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 "عهد ليمى األخيمّية بهية األسمىب دراسة يف"  مجالّيات التكرار

 :ممدص
رة التكرار في ديؾان الذاعرة ليمى األخيمية مؽ إلى تتبع عاى ىجفت ىحه الجراسة

خالل تتبع العالقات التركيبية بيؽ الجسل واأللفاظ، وذلػ بتؾضيح جساليات األسمؾب 
البالغي لغاىرة التكرار وبيان أثره البالغي في تقؾية السعاني، وتعسيق الدالالت، 

 والجسالية.وإعالء القيسة الفشية لمشص األدبي، وبيان أبعاده السؾسيقية 

وقام الباحث بجراسة الجاللة المغوية لظاىخة التكخار في ديوان الذاعخة ليمى 
مؽ أجل تأكيد مدػ نجاح الذاعرة ليمى األخيميَّة في استخدام األسمؾب  األخيمية

البالغي في قرائدىا الذعرية، وربط الدراسة الشقدية بالجؾانب الجسالية في الذعر 
 العربي.

م الباحث د فتشاول فييا السفيؾم المغؾؼ واالصظالحي لسرظمح  راستووقدَّ
التكرار، متتبًعا في ذلػ آراء الشقاد قديًسا وحديًثا حؾل عاىرة التكرار، ورصد الباحث 
صؾر التكرار السختمفة والستشؾعة في ديؾان الذاعرة ليمى األخيمية، وذلػ ما بيؽ السبادلة 

ة بيؽ الفعل واالسؼ، أو اسؼ السفعؾل أو بيؽ الفعل والسردر، وتكرار مذتقات السفرد
الرفة السذبَّية أو صيغة السبالغة أو اسؼ السرة أو اسؼ الييئة أو السردر السيسي أو 
اسؼ الفاعل. إلى جانب تكرار االسؼ في الحالة اإلعرابية أو في حاالت إعرابية مختمفة، 

ثؼَّ تكرار الفعل "ماضًيا أو  وتكرار كمسة أو كمستيؽ أو أكثر في بداية أبيات متتالية، ومؽ
مزارًعا أو أمًرا"، أو مبشًيا لمسجيؾل أو مزاًفا لزسائر مختمفة، وتكرار االسؼ مرة 
مفرًدا وأخرػ مثًشى أو جسًعا، وتكرار السشادػ...، وغير ذلػ مؽ عؾاىر التكرار البالغي 

 الذؼ عسد الباحث تتبعيا في ديؾان الذاعرة ليمى األخيمية.

 ليمى(. -البشية  -األسموب -فتاحية )األخيمية الكمسات الس
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Abstract: 

This study aimed to trace the phenomenon of repetition in the 

collection of poems of the poetess Layla Al-Akhyaliyya by tracing the 

structural relationships between sentences and expressions, by clarifying the 

aesthetics of the rhetorical method of the phenomenon of repetition and 

illustrating its rhetorical effect in strengthening meanings, deepening 

connotations and raising the artistic value of the literary text, and by showing 

its musical and aesthetic dimensions. 

The researcher studied the linguistic significance of the 

phenomenon of repetition in the collection of poems of the poetess Layla 

Al-Akhyaliyya in order to confirm the extent of the success of the poetess 

Layla Al-Akhyaliyya in using the rhetorical method in her poems, in addition 

to link the critical study with the aesthetic aspects of Arabic poetry. 

The researcher divided his study; in which he dealt with the 

linguistic and terminological concept of the term repetition by tracing the 

opinions of critics in the past and modern about the phenomenon of 

repetition. The researcher monitored the different and varied forms of 

repetition in the collection of poems of the poetess Layla Al-Akhyaliyya, 

represented in the swapping between the verb and the infinitive, the repetition 

of the derivatives of the word among the verb, the noun, the passive 

participle, the qualifying adjective, the exaggeration form, the nomen vicis, 

the nomen speciei, the mimi infinitive or the active participle. Besides the 

repetition of the noun in the syntactic case or in different syntactic cases in 

addition to the repetition of one or two words or more at the beginning of 

successive verses, and then the repetition of the verb in "past, present or 

imperative" or in the passive voice or adding to different pronouns. As well 

as, the repetition of the noun in singular, in the dual form and in plural, and 

the repetition of the vocative case..., and other phenomena of rhetorical 

repetition that the researcher deliberately traced in the collection of poems of 

the poetess Layla Al-Akhyaliyya. 

Key words (Al-Akhyaliyya - Method - Structure - Layla). 
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 :املقّدمة

ولددذا فالقردديدة تتذددّ ل مددؽ المغددة ب ددل ، يعددّد الذددعر عسدداًل فددي المغددة أواًل وأخيددراً 
عؾاىرىددا، والتكددرار عدداىرة لغؾيددة ذات قيسددة أسددمؾبية متشؾعددة، وىددؾ يقددؾم عمددى العالقددات 

ويعمي مؽ القيسة الفشّيدة ، ويعّسق الدالالت، يّقؾؼ السعانيو ، والجسل التركيبية بيؽ األلفاظ
وىدؾ يعّسدق الّردؾرة فدي ذىدؽ الستمقدي بظريقدة ، لسا فيو مؽ أبعداد داللّيدة ومؾسديقّيةلمشّص 

وذلدػ عبدر التدراكؼ الكّسدي لمكمسدة أو ، ؤدييدا مفدردة بعيشيداوال ت، ال تحسميا األبيات مباشرة
ني اسدددتخداميا لدددو وقدددد اختدددرت دراسدددتو فدددي ديدددؾان األخيمّيدددة لّسدددا شددددّ ، العبدددارة أو الحدددر 
فحاولد  تددقيق الشغدر فدي شدعرىا ألنغدر مددػ نجاحيدا أو اخفاقيدا ، فتةممبظريقة كثيفة و 

التي تؤّكد في نحؾ مدؽ انحائيدا و  فكان  ىذه الدراسة، في استخدام ىذا األسمؾب البالغي
عمى تأكيد ربط الدراسة الشقدّيدة بالجؾاندب الجسالّيدة فدي الذدعر العربدي خاّصدة فيسدا أطمدق 

إبرازىددا ا زالدد  بحاجددة إلددى التشقيددب عشيددا و درٌر كددؾامؽ مددففيددو ، عميددو الشّقدداد األدب القددديؼ
 لمعيددان ليغددّل األدب العربددي قديسددو وحديثددو مؾثددؾة بددروابط عددّدة عمددى رأسدديا وحدددة المغددة

وقد اعتسدت عمى ديؾان ليمى األخيمّية تحقيق وشرح د واضح الردسد   ، البعد الجساليّ و 
يؼ عدددددؽ السفيدددددؾم المغدددددؾؼ سدددددأبدأ بتقددددددو  ،مٜٜٛٔر صدددددادر بيدددددروت الظبعدددددة األولدددددى دا

 واالصظالحي لمتكرار عشد القدماء والسحدثيؽ مؽ نّقاد األدب.

