صيغة تفعال " المصدرية في العربية
فهرس شواهد تَفعال الشعرية"
القسم الثاني
أ.د .محمد جبار المعيبد
( )701نأم/تنآم
(أموي) ،ديوانه .574
 -5ذو الرمة
ّ
ت َعري َكتُها من طُ ِ
ت
ول ما َس ِم َع ْ
الن ْ
َ

بين َ ِ
الغ ِرِد
آم الصَّدى َ
َ
المفاوِز تَْن َ

 -2راجز ،الجيم .215/2
( )701نحر/تنحار

اء َكثِ ْير التَّْن ْآم
بِ ِرِّز َرْقطَ َ

ي) ،ديوانه .551
األخطل (أمو ّ
ت َم ِ
ذارُعهَا
َوبالهَِد ِّ
ي اذا ا ْح َم َّر ْ
( )701نزل/تنزال

في َي ْوِم ُن ْس ٍك وتَ ْشرْي ٍ
ق َوتَْن َحار
َ

سالمي) ،معجم البلدان/موقان (وانظر:ما بينته العرب على
 -5الشماخ (إ
ّ
فعال ،للصغاني.)501 ،
ِ
الحامي ِاذا ِقْي َل :تَْن َزال
الفارس
ُهو
ُ

َوقَ ْد َعلِ َم ْ
ان أَنَّهُ
ت َخْيل بِموقَ َ

ِ ( )5

 . 5والبيت في ديوان الشماخ  414برواية… لدى الموت َنّزال .وقد علقق د .عقزح حسقن محكقق كتقاب
الصققغاني علققى بيققت الشققماخ بكولققه (… فكققال :تن قزال ،وهققي بمعنققىَ :نق َقز ِ
ال ،أى :انزل قوا ،فاسققتعمل (تفعققال)

ِ
(فعال) كما ترى .غير أنني لم أجد في المصادر إشارح الى أن العرب قد استعملوا بنقاء تفعقال بهقذا
بمعنى
المعنى .ولم أجد كذلك غير بيت الشماخ شاهداً على هذا االستعمال) ،أقول :وهو الصواب.
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( )770نسس/تنساس
الحطيئة (مخضرم) ،ديوانه .282
طال بها حوِزي وتَْن ِ
ِِ ِ
ساسي
للخ ْمس َ َ َ ْ َ

ِ
ص ِادرٍح
وقد تَ َ
اء َ
ظ ْرتُ ُك ُم أَِ ْع َش َ
( )77نشد/تنشاد
(أموي) ،اللسان/حلق
جندل الطهوي
ّ

الحلَ ْق
اد تَْن َش ُ
ضَ
ب ْ
اد َ
األن َ
قَ ْد َخ َّر َ
( )771نضح/تنضاح
(أموي) ،ديوانه .442
 -5العجاج
ّ
كأن ِع ْ ِ
َّ
ضا ِح
طفَْيه من التَّْن َ
بالم ِ
اء ثَْوباً ُم ْن ِه ٍل َمّيا ِح
َ
(أموي) ،ديوانه .224
 -2عدى بن الرقاع العاملي
ّ
اح َه ْبي اًر وال َنتْعا
ض ٍ
تُ َعكّي بتَْن َ

اء فلم تَ َك ْد
َجماداً تَ َخطّ َ
اها ال ّشتَ ُ
(أموي) ،ديوانه .572
 -2الكطامي
ّ

اح ِّ
الش َن ِ
الم َش َّر ِب
ض ِ
َس ُج ُوم كتَْن َ
ان ُ

ُّحى
َذو ُ
الح ْفل بالض َ
ارف َع ْي َنيها من َ

 -4شاعر ،الدرح الفاخرح  84/5ومجمع األمثال .557/5
ْأو ِرْي ُح َرْو ٍ
اح َر ّك
ض ُ
ض َمسَّهُ تَْن َ

َّ
ي َبارد
كأن فَ َ
اها َع ْبكَر ّ
544

( )771نظر/تنظار
الحطيئة (مخضرم) ،ديوانه .21
الغنِ ِّي
كما َنظَر الَِف ْكي ُر إلى َ
َ

اليهَا
فَ َمالَ َك َغ ْي ُر تَْنظَ ٍار ْ
( )771تعب /تنعاب
(جاهلي) ،ديوانه .21
النابغة الذبياني
ّ

الغر ِ
َس ِ
ود
َوبِ َ
اب ُ
ذاك تَْن َع ُ
اب األ ْ

البوارُح َّ
أن ِر ْحلَتََنا َغد
َزَع َم َ
( )771نقل/تنقال
(جاهلي) ،ديوانه .550
عبيد بن األبرص
ّ

الجر ِ
اء والتَّْنكَ ِ
ِ ِ ِ
ال
َداء ذات َ

ولَكَ ْد أَ ْق ُدم ِ
الج ْر
الخ ْ
مي َس علَى َ
ُ
َ
( )771نمص/تنماص
امرأح ،تهذيب األلفاظ .441

اصا
يا لَ ْيتَهَا قَ ْد لَبِ َس ْ
ت َو ْ
ص َو َ
ت َح ِ
اصا
َو َعلِكَ ْ
اج َبها تَْن َم َ
( )771هبش/تهباش
أعرابي ،الحيوان 408/1
ت من تَهب ِ
اشي
تَْأ ُك ُل َما َج َّم ْع ُ
َْ
 . 5وفي كتاب االختيارين لألخفش األصغر  :114والتبغال
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( )771هتر/تهتار
شاعر ،العين/هتر .22/4
ي ال َي ْنفَ ُّ
ِا َّن الفَ َزار َّ
ك ُم ْغتَلِماً

ِمن النَّو ِ
اك ِه تَ ْهتَا اًر بتَ ْهتَ ِار

( )771هتف/تهتاف
هلي) ،شرح أشعار الهذليين .101
قيس بن العجوح الهذلي (جا ّ
وخائِ ِ
ب ُك ِّل ِ
َيا َر َّ
ف
آم ٍن َ
اف ُك ِّل هاتِ ِ
وس ِ
ف
امعاً تَ ْهتَ َ
ََ

