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ّ بشرح ابن عاشور   من العوارض الرتكيبية يف ديوان النابغة الذبياِني
 دراسة حنوية  

 د. عمر علي الباركين
 جامعة مصراتة -كلية الًتبية - قسم اللغة العربية

 edu.misuratau.edu.ly @ o.albarouni 
 :خلص امل

يتناكؿ ىذا البحث دراسة عوارض الًتكيب النحوم يف ديواف النابغة الذبياين بشرح ابن عاشور، كذلك بتتبع  
كل ما منع أك حاؿ دكف ظهور اؼبستول الًتكييب على أصلو، كالكشف عن مستول البناء العميق للًتاكيب 

ىذا البحث على مبحثُت، أحدمها  النحوية غَت الظاىرة على مستول البناء السطحي، كمن مث أقيم أساس
خصصتو للتعريف بصاحب الديواف، كللتعريف ابلشارح، كللتعريف دبصطلح العوارض، كالثاين للتنقيب عن 

 ىذه العوارض يف الديواف من خالؿ تتبع كالـ الشارح كدعمو ابؼبصادر النحوية كاللغوية ما أمكن ذلك.
  ابن عاشور.عوارض، ديواف، النابغة، الكخلمات املفتاحية: 

:bstractA 
     This research deals with the study of the symptoms of the syntactic 
structure in the poetry of al-Nabigha al-Dhabiani, explained by Ibn Ashour, 
by tracing everything that prevented or prevented the appearance of the 

structural level on its origin, and revealing the level of the deep structure of 
the grammatical structures that are not visible at the level of the superficial 
structure. Two studies, one of which was devoted to the definition of the 
owner of the divan, to the definition of the explanation, and to the definition 

of the term symptoms, and the second to explore these symptoms in the court 
by tracing the commentator's words and supporting him with grammatical 
and linguistic sources whenever possible. 
Key words : Arad, Diwan, Al-Nabigha, Ibn Ashour. 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
اغبمد هلل رب العاؼبُت، كالصالة كالسالـ على سيد اػبلق أصبعُت، سيدان دمحم كعلى آلو كصحبو أصبعُت، أما 

 بعد.
فإف الشعر العريب الفصيح من أىم مصادر التقعيد اللغوم، فهو يلي القرآف يف االستشهاد بو على تقعيد 
القواعد الصرفية كالنحوية، كىو ديواف العرب؛ إذ ىو سجل حافل بواقعهم اغبيايت من صبيع جوانبو، كمرآة 
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شهم ككاقعهم؛ كمن ىنا تعكس صورة العرب داينة كسياسة كاجتماعا كثقافة، كغَت ذلك من أمور معا
جاءت فكرة البحث يف ديواف من دكاكينهم، لشاعر كانقد فحل من فحوؽبم، كىو النابغة الذبياين، كحيدًٌدت 
دائرة البحث لتلمس لعوارض الًتكيب النحوم يف ديوانو، فجاء عنواف البحث ابسم )من العوارض الًتكيبية 

على مبحثُت:  -بعد اؼبقدمة -اسة كبوية(، كأتسس البحثدر  -يف ديواف النابغة الذبياين بشرح ابن عاشور
مبحث خاص ابلتعريفات، كربتو ثالثة مطالب: األكؿ للتعريف ابلنابغة الذبياين، كالثاين للتعريف اببن 
عاشور، كالثالث للتعريف دبصطلح العوارض، كمبحث خاص أبنواع العوارض الًتكيبية يف ديواف النابغة بشرح 

تعليقات ابن عاشور كاالستفادة منها يف شرح ىذه العوارض، كربتو ثالثة مطالب: األكؿ  ابن عاشور، كتتبع
لعارضي اغبذؼ كالزايدة، كالثاين لعارضي الرتبة كاؼبطابقة، كالثالث لعارضي االعًتاض كالتضمُت. مث خاسبة 

 
ي
عتمد عليها يف إعداد ىذا لذكر أىم النتائج اليت توصل إليها الباحث، يليها فهرس ابؼبصادر كاؼبراجع اليت اؼب

 البحث.    
 وهللا املوفق                                                                                             

 املبحث األول 
 )تعريفات(

 )التعريف ابلنابغة الذبياِن(: -املطخلب األول
غيظ بن مرة بن عوؼ بن سعد بن ذبياف بن بغيض ىو زايد بن معاكية بن ضباب بن جناب بن يربوع بن 

بن ريث بن غطفاف بن سعد بن قيس بن عيالف بن مضر، كيكٌت أاب أمامة أك أاب شبامة. كسبب تلقيبو 
 ابلنابغة بيتو الذم يقوؿ فيو:

 كفي ؤي ا شي ن مً  مٍ ٍت ؽبىي نػىبػىغى  دٍ قى ** فػى  بٍو جى  نً بٍ  ٍُتً قى  الٍ ًٍت  بى يًف  تٍ ل  حى كى 
الطبقة األكىل اؼبقدمُت على سائر الشعراء، كيعد أحد األشراؼ الذين غض الشعر منهم، شعراء كىو من 

ككاف الشعراء حيتكموف إليو، ككانت تضرب لو قبة من أدـ بسوؽ عكاظ فيأتيو الشعراء فيعرضوف عليو 
ء بنت أشعارىم، ككاف أكؿ من أنشده األعشى، مث حساف بن اثبت، مث أنشدتو الشعراء، مث أنشدتو اػبنسا

. 162، 1/156. ابن قتيبة1/51)اعبمحي( قبل اؽبجرة. 18عمرك بن الشريد. كانت كفاتو كبو )
 (.55 -3/54زركليال .2/135 /ألبغدادم. ا8 -11/5اينصفهاأل

ىو دمحم الطاىر بن دمحم بن دمحم الطاىر بن عاشور.  :ومولده امسو )التعريف اببن عاشور(: -املطخلب الثاِن
 ـ(.1879ق= 1296العلـو الشرعية كاللغوية كاألدبية كالتارخيية. كلد بتونس سنة ) اإلماـ الضليع يف
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بدأ ابن عاشور تعليمو يف الكتاتيب حىت أتقن حفظ القرآف الكرًن، مث تعلم شيئنا من اللغة  حياتو ونشأتو:
إىل ما  ، كاستمر يف طلب العلم حىت كصلـ(1892ق= 1310الفرنسية، كالتحق جبامع الزيتونة يف سنة )