 املفهىم المغىي واالصطالحي لمتكرار

 : التكرار لغة

كدددرر  الَكدددرُّ  الرُُّجدددؾُل. ُيَقددداُل  َكدددرَّه وَكدددرَّ يقدددؾل ابدددؽ مشغدددؾر فدددي لددددان العدددرب " 
  َمْرَدُر َكرَّ َعَمْيِو َيُكرُّ َكرِّا وُكرورًا وَتْكرارًا  َعَظَف. وَكرَّ ِبَشْفِدِو، َيَتَعدَّػ َواَل َيَتَعدَّػ. والَكرُّ 

ددْيَء  َر الذَّ َ َوَرُجددٌل َكددرَّار وِمَ ددّر، َوَكددَذِلَػ اْلَفددَرُس. وَكددرَّ َعْشددُو  َرَجددَع، وَكددّر َعَمددى اْلَعددُدوِّ َيُكددرُّ
ْرُت َعَمْيدددِو وَكْرَكدددره  أَعددداده َمدددرًَّة َبْعدددَد ُأخدددرػ. والَكدددّرُة  الَسدددرَُّة، وَ  اْلَجْسدددُع الَكدددرَّات. َوُيَقددداُل  َكدددرَّ

ْدتُدددُو َعَمْيدددِو. وَكرَكْرتُدددو َعدددْؽ َكدددَذا َكْرَكدددرًة ِإذا َرَدْدتدددو. والَكدددرُّ  الرُُّجدددؾُل  اْلَحددِديَث وَكْرَكْرتُدددو ِإذا َردَّ
دددْيِء، َوِمْشدددُو التَّْكدددراُر. اْبدددُؽ ُبدددُزرٍج  التَِّكدددرَُّة ِبَسْعَشدددى التَّْكدددر  اِر َوَكدددَذِلَػ التَِّددددرَّة والتَِّزدددرَّة َعَمدددى الذَّ
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دددِريُر  ُقْمدددُ  أِلَِبدددي  دددْيَء َتْكِريدددرًا وَتْكدددرارًاَ َقددداَل َأبدددؾ َسدددِعيٍد الزَّ ْرُت الذَّ والتَّدددِدرَّة. اْلَجدددْؾَىِرؼُّ  َكدددرَّ
وَتَكْرَكدددَر  َعْسدددٍرو  َمدددا َبدددْيٌؽ ِتْفعددداٍل وَتْفعدددالع َفَقددداَل  ِتْفعددداٌل اْسدددٌؼ، وَتْفعددداٌل، ِبددداْلَفْتِح، َمْردددَدٌر.

الرجُل ِفي َأمره َأؼ ثرّدد. والُسَكرر ِمَؽ اْلُحُروِ   الدرَّاُء، َوَذِلدَػ أَلندػ ِإذا َوَقْفدَ  َعَمْيدِو رَأيد  
َطددَرَ  المَِّددداِن َيَتَغيَّددُر ِبَسددا ِفيددِو ِمددَؽ التَّْكِريددِر، َوِلددَذِلَػ اْحُتِدددَب ِفددي اإِلمالددة ِبَحددْرَفْيِؽ. والَكددرَُّة  

ديدددُد الَخْمدددق َبْعدددَد الَفشددداء. وَكدددّر السدددريُض َيِكدددرُّ َكِريدددرًا  َجددداَد ِبَشْفِددددِو ِعْشدددَد اْلَسدددْؾِت الَبْعدددث وَتجْ 
ه. يتو ُقْمَ  َكرَّه َيُكّره ِإذا َردَّ  وَحْذَرَج، فِإذا َعدَّ

ره، ِمَؽ التَّْكِرير، وَكْرَكَرْتُو  لَ  َحاِح  باَتْ  ُتَكْرِكُره الَجُشؾب، وَأصمو ُتَكرِّ ْؼ َوِفي الرِّ
 َتَدْعُو َيْسِزيَ َقاَل َأبؾ ُذَؤْيٍب 

ه ددددددددددددددٌة وَتسُ دددددددددددُره َنْجِديَّ دددددُتَكْركِ   ُمَدْفِدَفٌة، َفْؾَة التَُّراِب، َمُعؾجُ  ***دُّ

وتكْرَكَر ُىَؾ  َتَردَّػ ِفي اْلَيَؾاِء. وَتَكْرَكَر الساُء  َتراَجع ِفي َمِديِمو. والُكْرُكؾُر  واٍد 
ه وَحَبدو. َبعِ  ْيِء  َدَفَعو وَردَّ يُد الَقْعِر َيَتَكْرَكُر ِفيِو اْلَساُء. وَكْرَكَرُه  َحَبدو. وَكْرَكَره َعِؽ الذَّ

َوِفي َحِديِث ُعَسَر، َرِضَي َّللاَُّ َعْشُو  َلسَّا َقِدَم الذاَم َوَكاَن ِبَيا الظاعؾُن َتَكْرَكَر َعْؽ َذِلَػ َأؼ 
 عشِّي ِإذا َدَفْعَ  وَرَدْدَتُو. َوِفي َحِديِث كشانة  َتَكْرَكَر الشاُس َعْشُو. َرَجَع، ِمْؽ َكْرَكْرُتو

ِحُػ. َوُفاَلٌن ُيَكْرِكُر ِفي  ِحِػ، َوِقيَل  ُىَؾ َأن َيْذَتدَّ الزَّ والَكْرَكَرة  َضْرٌب ِمَؽ الزَّ
ُدُه اإِلن داُن ِفي َجْؾِفِو. اْبُؽ اأَلعرابي  َصْؾِتِو  كُيَقْيِقُو. َأبؾ َعْسٍرو  الَكْرَكَرُة َصْؾٌت ُيَردِّ

ِحِػ َكْرَكَرًة ِإذا أَْغَرَب، وَكْرَكَر الرَّحى َكْرَكَرًة ِإذا َأداَرىا. اْلَفرَّاُء  َعَكْكُتو  َكْرَكَر ِفي الزَّ
  َصاَح ِبَيا. أَُعكُّو وَكْرَكْرُتو ِمْثُمُو. ِشْسٌر  الَكْرَكَرُة ِمَؽ اإِلداَرِة والتَّْرِديِد. وَكْرَكَر بالدَّجاجة

والَكْركَرُة  المََّبُؽ اْلَغِميُعَ َعْؽ ُكَراٍل. والِكْرِكَرُة  َرَحى َزْوِر اْلَبِعيِر والشاقِة، َوِىَي ِإحدػ 
. َوِفي اْلَحِديِث  َألؼ َتَرْوا ِإلى الَبِعير  ْدُر ِمَؽ ُكلِّ ِذؼ خفٍّ الثَِّفشات اْلَخْسِس، َوِقيَل  ُىَؾ الرَّ

 (ٔ)تو ُنْكَتة ِمْؽ َجَرب "َيُكؾُن بِ ْرِكرَ 
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 التكرار يف االصطالح :

 عهد القدماء 

كسااا فااي الخرااا ا عشااج اباا  ورد عشدددىؼ فددي معددرض مشاقذددتيؼ لبدداب التؾكيددد 
 حيث يقؾل   جّشي