( )710هتل/تهتال

(أموي) ،ديوانه .248
 -5ذو الرمة
ّ

ض ِب والتَّهتَ ِ
ال
الن الهَ ْ
َو َهطَ ُ
ْ

(أموي) ،ديوانه .5452
 -2ذو الرمة
ّ

ات الص ْ ِ
قيةً ُك ْد َار
بِهَا نائِ َج ُ
َّيف َش ْر ّ

الشتَ ِ
ت لِتَهتَ ِ
ال ِّ
ت
اء َو َه َّو َش ْ
تَ َعفَّ ْ ْ

(أموي) ،ديوانه .545
 -2العجاج
ّ

وَب ْع َد تَهتَ ِ
َّح ِ
اب الهُتَّ ِل
ال الس َ
ْ
َ

(أموي) ،الموازنة  .247/5ولم يرد في ديوانه.
 -4رؤبة بن العجاج
ّ
ال
َّو ِاري َمتَْنهُ بالتَّ ْهتَ ْ
ض ْر ُ
َ
ب الس َ

( )5

 . 5ونسب الشطر إلى العجاج في لسان العرب/ضنك ،ولم يرد في ديوانه.
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( )717هتن/تهتان
(جاهلي) ،ديوانه .10
 -5امرؤ الكيس
ّ
عي ٍب ذ ِ
ات َس ٍّح َوتَ ْهتَ ِ
ان
ُكلَ ًى من َش ْ

الر ِ
َّت ُدم ِ
داء َّ
كأنها
وعي في ِّ
فَ َسح ْ ُ
 -2حسان بن ثابت (مخضرم) ،ديوانه .221
و َغيَّرها مع ِ
الرَيا ِح
ات ِّ
صر ُ
َ ََ ُْ

الجُن ِ
وب َوتَ ْهتَ ُانهَا
َو َس ُّح َ

(أموي) ،ديوانه :الجزء الثاني -الكسم األول .72
 -2الكميت
ّ
ديم ِ
َه َد ِ
بتَ ْهتَ ِ
ال
ته األ ْ
ان ْ َ

………………….
(أموي) ،ديوانه .271
 -4مجنون ليلى
ّ

َو َس ّحاً َوتَ ْسجاماً ِالى َه َم ِ
الن

ِس َجاالً َوتَ ْهتَاناً َوَوْبالً َوِد ْي َمةً
 -1شاعر ،كتاب سيبويه .228/2

ِرهم الر ْبي ِع و ِ
ب التَّ ْهتَ ِ
ان
صائ ُ
َُ ّ َ َ

وب مع ال ّشم ِ
الجُن ِ
ال َوتَارحً
ِرْي ُح َ
ََ َ
 -4راجز ،المحكم/قطر .542/4

كأنه تَهتَان يوٍم م ِ
اط ِر
َّ ُ ْ ُ َ ْ َ
(عباسي) ،ديوانه .84
 -7عمارح بن عكيل
ّ
َو ْشل ت َشْل َش َل دائِ ُم التَّ ْهتَ ِ
ان

ع َّ
كأنهَا
َم ْ
ط ُروفَة تَ ْه ِمي ّ
الد ُمو َ
541

(عباسي) ،ديوانه .2220
-8البحترى
ّ
ر ِمن جوِد ِهم فَْيض تَهتَ ِ
انه
َ ْ
َ
ُْ

بُِزْه ٍر َّ
اب ا ْستَ َعا
َّح َ
كأن الس َ
( )711هجع/تهجاع
 -5أبو قيس بن األسلت (جاهلي) ،ديوانه .78
ِ
ضةُ أر ِسي فَ َما
الب ْي َ
قَ ْد َحصَّت َ

ط َع ُم َغ ْمضاً َغ ْي َر تَ ْه َجا ِع
أُ ْ

(أموي) ،شعر الخوارج .542
 -2عمران بن حطان
ّ
ِ ِ
ِ
غير تَ ْه َجا ِع
ص ْ
عرضي َ
حيح َوْنومي ُ

جاورتُهم س َنةً ِف ْيما أُس ُّر ِ
به
َ َ
َ َْ ُ َ

(عباسي) ،ديوانه .477/5
 -2الشريف الرضي
ّ
الع ْي َن َ
ضةً
َي ُذ ْو ُ
ط ْع ُم النَّ ْوِم َم ْ
ض َم َ
ق َ

ِ
ان َمال َع ْيناً بِتَ ْه َجا ِع
اذا َ
الج َب ُ

(عباسي) ،سكط الزند .5188
 -4المعرى
ّ
طَعماً لِمسهِدها وال تَهج ِ
اعهَا
ْ ََْ َ
َْ

صار سو ِ
اه َد لَ ْم تَ ُذ ْق
تَْرُنو ْ
بأب ٍ َ
( )711هجو/تهجاء

(إسالمي) ،شعره .524
 -5النابغة الجعدى
ّ
ِ
ِ
ِ
على أ ْذلُ ِغ ّي َي ْمألُ ا ْستَ ِك فَ ْي َشال
الرجال وأ ْقبِلي
اء
َدعي َع ْنك تَ ْه َج َ

 . 5مر البيت برواية ( ..تشتام الرجال ،)..الشاهد .12

510

() 5

(عباسي) ،نوادر أبي مسحل .554
 -2أبو حزام العكلي
ّ
تَُْأزِزئ َّ ِ
ِ
وع ْنِدي ُزَؤ ِازَئة وأ َْبة
جاؤهُ
ُ
بالدأْث َما تَ ْه ُ
( )711هدج/تهداج
(أموي) ،ديوانه .557
رؤبة بن العجاج
ّ

ضرحُ ِمن تَه ِ
داجي
قَ ْد َع ِج َب ْ
ْ
ت َن ْ َ

( )711هدر/تهدار
(أموي) ،ديوانه .557
 -5األخطل
ّ

ِ
ت ِمن َب ْعٍد تَ ْه َد ِار
ص َّر َح ْ
حتّى اذا َ

أحو ٍ
ال بِ ِط ْي َنتِهَا
ُك َّم ْ
ت ثَالثَةَ ْ

(أموي) ،ديوانه .870
 -2جرير
ّ
ت
اء ُم ْزبِ َدح ِاذا ما قَ ْبكََب ْ
لَ ْخ َو ُ

وبها التَّ ْه َد ُار
ت فَأْلثَ َ
َه َد َر ْ
ق ثَ َ

( )711هضض/تهضاض

(أموي) ،ديوانه .281
العجاج
ّ

الرؤو ِ
ض ِ
س ُمْلهَ َجا
َأرْساً بِتَ ْه َ
اض ُ

( )711هطل/تهطال
(أموي) ،ديوانه .288
 -5ذو الرمة
ّ
في مسلَ ِه َّم ٍ
ات من التَّهطَ ِ
ال
ُْ
ْ

