىر َرقُّبَ  الترقب إذا صبوراولم تممل حذاب الترقب

 ىالثال وَهمَ  الوهم إذا ولم تك حبدا يكبر الوهم والحمما
 الثالى َحُممَ  الحمما إذا 

 رخماسىر ااتصر ااتصارك إذا إذا أات  قيت ااتصارك هادئا
 الثالى ضاء ضياء إذا ليصب  فؤ هذا الوجود ضياء
 الثالى أفك إفكا إذا يحور  الاو اء إفكا وُضمة
 الثالى خِسر خسران إذا ول د خسرت خسران جاهد

 الثالى قَ خفَ  الخْفق إذا مضيت ي مب واهن الخفق خائر
 ررباحىر ااضل اضال إذا تصي   أ  سر جاهدا فؤ اضالكا
أ اية الفثح الير لادى  يريك واحدة فؤ الحْسن تحكيها

 لب رته
 الثالى َحُسنَ  ٖالحسن 

 الثالى َحُسنَ  حسن رر ياحساها وهى ترحى فؤ خمائمها
 الثالى أسى السى رر حرير م طفهافى رقة السى
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    رر اتت
 الثالى َلُط َ  المط  رر بهها فؤ المط  أب ارهيهات تش

 الثالى أَكلَ  أْكث رر أحرى بألبااها أن تاتذى أكث
 الثالى َفُضلَ  الفْضل رر أب اركيرى حظام الفضل والشان

 الثالى َخُمدَ  الخمود رر ضم اسمها دون  يكى فؤ الخمود
 الثالى بَهجَ  بْهج رر هذى الرحاة تااى الصب  فؤ بهج

 الثالى َسَحرَ  ٕسحر رر اروت بواديااهل سحر ه
 الثالى َمَرحَ  ٕمرح  رر فؤ الصب  أمك احو الح ل فؤ مرح

 الثالى َأَكلَ  ُأْكث رر أحرى بزهر الرباأن يتاذى ُأْكث
 الثالى َحُسنَ  ُحسن رر بل أات فاتاتى ياحسن مرمك
 الثالى فُخرَ  فخرا رر حازت حصيدته فخرا وتمجيدا

 حىررربا مّجد تمجيدا رر 
 الثالى َوَحى الوحى رر تهتز بالوحى فؤ جوالتصاوير
 الثالى َرَهنَ  رْهن ال رية المهجورة أحوالهم أبدا رْهن لما مب

 الثالى فُخرَ  فْخر رر فخر البثدالشداد ال زم والهمم
 الثالى َحُدمَ  كال دم رر من ب دهم كل شئ بات كال دم
 ىالثال حبّ  الحب رر وطول أافاسها والحب يرويها
 الثالى َسَحرَ  السحر رر كأن أيامه والسحر يطم ها

 الثالى َحُسنَ  ُحساا رر تسبيك ُحْساا فإن أهويت ت طفها
 رخماسىر تدلل تدلمها رر فطالماحذبتهامن تدلمها

 الثالى َلحنَ  لْحن أحثم الااراجة الذابمة يابوع لحن فؤ الخيال مفضض
 الثالى مسى ٚالسى  رر وهفت حميك الروح فؤ وادى السى

 الثالى حَهدَ  ٕحْهد  رر وتذكرت حْهد الصبا فتأوهت
 الثالى حمر ُحْمرة رر وتذكرت شف ا توهج ُحْمرة

 الثالى َصَمتَ  صْمت رر خمدت إلى صمت هااك مخيم
 الثالى َسَكنَ  السكون رر بالاحل تحمم فؤ السكون المشمس
 رخماسىر اا بض اا باض رر وأصبحت ب دك فؤ اا باض موحش

 الثالى َبَ ثَ  البْ ث رر ر قصير الب ث من رياكفج
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 ررباحىر  ّاى الاااء رر أل  الاااء بظمها الزرزور
 الثالى َسَحر سحرها ال اية المسائية صورت سحرها يد الطيا 
 الثالى لَحنَ  لحاها رر ساكبا لحاه الحاون الصافى
 الثالى سحر السحر رر وخرير الميا  والشفق السحر