 " فسؽ ذلػ التؾكيد، وىؾ عمى ضربيؽ 

أحدىسا تكرير األول بمفغو. وىؾ نحؾ قؾلػ  قام زيد "قام زيد" و"ضرب  زيًدا 
 د قام  الرالة قد قام  الرالة، وهللا أكبر هللا أكبر.ضرب " وق

 ادددددددددددددػ ضاة بيا ذراعددػ إليدددإلي *** االت قمشإذا التياز ذو العزوقال  
 

 إلدددى الذدددر دعددداء ولمذدددر جالدددب ***وقدددال  وإيدددا  إيدددا  السدددراء فإندددو 
 

 فاحددددددددددددددؼ الدددددددددددديٍر ومشيددددددددددددىد عس ***ر وأشبا وقال  إن قؾًما مشيؼ عسي
 

 ل أخؾ الشجدة  الددالح الددالح ***ا دددددددددددددددداء إذا قدددددددددددددددديرون بالؾفدددددددددددددلج
 

 ال إلى الييجا بغير سالحدكد ***أخا لو أخا  أخا  إن مؽ الوقال 
 

 أحمػ في السخازؼ حيث حال ***وقال  أبؾ  أبؾ  أربد غير شػ 
 
 

يجؾز أن ي ؾن مؽ ىذا تجعل أبؾ  الثاني مشيسا تكريًرا لألول، وأريد الخبر، 
ؽ األول أؼ أبؾ  الرجل السذيؾر بالدناءة والقمة  ويجؾز أن ي ؾن أبؾ  الثاني خبًرا ع

 ال دددددددددددددددددددوق

 ادددددددددً ًدا نائسدددددددددددددددبدددد  عددددددددددددددرأي  *** ا ددددددددددددددددً ؼ قائسددددددددقؼ قائًسا ق

 دداددددددددً دددددددددددددددراء رائسدددددددددددددددددددددددددددددوعذ *** ا دددددددً دددددددددددددددددددددددة مراغسددددددددددددددددوأم

 ىذا رجل يدعؾ البشو وىؾ صغير وقال 
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 أتا  أتا  الالحقؾن احبس احبس  *** ببغمتي  اءدددددددفأيؽ إلى أيؽ الشج

والثاني تكرير األول بسعشاه. وىؾ عمى ضربيؽ  أحدىسا لإلحاطة والعسؾم 
 واآلخر لمتثبي  والتس يؽ.

ويتبع ذلػ مؽ اكتع وأبزع  -األول كقؾلشا  قام القؾم كميؼ، ورأيتيؼ أجسعيؽ 
 ا كمييسا"."مررت بيس -وأبتع وأكتعيؽ وأبزعيؽ وأبتعيؽ ما ىؾ معرو 

 والثاني نحؾ قؾلػ  قام زيد نفدو ورأيتو نفدو.

وقد يؤكد بالرفة كسا تؤكد ىي، نحؾ قؾليؼ  أمس الدابر، وأمس السدبر وقؾل 
وقؾلو سبحانو   وقؾلو تعالى  }َوَمَشاَة الثَّاِلَثَة اأْلُْخَرػ{ }ِإَلَيْيِؽ اْثَشْيِؽ{ -عز اسسو-هللا 

ؾِر نَ    (ٕ)ْفَخٌة َواِحَدٌة{." }َفِإَذا ُنِفَخ ِفي الرُّ

 .(ٖ)عّرفو بأنو " اإلتيان بذيء مرة بعد أخرػ " وفي كتاب التعخيفات لمجخجاني

  " ولمتكدددددرار ق فدددددي عسدتدددددو ببددددداب مددددددتقّل حيدددددث يقدددددؾلوقدددددد خّردددددو ابدددددؽ رشدددددي
أكثددددر مددددا يقددددع فيددددو التكددددرار فددددي األلفدددداظ و  ،ومؾاضددددع يقددددبح فييددددا، مؾاضددددع يحدددددؽ فييددددا

لسعشددددددى فددددددإذا تكددددددّرر المفددددددع وا، ي دون األلفدددددداظ أقددددددلّ وىددددددؾ فددددددي السعددددددان، دون السعدددددداني
 .(ٗ)"جسيعًا فذلػ الخذالن بعيشو

 .د مؾاضع حدؽ التكرار ومؾاضع قبحوثّؼ عدّ 

  " قد تقّدم الكالم في صدر حيؽ قال كسا ورد عشج اب  األثيخ في السثل الدا خ
ىؾ تكرار  كتابي ىذا عؽ تكرار الحرو  وما أشبو ذلػ مّسا يختمط بيذا الشؾل الذؼ

 ثؼ قال  السعاني واأللفاظ

داللة المفع عمى السعشى مرّددًا وربسا اشتبو عمى أكثر الّشاس   وحّده ىؾ
وبالتظؾيل أخرػ وقد تقّدم الكالم عؽ الفرة بيؽ ىذه األنؾال وأّما التكرير ، باإلطشاب مرة

يؾجد في  واآلخر، أحدىسا يؾجد في المفع والسعشى  فقد عّرفتكو وىؾ يشقدؼ قدسيؽ
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 أطعشي  أّما اآلخر فكقؾلػو  أسرل أسرل  السعشى دون المفع واألول كقؾلػ لسؽ تدتدعيو
 .ال تعرشيو 

واعمؼ أّن   وكاًل مؽ ىذيؽ القدسيؽ يشقدؼ إلى مفيد وغير مفيد ثؼ قال  ثّؼ قال
لمداللة  السفيد مؽ التكرير يأتي في الكالم تأكيدًا لو وتذييدًا مؽ أمره وإّنسا يفعل ذلػ

 (٘).عمى العشاية بالذيء الذؼ كررت فيو كالمػ "

اإلعادة و  و أورده الثعالبي في كتابو فقو المغة وسر العربّية في باب التكرير
 .(ٙ)" " ىي مؽ سشؽ العرب في إعيار العشاية باألمر  حيؽ قال

 عهد الهقاد احملدثني 

 عؽ ذلػ   يقول الجكتور دمحم عبجالسطمب 

التكرار خظًا اساسيًا في الذعر القديؼ والحديث عمى الدؾاء، لكشيا  "تسّثل بشية
 . "(ٚ)تقدمو مؽ نؾاتج بالغة األىسية.... لقي  رعاية خاصة في الذعر الحديث لدسا

  متحّدثًا عؽ التكرار ويقول الجكتور دمحم أبو موسى

الذعر التؾّتر ألّن لغة و  " والتكرار كسا قمشا وسيمة مذروعة في لغة االنفعال
 ."(ٛ)ىؾ السثل األعمى يجرؼ أسمؾبو عمى ىذه الظريقة و  غير لغة اإلخبار والقرآن

 وقج وججت لمتكخار صورًا مختمفة عشج ليمى األخيمّية عمى الشحو اآلتي: 

 السرجر و  السبادلة بي  الفعل -
   تقؾل ليمى

 .(ٜ)السدرَّبِ  َنَزْخَؽ بو َنْزَح السزادِ   ***  إذا جاَش بالساِء الَحسيِؼ ِسجاُليا