515

(عباسي) ،ديوانه .78/2
 -2أبو تمام
ّ
أو لَم ُيرْدُ ،ب ُّد ِمن التَّهطَ ِ
ال
ْ
ْ ْ َ

َ ِ
مامهُ
كالغ ْيث لَ ْي َس لَهُ ،أُرْي َد َغ ُ
(عباسي) ،سكط الزند .5821
 -2المعرى
ّ

طِ
ت ِغ َّ
ال
ب َد ْج ٍن َوتَ ْه َ
َّه ِل فََّر ْ
إلى الس ْ

الح ْزِن َحيَّةُ
َج ُرور َكما ْان َس َاب ْ
ت من َ
( )711همع/تهماع
راجز ،الصحاح /دمع.

ِ
ِ
اعا
َيا َم ْن ل َع ْي ٍن ال تَني تَ ْه َم َ
( )711همل/تهمال
(جاهلي) ،ديوانه .502
 -5أوس بن حجر
ّ
العالِي
ضالَةَ َج ِّل ُّ
علَى فَ َ
الرْزِء و َ

َع ْي َن َّي ال ُب َد من س ْك ٍب وتَهم ِ
ال
َ
َ َْ

 -2ابو خراش الهذلي (مخضرم) ،شرح أشعار الهذليين .5222
ِ
الب َكا
الع ْي ُن ْ
أغ َرقَها ُ
اذا َذ َك َرتْهُ َ

ق من تَ ِ
الع ْي ُن َّ
بالدِم
َوتَ ْش َر ُ
همالها َ
ْ

( )710همم/تهمام
(جاهلي) ،ديوانه .78
 -5امرؤ الكيس
ّ
يبِتْن علَى ذي اله ِّم معتَ ِكر ِ
ات
َ َ
َ ُْ

الذ ِكر ِ
أِ
َعّني علَى التَّهم ِام و َّ
ات
َْ َ
(جاهلي) ،شعره .227
 -2أبو داود اإليادي
ّ
َّ
ام
وم ،ماويةُ ،الت ْه َم ُ
َم َن َع النَّ َ

512

ِ
ام
َ
وجد ْير بالهَ ِّم َم ْن ال َي َن ُ

(أموي) ،ديوانه .508
 -2النابغة الشيباني
ّ
َّ ِ
ِ
مامهَا
ذكرى َوْن ْفسي َشفني تَ ْه ُ

كآبتِي
ت وا ْشتَ َ
طْ
فا ْشتَ ْك ُ
هاج َ
ت َو َ
وي) ،ديوانه .552
 -4األحوص األنصارى (أم ّ
الن ْفس من تَهم ِ
امهَا ُم ْستَرْي َحةُ
فال َ ُ
َْ

وال بالذي َيأتي من َّ
الد ْه ِر تَ ْك َنعُ

(عباسي) ،ديوانه .45
 -1محمد بن عبد الملك الزيات ّ
البال ِ
ِ
كاسفي ِ
ظا ِهري التَّ ْه َم ِام

ِ
أن ال َن َاز ُل َع ْلي ِه
لَ َحك ْيق ْ
( )717هود /تهواد
ابن أحمر الباهلي (أموي) ،شعره .541
ت ْأد َنى من َخ َي ٍ
وأ َّ
ال
الم ْو َ
َن َ

الع ْي ِ
ش تَ ْهواداً َذنِ ْي َنا
َوُد ْو َن َ

( )711هوش /تهواش
 -5راجز ،التكملة للصغاني /هوش.
تَْأ ُك ُل َما َج َّم ْعت من تَ ْهو ِ
اش
َ
 -2أعرابي ،الوحشيات  ،205الحيوان .408/1
دان ذا تَ ْهو ِ
الم ْي ِ
قَ ْد بِ ُّ
اش
ت في َ
( )711هيم/تهيام
أموي) ،ديوانه .502
 -5كثير عزح ( ّ
ت ِم ّما َب ْي َن َنا وتَ َخلَّ ِت
تَ َخلّْي ُ

ِ
بع َد َما
بع َّزحَ ْ
وِاّني وتَ ْهيامي َ
512
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أبو األخزر الحماني (؟) ،المؤتلف والمختلف لآلمدى .44
ت َع ْن التَّ ْه َي ِام
فَكَ ْد ّ
تأه ْب ُ

( )711وثب/توثاب
(أموي) ،ديوانه .1
 -5رؤبة بن العجاج
ّ
اب
هن ُمِذ ّل التَّْوثَ ْ
فَ ْه َو َعلَ ْي ّ
(أموي) ،ديوانه .25
 -2رؤبة بن العجاج
ّ
ُسِد َغ ٍ
اب ُيتّكَى تَ ْوثَ ُابهَا
بأ ْ
( )711وجب/توجاب
(أموي) ،ديوانه .124/2
الفرزدق
ّ
اج ِ
جاب روع ِ
ِ
لوب الرو ِ
الك ِ
ف
ات ُ
لتَ ْو ِ َ ْ َ

ِ
اؤ َها
َسف ْي َنة َبٍّر ُم ْستَ َع ّد َن َج ُ
( )711وجع/توجاع
راجز ،الصحاح/خزر.