 الثالى هَمَس  هْمسا رر لاسيم الساجىوهْمسا من ا
 الثالى جلّ  جثل رر قمر الميل فؤ جثل السكون

 الثالى سكن سكون رر 
 الثالى حنّ  حاين رر مالل قمبى ُيهدى إليك حاياى
 ررباحىر  ّاى  اائك رر قمت  ّاى ففى  اائك لحن

 الثالى لحن لحن رر 
 الثالى َشَجن الشجون رر إن الشجون تمأل قمبى

 الثالى شجن الشجون رر م حمى الشجون الاااءوحرا
 ررباحىر  ّاى الاااء رر 

 الثالى سكن سكون رر فؤ سكون الظثم صمت طويل
 الثالى َصَمتَ  صمت رر 

 الثالى سكن السكون رر ف ط اا حبل السكون بصوت
 الثالى َحُزنَ  حزن رر ياحياتى يهد  طول حزاى

 الىالث  حب الحب رر سو  يبمى والحب ليس ببال
 الثالى ضلّ  ضثل رر قمت أخشى الزمان قمت ضثل
 الثالى َخَمقَ  خْمق رر حباا كان قبل خْمق الميالى
 رخماسىر اا ضى اا ضاء رر وسيب ى ب د اا ضاء الزمان
 الثالى ضاء ضياء رر حالما من  مائم وضياء
 ررباحىر  ّاى الاااء رر تا  فؤ بهوها رفي  الاااء

 الثالى كان الكون رر ه حادىقمت ما الكون ؟قمت يشب
 الثالى َسَحرَ  سحر رر قمت سحر جبياك

 ررباحىر  ّاى  ااء رر و ااء الطيور من تمحياك
 الثالى لّحن تمحياك رر 
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 الثالى سحر ٕسحر رر إن سحر الحياة سحر جمالك
 الثالى َلَحنَ  لحن رر أات لحن مست ذب حموى

 الثالى وقم وْق ه رر سم ت وْق ه السماوى روحى
 الثالى َحُممَ  ُحْمم رر أات حْمم ماور ذهبى

 الثالى ضاء الضياء رر بجااح من الضياء البشير
 الثالى َذُهلَ  الذهول رر فاوح الجرح فؤ همود الذهول
 الثالى سحر السحر رر  مر الروح  فؤ سكياتهاالسحر
 الثالى همّ  هم إلى ال مر أشاحب أات من هم وتفكير

 رخماسىر تفّكر تفكير رر ن
 خماسىر تكّدر تكدير رر وساهم أات من  م وتكدير

 الثالى  م  م رر 
 خماسىر ااتبه ااتباهتها رر لم تمق حياك مايارى ااتباهتها
 رباحىر  ّير تايير رر ولم تجد فؤ سراها أى تاير
 الثالى صبر صبرا رر فبابدر صبراوالميالى قصيرة

 الثالى ادب ادبا إلى الفراش الصفر تطير اْدبا طروبا
 الثالى حزن الحزن رر وأصب  الحزن حولى
أمسية شتائية فؤ  والاااء الم طر الشف ى

 ضاحية
 الثالى  اى ٕالاااء 

 الثالى ماس ٕالاس  المارد حتى يبيت مهرق الاس
 الثالى حبس الحبس المارد مالل الذى يشدو من الحبس
 الثالى احس الاْحس المارد يافى الهموم وطارق الاحس

 الثالى َحُممِ  حْمم المارد صب فؤ هوى المس أوحمم
 الثالى  رس الاْرس المارد يطأالاجوم ورائق الارس
 الثالى  طس  ْطس المارد ويحط بالادران فؤ  طس
 الثالى َفِرح فْرح المارد فرح الارام واشوة الاس

 الثى اشى اشوة المارد 
 الثالى حمر ُٕحْمرة  المارد فؤ حمرة الشفق التى شرقت
 الثالى اَبت الابت المارد والابت وا شجار  م ة
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 الثالى َرِحم رحمة المارد من رحمة الرحمن فؤ حرس
 الثالى حَرس حْرس المارد 

