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 صيغة تفعال " المصدرية في العربية
            فهرس شواهد َتفعال الشعرية"     

 القسم الثاني   
 

 أ.د. محمد جبار المعيبد
 ( نأم/تنآم107)
 .174ذو الرمة )أموّي(، ديوانه  -1

دى الَغِردِ  َتْنآمَ بيَن الَمفاِوِز  الَنْت َعريَكُتها من ُطوِل ما َسِمَعْت   الصَّ
 .2/251جيم راجز، ال -2

 التَّْنآمْ ِبِرزِّ َرْقَطاَء َكِثْير 
 ( نحر/تنحار108)

 .119(، ديوانه يّ األخطل )أمو 
ْت َمذاِرُعَهااَوبالَهِديِّ اذا   َوَتْنَحارفي َيْوِم ُنْسٍك َوَتْشرْيٍق  ْحَمرَّ

 ( نزل/تنزال109)
سالمّي(، معجم البلدان/موقان )وانظر:ما بينته العرب على إالشماخ ) -1

 (.109فعال، للصغاني، 
 (1) َتْنَزالِ ُهو الفارُس الحاِمي ِاذا ِقْيَل:  ِبموَقاَن َأنَّهُ  َوَقْد َعِلَمْت َخْيل  

                                                

لدى الموت َنّزال. وقد علق د. عزة حسن محققق كتقاب … برواية 456البيت في ديوان الشماخ . و  1
فقققال: تنققزال، وهققي بمعنققى: َنققَزاِل، أى: انزلققوا، فاسققتعمل )تفعققال( )… الصققغاني علققى بيققت الشققماخ بقولققه 

ناء تفعال بهذا بمعنى )فعاِل( كما ترى. غير أنني لم أجد في المصادر إشارة الى أن العرب قد استعملوا ب
 .ستعمال(، أقول: وهو الصواباالالمعنى. ولم أجد كذلك غير بيت الشماخ شاهدًا على هذا 
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 تنساس/س( نس110)

 .283الحطيئة )مخضرم(، ديوانه 

ْعَشاَء َصاِدرةٍ  ِِ  َوَتْنساِسيلِلِخْمِس طاَل بَها َحْوِزي  وقد َتَظْرُتُكُم َأ

 ( نشد/تنشاد11)
 طهوي )أموّي(، اللسان/حلقجندل ال

 الَحَلقْ  َتْنَشادُ اَد َض َقْد َخرََّب األنْ 

 ( نضح/تنضاح112)
 .442العجاج )أموّي(، ديوانه  -1

 التَّْنَضاحِ كأنَّ ِعْطَفْيِه من 

 ُمْنِهٍل َمّياحِ  بالَماِء َثْوباً 

 .224عدى بن الرقاع العاملي )أموّي(، ديوانه  -2

 َنْتعاًا وال َهبْير  بَتْنَضاحٍ ُتَعّقي  َجمادًا َتَخّطاَها الّشَتاُء فلم َتَكدْ 

 .172القطامي )أموّي(، ديوانه  -3

َحى ِب  كَتْنَضاحِ َسُجُوم  َذوارُف َعْيَنيها من الَحْفل بالضُّ َناِن الُمَشرَّ  الشِّ

 .1/117ومجمع األمثال  1/84شاعر، الدرة الفاخرة  -4

ُه  أوْ  كأنَّ َفاَها َعْبَقرّي َبارد    كّ رَ  َتْنَضاحُ ِرْيُح َرْوٍض َمسَّ
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 ( نظر/تنظار113) 
 .35الحطيئة )مخضرم(، ديوانه 

 لى الَغِنيِّ إكَما َنَظر اَلِفقْيُر  الْيَها َتْنَظارٍ َفَماَلَك َغْيُر 

 ( تعب/ تنعاب114)
 .29النابغة الذبياني )جاهلّي(، ديوانه 

 الُغراِب اأَلْسودِ  َتْنَعابُ َوِبذاَك  ارُح أنَّ ِرْحَلَتَنا َغد  َزَعَم الَبو 

 ( نقل/تنقال115)
 .110عبيد بن األبرص )جاهلّي(، ديوانه 

 ( 1)والتَّْنَقاِل َداِء ذاِت الِجَراِء  َوَلَقْد َأْقُدُم الِخمْيَس عَلى الَجْر 

 ( نمص/تنماص116)
 .665امرأة، تهذيب األلفاظ 

 يا َلْيَتَها َقْد َلِبَسْت َوْصَواَصا

 َتْنَماَصااِجَبها َوَعِلَقْت حَ 

 ( هبش/تهباش117)
 5/408أعرابي، الحيوان 

 َتْهَباِشيَتْأُكُل َما َجمَّْعُت من 

                                                

 : والتبغال554. وفي كتاب االختيارين لألخفش األصغر  1
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 ( هتر/تهتار118)
 .4/33 هترشاعر، العين/

 َتْهَتارًا بَتْهَتارِ ِمن النَّواِكِه  ِانَّ الَفَزاريَّ ال َيْنَفكُّ ُمْغَتِلماً 

 ( هتف/تهتاف119)
 .905هلّي(، شرح أشعار الهذليين قيس بن العجوة الهذلي )جا

 َيا َربَّ ُكلِّ آِمٍن وَخاِئِف 

 ُكلِّ هاِتِف  َتْهَتاَف َوَساِمعًا 

 ( هتل/تهتال120)
 .268ذو الرمة )أموّي(، ديوانه  -1

 والتَّْهَتالِ َوَهَطالُن الَهْضِب 

 .1413ذو الرمة )أموّي(، ديوانه  -2
َشْت ِلَتْهَتاِل َتَعفَّْت  َتاِء َوَهوَّ ْيِف َشْرقّيًة ُكدْ  الشِّ  َراِبَها ناِئَجاُت الصَّ