ظهر َك من تَوج ِ
اع ِه
َْ
َدا ِو بهَا َ ْ َ

( )711وطأ/توطاء
(أموي) ،ديوانه .21/5
الفرزدق
ّ
ضالً
ت لهم علَى األَ ْقو ِام فَ ْ
رْأي ُ
( )711وقف/توقاف

اء الم ِ
بِتَو َ ِ
الرقَ ِ
اب
ناخ ِر و ِّ
ط َ
ْ

(جاهلي) ،ديوانه .48
عمرو بن قميئة
ّ
ِ ِ
علَى ُك ِّل َم ْع ُر ٍ
ام ٍة
ون وَذات خ َز َ
514

صاع ْيب لم ي ْذلَْلن قَْبلِي بِتَوقَ ِ
م ِ
اف
َ ُ َ
ْ
َ

( )711وكف/توكاف
(جاهلي) ،ديوانه .88
 -5امرؤ الكيس
ّ
َوَرش َوتَ ْوكاف َوتَْنهَ ِم ِ
الن
فَ َد ْم ُعهُ َما َس ْكب َو َسح َوِد ْي َمة
(أموي) ،الهاشميات .511
 -2الكميت بن زيد
ّ
الدموِع علَى ا ْكتِ ٍ
الده ُر َم ْو ِج َعهُ ُّ
وعا
ئاب
َوتَ ْو ُ
ًح ّل ْ
الضلُ َ
أَ
كاف ّ ُ
(عباسي) ،ديوانه .514
 -2إسحاق الموصلي
ّ
أَما رثْ ِ
دامعةُ َس ّحاً َوتَ ْوكافَا
يت لِ َم ْن َخلَّ ْف ِت ُم ْكتَئَِبا
ُي ْذ ِري َم َ
َ َ
(عباسي) ،ديوانه .212/2
 -4المتنبي
ّ
ال ي ْذ َكر َ ِ
ِ
الم ْكلتَ ِ
ان تَ ْوكافَا
ت َوال
الخ ْي ُر ا ْن ُذ ِك ْر َ
ُ ُ
تُتْب ُع َك ُ
( )710ومض/توماض
 -5حسان بن ثابت (مخضرم) ،ديوانه .214
ق اللَّو ِ
الب ُرو ِ
ت لِتَ ْو ِ
ون ْح ُن َن َش َاوى َب ْي َن َسْل ٍع َوفَ ِارِع
ام ِع
َ
أ ََرْق ُ
ماض ُ
َ
(إسالمي) ،شعره .28
 -2عبد الرحمن بن حسان بن ثابت
ّ
فَفَ ْخ ِري قَ ِ
س تَوماض ُّ
الذ َب ِ
قَهور َّ
للن ِ
ال
اس َبِاٍد
اهر ّ
الش ْم ِ ْ َ َ
َُ
 -2ساعدح بن جؤية الهذلي (مخضرم) ،شرح أشعار الهذليين .5572
ِاذا ي ْفتَر ِمن تَوم ِ
اضه َخلَ َجا
َ ّ
َْ

َخَي َل َبرقاً متَى َح ٍ
اب لَهُ َز َجل
أْ ْ َ
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شواهد (تفعال)

مما تفرد به الشعراء العباسيون
هذه الشواهد من صيغ (تفعال) وردت لدى الشعراء العباسيين حتى أبي العالء
المعرى .ولم يكع بين يدي شاهد من عصر االستشهاد فيه مثل هذه الصيغ .ولعل
المتابعة واالستكراء الشامل يظهران أن هذه الصيغ قد وردت في أشعار المتكدمين من
الشعراء ،ولم يكن الشعراء العباسيون إال متابعين لهم في استعمالها.

( )717حرش /تحراش
إبراهيم بن هرمة ،التاج/حرش.
ِاّني أُرْي ُح علَى المولَى ب َش ِ
اج َنتَ ْي
َْ

َّب تَ ْحر ِ
منهُ الض َّ
اشي
ِحْل ِمي َوَي ْن َزعُ ْ

() 5

( )711رحب/ترحاب
 -5إبراهيم بن هرمة ،ديوانه .218
اك أن يفُ ِ
ِ
ص ْح َن بالتَّر َح ِ
اب
من َذ َ ْ
ْ

اد ِم ْن ِع ْرفَ ِ
ت
ان َما قَ ْد ُع ِّقوَد ْ
فَتَ َك ُ

() 2

 -2المعري ،اللزوميات .522/5
األن ِ
اه ْم َوأ ََب ْع َد ُهم
فا ْح َذ ْر ِمن ْ
س ْأد َن ُ

وِا ْن لَكُو َك بِتَْب ِجْي ٍل وتَر َح ِ
اب
ْ
ْ

( )711رشش/ترشاش
إبراهيم بن هرمة .التاج/رشش
اخ بِ ِهم قَص اًر بذي أُُن ٍ
ف
َحتّى أ ََن َ ْ ْ

ات ترشاش
باتَ ْ
ت عليه َس َماء َذ ُ

 . 5لم يرد البيت في ديوان ابن هرمة بطبعتيه.

 .2وينسب البيت أيضاً إلى دعبل الخزاعي في شعره .284
 . 2لم يرد البيت في ديوان ابن هرمة بطبعتيه.
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( )2

( )711رنم/ترنام
مسلم بن الوليد ،ديوانه .47
ِا َ ِ ِ
اما
نشاد َم ْدح َك ا ْف َ
صاحاً َوتَْرَن َ

ِ
كان َّ
اء لَهُم
اذا َعلَ ْوا َم ْه َمهاً َ
الن َج ُ
( )711سجع/تسجاع
المعري ،سكط الزند .5188

هيج في تَسج ِ
اعهَا
َْ
مرَب ٍع فَتَ ْ ُ
في ْ

تُْلفَى بِها ثِكَةُ الحم ِ
ائم أََّنها
َ
ََ
( )711سعر/تسعار
العباس بن األحنف ،ديوانه .552

ظى ِ
ِ
فيه َوتَ ْس َع ِار
من َ
الح َشى من لَ َ ً

اء ال ْستَ ْ
لَ ْو ُج ّر َ
طفَاهُ َموِق ُعهُ
الم َ
ع َ
( )711صدق/تصداق
دعبل الخزاعي ،شعره .517

ٍ
ص َدا ِ
ق
َع ْن لُ ْؤِم قَ ْوٍم َو َع ْن َم ْجد بِتَ ْ

ِ
ِ
ُم ِ
الناس تُ ْخبُِرَنا
ور
َخوابر بأ ُ
( )711طرح/تطراح
إبراهيم بن هرمة ،ديوانه .81

اح
ط َر ِ
َم ِمن َك ْر ٍب َوتَ ْ

الي ْو
َم ْل َك ْي َ
ف تَْن ُجو َ
تَأ ّ

 .5في المعاني الكبير البن قتيبة  :444بتطواح.
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( )5