 كصل إليو.
شرح ديواف اغبماسة الذم أبدل فيو ضالعة يف اللغة كالنقد كظبو الذكؽ كحاز بو ك  ،كدرس العلـو العربية

لقب بكثَت من األلقاب، كحاز كثَتنا من اؼبناصب، منها: شيخ اإلسالـ اؼبالكي، كمنصب شيخ حىت  ،شهرة
ا عبامعة الزيتونة، كقاضينا  مالكيًّا للجماعة، ككاف من أعضاء اجملمعُت يف دمشق جامع الزيتونة، كعميدن

 كالقاىرة.
 كاشتهر ابلصب كقوة االحتماؿ كعلو اؽبمة كاالعتزاز ابلنفس كالصمود أماـ الكوارث كالًتفع عن الداناي. 

قاـ برحالت إىل اؼبشرؽ ألداء فريضة اغبج، كإىل أكركاب، كإستانبوؿ للمشاركة يف مؤسبر اؼبستشرقُت سنة 
 ـ(.1951)

أخذ جبامع الزيتونة على صباعة من العلماء، منهم: إبراىيم اؼبارغٍت، كسامل بو حاجب، كعمر بن شيوخو: 
 الشيخ، كدمحم النجار، كدمحم النخلي، كدمحم بن يوسف.

يوسف بن أضبد ، ك لقد خٌلف ابن عاشور تالميذ ذكم شهرة كاسعة، منهم: ضبد بَـت اػبامس تالميذه:
دمحم الصادؽ الشطي الشريف كأضبد اؼبعركؼ حبميدة بن اػبوجة، ، ك العابدين بن حسُتزين ك جعيط، 

دمحم كدمحم العزيز بن دمحم بوعتور، كعمر بن أضبد اؼبعركؼ اببن الشيخ، ك  أبو اغبسن بن شعباف،ك اؼبساكٍت، 
علي بن اػبوجة ك النيفر، دمحم البشَت كدمحم بن عثماف بن دمحم النجار، ، كك اؼبداينأبن خليفة اؼبشهور ابؼبدين 

 الشهَت ابغباج علي.
أصوؿ اإلنشاء ترؾ العالمة ابن عاشور كثَتنا من األعماؿ العلمية، كيف فنوف ـبتلفة، منها:  مؤلفاتو:

عجاز. أمايل على ـبتصر كاػبطابة. أصوؿ التقدـ يف اإلسالـ. أليس الصبح بقريب. أمايل على دالئل اإل
 القرآف الكرًن. ربقيق كتعليق على كتاب خلف األضبر اؼبعركؼ دبقدمة يف خليل. التحرير كالتنوير تفسَت

النحو. تعاليق على اؼبطوؿ كحاشية السيالكويت. حاشية على التنقيح للقرايف يف أصوؿ الفقو ظبي التوضيح 
ف. كالتصحيح. شرح ديواف اغبماسة. شرح قصيدة األعشى األكب يف مدح احملٌلق. قصة اؼبولد النبوم الشري

شرح معلقة امرئ القيس. كتاب اتريخ العرب. الفتاكل. كشف اؼبغطى من اؼبعاين كاأللفاظ الواقعة يف 
اؼبوطأ. مقاصد الشريعة اإلسالمية. موجز البالغة. النظر الفسيح عند مضايق األنظار يف اعبامع الصحيح. 

 النظاـ االجتماعي يف اإلسالـ. الوقف كأثره يف اإلسالـ.
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ثَت من الكتب، منها: ديواف بشار بن برد. ديواف النابغة الذبياين، صبع كشرح كتعليق. كقاـ بتحقيق ك
 سرقات اؼبتنيب. الواضح يف مشكالت اؼبتنيب.

ـ، كدفن 1973ق= 1393أكت/آب، سنة  12من شهر رجب=  13تويف بتونس، يـو األحد  وفاتو:
 (. 1264 -2/1262 اؼبرعشلي .309 -3/304 . ؿبفوظ6/174 زركليال)دبقبة الزالج. 

أما تالميذه فنظرنا لكثرة الصفحات اليت ذكركا فيها يف كتاب تراجم اؼبؤلفُت التونسيُت فينظر تتلمذىم عليو 
، 198، 3/196، 244، 136، 2/42، 1/143)ؿبفوظ حسب ترتيب كركدىم يف اؼبصدر اؼبذكور: 

213- 214 ،355 ،4/291 ،5/16 ،67)  . 
 صطخلح )العوارض(:التعريف مب -املطخلب الثالث

كلُّ مانعو : "-كما قاؿ أبو منصور األزىرم  -اعرض(، كمعناى)مصطفى:  .ارض يف اللغة: صبع عارضو الع
انع. كىًمٍنو  ، أىم: حىاؿ حائله كىمنع مى ، كىقد عىرضى عارضه منعىكى من شيغل كىغىَته من اأٍلىٍمرىاض فػىهيوى عارضه

، أىم ه كىيٍذىب مذىبىو. كىيػيقىاؿ: الى تعًتٍض لى  :قيل: الى تىعًرٍض لفالفو رادى وي فتمنعىو ابعًتاضك أىف يٍقصد مي
، أىم: جبله شامخ قطع علي  مذىيًب على صىٍويب ا فىعرض يل يًف الط ريق عارضه )األزىرم ". سلكتي طريقى كىذى

 عرض(.ـ: 
من تالزمهما فالعارض على ما ظهر من النص السابق ىو: اؼبانع أك اغبائل الذم حيوؿ بُت شيئُت كدينع 

 كاتصاؽبما بعد أف كاان يف أصل الوضع متصلُت دكف انقطاع.
كأما يف االصطالح فلم يرد لو تعريف يف كتب اؼبتقدمُت، على الرغم من ؾبيء مصطلح العارض يف كثَت من  
كتبهم، فقد ذكر سيبويو يف بعض اؼبواضع عند حديثو عن ضبط بعض األبنية الصرفية مرادؼ مصطلح 