 .141العجاج )أموّي(، ديوانه  -3

َحاِب الُهتَّلِ  َتْهَتالِ َوَبْعَد   السَّ

 . ولم يرد في ديوانه.1/367رؤبة بن العجاج )أموّي(، الموازنة  -4

َواِري َمْتَنُه   (1) بالتَّْهَتاْل َضْرُب السَّ

 
                                                

 لى العجاج في لسان العرب/ضنك، ولم يرد في ديوانه.إ. ونسب الشطر  1
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 ( هتن/تهتان121)
 .90القيس )جاهلّي(، ديوانه  امرؤ -1

ْت ُدُموِعي في  داِء كأنَّهاَفَسحَّ  َوَتْهَتانِ اِت َسحٍّ ذعْيٍب ُكَلًى من شَ  الرِّ

 .239حسان بن ثابت )مخضرم(، ديوانه  -2

َياحِ   َوَتْهَتاُنَهاَوَسحُّ الَجُنوِب  َوَغيََّرَها ُمْعِصراُت الرِّ

 .73القسم األول  -الكميت )أموّي(، ديوانه: الجزء الثاني -3

 اأَلْهَدالِ دْيَمتِه  بَتْهَتانِ  ………………….

 .275مجنون ليلى )أموّي(، ديوانه  -4

 َوَسّحًا َوَتْسجامًا ِالى َهَمالنِ  َوَوْباًل َوِدْيَمةً  َوَتْهَتاناً ِسَجااًل 

 .3/238شاعر، كتاب سيبويه  -5

 التَّْهَتانِ ِرَهُم الّربْيِع َوَصاِئُب   َمَع الّشَماِل َوَتارةً ِرْيُح الَجُنوِب 

 .6/162راجز، المحكم/قطر  -6

 َيْوٍم َماِطرِ  َتْهَتانُ كأنَُّه 

 .84عمارة بن عقيل )عباسّي(، ديوانه  -7

 التَّْهَتانِ تَشْلَشَل داِئُم  َوْشل   َتْهِمي الّدُموَع كأنََّها َمْطُروَفة  
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 .2220البحترى )عباسّي(، ديوانه -8

َحاَب   َتْهَتانهِ ْيَض َر ِمن ُجْوِدِهم فَ  ْسَتَعااِبُزْهٍر كأنَّ السَّ

 ( هجع/تهجاع122)
 .78أبو قيس بن األسلت )جاهلي(، ديوانه  -1

ِت الَبْيَضُة ر   َتْهَجاعِ ُأْطَعُم َغْمضًا َغْيَر  ِسي َفَماأَقْد َحصَّ

 .163عمران بن حطان )أموّي(، شعر الخوارج  -2

 َجاعِ َتهْ َوْنوِمي غيُر  ِعرِضي َصحْيح   َجاَوْرُتُهم َسَنًة ِفْيَما ُأَسرُّ بهِ 

 .1/477الشريف الرضي )عباسّي(، ديوانه  -3

 ِبَتْهَجاعِ ِاذا الَجَباُن َمال َعْينًا  َطْعُم النَّْوِم َمْضَمَضةً  َيُذْوُق الَعْينَ 

 .1988المعرى )عباسّي(، سقط الزند  -4

 َتْهَجاِعَهاَطْعمًا ِلَمْسَهِدَها وال  بأْبصاٍر َسواِهَد َلْم َتُذقْ  َتْرُنو

 ( هجو/تهجاء123)
 .124النابغة الجعدى )إسالمّي(، شعره  -1

 ( 1)ْسَتِك َفْيَشال اْذُلِغّي َيْمأُل أعلى  الرجاِل وأْقِبلي َتْهَجاءَ َدِعي َعْنِك 

 
                                                

 .52اهد . مر البيت برواية ).. تشتام الرجال..(، الش 1
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 .116أبو حزام العكلي )عباسّي(، نوادر أبي مسحل  -2

ْأِث َما أْ ُتزَ  وْأَبة   ِدي ُزَؤاِزَئة  وِعنْ   هُ َتْهجاؤُ ِزُئ بالدَّ

 ( هدج/تهداج124)
 .117رؤبة بن العجاج )أموّي(، ديوانه 

 َتْهداِجيَقْد َعِجَبْت َنْضَرُة ِمن 

 ( هدر/تهدار125)
 .117األخطل )أموّي(، ديوانه  -1

  َتْهَدارِ حّتى ِاذا َصرََّحْت ِمن َبْعٍد  ُكمَّْت َثالَثَة أْحواٍل ِبِطْيَنِتَها 

 .870جرير )أموّي(، ديوانه  -2

 التَّْهَدارُ َهَدَرْت َفأْلَثَق َثوَبها   ِاذا ما َقْبَقَبْت  َلْخَواُء ُمْزِبَدة  
 ( هضض/تهضاض126)

 .389العجاج )أموّي(، ديوانه 

 ِس ُمْلَهَجاو الُرؤ  ِبَتْهَضاضِ َرْأسًا 

 ( هطل/تهطال127) 
 .288ذو الرمة )أموّي(، ديوانه  -1

 التَّْهَطالِ اٍت من في ُمْسَلِهمَّ 
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 .3/78أبو تمام )عباسّي(، ديوانه  -2

 التَّْهَطالِ أْو َلْم ُيَرْد، ُبدُّ ِمن  كالَغْيِث َلْيَس َلُه، ُأرْيَد َغماُمهُ 

 .1829المعرى )عباسّي(، سقط الزند  -3

ْت ِغبَّ َدْجٍن إ ِن َحيَّةُ َكما اْنَساَبْت من الَحزْ  ر  َجُرو  ْهِل َفرَّ  َوَتْهَطالِ لى السَّ

 ( همع/تهماع128)
 راجز، الصحاح/ دمع.