( )711عذب/تعذاب
أبو نواس ،ديوانه (ط .الغزالي) .271

ِارثِي وجودي لِفَتَى م ْد َن ٍ
ف
ْ
ً ُ
( )710قرظ /تقراظ

أص َب َح في َه ٍّم وتَ ْع ِ
ذاب
ْ
َ

الصنوبري ،ديوانه .101
اف والتَّ ْكر ِ
منه م َدى التَّوص ِ
اظ
ْ َ
َ
ُْ َ

ِ
ت بَِبالِ ٍغ
ص ْفهُ َوقَِّر ْ
ظهُ َفلَ ْس َ
( )717قطب /تقطاب
أبو نواس ،ديوانه (ط .الغزالي) .702

وم َّر ْفيها بع َد تَ ْكطَ ِ
ابه
َ َْ
ََ

فَسْلس َل ال َكأْس علَى كر ِ
هه
َ
َ َ
ْ
( )711كفر /تكفار
السيد الحميري ،ديوانه .245

َم ْولى فَال تأ َْبوا بِتَ ْكفَ ِار

َم ْن ُك ْن ُ
ت َم ْوالهُ فَهَذا لَهُ

( )711وخز /توخاز

أبو نواس ،ديوانه .448

( )711ورد /توراد

ٍ
ص ْدفَ ِة التَّ ْو َخ ِاز
بِ َح َج َنات َ

( )711ورق /توراق
علي بن الجهم ،ديوانه .
الرو ِ ِ
َوا ْش َر ْ
ض ا ْذ َو َّشى َز َخ ِارفَهُ
ب علَى َّ ْ

َزْهر َوَن ْور وتَ ْوراق وتَ ْور ُاد
518

( )711وصف /توصاف
الصنوبري ،ديوانه .201
اف والتَّ ْكر ِ
ِم ْنه م َدى التَّوص ِ
اظ
ْ َ
َ
ُ َ

ِ
ت بَِبالِ ٍغ
ص ْفهُ َوقَِّر ْ
ظهُ َفلَ ْس َ

مستدرك
( )711سفح /تسفاح
محمد بن يسير الرياشي ،االغاني (الدار) .41/54
و ِ
أقيمي مآتِ َم األْل َوا ِح

ِّ
بع ْبرٍح تَ ْسفَا ِح
َع ْي ُن َبكي َ

511

المصادر والمراجع
 أبنية المصدر في الشعر الجاهلي:
د .وسمية المنصور ،الكويت (مطبوعات جامعة الكويت) .5184


االختيارين (كتاب):
صنعة :األخفش األصغر ،تحكيق :د .فخر الدين قباوح ،دمشق
(مطبوعات مجمع اللغة العربية) .5174



ارتشاف الضرب:
ألبي حيان األندلسي ،تحكيق :د .مصطفى أحمد النماس ،الكاهرح
(مكتبة الخانجي) .5181-5184



األصول في النحو:
البن السراج ،تحكيق :د .عبد الحسين الفتلي ،بيروت (مؤسسة الرسالة)
 ،5187الط .الثانية.



األغاني:
ألبي الفرج األصفهاني ،الكاهرح (طبعة دار الكتب) (والهيئة المصرية).



اإلمتاع والمؤانسة:
ألبي حيان ،تحكيق :أحمد أمين وأحمد
( لجنة التأليف والترجمة والنشر)  ،5112الط .الثانية.



الزين،

األمثال:
للمفضل الضبي ،تحكيق :د .إحسان عباس ،بيروت .5182

540

الكاهرح



البديع في نقد الشعر:
ألسامة بن منكذ ،تحكيق :د .أحمد أحمد بدوى ود .حامد عبد المجيد ،الكاهرح
(و ازرح الثكافة واإلرشاد الكومي -سلسلة تراثنا) .5140



البنية المصدرية في شعر هذيل:
د .رضية شرهان المرجان ،رسالة دكتوراه (جامعة البصرح -كلية اآلداب)
 ،5114لم تطبع.



تاج العروس:
للزبيدي ،الكاهرح (المطبعة الخيرية) 5207-5204هق وطبعة الكويت 5141
وما بعدها.



تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد:
البن مالك ،تحكيق :محمد كامل بركات ،الكاهرح (و ازرح الثكافة /دار الكاتب
العربي) .5148



تصريف األسماء:
محمد الطنطاوى ،الكاهرح (مطبعة وادى الملوك)  ،5111الط .الخامسة.



التكملة والذيل والصلة:
للصغاني ،تحكيق :عبد العليم الطحاوى
(مطبوعات مجمع اللغة العربية) .5171-5170



وآخرين،

الكاهرح

التلخيص في معرفة أسماء األشياء:
ألبي هالل العسكرى ،تحكيق :د .عزح حسن ،دمشق (مطبوعات مجمع اللغة
العربية) .5141
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تهذيب األلفاظ:
للخطيب التبريزي ،نشر :لويس شيخو ،بيروت .5811



جمهرة اللغة:
البن دريد ،بعناية :فرايتز كرنكو ،الهند (حيد آباد الدكن) .5124-5121



الجيم (كتاب):
ألبي عمرو الشيباني ،تحكيق :عبد الكريم العزباوي ،الكاهرح
مطبوعات مجمع اللغة العربية) .5171-5174



(

الحماسة:
للبحترى ،تحكيق :لويس شيخو ،بيروت (دار الكتاب العربي) ،5147 ،الط.
الثانية.