نزخ ( وىذا التكرار لؼ يفد أكثر مؽ التؾكيد عمى نؾعية الشزخ  –) نزخؽ 
 .الذؼ ىؾ مؽ قربة ال تسدػ الساء
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   وقال  أيزاً 

 (ٓٔ)إذا قاَل قْؾاًل صاِدقًا لؼ ي ّذبِ   ***  اً ددددددددبدددولكشي تسشي  راك، فذر ذا

 .تؾكيدالتكرار لؼ يفد أكثر مؽ ال قؾاًل ( وىذا –) قال 

 وقال  ليمى  

 (ٔٔ)جشؾح القظاة تشتحي كل سبدبِ   ***  وددددددة جشح  بددددددددإذا حركتيا رحم

جشؾح ( وىذا التكرار رائد ألنو رسؼ لشا صؾرة الشاقة في حركتيا  –) جشح  
 .السذبية لحركة القظاة في فالة واسعة

 قال  ليمى  و 

 (ٕٔ)يب سقاء نيط لسا يخربِ دددصب   ***  فمسا انجم  عْشيا الدُّجىَ وسقْتيسا

سقاء ( وىؾ تكرار رائد كسا شرحو ابؽ قتيبة بقؾلو لؼ تجعل لو  –) سقتيسا 
 .خربة أؼ عروة

 وقال  ليمى  

 (ٖٔ)اًء فمؼ يشقض ولؼ يتعقبِ دددددددقز   *** اددددددددددأذل  بقربي عشده وقزى لي

ااًل واسعًا لسدح عظّية قزاًء ( وىذا التكرار رائد ألنو أعظاىا مج –) قزى 
 .مروان بؽ الح ؼ ليا

 وقال  ليمى  

 (ٗٔ)فتى مؽ عقيل ساد غير م مفِ    *** وددددددددددددِ ػ َّللُا َخْيرًا َوالجزاُء ب فَجزَ 

جزاًء ( وقد أفاد التؾكيد مع مالحغة بدت لي وىي تفدير الذارح  –) جزػ 
سعشى األصؾب أؼ دون سّؽ البمؾغ أؼ دون مذّقة وأرػ ال  لقؾليا غير م ّمف بقؾلو

 .مبالغة في ما تسّيز بو مؽ الدجايا والخرال الحسيدة
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 وقال  ليمى  

ْقِر في َيْؾِم الّغاللِ   *** ؾؼ ددددددددددددددددَنَفْخَ  بِو الَيسيَؽ َفَغلَّ َييْ   (٘ٔ)ىؾؼَّ الرَّ

ىؾّؼ ( وقد نجح  في ترؾير ىروب ونجاة قابزًا وتركو لتؾبة  –) ييؾؼ 
ؾت بسفرده في ترؾير بديع لتذبيييا الخيل بالرقر سريع الحركة في اتجاىات يس

 .مختمفة ليشجَؾ بقابض مؽ السؾت

 تكخار كمسة م  البيت الدابق -

 قال  ليمى  

 جشؾح القظاة تشتحي كل سبدبِ   ***  وددددد  بدددددة جشحدددددددددددددددا رحمدددإذا حركتي

 (ٙٔ)َقرْبَؽ ِمياَه الشَّْيي مْؽ كّل َمقَربِ   *** جشؾح قظاة الؾرد في عرب القظا

ال أرػ نجاحًا ليذا التكرار ألّن ليمى أعادت السفردة " جشؾح و  جشؾح ( –) جشؾح 
 ." باإلضافة الدابقة نفديا

 وقال  ليمى  

 ؾا  بشاصرِ دددددددددا  ولؼ َيْيِتف سدددددددددددددَدعَ  *** وكش  إذا مؾال  خا  عالمة

 (ٚٔ)الحتؾ  الحؾاضرو  عمى اليؾل مّشا *** وددددددددددم روىة فأجبتدعا  إلى 

دعا  ( وىؾ تكرار جّيد ألّنيا أعظ  مدػ الحاجة الكبيرة السرجّؾة  –) دعا  
 .مؽ تؾبة في وق  حرج وىؾ وق  السؾت

 قال  ليمى  و 

 م مفِ  فتى مؽ عقيل ساد غير  *** ودددددددددَجَزػ َّللُا َخْيرًا َوالجزاُء ب فِ 

ْنَيا َتُيؾُن بأْسِرىا  (ٛٔ)عميو وال يشفػ جؼ الترر ِ   *** َفًتى كاَنِ  الدُّ
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حيث أعظ  تأكيد لسدػ تألقو وحيؾيتو  فتى ( وليا نجاح ال بأس بو –) فتى 
 .وحدؽ تررفو

 قال  ليمى  و 

 ر ِ دددددددؾر الستظددددددددل القدددددددأللقا  مث *** ا مدمساً دددددددد  حيدددددا الف ألف كشدددددددددددددفي

 (ٜٔ)غذا الخيل جال  بالقشا الستقرفِ  كسا كش  إذ كش  السشحى مؽ الردػ***

كش  ( ولمتكرار ىشا نغسة وجرس أعظ  مداحة لترؾيرىا لتؾبة في  -) كش  
 .جؾالتو الحربية التي غمب فييا أعدائو

  قال  ليمىو 

 الِ ددددددددددض قبل القتدددددددددددددددة قابددددددددددددددبيي *** َؾّلىدددددددددددْرٍب فَ دددددددددددي حَ ددددى َعْؽ َأبددددَتَخمّ 

 (20)الِ دددددددددددددددددددُخ غددددددددددددددددددددريأنُو مدددددددددددددَيْسرُّ ك  *** بؾحدددددددددددض ورد سدددددددددددى قابدددددددددددددددددونج

قد نجح التكرار ألّنيا أرادت أن تعّير قابزًا بفراره عؽ و  قابض ( –) قابض 
 .وكررتو لتعيد لو سّبة الفرارتؾبة وتركو يرارل السؾت لؾحده ولذا أعدت اسسو 

  وقال  ليمى

ْقِر في َيْؾِم الغّ ددددددى  *** لَّ َيْيؾؼ دددددددَ  بِو الَيسيَؽ َفغَ ددددددددددَنَفخْ   اللِ دددددؾؼَّ الرَّ

 (ٕٔ)ذالِ دددددددتؽ مرتفع القدددددددددددددددددددطؾيل الس  *** بددددددددددددؾؼ لشحددددددددا ييددددداء كأنسدددددددفج

و ال معشى لرؾرة تؾبة بعد مؾتو بأّن ييؾؼ ( ولؼ تشجح ليمى ىشا ألن –) ييؾؼ 
 .ييؾؼ وىؾ طؾيل الغير مرتفع ما بيؽ أذنيو ومؤخرة رأسو

  قال  ليمىو 

 ا قبل الشزول قراَىاددددددد ليدددددددددددددددددأع  ***  اج رز كتيبةددددددسع الحجددددددددددددإذا س 