 َتْهَماَعاَيا َمْن ِلَعْيٍن ال َتِني 

 ( همل/تهمال129)
 .102أوس بن حجر )جاهلّي(، ديوانه  -1

ْزِء والَعاِلي َوَتْهَمالِ َعْيَنيَّ ال ُبَد من َسْكٍب   عَلى َفَضاَلَة َجلِّ الرُّ

 .1223عار الهذليين ابو خراش الهذلي )مخضرم(، شرح أش  -2

مِ  َتهْماِلهاَوَتْشَرُق من  ِاذا َذَكَرْتُه الَعْيُن أْغَرَقها الُبَكا  الَعْيُن بالدَّ

 ( همم/تهمام130) 
 .78امرؤ القيس )جاهلّي(، ديوانه  -1

 َيِبْتَن عَلى ذي الَهمِّ ُمْعَتِكراِت  َوالذَِّكراِت التَّْهَماِم  ي عَلىَأِعنّ 

 .337)جاهلّي(، شعره  اإلياديأبو داود  -2

 بالَهمِّ َمْن ال َيَنامُ  وَجِدْير   التَّْهَمامُ َمَنَع النَّوَم، ماويُة، 
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 .108النابغة الشيباني )أموّي(، ديوانه  -3

ِني  ْشَتَطْت َوهاَج كآَبِتياْشَتْقُت و اف  َتْهماُمَهاذكرى َوْنْفِسي َشفَّ

 .113وّي(، ديوانه ماألحوص األنصارى )أ -4

ْهِر َتْقَنعُ وال با ُمْسَترْيَحةُ  َتْهَماِمَهافال الَنْفُس من   لذي َيأتي من الدَّ

 .61محمد بن عبد الملك الزيات )عّباسي(، ديوانه  -5

 ْهَمامِ التَّ كاِسفي الباِل ظِاِهري  أْن ال َنَزاُل َعلْيهِ  َلَحِقْيق  

 ( هود/ تهواد131)
 .165ابن أحمر الباهلي )أموي(، شعره 

 َذِنْيَنا َتْهواداً الَعْيِش َوُدْوَن  وَأنَّ الَمْوَت أْدَنى من َخَيالٍ 

 ( هوش/ تهواش132)
 راجز، التكملة للصغاني /هوش. -1

 َتْهَواشِ َتْأُكُل َما َجمَّْعت من 

 .5/408، الحيوان 301أعرابي، الوحشيات  -2

 َتْهواشِ في الَمْيداِن ذا  َقْد ِبتُّ 

 ( هيم/تهيام133) 
 .103أموّي(، ديوانه كثير عزة ) -1

 َتَخّلْيُت ِمّما َبْيَنَنا وَتَخلَِّت  بَعزََّة بْعَدَما وَتْهياِميوِاّني 
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 .66مدى لآلأبو األخزر الحماني )؟(، المؤتلف والمختلف  -1

 التَّْهَيامِ َفَقْد تأّهْبُت َعْن 

 ( وثب/توثاب134)
 .9رؤبة بن العجاج )أموّي(، ديوانه  -1

 التَّْوَثاْب ّل َفْهَو َعَلْيهّن ُمذِ 

 .21رؤبة بن العجاج )أموّي(، ديوانه  -2

 َتْوَثاُبَهابُأْسِد َغاٍب ُيّتَقى 

 ( وجب/توجاب135) 
 .2/534الفرزدق )أموّي(، ديوانه 

 َرْوَعاِت الُقلوِب الرواِجفِ  ِلَتْوجاِب  َسِفْيَنة َبرٍّ ُمْسَتَعّد َنَجاُؤَها

 ( وجع/توجاع136)
 راجز، الصحاح/خزر.

 َتْوَجاِعهِ ِو بَها َظْهَرَك من َدا
 ( وطأ/توطاء137) 

 .1/35الفرزدق )أموّي(، ديوانه 
َقاِب  ِبَتْوَطاءِ  رأْيُت لهم عَلى اأَلْقواِم َفْضالً   الَمناِخِر والرِّ

 ( وقف/توقاف138)
 .48عمرو بن قميئة )جاهلّي(، ديوانه 

 ِبَتْوَقاِف َمصاِعْيَب لم ُيْذَلْلَن َقْبِلي   َمْعُروٍن وَذاِت ِخَزاَمةٍ عَلى ُكلِّ 
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 ( وكف/توكاف139)
 .88امرؤ القيس )جاهلّي(، ديوانه  -1

 َوَتْنَهِمالنِ  َوَتْوكاف   َوَرش   َوِدْيَمة   َوَسح   َدْمُعُهَما َسْكب  فَ 
 .195الكميت بن زيد )أموّي(، الهاشميات  -2

ُلوَعا اْكِتئاٍب َلى الّدُموِع ع َوَتْوكافُ   ًأَحّل الدْهُر َمْوِجَعُه الضُّ
 .154سحاق الموصلي )عباسّي(، ديوانه إ -3

 َوَتْوكاَفاَسّحًا   ُيْذِري َمدامَعةُ  َأَما َرْثيِت ِلَمْن َخلَّْفِت ُمْكَتِئَبا
 .2/293المتنبي )عباسّي(، ديوانه  -4

 َتْوكاَفاتُْتِبُعَك الُمْقلَتاِن  ال ُيْذَكُر الَخْيُر ِاْن ُذِكْرَت َوال
 توماض/ض( وم140)
 .254حسان بن ثابت )مخضرم(، ديوانه  -1

 وَنْحُن َنَشاَوى َبْيَن َسْلٍع َوَفاِرعِ  الُبُروِق اللََّواِمعِ ِلَتْوماِض َأَرْقُت 
 .38عبد الرحمن بن حسان بن ثابت )إسالمّي(، شعره  -2

ْمِس  للّناِس َبِادٍ  َفَفْخِري َقاِهر   َبالِ  َتْوَماَض َقُهوَر الشَّ  الذُّ

 .1173شعار الهذليين أعدة بن جؤية الهذلي )مخضرم(، شرح سا -3

 َخَلَجا َتْوَماضهِ ِاذا َيْفَتّر ِمن  َأْخَيَل َبْرقًا َمَتى َحاٍب َلُه َزَجل  
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 فعال(شواهد )ت  
 مما تفرد به الشعراء العباسيون 

هذه الشواهد من صيغ )تفعال( وردت لدى الشعراء العباسيين حتى أبي العالء 
رى. ولم يقع بين يدي شاهد من عصر االستشهاد فيه مثل هذه الصيغ. ولعل المع

المتابعة واالستقراء الشامل يظهران أن هذه الصيغ قد وردت في أشعار المتقدمين من 
 الشعراء، ولم يكن الشعراء العباسيون إال متابعين لهم في استعمالها.