فعب عنو بػ)األصل(، كذلك يف أصل ما يفًتض أف يكوف عليو ضبط البنية، كذكر مصطلح العارض 
ا يف ذكر ىذا 4/111 )سيبويو )العارض( فيما يطرأ على مثل ىذه البنية يف ضبطها. (، ككاف أكثر كضوحن

م فبا ىذا ابب ما يكوف يف اللفظ من األعراض: اعلم أنٌ من أنواع حُت قاؿ: "اؼبصطلح كما ينطوم ربتو 
ذفوف الكلم كإٍف كاف أصليو يف الكالـ غَت ذلك، كحيذفوف كيعوًٌضوف، كيىستغنوف ابلشيء عن الشيء  حيى
 ، الذم أصلو يف كالمهم أف يستعمل حىت  يصَت ساقطان...، فما حيذؼ كأصلو يف الكالـ غَت ذلك: ملىٍ يىكي

فرازنة كفرازين، حذفوا الياء كعٌوضوىا اؽباءى. كال أىٍدًر، كأشباهي ذلك...، كالعوض قوؽبم: زاندقة كزانديق، ك 
كقوؽبم: أٍسطاع ييٍسطيعي كإّنا ىي أطاع ييطيع، زادكا السُتى عوضا من ذىاب حركة العُت من أىفػٍعىلى. كقوؽبم 

 .(1/25)سيبويو .ا"الٌلهيم، حذفوا اي كأغبقوا اؼبيمى عوضن 
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فإّنا ىذا انتقاؿ عن مصطلحات فيقوؿ: " كنرل ابن درستويو يعب عما يدخل الكلمة من العوارض بعدة
 . (37:)ابن درستويو". األصل، كعدكؿ عن الصواب؛ لعارض من العوارض

مث قبد ابن جٍت حيدد بعض ما يدخل ربت ىذا اؼبصطلح من األنواع، فقد قاؿ عند حديثو عن بعض 
ك حذؼ مل يبق فإذا عرض لو عارض من بدؿ أحركؼ العلة كرجوعها إىل أصلها يف بعض التصاريف: "

ا لبحث بعض (؛ 1/138بن جٍتا) ."ىناؾ يف أكثر األمر ما يدؿ عليو كما يشهد بو بل جعل ابابن خاصًّ
كربدث  .(1/293بن جٍتا) ."ابب يف نػىٍقض اؼبراتب إذا عىرىض ىناؾ عارض" أنواع ىذه العوارض فقاؿ:

 .(2/360بن جٍتا) شجاعة العربية.: عن كثَت من ىذه العوارض يف ابب ظباه
 كقد ذكر ابن مالك ىذا اؼبصطلح يف ألفيتو فقاؿ:

 .(55، ص:ابن مالك) وٍ ي  ظبًٍ اإٍلً  ضى ارً عى ع و كى بى رٍ أى ** كى  وٍ ي  فً صٍ وى الٍ  ضى ارً عى  ُتى  غً لٍ أى كى 
أم إذا كاف استعماؿ االسم على كزف أىفػٍعىل صفة ليس أبصل، كإّنا ىو عارض كأربع؛ "قاؿ ابن عقيل: 
تعتد بو يف منع الصرؼ، كما ال تعتد بعركض االظبية فيما ىو صفة يف األصل، كأدىم فألغو، أم: ال 

للقيد؛ فإنو صفة يف األصل لشيء فيو سواد، مث استعمل استعماؿ األظباء فيطلق على كل قيد أدىم كمع 
 (.325 -3/324 /أابن عقيل) ىذا سبنعو نظرا إىل األصل".

 .(488:فومالكحديثو عن الزايدة. )كقد ذكر الكفوم مصطلح )العارض( عند 
كقد كردت عندىم بعض اؼبصطلحات اليت ترادؼ مصطلح العارض أك العركض، فذكركا: االنتقاؿ، )ابن 

، 1/362بن جٍتا(، كالعدكؿ، )457، 2/184بن جٍتا(، كالًتؾ كالتحوؿ، )285، 37:درستويو
 (، كاألصل، كما سبق يف نص سيبويو.267، 3/18، 2/82

(، كدمحم 61:)بشر (، ككماؿ بشر73:)فندريس وف فقد ذكركا ىذا اؼبصطلح )العارض(، كفندريسأما احملدث
(، كمنهم من يذكر مرادفو، كيفصل القوؿ فيما يندرج ربتو من 237:)عبد اللطيف ضباسة عبد اللطيف

 .(349 -345، 11 -10:. سباـ/ب145 -143، 131 -126:أنواع، كتماـ حساف )سباـ/أ
كل ما يعًرض ألصل األلفاظ أك )ما تقدـ أستطيع القوؿ: إف العوارض اللغوية ىي: كلعلي من خالؿ 

أك ما كضعت لو(، كأقصد بػ)عليو( البنية كالًتكيب، كبػ)لو(  ويلعالًتاكيب من عارض فيخرجها عما كيضعت 
 .اؼبعٌت كالغرض

ا: إف مصطلح االنزايح ديثل ىذه الظاىرة سبثيالن  -بكثرةاؼبستعمل يف البحوث األدبية كالبالغية  -كأقوؿ أيضن
ا. ا كدقيقن ا؛ فلو اختاره أحد الدارسُت يف البحث اللغوم لتتبع مثل ىذه الظواىر لكاف اختياره موفقن  دقيقن
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 املبحث الثاِن
 )أنواع العوارض الرتكيبية يف ديوان النابغة(

كثرة؛ كؽبذا سأكتفي يف ىذا تعددت أنواع العوارض الًتكيبية يف ديواف النابغة، كبلغت يف عددىا حد ال
اؼببحث بذكر موضع كاحد من كل نوع من العوارض، أك كاحد لكل ما يندرج ربت كل نوع؛ ألف الشرح 
كالتحليل نفسو سيتكرر مع كل بيت، كمن مث سأحيل على اؼبواضع األخرل بذكر الصفحة كرقم البيت يف 

، كذلك يف اؼبطالب 2، البيت رقم33ص:(= الديواف، 2ب 33)النابغة: -مثالن  -صفحة الديواف، ىكذا
 اآلتية:   

 احلذف والزايدة: -املطخلب األول
 .  (384:)الكفوم ىو: "ما ترؾ ذكره يف اللفظ كالنية، كقولك: أعطيت زيدا".احلذف:  -1