 (ٕٕ)صراَىا اٍل يحمُبؾن دددددددددددبأيدؼ ِرج  *** ةددددددددددددددددة فارسيدددددددددا مرقؾلددددد ليدددددددأع
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أعّد ( وىشا نجاح ال بأس بو لمتكرار ألّنو أعظى صؾرة جيدة لسدػ  –) أعّد 
 .استعداد الحّجاج لمحرب وتأىبو ليا

تكخار مذتقات السفخدة بي  الفعل واالسم أو اسم السفعول أو الرفة السذّبية أو   -
 الفاعلاسم السخة أو اسم الييئة أو السرجر السيسي أو اسم  صيغة السبالغة أو

 تقؾل ليمى  
، وما استجمَب  لمستجمبِ   *** إذا ما ابتغى العادؼ الغمؾم عالمة  (ٖٕ)لدؼَّ

 .ال أرػ نجاحا ىشا لمتكرارو  لمستجّمب ( –) أجمب  
   قال  ليمىو 

 (ٕٗ)ليا طمبات الحق مؽ كل مظمبِ  *** اَء الَؾشاةِ  وتبَتغيدددددددددددادُر أبشددددددددددددددددُتب
مظمب ( وكّررت الجسع طمبات مع السردر السيسي مظمب وليا  –) طمبات 

السفدديؽ حيث أكثروا في صؾرتيا وىي تذتكي مؽ الشّساميؽ و نجاح جّيد ىشا حيث 
 .طمبيا مؽ كّل ما تيّدر ليؼ

   قال  ليمىو 

 (ٕ٘)ي لئؽ فعم  ليفعالَ دددددددددددفيّ ذّمتو  *** تداور سؾارًا إلى السجد والعمى

( وليا نجاح جّيد في ىذا التكرار ألّنيا تيجؾ الشابغة وتخّؾفو  سّؾاراً  –) تداور 
م انتو بسقارنتو بدؾار و  تدعؾه لتر  اليجاء ومعرفة قدرهو  بدؾار بؽ أوفى القذيرؼ 

 .وساور أؼ سابق

  وقال  ليمى

 (ٕٙ)إلى اَلحّي َحّمؾا بيؽ َعاٍذ فُجْبُجبِ  *** طرب  وما ىذا بداعة مظرب

مظرب ( وقد نجح  ليمى إلى مدػ بعيد وخاّصة باستخداميا  –) طرب  
حرفي الراء والباء والمذيؽ أعظيا جؾًا راقرًا مع اىتزازىا واضظرابيا وىي تسدح مروان 

 .بؽ الح ؼ بيذه القريدة الرائدة
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   وقال  ليمى

 (ٕٚ)فق العجالِ حديث القؾم في الر  *** ادددددددفتزرَب َضْربةً  يْدُسؾ إليي

ضربة ( وقد نجح  في مبالغتيا باستخدام التكرار في تعيير  –) تزرب 
 .قابض بفراره عؽ تؾبة يؾم ُقتل

   وقال  ليمى

 (ٕٛ)َ  مدّعؾا، ولّبيػ داعَيادددددددفُقبحْ  *** ودددددددعا قابزًا والسرىفات يردن

ل واسؼ الفاعل وقد داعيا ( فجاءت بالفعل واسؼ السفعؾ  –مدعؾًا  –) دعا 
نجح  ىشا وىي تعّير قابزًا بفراره فكررت فعل الدعاء عميو مؽ حرارة فقدىا حبيبيا 

 .تؾبة

 قال  ليمى  و 

 (ٜٕ)ؼِّ كريؼ ومؽ َأبِ ددددددِبيا ِلي ِمْؽ ع *** وددددددددددوَكْؼ َقْد َرأػ رائيِيؼ وَرْأيتُ 

ن تحّدث عؽ قؾميا ونجاحيا متؾسط ىشا حيث أرادت أ رائييؼ ( –) رأػ 
 .وم انتيؼ العالية فكررت الفعل واسؼ الفاعل

 تكخار االسم في الحالة اإلعخابّية نفديا أو في حاالت إعخابّية مختمفة -
 تقؾل ليمى  

 (ٖٓ)وما قابض إذ لؼ يجب بشجيبِ  ***  دعا قابزأ والسؾت يخفق عمو
اليددددددذيان قددددددابٌض ( وقددددددد نجحدددددد  بددددددالتكرار ىشددددددا وىددددددؾ مددددددا يذددددددبو  –) قابزددددددًا 

ألّنيدددا كانددد  تمدددؾم قابزدددًا الدددذؼ تخّمدددى عدددؽ تؾبدددة فقتمدددو أعدددداءه فدددرددت وكدددّررت اسدددسو 
 .بسا يذبو اليذيان ىشا

 وقال  ليمى  
 (ٖٔ)ولكشَّسا الِيْجراُن ما غّيَب القبرُ  *** َلَعْسُرَ  ما الِيْجراُن أْن َتْذَحَط الشَّؾػ 
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ث كان البي  في رثاء اليجراُن ( وقد نجح  إلى حّد ما حي –) اليجراُن 
 .حبيبيا ولذا كررت كمسة اليجران لتعّبر عؽ عغيؼ فقدىا لو

 

   تقؾل ليمىو 

َرػ في الَسَحاِورِ ا***ددددددددَصِريَفي أنّ دددددكاة ٍ ددوُتْرِبْح بَسْؾم  (ٕٖ)َصريُف َخَظاِطيِف الرَّ
صريُف ( وليس ليذا التكرار نجاح كبير حيث أفاد بأنو صؾت  –) صريَفيا 

 .ؾت الخظاطيف وىي جسع خّظا  وىؾ الحديدة التي تعقل بيا الب رةيذبو ص
   قال  ليمىو 

 (ٖٖ)عمى كل مغسؾر نداه وغامرِ  *** َرِبيَعْي َحيا كاَنا َيِفيُض َنَداُىسا
نداه ( وليس ليذا التكرار كبير نجاح وخاّصة حيؽ رافق تكرار  –) نداىسا 

 سؾر ( فأصبح البي  ترجيعًا وتكريرًا مساّلً. ومغ –اسسي الفاعل والسفعؾل ) غامر 
  قال  ليمىو 

 (ٖٗ)ِلُمؤمػ إال َوْسَط َجْعَدةَ  َمْجَعال *** دددددددددأنابغ إن تشبغ بمؤمػ ال تج

لمؤمػ ( ونجاح التكرار جّيد ىشا ألّنيا تيجؾ الشابغة فمذا كّررت  –) بمؤمػ 
 .مفردة ) لؤم ( التي كّثف  التقزيز مؽ الشابغة

 تكخار كمسة أو كمستي  أو أكثخ في بجاية أبيات متتالية  -
 تقؾل ليمى  

 وكل امرػء يؾمًا إلى هللا صائرُ   *** ىددددددددددوكل شباب أو جديد إلى بم

 (ٖ٘)شتاتًا وإن ضشا وطال التعاشرُ   *** رة ددددددددة لتفدددددددددددددددددي إلفدددددددددددددددوكل قريش

حبيبيا تؾبة وسّم  نفديا ( حيث نجح  في استخدام التكرار في رثاء  كلّ  )
 .بيذه الح ؼ عؽ تحّ ؼ القدر والسؾت في قزاء الّشاس
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 قال  ليمى  و 