 ( حرش /تحراش141)
 إبراهيم بن هرمة، التاج/حرش.

بَّ ِحلْ  ِاّني ُأرْيُح عَلى الَمْوَلى بَشاِجَنَتيْ   ( 1) َتْحراِشيِمي َوَيْنَزُع مْنُه الضَّ

 ( رحب/ترحاب142)
 .258إبراهيم بن هرمة، ديوانه  -1

َدْت   ( 2)بالتَّْرَحابِ ِمن َذاَك أْن يُفِصْحَن  َفَتَكاُد ِمْن ِعْرَفاِن َما َقْد ُعقوِّ

 .1/123، اللزوميات ي المعر  -2

 وَتْرَحاِب ْن َلُقْوَك ِبَتْبِجْيٍل واِ  ْحَذْر ِمن األْنِس أْدَناُهْم َوَأَبْعَدُهماف

 ( رشش/ترشاش143)
 إبراهيم بن هرمة. التاج/رشش

 (3)  ترشاشَذاُت  َسَماء   باَتْت عليه ُأُنٍف بذي  اً َقْصر  ِبِهمْ َحّتى َأَناَخ 
                                                

 . لم يرد البيت في ديوان ابن هرمة بطبعتيه. 1
 . 284 شعرهدعبل الخزاعي في  إلىالبيت أيضًا وينسب . 2
 . لم يرد البيت في ديوان ابن هرمة بطبعتيه. 3
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 ( رنم/ترنام144)
 .67مسلم بن الوليد، ديوانه 

 َوَتْرَناَماْدِحَك ِاْفَصاحًا ِانشاَد مَ  ِاذا َعَلْوا َمْهَمهًا كاَن النََّجاُء َلُهم

 ( سجع/تسجاع145)
 .1988، سقط الزند ي المعر 

 َتْسَجاِعَهافي  جُ في مْرَبٍع َفَتهيْ  ُتْلَفى ِبَها ِثَقُة الَحَمائِم َأنَّها

 ( سعر/تسعار146)
 .112ف، ديوانه نالعباس بن األح

 َوَتْسَعارِ َلَظًى فيِه  من الَحَشى ِمن ْسَتْطَفاُه َموِقُعهُ الَلْو ُجّرَع الَماَء 

 ( صدق/تصداق147)
 .157دعبل الخزاعي، شعره 

 ِبَتْصَداقِ َعْن ُلْؤِم َقْوٍم َوَعْن َمْجٍد  بُأُموِر الناِس ُتْخِبُرَنا َخواِبر  

 ( طرح/تطراح148)
 .89إبراهيم بن هرمة، ديوانه 

 (1) َراحِ َوَتطْ َم ِمن َكْرٍب  َتَأّمْل َكْيَف َتْنُجو الَيوْ 

 

                                                

 : بتطواح. 646. في المعاني الكبير البن قتيبة 1
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 ( عذب/تعذاب149) 
 .279ط. الغزالي( أبو نواس، ديوانه )

 َوَتْعذاِب أْصَبَح في َهمٍّ  ِاْرِثي وجودي ِلَفَتًى ُمْدَنٍف 

 ( قرظ/ تقراظ150) 
 .309الصنوبري، ديوانه 

ْظُه فَ   والتَّْقَراظِ مْنُه َمَدى التَّْوَصاِف  َلْسَت ِبَباِلغٍ ِصْفُه َوَقرِّ

 ( قطب/ تقطاب151)
 .703أبو نواس، ديوانه )ط. الغزالي( 

 َتْقَطابهِ َوَمرَّ فْيَها َبْعَد  َفَسْلَسَل الَكْأَس عَلى كْرههِ 

 ( كفر/ تكفار152)
 .241السيد الحميري، ديوانه 

 ِبَتْكَفارِ َمْولى َفال تْأَبوا  َمْن ُكْنُت َمْوالُه َفَهذا َلهُ 

 توخاز /( وخز153)
 .648أبو نواس، ديوانه 

 التَّْوَخازِ ِبَحَجَناٍت َصْدَفِة 

 ( ورد/ توراد154) 
 ( ورق/ توراق155)

 علي بن الجهم، ديوانه .

ى َزَخاِرَفهُ  ْوِض ِاْذ َوشَّ  وَتْورادُ  وَتْوراق  َزْهر  َوَنْور    َواْشَرْب عَلى الرَّ
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 ( وصف/ توصاف156) 
 .309الصنوبري، ديوانه 

ْظُه َفَلْسَت ِبَباِلغٍ   والتَّْقَراظِ  التَّْوَصافِ  َمَدى ِمْنهُ   ِصْفُه َوَقرِّ

 مستدرك
 ( سفح/ تسفاح157)

 .14/45محمد بن يسير الرياشي، االغاني )الدار( 

 وأقيِمي مآِتَم األْلَواحِ  َتْسَفاحِ َعْيُن َبكِّي بَعْبرٍة 
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 المصادر والمراجع
 جاهلي:أبنية المصدر في الشعر ال ❖

 .1984د. وسمية المنصور، الكويت )مطبوعات جامعة الكويت( 

 االختيارين )كتاب(: ❖

صنعة: األخفش األصغر، تحقيق: د. فخر الدين قباوة، دمشق         
 .1974)مطبوعات مجمع اللغة العربية( 