الحيوان:
للجاحظ ،تحكيق :عبد السالم هارون ،الكاهرح (البابي الحلبي)،
.5141-5127



درة الغواص في أوهام الخواص:
للحريري ،تحكيق :هنريك ثوربك ،ليبزك .5175



الدرة الفاخرة في األمثال السائرة:
لحمزح األصبهاني ،تحكيق :عبد المجيد قطامش ،الكاهرح (دار المعارف)
.5172-5175



دقائق التصريف:
للكاسم بن محمد المؤدب ،تحكيق :الكيسي والضامن وتورال ،بغداد
(مطبوعات المجمع العلمي العراقي) .5187
542



ديوان إبراهيم بن هرمة:
تحكيق :محمد جبار المعيبد ،النجف األشرف (مطبعة اآلداب) .5141



ديوان ابن دريد:
تحكيق :عمر بن سالم ،تونس (الدار التونسية للنشر) .5172



ديوان ابن الرومي:
تحكيق :د .حسين نصار ،الكاهرح (دار الكتب) .5185-5172



ديوان ابن مقبل:
تحكيق :د .عزح حسن ،دمشق (و ازرح الثكافة) .5142



ديوان أبي تمام:
بشرح الخطيب التبريزي ،تحكيق :محمد عبده عزام ،الكاهرح
المعارف) .5141



ديوان أبي قيس صيفي بن األسلت:
تحكيق :د .حسين محمد باجودح ،الكاهرح (مكتبة دار التراث) .5172



ديوان أبي النجم العجلي:
تحكيق :عالء الدين اآلغا ،الرياض (منشورات النادى األدبي) .5185



ديوان أبي نواس:
تحكيق :أحمد عبد المجيد الغزالي ،الكاهرح (مطبعة مصر) .5112



ديوان األخطل:
تحكيق :انطوان صالحاني ،بيروت ( دار المشرق)  ،5141الط.الثانية.
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ديوان إسحاق الموصلي:
صنعة :ماجد أحمد العزي ،بغداد (مطبعة األيمان) .5170



ديوان األعشى الكبير ميمون بن قيس:
تحكيق :د .محمد محمد حسين ،الكاهرح (المطبعة النموذجية) .5110



ديوان امرئ القيس:
تحكيق :د .محمد أبو الفضل إبراهيم ،الكاهرح (دار المعارف) .5144



ديوان أوس بن حجر:
تحكيق :د .محمد يوسف نجم ،بيروت (دار صادر) .5140



ديوان البحترى:
تحكيق :د .حسن كامل الصيرفي ،الكاهرح (دار المعارف) .5178-5142



ديوان بشار بن برد:
تحكيق :محمد الطاهر بن عاشور ،الكاهرح (لجنة التأليف والترجمة والنشر)
.5144-5110



ديوان تأبط ش ارً:
تحكيق :علي ذو الفكار شاكر ،بيروت (دار الغرب اإلسالمي) .5184



ديوان جرير:
تحكيق :د .محمد أمين نعمان طه ،الكاهرح (دار المعارف) 5175-5141



ديوان حاتم الطائي:
تحكيق :د .عادل سليمان جمال ،الكاهرح (مطبعة المدني) .5171
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ديوان الحارث بن حلزة:
تحكيق :هاشم الطعان ،بغداد (مطبعة اإلرشاد) .5141



ديوان حسان بن ثابت:
تحكيق :د .وليد عرفات ،بيروت (دار صادر) .5174



ديوان الحطيئة:
تحكيق :نعمان محمد أمين طه ،الكاهرح (البابي الحلبي) .5118



ديوان الخنساء:
تحكيق :د .أنور أبو سويلم ،عمان (دار عمار) .5188



ديوان ذي الرمة:
تحكيق :د .عبد الكدوس أبو صالح ،دمشق (مطبوعات مجمع اللغة العربية)
.5172-5172



ديوان رؤبة بن العجاج:
تحكيق :وليم الورد ،ليبزك .5102



ديوان زهير بن أبي سلمى:
الكاهرح (دار الكتب) .5144



ديوان زيد الخيل الطائي:
تحكيق :د .نوري الكيسي ،النجف األشرف (مطبعة النعمان) .5148



ديوان السيد الحميرى:
تحكيق :شاكر هادي شكر ،بيروت (دار مكتبة الحياح)ن بال تاريخ.
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ديوان الشريف الرضي:
بعناية :أحمد عباس األزهرى ،بيروت (المطبعة األدبية) 5207هق.



ديوان الشماخ بن ضرار الذبياني:
تحكيق :د .صالح الدين الهادي ،الكاهرح (دار المعارف) .5148



ديوان الصنوبرى:
تحكيق :د .إحسان عباس ،بيروت (دار الثكافة) .5170



ديوان طرفة بن العبد:
تحكيق :درية الخطيب ولطفي الصكال ،دمشق (مطبوعات مجمع اللغة
العربية) .5171



ديوان الطرماح:
تحكيق :د .عزح حسن ،دمشق (و ازرح الثكافة) .5148



ديوان عامر بن الطفيل:
بيروت (دار صادر) .5142



ديوان العباس بن األحنف:
تحكيق :د .عاتكة الخزرجي ،الكاهرح (دار الكتب) .5114



ديوان العباس بن مرداس:
تحكيق :د .يحيى الجبورى ،بغداد (و ازرح الثكافة) .5148



ديوان عبيد بن األبرص:
تحكيق :د .حسين نصار ،الكاهرح (البابي الحلبي) .5117
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ديوان العجاج:
رواية األصمعي وشرحه،
(مكتبة دار الشرق) .5175



تحكيق:

د.

عزح

حسن،

بيروت

ديوان عدي بن الرقاع العاملي:
تحكيق :د .نورى الكيسي ود .حاتم الضامن ،بغداد (مطبوعات المجمع
العلمي العراقي) .5187



ديوان علي بن الجهم:
تحكيق :د .خليل مردم بك ،دمشق (مطبوعات المجمع العلمي العربي)
.5141



ديوان علقمة الفحل:
تحكيق :لطفي الصكال .درية الخطيب ،حلب (دار الكتاب العربي) .5170



ديوان عمارة بن عقيل:
تحكيق :شاكر العاشور ،البصرح (مطبعة البصرح) .5172



ديوان عمرو بن قميئة:
تحكيق :د .خليل العطية ،بغداد (و ازرح االعالم) .5172



ديوان عنترة:
تحكيق :محمد سعيد مولوي ،بيروت (المكتب اإلسالمي) .5170



ديوان الفرزدق (شرح:)..
تحكيق :عبدالله إسماعيل الصاوي ،الكاهرح (مطبعة الصاوي) .5124



ديوان القطامي:
تحكيق :د .إبراهيم السامرائي وأحمد مطلوب ،بيروت (دار الثكافة) 5140
547



ديوان كثير عزة:
تحكيق :د .إحسان عباس ،بيروت (دار الثكافة) .5175



ديوان الكميت بن زيد األسدى:
تحكيق :د .داود سلوم ،النجف األشرف (مطبعة النعمان) .5170-5141



ديوان لبيد بن ربيعة العامرى (شرح:)..
تحكيق :د .إحسان عباس ،الكويت (و ازرح االرشاد) .5142



ديوان لقيط بن يعمر اإليادى:
تحكيق :خليل إبراهيم العطية ،بغداد (و ازرح األعالم) .5170



ديوان المتنبي (شرح:)..
المنسوب إلى ابي البكاء العكبرى ،تحكيق :السكا واألبيارى وشلبي ،الكاهرح
(البابي الحلبي)  ،5114الط .الثانية.