 الثالى حان َحْياى اواقيس المساء وتاشد ب د حياى والفااء
 الثالى فاى الفااء رر 

 الثالى لحن لحاها رر سيب ى لحاها الداوى سيب ى
 الثالى  اى الاااء رر الاااءمن الش راء ركب 

 الثالى سحر بسحرك رر بسحرك يااواقيس المساء
 الثالى سحر سحرى إلى شجرة الميمون سحرى لحن طا  قرب ا اس

 الثالى لحن لحن رر 
 الثالى َقُرب قرب رر 
 الثالى َاُ س ا اس رر 

 الثالى حُزن ٕالحزن  (ٔال ودة ) وقد شردت فى الحزن ماى الخواطر
 الثالى صمت ٗالصمت  رر الصمت المخيم ذاكر حمام حمى

 الثالى ش ر ش ور رر ش ور اا باض فؤ الظثم ووحشة
 رخماسىر اا بض اا باض رر 

 الثالى خفق خفوقه رر فمن أين قمبى يستمد خفوقه
 الثالى كان الكون رر تخيم فوق الميل والكون  امر

 الثالى صمت ٕالصمت  رر وقد خيم الصمت الهتو  مم البمى
 الثالى فاى الفااء رر حمى الشط  ربان الفااءالكواسر
 الثالى لحن لحن رر ترتل لحن الموت فؤ م بد الدجى
 الثالى حُزن ٕالحزن  رر ويازهرة فؤ شاطئ الحزن أيا ت
 الثالى مسى السى رر أليفا تشاكيه السى وتساور

 الثالى وَهمَ  الوهم رر يفاوحاى ماها حمى الوهم حاطر
 الثالى حُمم حمم رر من حمم المروج بشائرحمى ا فق 

 الثالى كان الكون رر إلى السهل أن قد فارق الكون شاحر
 الثالى سكن سكون طموع الفجر فؤ سكون الميل و فجر  ريق
 الثالى َسَحر السحر رر ابه الوساان صياح السحر
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 الثالى حِجب حجبا رر ارفم الكمة تبصر حجبا
 الثالى ضاء الضياء رر حالما يسب  فؤ بحر الضياء
 الثالى  اى  ااء رر فؤ م اصير حطور و ااء
 الثالى ُسرّ  ٖالسرور مسارح الشفق وأرياى السرور ماك سثفا
 الثالى جمس الجموس رر وتمذ الجموس فؤ ظل أيك
  يرالثالى َأْحَجبَ  إحجابا رر مائثت أحطافها إحجابا
 الثالى لحن بمحن رر يتااى بين الالمار بمحن

 خماسى ااتحب ااتحابا رر ين يشدوان ااتحاباوفريد
 رخماسىر ااتهب ااتهابا رر يرش  الريق خمسة وااتهابا
 الثالى اشى اشوى رر مسرح تسب  الاواظر اشوى
 الثالى سكن السكون رر وتمشى السكون إ  من البمبل
 رخماسىر ابتهل ابتهال رر يشكر الشمس فؤ ابتهال مدين

 رخماسىر التهب التهابا رر اليطفى من الهيام التهاب
 رخماسىر احتجب احتجابا رر مّل فى باطن ال باب احتجابا
 الثالى بكى البكاء رر قد برى احوها البكاء فذابا

 الثالى سكن السكون اليمامة رددى فؤ السكون ذكرى الهديل
 الثالى صمت ٕالصمت  رر خيم الصمت فؤ الظهيرة إ 
 الثالى  طّ   طيط رر من  طيط ياشى ذرا الزهار
 ررباحؤر حااى حااء رر أاه الاحل ااحسا من حااء
 الثالى زكى الزكاة رر وهو يجبى الزكاة لماوبهار
 الثالى حزن حزن رر مالل حزن حمى الظهيرة سار
 الثالى َلُهب لهيب رر من لهيب و طبط  ااء