 ارتشاف الضرب: ❖

ألبي حيان األندلسي، تحقيق: د. مصطفى أحمد النماس، القاهرة         
 .1989-1984مكتبة الخانجي( )

 األصول في النحو: ❖

البن السراج، تحقيق: د. عبد الحسين الفتلي، بيروت )مؤسسة الرسالة( 
 ، الط. الثانية.1987

 األغاني: ❖

 ألبي الفرج األصفهاني، القاهرة )طبعة دار الكتب( )والهيئة المصرية(.
 اإلمتاع والمؤانسة: ❖

لزين، القاهرة                         ألبي حيان، تحقيق: أحمد أمين وأحمد ا
 ، الط. الثانية.1953) لجنة التأليف والترجمة والنشر( 

 األمثال: ❖

 .1983للمفضل الضبي، تحقيق: د. إحسان عباس، بيروت 
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 البديع في نقد الشعر: ❖

ألسامة بن منقذ، تحقيق: د. أحمد أحمد بدوى ود. حامد عبد المجيد، القاهرة 
 .1960سلسلة تراثنا(  -اإلرشاد القومي)وزارة الثقافة و 

 البنية المصدرية في شعر هذيل: ❖

كلية اآلداب(  -د. رضية شرهان المرجان، رسالة دكتوراه )جامعة البصرة
 ، لم تطبع.1996

 تاج العروس: ❖

 1965هق وطبعة الكويت 1307-1306للزبيدي، القاهرة )المطبعة الخيرية( 
 وما بعدها.

 مقاصد:تسهيل الفوائد وتكميل ال ❖

البن مالك، تحقيق: محمد كامل بركات، القاهرة )وزارة الثقافة/ دار الكاتب 
 .1968العربي( 

 تصريف األسماء: ❖

 ، الط. الخامسة.1955محمد الطنطاوى، القاهرة )مطبعة وادى الملوك( 
 التكملة والذيل والصلة: ❖

للصغاني، تحقيق: عبد العليم الطحاوى وآخرين، القاهرة           
 .1979-1970بوعات مجمع اللغة العربية( )مط

 التلخيص في معرفة أسماء األشياء: ❖

ألبي هالل العسكرى، تحقيق: د. عزة حسن، دمشق )مطبوعات مجمع اللغة 
 .1969العربية( 
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 تهذيب األلفاظ: ❖

 .1895للخطيب التبريزي، نشر: لويس شيخو، بيروت 
 جمهرة اللغة: ❖

 .1926-1925هند )حيد آباد الدكن( البن دريد، بعناية: فرايتز كرنكو، ال
 الجيم )كتاب(: ❖

ألبي عمرو الشيباني، تحقيق: عبد الكريم العزباوي، القاهرة              ) 
 .1975-1974مطبوعات مجمع اللغة العربية( 

 الحماسة: ❖

، الط. 1967للبحترى، تحقيق: لويس شيخو، بيروت )دار الكتاب العربي(، 
 الثانية.

 الحيوان: ❖

تحقيق: عبد السالم هارون، القاهرة )البابي الحلبي(،           للجاحظ، 
1937-1945. 

 درة الغواص في أوهام الخواص: ❖

 .1971للحريري، تحقيق: هنريك ثوربك، ليبزك 
 الدرة الفاخرة في األمثال السائرة: ❖

لحمزة األصبهاني، تحقيق: عبد المجيد قطامش، القاهرة )دار المعارف( 
1971-1972. 

 لتصريف:دقائق ا ❖

للقاسم بن محمد المؤدب، تحقيق: القيسي والضامن وتورال، بغداد 
 .1987)مطبوعات المجمع العلمي العراقي( 
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 ديوان إبراهيم بن هرمة: ❖

 .1969تحقيق: محمد جبار المعيبد، النجف األشرف )مطبعة اآلداب( 
 ديوان ابن دريد: ❖

 .1973تحقيق: عمر بن سالم، تونس )الدار التونسية للنشر( 
 ديوان ابن الرومي: ❖

 .1981-1973تحقيق: د. حسين نصار، القاهرة )دار الكتب( 
 ديوان ابن مقبل: ❖

 .1962تحقيق: د. عزة حسن، دمشق )وزارة الثقافة( 
 ديوان أبي تمام: ❖

بشرح الخطيب التبريزي، تحقيق: محمد عبده عزام، القاهرة             )دار 
 .1965المعارف( 

 األسلت: ديوان أبي قيس صيفي بن ❖

 .1973تحقيق: د. حسين محمد باجودة، القاهرة )مكتبة دار التراث( 
 ديوان أبي النجم العجلي: ❖

 .1981تحقيق: عالء الدين اآلغا، الرياض )منشورات النادى األدبي( 
 ديوان أبي نواس: ❖

 .1953تحقيق: أحمد عبد المجيد الغزالي، القاهرة )مطبعة مصر( 
 ديوان األخطل: ❖

 ، الط.الثانية.1969ن صالحاني، بيروت ) دار المشرق( تحقيق: انطوا
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 ديوان إسحاق الموصلي: ❖

 .1970صنعة: ماجد أحمد العزي، بغداد )مطبعة األيمان( 
 ديوان األعشى الكبير ميمون بن قيس: ❖

 .1950تحقيق: د. محمد محمد حسين، القاهرة )المطبعة النموذجية( 
 ديوان امرئ القيس: ❖

 .1964فضل إبراهيم، القاهرة )دار المعارف( تحقيق: د. محمد أبو ال
 ديوان أوس بن حجر: ❖

 .1960تحقيق: د. محمد يوسف نجم، بيروت )دار صادر( 
 ديوان البحترى: ❖

 .1978-1963تحقيق: د. حسن كامل الصيرفي، القاهرة )دار المعارف( 
 ديوان بشار بن برد: ❖

ترجمة والنشر( تحقيق: محمد الطاهر بن عاشور، القاهرة )لجنة التأليف وال
1950-1966. 