 كقد مشل عارض اغبذؼ يف ديواف النابغة كثَتنا من األبواب النحوية، كذلك على النحو اآليت:
 كرد حذؼ اغبركؼ يف الديواف على النحو اآليت: * حذف احلرف:

  (، كقولو:2/231لفراء )ا ، كجواز حذؼ الكاؼحرؼ اعبرحذؼ 
ا )النابغة: اًنصى الل ًحمى اًفلىةن*عىٍدكى الن حيوًص زبىىاؼي الٍقى ا عىميودي الصٍُّبًح جى  (220فىاٍنشىق  عىنػٍهى

فقد حذؼ حرؼ  غبم(.)ابن منظور: اللحم.  كبص(. اللحما: آكلوىرم: اعب. )النحوص: األاتف اغبائل
 و يفكمثل(. 2:، ىامش احملقق220الكاؼ من قولو: عمود الصبح، كاألصل: كعمود الصبح. )النابغة:

 (.3ب، 178:)النابغة
  (، كما يف قولو:355، ص:ؼبرادما) ، كذلك لكثرة استعماؽباحرؼ النداء )اي(حذؼ 

ا  ٍرابن بىًغيضى ٍبنى رىٍيثو ًإنػ هى اًع )النابغةضى خىٍتكيمي جبىٍعجى  (.176:رىًحمه * حيبػٍتيٍم ًِبىا فىأىانى
 نوخ، جعجع(. وىرم:اعب)حوب(. أانخ: برؾ. جعجاع: األرض اعبدبة. )ابن منظور: حبتم: أشبتم. 

و يف مثل(. ك 2، ىامش احملقق177 -176كاألصل: اي بغيض بن ريث، فحذؼ حرؼ النداء. )النابغة:
 (.2، ب229، 3، ب177:)النابغة

 كرد حذؼ االسم يف مواضع كثَتة من الديواف، فمن ذلك: * حذف االسم:
  (، كما يف قولو: 1/221)األزىرم خ ، فقد أجيز حذفو إذا عيلماؼببتدأحذؼ 

اًذؿي )النابغة اقىطى الى كىافو كىالى ميتىخى اىىدىتٍوي الش د  جىد  كىًإٍف كىنىٍت * تىسى  .  (186:ًإذىا جى
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، كال ىو  سقط(.)ابن منظور: كىن(. تساقط: تناقص. وىرم: اعب)كنت: تعبت.  كالتقدير: ال ىو كافو
، 2ب 206، 3ب 162، 3ب 114:)النابغةيف و (. كمثل2:، ىامش احملقق186:متخاذؿ، )النابغة

 .(1ب 246
 ا يف اليمُتحذؼ اػبب  بن عقيل/با) ، فمن مواطن كجوب حذؼ اػبب إذا كاف اؼببتدأ نصًّ

 (؛ كذلك للعلم بو؛ كفبا كرد منو قولو: 1/209
ٍت بيٍطالن عىلىي  اأٍلىقىارًعي )النابغة و * لىقىٍد نىطىقى ا عيٍمًرم عىلىي  ًِبىُتًٌ  .(165:لىعىٍمًرم كىمى

: غَت حق.طٍ بي  كالتقدير: لعمرم دييٍت.  بطل، قرع(. )ابن منظور:األقارع: بنو قريع، كىم بطن من العرب.  الن
  (.1ب 205:النابغة)يف و كمثل(. 3:ىامش احملقق، 165:)النابغة
  حيذؼ الفاعل كيقاـ اؼبفعوؿ بو مقامو؛ فيعطى ما كاف للفاعل ، قاؿ ابن عقيل: "الفاعلحذؼ

كمن  .(2/111 /أابن عقيل. )"كعدـ جواز حذفو ،ككجوب التأخر عن رافعو ،من لزـك الرفع
 ذلك قولو:
ا   (243بًليم ًتًو * نػىٍقعي الٍقىنىاًبًل يًف ًعٍرنًيًنًو مشىىمي )النابغة:حىىت  تػىرىاءىٍكهي مىٍعصيومن

فقولو: نقع  قنبل، عرف، مشم(.)ابن منظور:  القنابل: صباعة اػبيل. العرنُت: األنف. مشم: علو كارتفاع.
ا. )النابغة ، 3ب 79، 4ب 73:)النابغة(. كمثلو يف 2:، ىامش احملقق243:انئب فاعل لقولو: معصومن

 (.2ب 243، 2ب 242، 1ب 95، 3ب 79
  (، كحذفو  2/11 سيوطي/أال) ، فاألصل جواز حذفو؛ ألنو فضلةاؼبفعوؿ بوحذؼ

 (، كما يف قولو: 79كثَت)الزـبشرم/أ:
ا تىًثبي  اءىًة ًإال  أىنػ هى ا * شىأٍكى الٍفيجى ر  فىاًرسيهى ا اٍغتػى ا ًإذىا مى  (.62:النابغة) الى عىٍيبى ًفيهى

فقولو: فارسها فاعل اغًت، كاؼبفعوؿ  غرر، شأم(.)ابن منظور: الغفلة. شأك: سبق. اغًت: الغرة ىي 
 يف وكمثل (، كاحملذكؼ مفهـو من السياؽ.3، ىامش احملقق:62:)النابغة ؿبذكؼ، كالتقدير: اغًتىا.

 (.  5ب 237، 2ب 208:)النابغة
  كيعطونو إعرابو كيكوف حذفو عند أمن اللبس، فيقيموف اؼبضاؼ إليو مقامو،، اؼبضاؼحذؼ 

 ، كما يف قولو: (1/215)سيبويو
ري طىاًئلً  ا غىيػٍ ًيئىًة أىٍصبىحىٍت * كىًئيبىةى كىٍجوو ًغبػُّهى  (202)النابغة: ًإذىا حىل  اًبأٍلىٍرًض الٍبى
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فقد حذؼ اؼبضاؼ، كالتقدير: أبىل  برأ، غبب(. )ابن منظور:البيئة: السليمة. غبها: عاقبة أمرىا. 
 (.3ب 258، 1ب 45:)النابغةو يف ل(. كمث1:، ىامش احملقق202:)النابغة األرض.
  قولو: كما يف (،2/177األمشوين) كعندما حيذؼ ينول ثبوت لفظو، اؼبضاؼ إليوحذؼ 

اره ًإىلى مىٍوتو ِبًًعبٍىاـً  ا * ًإال  ابًٍتدى  (230:النابغة) يػىٍهًدم كىتىاًئبى خيٍضرنا لىٍيسى يػىٍعًصميهى
كأصل الكالـ: ِبعباـ اػبيل.  عصم، بدر(.)ابن منظور: يعصمها: حيميها. االبتدار: اإلقداـ كالتسابق. 