رِ ددددددددددددددددٍد ولؼ َيْظمُ دددددددددددددبَشجْ   *** رددددددددددددددكأن فتى الفتيان تؾبة لؼ يد  ْع مع الُسَتغؾِّ

داَم إذا ب  سشا الربح في بادؼ الجؾاشي مّؾرِ   *** ادَ دددددددددددددددددددَ ولؼ َيِرِد الَساء الدِّ

جاَج وَيْسأل  ان سديفًا يؾم نكباء صرصرِ ددددددددددددددالجف *** ولؼ َيْغِمِب الَخْرَؼ الزِّ

 (ٖٙ)رة بيؽ األشسدات فايررِ ددددددددددددددبد ***  ادددددددددددددولؼ َيْعُل بالُجْرِد الِجياِد َيُقؾُدى

ي ىذا التكرار وىي تعّدد أفعال ومحاسؽ لؼ ( حيث كررت لؼ ونجح  ف )
 .محبؾبيا تؾبة

 وقال  ليمى  

 مدالج الّدرػ غير فاتر و  سان *** وقد كان َطاّلَل الّشجاِد وَبيَِّؽ المدد

 (ٖٚ)وسائق أو مغُبؾطةً  لؼ ُيَغاِدرِ   *** وقد كان قبل الحادثاِت إذا انتَحى

االعادة الباردة  التكرار حيث لؼ يتعدّ  شًا في ىذاوال أرػ إال فتؾرًا بيّ  قد كان (و  )
لرفات تؾبة واألبيات التالية في تكرار الفعل كان ولكؽ بزسير الخظاب الذؼ أعظى 

 .مزيدًا مؽ الحيؾّية لألبيات أعمى مؽ ضسير الغيبة

   قال  ليمىو 

 افلُ دددددصدور العالي واستذال األس  ***ولشعؼ الفتى يا تؾب كش  إذا التق 

 اولُ ددددددًا كش  فيو تحدددددددق يؾمددددددلتدب   ***ؽدددددا تؾب كش  ولؼ تكونعؼ الفتى ي

 املُ ددددددي ونعؼ الجدددددا  لكي يحسدددددأت   *** ائفددددددديا تؾب كش  لخ ونعؼ الفتى

 ؾب حيؽ تفاضلُ ددددددونعؼ الفتى يا ت  *** ونعؼ الفتى يا تؾب جارًا وصاحباً 

 ؾ الم  عميو العؾاذلُ ددددددددددد ولددددددددبج  *** دهددددددددددلعسرؼ ألن  السرء اب ي لفق
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 لُ دددددئدؼ لو ال أوادددددددددددددددددثر تدييددددددوي   *** دهددددددددددلعسرؼ ألن  السرء أب ي لفق

 ص الرأؼ جاىلُ دددددددددولؾ الم فيو ناق  *** دهدددددددددددلعسرؼ ألن  السرء أب ي لفق

 يَؽ التالتلُ ددددددددرْت بالُسمحسدددددددددددددإذا َكثُ   *** دهدددددددددلفق لعسرؼ ألن  السرء أب ي

 اٌت كؾاملُ دددؾٌر ُمح سددددددددددددددددُذكرَت أم  *** ادددددددددأبى لػ ذمَّ الشاِس يا تؾَب كّمس

 ساح حيؽ تأوؼ األراملُ ددددددددذكرت س  *** ادددددددددأبى لػ ذمَّ الشاِس يا تؾِب كّمس

 لقي  حسام السؾت والسؾت عاجلُ   *** ادددددددددددددددددددُيبعدنَػ َّللُا يا تؾَب إنس فال

 ذاَ  السشايا عاِجالٌت وآجلُ دددددددددددددددددددددك  ***  اددددددددددددددددؾَب إنيدددددددددوالُيبعدنَػ َّللُا يا ت

 (ٖٛ)ؼ السدجشات اليؾاطلُ عميػ الغؾاد  *** ؾب والتق دددددددددددددددوالُيبعدَنػ َّللُا يا ت

لعسرؼ ألن  السرء أب ي  – كّررت ليمى كّل مؽ ) نعؼ الفتى يا تؾب كش 
( وقد بش  ىذه القريدة  أبى لػ ذّم الّشاس يا تؾب كّمسا_ فال يبعدنػ هللا يا تؾب –لفقده

الحق أو ثالث أو مرتيؽ و  بأسمؾبيا الخاّص السعتسد عمى تكرار ىذه العبارات أربع مرات
 ىذا األسمؾب فيو الكثير مؽ الغرابة ورّبسا كان ذلػ أحد أسباب نجاح ىذا التكرار.اّن 

   ( ست مخات في أربعة أبيات متتالية في قوليا وكحا كخرت ليمى كمسة ) فتى

 وَفْؾَة الَفَتى إْن كاَن لْيَس بَفاِجرِ  *** ونعؼ الفتى إن كان تؾبة فاجراً  

 ا عشو ثشايا السرادرِ ددددددددددددددددددفيظمعي  *** اددددددددديُل الحاجاِت ُثؼَّ ُيعمُّ دددِ دددفتى ُيْشي

 َقالئَص َيْفَحْرَؽ الَحَرا بالَكَراكرِ   *** خددددددة لؼ يشدددددكأن فتى الفتيان تؾب

 (ٜٖ)ل َفْيء الَيَؾاِجرِ دددددددددددددِكَراٍم وَيْرَحْل قب  *** ةدددددًا لفتيدددددددددرادًا عتاقدددددددددددددولؼ يبؽ أب

لي أّن ليمى تمّذذت برثاء حبيبيا بتذّكر ما تسّتع بو مؽ شباب وفتّؾة وقد بدا 
 .فكان ىذا التكرار لكمسة ) فتى ( وقد نجح  فيو إلى حّد جّيد
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تكخار الفعل ) ماضيًا أو مزارعًا أو أمخًا ( أو مبشيًا لمسجيول أو مزافًا لزسا خ  -
 مختمفة
   تقؾل ليمى

 (ٓٗ)وكان فييؼ لسؽ يختارىؼ خيرُ  *** ادددددددددددددددِتشَواخَتْرُت آَل أبي َبْكٍر ِلَحاجَ 
ار متؾسط حيث أتبعتو بسردة ) خير( مؽ يختار ( ونجاح ىذا التكر  –) اخترت 

 .مذتقات نفس الفعل ) اختار (
   قال  ليمىو 

 (ٔٗ)فعم  ليفعالَ  وفي ذّمتي لئؽ *** د والعمىددددددددتداور سؾارًا إلى السج
ّنو جاء تيديدًا لمشابغة في ىجائيا لو يفعال ( والتكرار ناجح ىشا أل –) فعم  

 .فكان  ىذه الشغسة وىذا الجرس قؾّيًا مؽ ليمى
   قال  ليمىو 

 (ٕٗ)جرػ وىؾ قحؼ أو ثشيًا معّيال  *** فمؾ كش  إذ جاري  جاري  فانياً 
قد بدا لي ثقل ىذا التكرار عمى السدتؾػ و  جرػ ( –جاري   –) جاري  