 ديوان تأبط شرًا: ❖

 .1984تحقيق: علي ذو الفقار شاكر، بيروت )دار الغرب اإلسالمي( 
 ديوان جرير: ❖

 1971-1969تحقيق: د. محمد أمين نعمان طه، القاهرة )دار المعارف( 
 ديوان حاتم الطائي: ❖

 .1975تحقيق: د. عادل سليمان جمال، القاهرة )مطبعة المدني( 
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 ان الحارث بن حلزة:ديو  ❖

 .1969تحقيق: هاشم الطعان، بغداد )مطبعة اإلرشاد( 
 ديوان حسان بن ثابت: ❖

 .1974تحقيق: د. وليد عرفات، بيروت )دار صادر( 
 ديوان الحطيئة: ❖

 .1958تحقيق: نعمان محمد أمين طه، القاهرة )البابي الحلبي( 
 ديوان الخنساء: ❖

 .1988مار( تحقيق: د. أنور أبو سويلم، عمان )دار ع
 ديوان ذي الرمة: ❖

تحقيق: د. عبد القدوس أبو صالح، دمشق )مطبوعات مجمع اللغة العربية( 
1972-1973. 

 ديوان رؤبة بن العجاج: ❖

 .1903تحقيق: وليم الورد، ليبزك 
 ديوان زهير بن أبي سلمى: ❖

 .1944القاهرة )دار الكتب( 
 ديوان زيد الخيل الطائي: ❖

 .1968جف األشرف )مطبعة النعمان( تحقيق: د. نوري القيسي، الن
 ديوان السيد الحميرى: ❖

 تحقيق: شاكر هادي شكر، بيروت )دار مكتبة الحياة(ن بال تاريخ.
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 ديوان الشريف الرضي: ❖

 هق.1307بعناية: أحمد عباس األزهرى، بيروت )المطبعة األدبية( 
 ديوان الشماخ بن ضرار الذبياني: ❖

 .1968هرة )دار المعارف( تحقيق: د. صالح الدين الهادي، القا
 ديوان الصنوبرى: ❖

 .1970تحقيق: د. إحسان عباس، بيروت )دار الثقافة( 
 ديوان طرفة بن العبد: ❖

تحقيق: درية الخطيب ولطفي الصقال، دمشق )مطبوعات مجمع اللغة 
 .1975العربية( 

 ديوان الطرماح: ❖

 .1968تحقيق: د. عزة حسن، دمشق )وزارة الثقافة( 
 الطفيل: ديوان عامر بن ❖

 .1963بيروت )دار صادر( 
 ديوان العباس بن األحنف: ❖

 .1954تحقيق: د. عاتكة الخزرجي، القاهرة )دار الكتب( 
 ديوان العباس بن مرداس: ❖

 .1968تحقيق: د. يحيى الجبورى، بغداد )وزارة الثقافة( 
 ديوان عبيد بن األبرص: ❖

 .1957تحقيق: د. حسين نصار، القاهرة )البابي الحلبي( 
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 ديوان العجاج: ❖

رواية األصمعي وشرحه، تحقيق: د. عزة حسن، بيروت               
 .1971)مكتبة دار الشرق( 

 ديوان عدي بن الرقاع العاملي: ❖

تحقيق: د. نورى القيسي ود. حاتم الضامن، بغداد )مطبوعات المجمع 
 .1987العلمي العراقي( 

 ديوان علي بن الجهم: ❖

شق )مطبوعات المجمع العلمي العربي( تحقيق: د. خليل مردم بك، دم
1949. 

 ديوان علقمة الفحل: ❖

 .1970تحقيق: لطفي الصقال. درية الخطيب، حلب )دار الكتاب العربي( 
 ديوان عمارة بن عقيل: ❖

 .1973تحقيق: شاكر العاشور، البصرة  )مطبعة البصرة( 
 ديوان عمرو بن قميئة: ❖

 .1972م( تحقيق: د. خليل العطية، بغداد )وزارة االعال
 ديوان عنترة: ❖

 .1970تحقيق: محمد سعيد مولوي، بيروت )المكتب اإلسالمي( 
 ديوان الفرزدق )شرح..(: ❖

 .1936تحقيق: عبدهللا إسماعيل الصاوي، القاهرة )مطبعة الصاوي( 
 ديوان القطامي: ❖

 1960تحقيق: د. إبراهيم السامرائي وأحمد مطلوب، بيروت )دار الثقافة( 
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 ديوان كثير عزة: ❖

 .1971تحقيق: د. إحسان عباس، بيروت )دار الثقافة( 
 ديوان الكميت بن زيد األسدى: ❖

 .1970-1969تحقيق: د. داود سلوم، النجف األشرف )مطبعة النعمان( 
 ديوان لبيد بن ربيعة العامرى )شرح..(: ❖

 .1962تحقيق: د. إحسان عباس، الكويت )وزارة االرشاد( 
 ديوان لقيط بن يعمر اإليادى: ❖

 .1970يق: خليل إبراهيم العطية، بغداد )وزارة األعالم( تحق
 ديوان المتنبي )شرح..(: ❖

المنسوب إلى ابي البقاء العكبرى، تحقيق: السقا واألبيارى وشلبي، القاهرة 
 ، الط. الثانية.1956)البابي الحلبي( 

 ديوان المثقب العبدى: ❖

لة معهمد ( من مج16تحقيق: حسن كامل الصيرفي، القاهرة، في العدد )
 .1970المخطوطات العربية 

 ديوان مجنون ليلى: ❖

 .1958تحقيق: عبد الستار أحمد فراج، القاهرة )مكتبة مصر( 
 ديوان محمد بن عبد الملك الزيات: ❖

 .1949تحقيق: د. جميل سعيد، القاهرة )مطبعة نهضة مصر( 
 ديوان مسلم بن الوليد )شرح ديوان صريع الغواني(: ❖

 .1957ان، القاهرة )دار المعارف( تحقيق: د. سامي الده
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 ديوان النابغة الذبياني: ❖

 .1968تحقيق: د. شكرى فيصل، بيروت )دار الفكر( 
 ديوان نابغة بني شيبان: ❖

 .1932القاهرة )دار الكتب المصرية( 
 الزوائد في الصيغ في اللغة العربية في األسماء: ❖

 .1985ية( د. زين كامل الخويسكي، األسكندرية )دار المعرفة الجامع
 …(:الزهرة )النصف األول من كتاب   ❖

تحقيق: لويس نيكل وإبراهيم طوقان، بيروت                           
 .1932)مطبعة اآلباء اليسوعيين( 

 سقط الزند )شرح..(: ❖

)طبعة            1949-1945ألبي العالء المعرى، القاهرة )دار الكتب( 
 مصورة(.