 (.3:، ىامش احملقق230:)النابغة
  (،  3/286 )ابن ىشاـ/أ ، كذلك إذا عيلم، ككاف النعت صاغبنا ؼبباشرة العاملاؼبوصوؼحذؼ

 كما يف قولو:
اعىفى نىسٍ  ليوًقي  اٍلميضي رى اغبٍيبىاًحًب )النابغة:تػىقيدُّ الس  اًح انى  (48جيوي * كىتيوقىدي اًبلصُّف 

لوؽ ابليمن.  . كالصفاح: صفائح السيوؼ كالدركع. (3/242)اغبمومالسلوقي: نسبة إىل بلدة سى
   صفح، حبحب(.)ابن منظور: كاغبباحب: شرارة النار. 

كىذا النوع من اغبذؼ أكثر أنواع  (.1:، ىامش احملقق48:النابغة. )كتقدير الكالـ: تقد الدرع السلوقي
ا يف الديواف. )النابغة ، 5ب 61، 4ب 59، 1ب 59، 3ب 52، 5ب 49، 2ب 48:اغبذؼ كركدن

 (، كغَتىا.  4ب 68
  كقد يعرض ؽبا ما دينع حذفها، كأف تكوف مقصودة  ىو األصل،از حذفها و كج، اغباؿحذؼ

 :وكما يف قول،  (2/334 سيوطي/أال) ابغبصر
ا )النابغة:ًإٍحدىل بىلً  ليمى اهى كىًإال  ذًٍكرىةن حي فى ـى الٍفيؤىادي ًِبىا * ًإال  السًٌ ا ا ىى  (215يٌو كىمى

 سفو(.ابن منظور: )كالسفاه: السفو. . (1/180)القلقشندمبىًلي: بطن من قضاعة. 
. السفاهفقولو: )إال السفاه( استثناء مفرغ من حاؿ ؿبذكفة، كالتقدير: ما ىاـ الفؤاد يف حاؿ إال حاؿ 

 كىذا مع منعو فقد ارتكبو النابغة ىنا. (. 2:، ىامش احملقق215:)النابغة
(، كقد حذؼ النابغة بعض 1/401 )األزىرم خ : جيوز حذؼ الفعل إذا دؿ عليو دليل* حذف الفعل

 األفعاؿ؛ لداللة السياؽ عليها، فمن ذلك: 
  كما يف قولو:الفعل التاـحذؼ ، 

امىةى ًإٍف  دًٌٍع أيمى ا )النابغة:كى ا ديكنػىهيٍم كىجىنىاحى ا * كىطىوىٍيتى كىٍشحن  (72أىرىٍدتى رىكىاحن
  طوم، كشح(.)ابن منظور: طول: سًت. الكشح: ما بُت اػباصرة إىل الضلع. 
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قاؿ ابن عاشور: "زاد النابغة قولو: )كجناحا( كال ييعرؼ: طول جناحو؛ فالواجب تقدير فعل مناسب،  
ا".  (.  2:، ىامش احملقق72:بغة)النا مثل: كقبضت جناحن

  (، فقد حذؼ النابغة الفعل كاف يف قولو:2/146سًتاابذماأل) الفعل الناقصحذؼ 
ا ا ًفيًهٍم كىًإٍف مىظٍليومن ا * ًإٍف ظىاًلمن لُّهى  (225:النابغة) حىًدبىٍت عىلىي  بيطيوفي ًضن ةى كي

تقدير ك  .(1/321)القلقشندم كًضن ة: بطن من قبيلة عذرة. .(حدب)ابن منظور: حدبت: عطفت. 
ا ا أك مظلومن

ن
 (.2:، ىامش احملقق225:)النابغة .الكالـ: إف كنت ظاؼب
ككرد من ذلك  .(2/237، 1/377 زـبشرم/بالكمن مواضع حذفها بعد كيف، ) * حذف اجلمخلة:

 قولو:
ٍكرىؾى فىانٍػتىًصٍحًٍت * كىكىٍيفى كىًمٍن عىطىاًئكى جيلُّ مىايل ) ٍلتي شي ا أىٍغفى  (205النابغة:لىمى

فقولو: )ككيف( استفهاـ عن مستىفهىم عنو ؿبذكؼ، دؿ عليو قولو: )ؼبا أغفلت(، كتقدير الكالـ: ككيف 
، 1ب 74كمثلو يف )النابغة: (.2:، ىامش احملقق205:أغفل عن شكرؾ كمن عطائك جل مايل. )النابغة

 (.2ب 163
 ك كقولو:  كفبا ينتج بسبب عارض اغبذؼ: نيابة اؼبفعوؿ عن الفاعل، كذل 

ا )النابغة: ا ييرًيدي بػىرىاحى سيوي * شيد  الًٍبطىافي فىمى  (73ًضٍغننا تيدىخ لي ربىٍتىوي أىٍحالى
فقولو:  حلس، بطن(.ابن منظور: )األحالس: صبع ًحلس، كساء جيعل ربت برذعة البعَت. البطاف: اغبزاـ. 

، 73:ك)البطاف( انئباف فاعالف. )النابغة)تيدخل(، ك)شيٌد( فعالف مبنياف للمفعوؿ، كقولو: )أحالسو( 
كلعل األصل:  .(2ب 243، 2ب 242، 1ب 95، 3ب 79:)النابغةيف  و(. كمثل3:ىامش احملقق

 أدخل الراكب ربتو أحالسىو، كشد البطافى.
 ا -كفبا ينتج عنو  تعويض حرؼ عن ضمَت غَت مذكور، كما يف قولو: -أيضن

ا هللاي غى  ري عىوىاًزًب )النابغة:ؽبىيٍم ًشيمىةه ملىٍ يػيٍعًطهى ـي غىيػٍ رىىيمي * ًمنى الن اًس كىاأٍلىٍحالى  (49يػٍ
فقد عوض  حلم، عزب(.)ابن منظور:  شيمة: طبيعة. األحالـ: العقوؿ. عوازب: صبع عازبة، أم: غائبة.