 الثالى  طّ   طيط رر 
 ررباحىر حااى حااء رر فئة تستري   ب  ااء

 الثالى  سق ٕالاسق ليمية لاهار وأقبل الاسقولى ا
 الثالى صمت الصمت رر والصمت يجالم خبفه ا فق
 الثالى ا س لما اس رر والروض راق لما اس فث

 الثالى جاع جوحا أاشودة الايل ويأمن الموت جوحاوهو فى سفر
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 الثالى فاض فيض رر حذبا وفيض حمى ا حشاب يحييها
 الثالى رُحق برحيق رر تمدها برحيق الماء تس يها
 الثالى اُرق ا رق حدائق الشفق ت ر حين بها قد شفها الرق
 الثالى حُسن الحسن رر وأات اافورة الحسن التى خفيت
 الثالى حمر حمرة رر فؤ حمرة حجب فؤ فتاة ذهب

 الثالى حِجب حجب رر 
 الثالى فتن فتاة رر 

 ررباحىر صّ د تص يد رر يختال مابين تص يد وتادير
 ررباحىر  ّدر تادير رر 

 الثالى كان الكون رر لم يشهد الكون فؤ مزاله أبدا
 الثالى حمم حمم رر ذهمت فؤ حمم  ا  وخيل لى
 الثالى صمت الصمت حدائق الشفق الصمت يحكمه والميل وا جم

 
 بالاسبة المئوية لممصادرجدول توضيحى 

 
 الاسبة المئوية احدد مرات وروده المصادر

   السماحيةالمصادر 
   المصادر ال ياسية

   اإلجاالى
 جدول توضيحى لممصادربالاسبة المئوية

 الاسبة المئوية احدد مرات وروده المصادر
   المصادر الالثالية

   المصادر  ير الالثالية
   اإلجمالى

 بالاسبة المئوية ير الالثالية  لممصادرجدول توضيحى 
 الاسبة المئوية اودهحدد مرات ور  المصادر  ير الالثالية
   المصادر الرباحية
   المصادر الخماسية
   المصادر السداسية

   اإلجمالى
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 التحميل  
( وردت المصادر فى ديوان الهمشرى )    (مرة   مها المصادر السماحية )   ( مرة ٔ) 

  أى باسبة      %   المصادر ال ياسية )    (مرة   أى باسبة     %   
  دت المصادر الالثالية )   ( مرة    أى باسبة      %   والمصادر  ير الالثالية ( ور ٕ)

 مرة أى باسبة   % ٜ)
مرة   أى  مرة   ماها المصادر الرباحية )   ( ( وردت المصادر  ير الالثالية )   (ٖ)

باسبة      %   والمصادر الخماسية)   ( مرة   أى باسبة  %   والمصادر 
 مرة  أى باسبة     % .السداسية)    ( 

  



 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المصادر ] دراسة تطبيفية [ فى ديوان الهمشرى

- 279 - 

 

 أهم اتائج البحث 
( مرة   ماها ٖٙٔوردت المصادر من الف ال الالثالية الصحيحة فى السور الالثث) -٘

( ٛ٘%  ووردت فؤ سورة ر افرر ) ٘ٙ,ٕٗ( مرة فؤ سورة رالزمرر   أي باسبة ٛ٘)
( مرة   أي باسبة ٕٓ%   ووردت فؤ سورة رفصمتر ) ٘ٙ,ٕٗمرة   أي باسبة 

ٔٗ,ٚٓ .% 
أكالر المصادر وروًدا من الف ل الصحي  فؤ سورتؤر الزمر   افرر وأقمها وروًدا فؤ سورةر 

 فصمتر.
( ٕٕ( مرة   ماها )ٖٙوردت المصادر من الف ال الالثالية الم تمة فؤ السور الالثث) -أ 

( مرة   ٕٕ%  ووردت فؤ سورة ر افرر ) ٕٜ,ٖٗمرة فؤ سورة رالزمرر  أي باسبة 
 %. ٙٔ,ٖٓ( مرة  أي باسبة ٜٔ%  ووردت فؤ سورة رفصمتر) ٕٜ,ٖٗ أي باسبة

أكالر المصادر وروًدا من الف ل الم تل فؤ سورتؤ ر الزمر   افرر   الم سورة  ر  -ب 
 فصمتر.