ديوان المثقب العبدى:
تحكيق :حسن كامل الصيرفي ،الكاهرح ،في العدد ( )54من مجلة معهمد
المخطوطات العربية .5170



ديوان مجنون ليلى:
تحكيق :عبد الستار أحمد فراج ،الكاهرح (مكتبة مصر) .5118



ديوان محمد بن عبد الملك الزيات:
تحكيق :د .جميل سعيد ،الكاهرح (مطبعة نهضة مصر) .5141



ديوان مسلم بن الوليد (شرح ديوان صريع الغواني):
تحكيق :د .سامي الدهان ،الكاهرح (دار المعارف) .5117
548



ديوان النابغة الذبياني:
تحكيق :د .شكرى فيصل ،بيروت (دار الفكر) .5148



ديوان نابغة بني شيبان:
الكاهرح (دار الكتب المصرية) .5122



الزوائد في الصيغ في اللغة العربية في األسماء:
د .زين كامل الخويسكي ،األسكندرية (دار المعرفة الجامعية) .5181



الزهرة (النصف األول من كتاب …):
نيكل
لويس
تحكيق:
(مطبعة اآلباء اليسوعيين) .5122



طوقان،

وابراهيم

سقط الزند (شرح:)..
ألبي العالء المعرى ،الكاهرح (دار الكتب) 5141-5141
مصورح).



(طبعة

سمط الآللئ:
ألبي عبيد البكرى،
(لجنة التأليف) .5124



بيروت

تحكيق:

عبد

العزيز

الميمني،

الكاهرح

شرح أشعار الهذليين:
ألبي سعيد السكرى ،تحكيق :عبد الستار أحمد فراج ،الكاهرح
(دار العروبة) .5141-5142



شرح درة الغواص:
لشهاب الدين الخفاجي ،الكسطنطينية (مطبعة الجوائب) 5211هق.

541



شرح الشافية:
لرضي الدين االسترابادى ،تحكيق :محمد نور الحسن وآخرين ،الكاهرح
(مطبعة حجازى) 5218هق.



شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات:
ألبي بكر األنبارى،
(دار المعارف) .5142



تحكيق:

عبد

السالم

هارون،

الكاهرح

شرح المفصل:
البن يعيش ،الكاهرح (ادارح الطباعة المنيرية) ،بال تاريخ (طبعة مصورح).



شعر ابن طباطبا العلوى:
تحكيق :جابر الخاقاني ،بغداد (منشورات اتحاد المؤلفين والكتاب العراقيين)
.5171



شعر ابن ميادة:
تحكيق :د .حنا جميل حداد ،دمشق (مطبوعات مجمع اللغة العربية)
.5182



شعر أبي داود اإليادى:
تحكيق :غوستاف فون غرنباوم ،ضمن كتابه (دراسات في األدب العربي)،
ترجمة :د .إحسان عباس ،بيروت (دار مكتبة الحياح) .5111



شعر أبي الطحال القيني:
تحكيق :محمد نايف الدليمي ،في مجلة (المورد) ،بغداد ،المجلد  ،57العدد
 )5188( 2بعنوان (… حياته وما تبكى من شعره).
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شعر األحوص األنصارى:
تحكيق :د .إبراهيم السامرائي ،النجف األشرف (مطبعة النعمان) .5141



شعر دعبل بن علي الخزاعي:
تحكيق :د .عبد الكريم األشتر ،دمشق (مجمع اللغة العربية) ،بال تاريخ الط.
األولى.



شعر زياد األعجم:
تحكيق :د .يوسف حسين بكار ،بيروت (دار المسيرح) .5182



شعر عبد الرحمن بن حسان بن ثابت:
تحكيق :د .سامي مكي العاني ،بغداد ( مطبعة المعارف) .5175



شعر عبدالله بن الزبعرى:
تحكيق :د .يحيى الجبوري ،بيروت (مؤسسة الرسالة)  ،5185الط.الثانية.



شعر عبدالله بن همام السلولي:
تحكيق :د .نورى الكيسي ،في مجلة (المجمع العلمي العراقي) ،المجلد ،57
العدد  )5148( 4بعنوان (… حياته وما تبكى من شعره).



شعر عبدة بن الطبيب:
تحكيق :د .يحيى الجبورى ،بغداد (دار التربية) .5175



شعر عمرو بن أحمر الباهلي:
تحكيق :د .حسين عطوان ،دمشق (مجمع اللغة العربية) ،بال تاريخ.



شعر عمرو بن شأس األسدى:
تحكيق :د .يحيى الجبوري ،الكويت (دار الكلم)  ،5182الط .الثانية.
575



شعر عمرو بن معد يكرب الزبيدى:
تحكيق :مطاع طرابيشي ،دمشق (مجمع اللغة العربية) .5174



شعر قيس بن ذريح:
تحكيق :د .حسين نصار ،الكاهرح (مكتبة مصر) .5140



شعر متمم بن نويرة:
تحكيق :ابتسام مرهون الصفار ،ضمن كتابها (مالك ومتمم ابنا نويرح) ،بغداد
( مطبعة األرشاد) .5148



شعر المتوكل الليثي:
تحكيق :د .يحيى الجبوري ،بغداد (مكتبة األندلس) .5175



شعر مضرس بن ربعي األسدى:
تحكيق :د .نوري الكيسي ،في مجلة (المجمع العلمي العراقي) ،المجلد ،27
الجزء األول (.)5184



شعر النابغة الجعدى:
نشر :عبد العزيز رباح ،دمشق (المكتب اإلسالمي) .5144



شعر نصيب بن رباح:
تحكيق :د .داود سلوم ،بغداد (مطبعة األرشاد) .5148



شعر يزيد بن الطثرية:
تحكيق :حاتم الضامن ،بغداد (دار التربية) .5172



شعر بني تميم في العصر الجاهلي:
جمع وتحكيق :د .عبد الحميد محمود المعيني ،منشورات نادي الكصيم
األدبي ،بريدح -السعودية .5182
572



شعراء أمويون:
تحكيق :د .نورى الكيسي ،الموصل -بغداد -بيروت .5181-5174



الصحاح:
أحمد
تحكيق:
للجوهرى،
(دار الكتاب العربي) .5114



عبد

الغفور

عطار،

الكاهرح

عبد الحميد بن يحيى الكاتب وما تبقى من رسائله:
د .إحسان عباس ،عمان (دار الشروق) .5188



العربية الفصحى:
لهنرى فليش ،ترجمة:
(المطبعة الكاثولكية) .5114



د.