، ىامش 49:الشاعر )أؿ( يف قولو: )األحالـ( عن الضمَت اؼبًتكؾ، كأصل الكالـ: كأحالمهم. )النابغة
 (.1ب 122، 1ب 108، 2ب 60:و يف)النابغة(. كمثل1:قاحملق
 .  (487:فومالك) "ىي أف ينضم إىل ما عليو الشيء يف نفسو شيء آخر". الزايدة: -2
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كبتتبع عارض الزايدة يف ديواف النابغة كجدت أف كركده قليل دبقارنتو بعارض اغبذؼ، كمن أنواع ىذا 
 العارض:
  كفبا كرد من زايدهتا يف  (،36دم:رااؼب) كمن اغبركؼ اليت تزاد كثَتنا حركؼ اعبر اغبرؼ:زايدة

 الديواف قولو:
لىٍم أيعىرًٌٍض أىبػىٍيتى الل ٍعنى اًبلص فىًد )النابغة: ا الثػ نىاءي فىًإٍف تىٍسمىٍع بًًو حىسىننا * فػى  (88ىىذى

فالباء يف قولو: )فإف  لعن، صفد(.ظور: )ابن منأبيت اللعن: كلمة ثناء تقاؿ للملوؾ. الصفد: العطاء. 
، 1ب 54:و )النابغة(. كمثل3:، ىامش احملقق88:تسمع بو( زائدة، كأصل الكالـ: فإف تسمعو. )النابغة

 (.1ب 186، 1ب 116، 3ب 188، 4ب 99، 4ب 94، 1ب 74
  238قاؿ ابن ىشاـ: زايدة االسم مل تثبت عند بعض النحاة )ابن ىشاـ/ب: االسم:زايدة- 

(، كعلى الرغم من عدـ ثبوهتا عند بعضهم، فقد كردت يف ديواف النابغة، كلكنها زايد قليلة 239
ا، كمن ذلك ما يف قولو:  جدًّ

ا ًبذى  رىاًكًد )النابغة:لىعىٍمًرم لىًنٍعمى اغبٍىيُّ صىب حى ًسٍربػىنىا * كىأىبٍػيىاتػىنىا يػىٍومن  (90اًت اٍلمى
ا( كلمة استعانة يف الشعر؛ إذ ال فائدة فيها بعد قولو: صٌبح". ، ىامش 90:)النابغة قاؿ ابن عاشور: ")يومن

 (.2ب 88:يف )النابغة و(. كمثل3:احملقق
 الرتبة واملطابقة: -املطخلب الثاِن

قرينة لفظية، كعالقة بُت جزءين مرتبُت من أجزاء السياؽ، يدؿ موقع كل تعرؼ الرتبة أبنا: "الرتبة:  -1
كقد انطول ربت عارض الرتبة يف ديواف النابغة بعض  .(209:سباـ/ج)منهما من اآلخر على معناه". 
 األنواع، كذلك على النحو اآليت:

ىا من أغراض تقدًن اؼبفعوؿ إف أغراض تقدًن اعبار كاجملركر ال تكاد زبتلف عن غَت " التقدمي والتأخري:* 
كمن عوارض  .(3/105)السامرائي، كاغباؿ، كالظرؼ ككبوىا، كمدار األمر يف ذلك ىو العناية كاالىتماـ"

 ديواف ما أييت:الىذا النوع الواردة يف 
  كمنو قولو: .(2/95الصبافعلى متعل قو، ) اعبار كاجملركرتقدًن 

ا حبىاجىايت زبىيبُّ كىتػىنػٍعىبي )النابغة: فىسىلًٌ اؽبٍىوىل كىاٍستىٍحًمًل اؽبٍىم   ريكسن ا * ضى  (28ًعٍرًمسن
سل: فعل أمر من التسلية. الًعرًمس: الناقة. الضركس: السيئة اػبيلق. اػبب: ضرب من العٍدك. تنعب: 

فقد قدـ الشاعر اعبار كاجملركر )حباجايت( على  سال، عرمس، خبب، نعب(. )ابن منظور:ينظر: تصوت. 



 Scientific Journal of Faculty of Education, Misurata University-Libya, Vol. 1, No. 17, mar. 2021 

        Published online in March 
 2021 مارس ،عشر السابع العدد ،سابعال مجلدسنة السابعة، الال ليبيا، مصراتة، جامعة التربية، لكلية العلمية المجلة                 

Issn :2710- 4141 

  

711 
 

ىو )زبب(. كالتقدير: زبب حباجايت، أم: زبب يب لطليب حاجايت؛ فجعل حاجاتو كالراكب على متعلقو ك 
 (.1ب 145:النابغة)يف  وكمثل (.1:، ىامش احملقق28:الراحلة. )النابغة

  األصل أف تتأخر اغباؿ على صاحبها، كجيوز تقدديها عليو اغباؿ على صاحبهاتقدًن :
 (، كما يف قولو:2/306سيوطي/أ ال)

ٍربيوعه مىًتُتي )النابغة: ٍرًعيًٌ مى ا * ًمنى الش  اًسًخيًٌ أىرىف  ًفيهى  (265كىقىٍوًس اٍلمى
اؼباسخي: نسبة إىل بٍت ماسخة من األزد كانوا يصنعوف القسي. أرف: من الرنُت إذا صٌوت. الشرعي: نسبة 

ٍرعىة، كىو كتر آلة العود. رٍع أك الشًٌ كمربوع: مظفور على أربع  ع(.مسخ، رنن، شر )ابن منظور:  إىل الشًٌ
 فقولو: )من الشرعي( حاؿ تقدـ على صاحبها جوازنا، كىو قولو: )مربوع(. ربع(.الزبيدم: )طاقات. 

 (.1:، ىامش احملقق265:)النابغة
 2/943ألندلسي/أا) على متأخر لفظنا ال رتبة، كىذا جائز عند النحويُت عود الضمَت. 