( مرة   ماها ٚٔوردت المصادر من الف ال  ير الالثالية الم تمة فؤ السور الالثث) -ج 
( ٜ%  ووردت فؤ سورة ر افرر ) ٘ٙ,ٚٔ ( مرات فؤ سورة رالزمرر  أي باسبةٖ)

( مرات  أي باسبة ٘%  ووردت فؤ سورة رفصمتر)ٜٗ,ٕ٘مرات  أي باسبة 
ٕٜ,ٗٔ.% 

أكالر المصادر وروًدا من الف ال  ير الالثالية الم تمة فؤ سورة ر افرر  وأقمها وروًدا  -د 
 فؤ سورتؤر الزمر وفصمتر. 
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   المصادر والمراجم
 م   بيروت.ٕٜٛٔهـ/ٕٓٗٔة ابن الحاجب  د/حصام اور الدين   ط أولى أباية الف ل فى شافي 
  هـ (  تح يق   د/رجب  ٘ٗٚارتشا  الضرب من لسان ال رب   أبو حيان الادلسؤ ) ت

هـ ـ  ٛٔٗٔ   ٔط -حالمان محمد  مراج ة  د / رمضان حبد التواب  مكتبة الخااجؤ ـ ال اهرة
 م.ٜٜٛٔ

 هـ (  طب ة جديدة ب ااية  صدقؤ محمد جميل  دار  ٘ٗٚسؤ ) البحر المحيط   أبو حيان الادل
 م.ٕٜٜٔ-هـ ٕٔٗٔالفكر ـ بيروت   

 د/ محمد سالم محيسن  دار ٓ   تألي   أ تصري  الف ال والسماء فؤ ضوء أساليب ال رمن
  م. ٜٚٛٔهـ /  ٚٓٗٔ   ٔالكتاب ال ربؤ   بيروت   ط 

  م .ٕٜٜٔ  دار الم ار ٕ  طالتصري  المموكى   تح يق د/ البدراوى زهران 
 .التطبيق الصرفؤ   المهل   حبد  الراجحؤ   الااشر  دار الاهضة ال ربية 
 مكتبة  –د/ محمد سالم محيسن ٓتصري  الف ال والسماء فؤ ضوء أساليب ال رمن  تألي  أ

 الصفا.
  أ.د/ الصر  الكافؤ  أيمن أمين حبد الااؤ  مراج ة أ.د/حبد  الراجحؤ  أ.د/ رشدي ط يمة

 محمد حمؤ سحمول  أ.د. إبراهيم إبراهيم بركات  دار التوفي ية لمتراث  ال اهرة .
 دراسة صرفية تطبي ية  تألي  حبد اهلل محمد السطى تاريخ الاشر   حمم التصري  الطري  فؤ

 م.ٕٓٔٓ
  مكتبة   :مجدي إبراهيم محمد إبراهيم   الااشر  :حمم الصر  بين الاظرية والتطبيق  المهل

 لاهضة المصرية.ا
  بيروت ط  –الكامل فؤ الاحو والصر  واإلحراب   د/ أحمد قبش   دار الجيل

 م  الطب ة الالااية.ٜٜٚٔهـ/ٜٜٖٔ
  ( تح يق   حبد السثم محمد هارون   ط ٓٛٔالكتاب  سيبويه  ) مكتبة الخااجؤ ـ  ٘هـ  

 م .  ٜٕٓٓهـ ـ  ٖٓٗٔال اهرة   
 بيروت.  –الااشر  دار ال مم  لفضمؤ مختصر الصر   لممهل   حبد الهادي ا 
  م ٜٛٚٔهـ  ٜٜٖٔط  أولى  –الواض  فؤ الاحو والصر   د / حبدال زيز رضوان ومخرين–  

 ال اهرة. -دار الطباحة المحمدية 
 