عبد

الصبور

شاهين،

بيروت

عشرة شعراء مقلون:
د .حاتم الضامن ،بغداد (منشورات جامعة بغداد) .5110



العين (كتاب…):
للخليل بن أحمد الفراهيدى ،تحكيق :د .مهدي المخزومي ود .إبراهيم
السامرائي ،بغداد (و ازرح الثكافة واإلعالم) .5181-5180



الفصول والغايات:
ألبي العالء المعرى ،ضبطه :محمود
(مطبعة حجازي) ( 5128طبعة مصورح).



حسن

زناتي،

فقه اللغة:
د .علي عبد الواحد وافي ،الكاهرح (دار نهضة مصر) ،الط .السادسة.
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الكاهرح



الكاشف عن ألفاظ نهج البالغة في شروحه:
جواد المصطكوي الخراساني ،طهران (دار الكتب اإلسالمية) ،بال تاريخ.



الكتاب:
لسيبويه ،تحكيق :عبد السالم هارون ،الكاهرح ( الهيئة المصرية العامة)
.5177-5144



الكليات:
ألبي البكاء الكفوى ،تحكيق :د .عدنان درويش ومحمد المصري ،دمشق
(و ازرح الثكافة)  5174وما بعدها.



اللزوميات:
ألبي العالء المعرى ،تحكيق :أمين عبد العزيز الخانجي ،بيروت
(مكتبة الهالل) ،بال تاريخ (طبعة مصورح).



لسان العرب:
البن منظور ،الكاهرح (مطبعة بوالق) 5208-5200هق.



ليس في كالم العرب:
البن خالويه ،تحكيق :أحمد عبد الغفور عطار ،بيروت (دار العلم للماليين)
( 5171الط .الثانية).



ما بنته العرب على فعال:
للصغاني ،تحكيق :د .عزح حسن ،دمشق (مجمع اللغة العربية) .5144



ما جاء على وزن تفعال:
ألبي العالء المعرى ،تحكيق :د .صالح الدين المنجد ،ضمن كتابه
(ثالث رسائل في اللغة) ،بيروت (دار الكتاب الجديد) .5185
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مجمع األمثال:
للميداني ،تحكيق :محمد
(مطبعة السعادح) .5111



محيي

الدين

عبد

الحميد،

الكاهرح

محاضر الجلسات في الدورة العاشرة:
الكاهرح (مجمع اللغة العربية) .5170



المحكم والمحيط األعظم في اللغة:
البن سيدح ،تحكيق :مصطفى السكا وآخرين ،الكاهرح (منشورات معهد
المخطوطات العربية)  5118وما بعدها.



المخصص:
البن سيدح ،الكاهرح (مطبعة بوالق) 5225-5254هق (طبعة مصورح).



المزهر في علوم اللغة وأنواعها:
للسيوطي ،تحكيق :محمد جاد المولى وأخرين ،الكاهرح (دار احياء الكتب
العربية) ،بال تاريخ.



مسائل لغوية في مذكرات مجمعية:
الشيخ محمد حسن آل ياسين ،في مجلة (المجمع العلمي العراقي) ،المجلد
 ،28الجزء األول (.)5187



المشتقات في شعر ذي الرمة:
رضية شرهان المرجان ،رسالة ماجستير ،جامعة البصرح /كلية اآلداب،
 ،5181لم تطبع.



معاني األبنية في العربية:
د .فاضل السامرائي ،الكويت  ،5185لم تذكر المطبعة وال الناشر.
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معجم البلدان:
ياقوت الحموى ،تحكيق :وستنفيلد ،ال يبزك .5870-44



المفصل في النحو:
للزمخشرى ،تحكيق :بروخ ،أوسلو .5811



المفضليات:
للمفضل الضبي ،تحكيق :أحمد محمد شاكر وعبد السالم هارون ،الكاهرح
(دار المعارف)  ،5144الط .الثالثة.



مقامات بديع الزمان الهمداني:
بشرح الشيخ محمد عبده ،بيروت (المطبعة الكاثوليكية) .5117



مقامات الحريرى:
الكاهرح ( المكتبة التجارية) ،بال تاريخ.



المقرب:
البن عصفور ،تحكيق :د .أحمد عبد الستار الجواري وعبدالله الجبوري بغداد
(مطبعة العاني) .5172-5175



المقصور والممدود:
للفراء ،حككه :عبد اإلله نبهان ومحمد خير البكاعي ،دمشق
(دار قتيبة) .5182



الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري:
لآلمدى ،تحكيق:
.5141-5145

السيد

أحمد

574

صكر،

الكاهرح

(دار

المعارف)،



المؤتلف والمختلف:
لآلمدي ،تحكيق :عبد الستار أحمد فراج ،الكاهرح (دار احياء الكتب العربية)
.5145



النحو الوافي:
عباس حسن ،الكاهرح (دار المعارف)  ،5142الط .الثانية.



النوادر:
ألبي مسحل األعرابي ،تحكيق :د .عزح حسن ،دمشق (مجمع اللغة
العربية) .5145-5140



الهاشميات (شرح):
للكميت بن زيد ،بشرح أبي رياش الكيسي ،تحكيق :د .داود سلوم ود .نوري
الكيسي ،بيروت (عالم الكتب) .5184



همع الهوامع:
للسيوطي ،الكاهرح (مطبعة السعادح) 5228-5227هق.



الوحشيات:
ألبي تمام ،تحكيق :عبد العزيز الميمني ،الكاهرح (دار المعارف) .5142
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