 (، كمن ذلك قولو:2/88حسن
اًر )النابغة: نػىوىاًعمه  ا ىى ا يًف نػىقن  (149ًمٍثلى بػىٍيضىاتو دبىٍحًنيىةو * حيىًٍفٍزفى ًمٍنوي ظىًليمن

حفز(.  فَتكزآابدم:ال)حنا(. حيفزف: يستعجلن.  وىرم:اعب)دبحنية: صبعها احملاين، كىي جانب الوادم. 
فالضمَت  ظلم، نقا، ىرم(.)ابن منظور: الظليم: ذكر النعاـ. النقا: كثيب الرمل. اؽبار: الساقط الضعيف. 

ا( بعده، كىذا من عود الضمَت على متأخر يف اللفظ متقدـ يف الرتبة.  يف )منو( عائد إىل )ظليمن
 (.2:، ىامش احملقق149:)النابغة
 ابن . 165ابن الناظم:) على متأخر لفظنا كرتبة، كيف جوازه خالؼ بُت النحويُت عود الضمَت

 (، كمن ذلك قولو:2/105 /أعقيل
رىارىهًتىا تػىٍغًلي )النابغة:شى  اؿو ًمٍن حى ا * صيديكرى رًجى ائًهى  (192فىى كىتػىغىل ى ًمٍن كىرىاًء ًشفى

فالضمَت يف قولو: )شفائها( يعود إىل قولو: )صدكر رجاؿ(،  غلل(.)الزبيدم: تغلى: زاد يف شفاء الغليل. 
 (.4:احملقق ، ىامش192:كىو متأخر يف اللفظ كالرتبة، كىذا العود اندر. )النابغة

كأعٍت ِبا اؼبطابقة من حيث غباؽ عالمة التأنيث كعدمها، ككذلك اؼبطابقة من حيث اإلفراد  املطابقة: -2
 كالتثنية كاعبمع كعدمها، كفبا كرد من ذلك يف ديواف النابغة ما أييت:

  عن العرب،  : قد يطلق لفظ اعبمع كاؼبراد مثٌت، كقد كرد مثل ذلكابإلفراد كالتثنية كاعبمعاؼبطابقة
 كمنو يف ديواف النابغة قولو: .(2/84ندلسي/باأل)
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التػ ٍيًس ًذم اغبٍيل ًب )النابغة: ُّ كى ٍلًت اعبٍىًبيػػػػ * ػػػػًن يىٍسَتى  (66بًعىاًرم النػ وىاًىًق صى
فقد ثٌت لفظة )الناىق( بصيغة اعبمع،  نق(.)ابن منظور: النواىق صبع انىق، كىو عظم يف ؾبرل الدمع. 

 (.2ب 48:النابغةيف ) كمثلو(. 2:، ىامش احملقق66:صل: انىقٍُت. )النابغةكاأل
 من اؼبطابقة اعبائزة ما كرد يف قولو:بلحاؽ عالمة التأنيث اؼبطابقة ، 

رىًد )النابغة: اًرعيوي * طىاًكم اٍلمىًصًَت كىسىٍيًف الص يػٍقىًل الٍفى  (79ًمٍن كىٍحًش كىٍجرىٍة مىٍوًشيٌّ أىكى
عالمة التأنيث يف قولو: موشي، كاألصل: موشية؛ لكوف )أكارعو( صبع تكسَت مل يذكر الشاعر 

فالقياس أف  (.2ب 213، 2ب 145، 2ب 60:)النابغة يف و(. كمثل3:، ىامش احملقق79:)النابغة
(، كيف كلتا اغبالتُت 1/408زىرم خاأل) يكوف ابلتاء كلعو حذفو للضركرة؛ فإف مثلو فبا حيذؼ ضركرة

 .(4/67 لبغدادم/ب)ا فاغبذؼ جائز.
 االعًتاض، كالتضمُت:  -املطخلب الثالث

 أف يؤتى يف أثناء الكالـ، أك بُت كالمُت متصلُت معٌت جبملة"ىو: "ك  ،االعرتاض -1
كفبا كرد من  .(428:السكاكي)، أك "ىو أف تدرج يف الكالـ ما يتم اؼبعٌت بدكنو" (97:)السيوطي/ب

 ذلك يف ديواف النابغة:
  2/260 بن السراجا، كمسائل ىذا النوع من االعًتاض كثَتة، )النعت كاؼبنعوتبُت االعًتاض. 

 كمن ىذا العارض يف ديواف النابغة قولو: .(304 -3/300-3عضيمة 
اؿً   أتىىب دى الى تػىرىل ًإال  ًصوىارنا * دبىٍرقيوـو عىلىٍيًو الٍعىٍهدي خى

ا  ا الس وىاًرم كىالٍغىوىاًدم * كىمى اؿً تػىعىاكىرىىى حي ًمنى الٌرًمى  تيٍذًرم الرًٌايى
 (203أىثًيثو نػىبػٍتيوي جىٍعدو ثػىرىاهي * بًًو عيوذي اٍلمىطىاًفًل كىاٍلمىتىايل )النابغة:

: فيو رقم كالذم على الثوب ليس بناتئ. العهد: الزماف.  أتبد: توٌحش. الصوار: قطيع بقر الوحش. مرقـو
السحابة. كتذرم: تذر. أثيث: كثيف. جعد: لُت. عوذ: صبع كالسوارم كالغوادم: صبع سارية كغادية، أم: 

عائذ، كىي أنثى اغبيواف حديثة النتاج. اؼبطافل: صبع مطًفل، كىي اليت معها طفلها. اؼبتايل: صبع متلية، 
أبد، صور، رقم، عهد، سرا، غدا، ذرر، أثث، جعد، عوذ، طفل،  ابن منظور:)كىي اليت أتخر نتاجها. 