 سمط الآللئ: ❖

بكرى، تحقيق: عبد العزيز الميمني، القاهرة                ألبي عبيد ال
 .1936)لجنة التأليف( 

 شرح أشعار الهذليين: ❖

ألبي سعيد السكرى، تحقيق: عبد الستار أحمد فراج، القاهرة            
 .1965-1963)دار العروبة( 

 شرح درة الغواص: ❖

 هق.1299لشهاب الدين الخفاجي، القسطنطينية )مطبعة الجوائب( 
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 شرح الشافية: ❖

لرضي الدين االسترابادى، تحقيق: محمد نور الحسن وآخرين، القاهرة 
 هق.1358)مطبعة حجازى( 

 شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات: ❖

ألبي بكر األنبارى، تحقيق: عبد السالم هارون، القاهرة                 
 .1963)دار المعارف( 

 شرح المفصل: ❖

 رة )ادارة الطباعة المنيرية(، بال تاريخ )طبعة مصورة(.البن يعيش، القاه
 شعر ابن طباطبا العلوى: ❖

تحقيق: جابر الخاقاني، بغداد )منشورات اتحاد المؤلفين والكتاب العراقيين( 
1975. 

 شعر ابن ميادة: ❖

تحقيق: د. حنا جميل حداد، دمشق )مطبوعات مجمع اللغة العربية( 
1982. 

 شعر أبي داود اإليادى: ❖

حقيق: غوستاف فون غرنباوم، ضمن كتابه )دراسات في األدب العربي(، ت
 .1959ترجمة: د. إحسان عباس، بيروت )دار مكتبة الحياة( 

 شعر أبي الطحال القيني: ❖

،  العدد 17تحقيق: محمد نايف الدليمي، في مجلة )المورد(، بغداد، المجلد 
 حياته وما تبقى من شعره(.)… ( بعنوان 1988) 3
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 ألحوص األنصارى:شعر ا ❖

 .1969تحقيق: د. إبراهيم السامرائي، النجف األشرف )مطبعة النعمان( 
 شعر دعبل بن علي الخزاعي: ❖

تحقيق: د. عبد الكريم األشتر، دمشق )مجمع اللغة العربية(، بال تاريخ الط. 
 األولى.

 شعر زياد األعجم: ❖

 .1983تحقيق: د. يوسف حسين بكار، بيروت )دار المسيرة( 
 عبد الرحمن بن حسان بن ثابت: شعر ❖

 .1971تحقيق: د. سامي مكي العاني، بغداد ) مطبعة المعارف( 
 شعر عبدهللا بن الزبعرى: ❖

 ، الط.الثانية.1981تحقيق: د. يحيى الجبوري، بيروت )مؤسسة الرسالة( 
 شعر عبدهللا بن همام السلولي: ❖

، 17(، المجلد تحقيق: د. نورى القيسي، في مجلة )المجمع العلمي العراقي
 حياته وما تبقى من شعره(.)… ( بعنوان 1968) 4العدد 

 شعر عبدة بن الطبيب: ❖

 .1971تحقيق: د. يحيى الجبورى، بغداد )دار التربية( 
 شعر عمرو بن أحمر الباهلي: ❖

 تحقيق: د. حسين عطوان، دمشق )مجمع اللغة العربية(، بال تاريخ.
 شعر عمرو بن شأس األسدى: ❖

 ، الط. الثانية.1983يى الجبوري، الكويت )دار القلم( تحقيق: د. يح
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 شعر عمرو بن معد يكرب الزبيدى: ❖

 .1974تحقيق: مطاع طرابيشي، دمشق )مجمع اللغة العربية( 
 شعر قيس بن ذريح: ❖

 .1960تحقيق: د. حسين نصار، القاهرة )مكتبة مصر( 
 شعر متمم بن نويرة: ❖

)مالك ومتمم ابنا نويرة(، بغداد تحقيق: ابتسام مرهون الصفار، ضمن كتابها 
 .1968) مطبعة األرشاد( 

 شعر المتوكل الليثي: ❖

 .1971تحقيق: د. يحيى الجبوري، بغداد )مكتبة األندلس( 
 شعر مضرس بن ربعي األسدى: ❖

، 37تحقيق: د. نوري القيسي، في مجلة )المجمع العلمي العراقي(، المجلد 
 (.1986الجزء األول )

 :شعر النابغة الجعدى ❖

 .1964نشر: عبد العزيز رباح، دمشق )المكتب اإلسالمي( 
 شعر نصيب بن رباح: ❖

 .1968تحقيق: د. داود سلوم، بغداد )مطبعة األرشاد( 
 شعر يزيد بن الطثرية: ❖

 .1973تحقيق: حاتم الضامن، بغداد )دار التربية( 
 شعر بني تميم في العصر الجاهلي: ❖

ي، منشورات نادي القصيم جمع وتحقيق: د. عبد الحميد محمود المعين
 .1982السعودية  -األدبي، بريدة
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 شعراء أمويون: ❖

 .1985-1976بيروت  -بغداد -تحقيق: د. نورى القيسي، الموصل
 الصحاح: ❖

للجوهرى، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، القاهرة                     
 .1956)دار الكتاب العربي( 