 .يزف مفيًدا عمى السدتؾػ السعشؾؼ ليذا البي  أيزاً  الرؾتي في ىذا البي  وىؾ لؼ
  قال  ليمىو 

 (ٖٗ)كسا صدر األزّب عؽ الغالل *** درت عشودددددصو  ندي  وصالو
تجدر ر ىشا إضافة ناجحة لسعشى البي  و صدر ( ولؼ يزف التكرا –) صدرت 

سؼ شيظان أو ّن معشى كمسة األزب إّما اإة إلى غرابة معشى ىذا البي  حيث اإلشار 
كثيف الذعر وقد نتأول السعشى بقؾلشا لقد تخمي  يا قابض عؽ تؾبة يؾم قتمو كسا يتخمى 
الذيظان عؽ م ان الغالل وىي جمؾس البذر أو كسا يبعد الرقر السؾصؾ  ب ثرة 

 .الذعر عؽ قرب أماكؽ البذر
  و تقؾل ليمى

 (ٗٗ)البيؼ و  ولاب ي لتؾبة عشد الر و  *** يا عيؽ ب ي بدمٍع دائؼ الّدجؼ
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اب ي ( وليذا التكرار قدر جّيد مؽ الشجاح ألّنو جاء في رثاء محبؾبيا  –) ب ي 
 .فذكر الب اء شاىد عمى عغيؼ فقدىا لو

  و قال  ليمى
 (٘ٗ)وكّل امرٍغ يجزػ بسا كان ساعيا  *** جزػ هللا شرًا قابزًا برشيعو

اّصة وىي تخرجو يجزػ ( وليذا التكرار قدر جّيد مؽ الشجاح وخ –) جزػ 
 ضة لمقتل فكان التكرار نغسة حّرػ وتعّير بو قابزًا عمى فراره عؽ تؾبة وجعمو عر 

 .تدمية ليا

 أو جسعًا  ىخار االسم مخة مفخدًا وأخخى مثشً تك  -
  قال  ليمىو 

 ناط  قمياًل في سقاٍء محّببو  *** جؤجؤاً و  و ضّس  إلى جؾٍ  جشاحاً 
 (ٙٗ)***َعَمى ُشزنييا َمْشكبا بعد َمشكبِ  يؽ عاقب ددددددددددإذا فترت ضرب الجشاح

الجشاحيؽ ( والتكرار ىشا جّيد حيث أضا  إيزاحا لرفة القظاة  –) جشاحًا 
في فعميا مع أوالدىا عشدما تعؾد إلييؼ بعد رحمة البحث عؽ الساء والظعام وقد نجح  

 .ليمى إلى مدتؾػ بعيد في وصف رحمة القظاة
   قال  ليمىو 

 وصؾت السشادؼ باألذان السثؾب *** أْت َداَر األميِر تحاوَصْ  فمسا رَ 
ىا بِ  *** وترجيَع أصؾاِت الُخرؾم يردُّ  (ٚٗ)سقؾُ  بُيؾٍت في ِطساٍر ُمبؾَّ

 .كرار كبير إضافة عمى مدتؾػ البي أصؾات ( ولؼ أجد ليذا الت –) صؾت 
  قال  ليمىو 

  (ٛٗ)ولؼ يسدح بشقبة مجرب قزيباً  *** كأّن فتى الفيان تؾبة لؼ يرض

الفتيان ( وليذا التكرار نجاح رائد عمى السدتؾػ الرؾتي وكذا  –) فتى 
السعشؾؼ فيي تعّزؼ نفدو وتذكر أّن لو فتؾة وشبابًا ليس لغيره مثيل لو وتذكر بعض 

 .أعسالو السعتادة كتذليل الشاقة الرعبة لمقياد ومعالجة الجرب في إبمو باليشاء
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   قال  ليمىو 

 كسرحؾمة مؽ عركيا غير طاىر   *** ؼدددددددددددددددو إّن الدميل إذ يباوؼ قتيمك

 (ٜٗ)فتى ما قتمتؼ آل عؾ  بؽ عامر  *** ؼدددددددددؾاء فإّنكددددددددددددددددددفإن تكؽ القتمى ب

 .وال أرػ لمتكرار ىشا مزيد مزّية في ىذا البي  القتمى ( –) قتيمكؼ 

 تكخار السشادى  -
 قال  ليمى  

 إال الخميفة والسدتغفر الرسد  *** دددددددددو أحددددددددددددحّجاج أن  الذؼ ما فؾق
 (ٓ٘)أن  لمّشاس في الداجي لشا تقدو  *** حّجاج أن  سشان الحرب إن نيج 

أرادت أن و  وىدددددذا تكدددددرار جّيدددددد ألّنيدددددا كانددددد  خائفدددددة مشدددددو حّجددددداج ( –) حّجددددداج 
 .ترضيو بتكرار اسسو

 قال  ليمى  و 
  (ٔ٘)ؾب لمسدتشبح الستّشؾرددددددددددويا ت  *** دػدددددديا تؾب لمشّ و  فيا تؾب لمييجا

يدددددا تدددددؾب ( وىدددددذا تكدددددرار جّيدددددد ألّندددددو أعظدددددى جرسدددددًا  –يدددددا تدددددؾب  –) يدددددا تدددددؾب 
خاّصدددًا لمبيددد  ولدددو اضدددافة معشؾّيدددة حيدددث أخبدددرت عدددؽ تستّدددع تؾبدددة ب دددل ىدددذه الردددفات 

 .الرائدة التي ذكرتيا

   وقال  ليمى
 وكش  صشّييا بيؽ صّديؽ مجيال  *** ػ أوالددددددددددددددددلؼ تو  أنابغ لؼ تشبغ

 (ٕ٘)لمؤمػ إال وسط جعدة مجعال  ***  ػ ال تجدددددددددددأنابغ إن تشبغ بمؤم

جاء في  أنابغ ( وليذا التكرار نجاح بقرعو السؾسيقي وخاصة حيؽ –)أنابغ 
 .معرض اليجاء
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 السؤنث و  السبادلة بي  السحّكخ -
  قال  ليمى

 (ٖ٘)ؾج تبارؼ كّل أجرد شرجبددددددلج ***  ةدددددددددرداء شظبدددددددشّششا عمييؼ كّل ج

أجرد ( وليذا التكرار نجاح ال بأس بو وخاّصة وىؾ في معرض  –) جرداء 
الفخر بقؾميا الذيؽ ممكؾا كّل أنؾال الخيؾل األصيمة سؾاء الجرداء أؼ الدريعة قريرة 

 .الذعر أو الذظبة الظؾيمة أو الذرجب أؼ األصيمة

 تكخار الحخف -
  قال  ليمى

 (ٗ٘)نظيف كظّي البرد ليس بحؾشب *** ولؼ يعد قبل الربح طّيان بظشو

( كظيّ  –نظيف  –بظشو  –اء ) طّيان وقد جاءت بسفردات حؾت حر  الظ
 أّنو و  وقد أعظ  تفخيسًا لحالة تؾبة وسعة ليذا السعشى دّل  عمى قؾة وسظؾة تؾبة