 من رسائله: عبد الحميد بن يحيى الكاتب وما تبقى ❖

 .1988د. إحسان عباس، عمان )دار الشروق( 
 العربية الفصحى: ❖

لهنرى فليش، ترجمة: د. عبد الصبور شاهين، بيروت                
 .1956)المطبعة الكاثولكية( 

 عشرة شعراء مقلون: ❖

 .1990د. حاتم الضامن، بغداد )منشورات جامعة بغداد( 
 …(:العين )كتاب ❖

راهيدى، تحقيق: د. مهدي المخزومي ود. إبراهيم للخليل بن أحمد الف
 .1985-1980السامرائي، بغداد )وزارة الثقافة واإلعالم( 

 الفصول والغايات: ❖

ألبي العالء المعرى، ضبطه: محمود حسن زناتي، القاهرة                  
 )طبعة مصورة(. 1938)مطبعة حجازي( 

 فقه اللغة: ❖

 ة )دار نهضة مصر(، الط. السادسة.د. علي عبد الواحد وافي، القاهر 
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 الكاشف عن ألفاظ نهج البالغة في شروحه: ❖

 جواد المصطقوي الخراساني، طهران )دار الكتب اإلسالمية(، بال تاريخ.
 الكتاب: ❖

لسيبويه، تحقيق: عبد السالم هارون، القاهرة ) الهيئة المصرية العامة( 
1966-1977. 

 الكليات: ❖

: د. عدنان درويش ومحمد المصري، دمشق ألبي البقاء الكفوى، تحقيق
 وما بعدها. 1974)وزارة الثقافة( 

 اللزوميات: ❖

ألبي العالء المعرى، تحقيق: أمين عبد العزيز الخانجي، بيروت        
 )مكتبة الهالل(، بال تاريخ )طبعة مصورة(.

 لسان العرب:  ❖

 هق.1308-1300البن منظور، القاهرة )مطبعة بوالق( 
 العرب:ليس في كالم  ❖

البن خالويه، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، بيروت )دار العلم للماليين( 
 )الط. الثانية(. 1979

 ما بنته العرب على فعال: ❖

 .1964للصغاني، تحقيق: د. عزة حسن، دمشق )مجمع اللغة العربية( 
 ما جاء على وزن تفعال:  ❖

كتابه         ألبي العالء المعرى، تحقيق: د. صالح الدين المنجد، ضمن
 .1981)ثالث رسائل في اللغة(، بيروت )دار الكتاب الجديد( 
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 مجمع األمثال: ❖

للميداني، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، القاهرة              
 .1959)مطبعة السعادة( 

 محاضر الجلسات في الدورة العاشرة: ❖

 .1970القاهرة )مجمع اللغة العربية( 
 األعظم في اللغة:المحكم والمحيط  ❖

البن سيدة، تحقيق: مصطفى السقا وآخرين، القاهرة )منشورات معهد 
 وما بعدها. 1958المخطوطات العربية( 

 المخصص: ❖

 هق )طبعة مصورة(.1321-1316البن سيدة، القاهرة )مطبعة بوالق( 
 المزهر في علوم اللغة وأنواعها: ❖

ة )دار احياء الكتب للسيوطي، تحقيق: محمد جاد المولى وأخرين، القاهر 
 العربية(، بال تاريخ.

 مسائل لغوية في مذكرات مجمعية: ❖

الشيخ محمد حسن آل ياسين، في مجلة )المجمع العلمي العراقي(، المجلد 
 (.1987، الجزء األول )38

 المشتقات في شعر ذي الرمة: ❖

رضية شرهان المرجان، رسالة ماجستير، جامعة البصرة/ كلية اآلداب، 
 تطبع.، لم 1985

 معاني األبنية في العربية: ❖

 ، لم تذكر المطبعة وال الناشر.1981د. فاضل السامرائي، الكويت 
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 معجم البلدان: ❖

 .1870-66ياقوت الحموى، تحقيق: وستنفيلد، ال يبزك 
 المفصل في النحو: ❖

 .1859للزمخشرى، تحقيق: بروخ، أوسلو 
 المفضليات: ❖

د السالم هارون، القاهرة للمفضل الضبي، تحقيق: أحمد محمد شاكر وعب
 ، الط. الثالثة.1964)دار المعارف( 

 مقامات بديع الزمان الهمداني: ❖

 .1957بشرح الشيخ محمد عبده، بيروت )المطبعة الكاثوليكية( 
 مقامات الحريرى: ❖

 القاهرة ) المكتبة التجارية(، بال تاريخ.
 المقرب: ❖

دهللا الجبوري بغداد البن عصفور، تحقيق: د. أحمد عبد الستار الجواري وعب
 .1972-1971)مطبعة العاني( 

 المقصور والممدود: ❖

للفراء، حققه: عبد اإلله نبهان ومحمد خير البقاعي، دمشق               
 .1983)دار قتيبة( 

 الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري: ❖

لآلمدى، تحقيق: السيد أحمد صقر، القاهرة )دار المعارف(،            
1961-1965. 
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 المؤتلف والمختلف: ❖

لآلمدي، تحقيق: عبد الستار أحمد فراج، القاهرة )دار احياء الكتب العربية( 
1961. 

 النحو الوافي: ❖

 ، الط. الثانية.1963عباس حسن، القاهرة )دار المعارف( 
 النوادر: ❖

ألبي مسحل األعرابي، تحقيق: د. عزة حسن، دمشق )مجمع اللغة 
 .1961-1960العربية( 

 اشميات )شرح(: اله ❖

للكميت بن زيد، بشرح أبي رياش القيسي، تحقيق: د. داود سلوم ود. 
 .1984نوري القيسي، بيروت )عالم الكتب( 

 همع الهوامع: ❖

 هق.1328-1327للسيوطي، القاهرة )مطبعة  السعادة( 
 الوحشيات:  ❖

 .1963ألبي تمام، تحقيق: عبد العزيز الميمني، القاهرة )دار المعارف( 
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