 .غير ىّياب

 في شطخي البيتتكخار كمسة أو أكثخ  -
  تقؾل ليمى

 (٘٘)ل بشي عؾ  قتيل يحايرددددددددددددددقتي *** أيرر دونوو  قتيل بشي عؾ 

قتيل ( وتكرارىا ىشا يذبو اليذيان باسؼ السي  وىؾ محبؾبيا  –قتيل  –) قتيل 
 .تؾبة الذؼ تذكر وتفّرل حادثة قتمو بيذا التكرار تدمية لشفديا

تفاصيل قرائد األخيمّية حتى أصدر عؽ  قد حاول  قدر جيدؼ أن أعيشو 
 .عميو التكالن سبحانو ىؾ السؾفق والسعيؽ و هللاؾقف نقدؼ ي ؾن قريبا مؽ الرؾاب وم
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 اهلىامش
 

  .  م تبة العبي ان ودار صادر ببيروت ٖٚٔ- ٖ٘ٔ/ ٘لدان العرب البؽ مشغؾر  (ٔ)
بيروت  دار ىدػ لمظباعة تحقيق دمحم عمي الشجار الظبعة الثانية ٕٓٔ/  ٖالخرائص البؽ جشي  (ٕ)

 .لبشان
ركة القدس لمترؾير ش ٔقيق نرر الديؽ تؾندي   تح ٖٔالتعريفات لمقاضي الجرجاني ص  (ٖ)

 .مٕٚٓٓالقاىرة 
  .ت د الشبؾؼ عبد الؾاحد شعالن نذر م تبة الخانجي بالقاىرة ٔٔٚ- ٜٛٙ/ ٕالعسدة البؽ رشيق  (ٗ)
  .  الس تبة العررية صيدا بيروت ٙٗٔ/ ٕثير ت محيي الديؽ عبد الحسيد السثل الدائر البؽ األ (٘)
ت عبد الرزاة السيدؼ الشاشر إحياء التراث العربي  ٕ٘ٙالعربّية لمثعالبي ص  فقو المغة وسرّ  (ٙ)

 .ىد ٕٕٗٔ الظبعة األولى
 .ٖ٘صميارات أسمؾبية في الذعر الحديث لسحسد عبد السظمب   الييئة السررية العامة لمكتاب  (ٚ)
ىد ٜٔٗٔبعة الثانية ة وىبة الظالشاشر م تب قراءة في األدب القديؼ لمدكتؾر دمحم دمحم أبؾ مؾسى (ٛ)

 .ٜٕ٘ص
 .ٕ٘الديؾان ص  (ٜ)
 .ٕٙالديؾان ص  (ٓٔ)
 .ٕٙالديؾان ص  (ٔٔ)
 .ٕٚالديؾان ص  (ٕٔ)
 .ٕٛالديؾان ص  (ٖٔ)
 .٘ٙالديؾان ص  (ٗٔ)
 .ٜٚالديؾان ص  (٘ٔ)
 .ٕٙالديؾان ص  (ٙٔ)
 .ٜ٘الديؾان ص  (ٚٔ)
 .٘ٙالديؾان ص  (ٛٔ)
 .ٙٙالديؾان ص  (ٜٔ)
 .ٜٚالديؾان  (ٕٓ)
 .ٜٚالديؾان ص  (ٕٔ)
 .ٜٓص الديؾان  (ٕٕ)
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 .ٕٛالديؾان ص  (ٖٕ)
 .ٕٛالديؾان ص  (ٕٗ)
 .ٔٚالديؾان  (ٕ٘)
 .ٕٗالديؾان ص  (ٕٙ)
 .ٓٛالديؾان ص  (ٕٚ)
 .ٕٜالديؾان ص  (ٕٛ)
 .ٕٗالديؾان ص  (ٜٕ)
 .ٜٕالديؾان ص  (ٖٓ)
 .٘ٗالديؾان ص  (ٖٔ)
 .ٛ٘الديؾان ص  (ٕٖ)
 .ٓٙالديؾان ص  (ٖٖ)
 .ٜٙالديؾان ص  (ٖٗ)
 .ٔٗالديؾان ص  (ٖ٘)
 .ٚٗ- ٙٗالديؾان ص  (ٖٙ)
 .ٜ٘ص  الديؾان (ٖٚ)
 .ٖٚ- ٕٚالديؾان ص  (ٖٛ)
 .ٙ٘الديؾان ص  (ٜٖ)
 .ٗٗالديؾان ص  (ٓٗ)
 .ٔٚالديؾان ص  (ٔٗ)
 .ٔٚالديؾان  (ٕٗ)
 .ٔٛالديؾان ص  (ٖٗ)
 .٘ٛالديؾان ص  (ٗٗ)
 .ٕٜالديؾان ص  (٘ٗ)
 .ٕٚالديؾان ص  (ٙٗ)
 .ٜٕ- ٕٛالديؾان ص  (ٚٗ)
 .ٖٓالديؾان ص  (ٛٗ)
 .ٖ٘الديؾان ص  (ٜٗ)
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 .ٖٙالديؾان ص  (ٓ٘)
 .ٛٗالديؾان ص  (ٔ٘)
 .ٜالديؾان ص  (ٕ٘)
 .ٕ٘الديؾان ص  (ٖ٘)
 .ٜٕالديؾان ص  (ٗ٘)
 .ٔ٘الديؾان ص  (٘٘)

 املراجعو املصادر

 املصادر: أواًل

شركة القدس لمترؾير القاىرة  ٔالتعريفات لمقاضي الجرجاني تحقيق نرر الديؽ تؾندي    -
 .مٕٚٓٓ

 .عة بيروت لبشانالخرائص البؽ جشي تحقيق دمحم عمي الشجار الظبعة الثانية دار ىدػ لمظبا - 
الظبعة األولى ر صادر بيروت ديؾان ليمى األخيمّية تحقيق وشرح الدكتؾر واضح الّرسد   دا -

 .مٜٜٛٔ
 .العسدة البؽ رشيق ت الدكتؾر الشبؾؼ عبد الؾاحد شعالن نذر م تبة الخانجي بالقاىرة -
ر دار إحياء التراث العربي الظبعة فقو المغة وسّر العربّية لمثعالبي تحقيق عبد الرزاة السيدؼ الشاش -

 .ىد ٕٕٗٔاألولى 
 .السثل الدائر البؽ األثير ت محيي الديؽ عبد الحسيد   الس تبة العررية صيدا بيروت -
 .لدان العرب البؽ مشغؾر طبعة م تبة العبي ان ودار صادر ببيروت -

 املراجع : ثانيًا

 . عبد السظمب   الييئة السررية العامة لمكتابدمحممدكتؾر ميارات أسمؾبية في الذعر الحديث ل -
 .هٜٔٗٔقراءة في األدب القديؼ لمدكتؾر دمحم دمحم أبؾ مؾسى الشاشر م تبة وىبو  -