( كالنعت كىو )أثيث(.فقد فصل الش .(تال  (.3:، ىامش احملقق203:)النابغة اعر بُت اؼبنعوت كىو )مرقـو
 كمنو قولو:بُت كأف كخبىا االعًتاض ، 

ًٍر بيٍصرىل * ّنىىٍتوي الٍبيٍختي مىٍشديكدى اػٍبًتىاـً   كىأىف  ميشىٍعشىعنا ًمٍن طبى



 Scientific Journal of Faculty of Education, Misurata University-Libya, Vol. 1, No. 17, mar. 2021 

        Published online in March 
 2021 مارس ،عشر السابع العدد ،سابعال مجلدسنة السابعة، الال ليبيا، مصراتة، جامعة التربية، لكلية العلمية المجلة                 

Issn :2710- 4141 

  

711 
 

افى يًف  لىوي ًمٍن بػىٍيًت رىٍأسو * ًإىلى ليٍقمى اـً ّنىىٍُتى ًقالى  سيوؽو ميقى
اـً  اًف ًمنى اٍلميدى هي * يىًبيسي الٍقيم حى  ًإذىا فيض ٍت خىوىاسبيوي عىالى

اـً  لىوي اعبٍيبىاةي ًمنى الٍغىمى ٍزفو * تػىقىبػ   (236:النابغة) عىلىى أىنٍػيىاًِبىا بًغىرًيًض مي
القمحاف: زبد اػبمر. مشعشعنا: فبزكجا. ّنتو: نقلتو. البخت: اإلبل اػبراسانية. مشدكد: ؿبكم اإلغالؽ. 

رىد الطرم اللُت. تقبلو: صبعوه. اعبباة: شعع، ّنم، خبت، شدد،  )ابن منظور:اعبامعوف البد.  غريض مزف: البػى
لقماف: اسم اتجر يبيع ك . (520، 1/148)اغبمومبيت رأس: قرية ابألردف. ك . (قمح، غرض، قبل، جيب

أنياِبا( يف البيت األخَت، ىو خب كأف يف البيت  فقولو: )على (.1:، ىامش احملقق237:النابغة)اػبمر. 
 (.3:، ىامش احملقق237:األكؿ. )النابغة

  كمن ذلك قولو:بُت اعبملة كمتعلقهااالعًتاض ، 
ا فػىتػىنػٍتىًسبي  اىى ا ًحُتى تػىٍلقى  (62:النابغة) تىٍدعيو الٍقىطىا كىبًًو تيٍدعىى ًإذىا انٍػتىسىبىٍت ** ايى ًصٍدقػىهى

، ىامش 62:)النابغة معًتضة بُت صبلة: تدعو القطا، كمتعلقها كىو: إذا انتسبت.فجملة: بو تدعى، 
 174، 3ب 88، 1ب +5ب 86 -85، 7ب 82، 7ب 71، 1ب 70:النابغةيف ) كمثو (.5:احملقق

 (.2ب 205، 4ب 190، 4+3ب
لىتو ؛معٌت فعل لفعل بإشرا: "كىوالتضمني،  -2 "إشراب اللفظ أك ىو:  .(266:فومالك". )ليعامل ميعىامى

 .(78:)الدمنهوم معٌت لفظ آخر، كإعطائو حكمو؛ ليصَت اللفظ يؤدم ميؤدل لفظُت".
كيقصد ابلتضمُت ىنا نيابة اغبركؼ كاألدكات بعضها عن بعض، أك تضمُت حرؼ معٌت اسم، أك تضمُت 

 فعل معٌت فعل آخر، كمن ىذا النوع من العوارض يف الديواف ما أييت:
  كىو مذىب الكوفيُت، كأما البصريوف فيؤكلوف كل ما كرد من  ،حرؼ معٌت حرؼتضمُت

كمن ىذا النوع من التضمُت يف  .(72 -70:. الدمنهورم861:شواىده، )ابن ىشاـ/ب
 الديواف قولو:

ًصًب * كىلىٍيلو أيقىاًسيًو بىًطيًء اٍلكىوىاًكبً   (43:النابغة) ًكًليًٍت ؽًبىمٌو ايى أيمىٍيمىةى انى

( أم: إىل ىم، فجاءت الالـ دبعٌت إىل. )النابغة ككل(.)ابن منظور: كليٍت: اتركيٍت.  ، 43:فقولو: )ؽًبىمٌو
ا يف الديواف. )النابغة(. 1:ىامش احملقق  134، 2ب 127، 2ب 85، 1ب 63:كىذا النوع كثَت جدًّ

، 2ب 239، 5ب 235، 1ب 191، 3ب 164، 3+1ب 163، 3ب 157، 1ب 135، 1ب
 (.2ب 262، 1ب 246
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  كذلك كقولو:  معٌت اسم حرؼتضمُت ، 
يًٌ ًسٍفًسَتي  اًفًص اًبلنُّمًٌ عى ؽبىىا * ًمنى الٍفىصى كىقىارىفىٍت كىٍىيى ملىٍ ذبىٍرىٍب كىابى

  .(137:)النابغة  

، 1ب 147، 4ب 110 :)النابغةيف و (. كمثل2احملقق: ، ىامش137:فػ)من( ىنا دبعٌت )بعض(. )النابغة
 (.3ب 265، 3ب 236، 2ب 192
  كما يف قولو: معٌت فعل فعلتضمُت ، 

ا )النابغة: ا الص ب احى ليهى رى قػىيػٍ  (29كىلىقىٍد رىأىل أىف  ال ًذم ىيوى غىاؽبىيٍم * قىٍد غىاؿى ضًبٍيػى
 صبح(.)الزبيدم:  غوؿ، قوؿ(. الصباحا: كثَت الغارة صباحا. )ابن منظور: .غاؿ: أىلك. القىٍيل: اؼبًلك

. )النابغةفقد ضٌمن الشاعر الفعل )غاؿ( معٌت  ، ىامش 29:الفعل )أرزأ(؛ كلذا عٌداه إىل مفعوؿ اثفو
 172، 3ب 150، 1ب 135، 2ب 119، 3ب 103، 1ب 78:النابغة)يف  وكينظر مثل(. 2:احملقق

 (.1ب
************ 

 :خامتة
بتتبع العوارض الًتكيبية يف ديواف النابغة الذبياين بشرح ابن عاشور، كدراستها دراسة كبوية، ديكن 

 ذكر أىم النتائج اليت غبظتها من خالؿ ىذا البحث، كذلك فيما أييت:
 .أف الشعر العريب ؾباؿ خصب للبحوث كالدراسات اللغوية جبميع فركعها 
 .أف مصطلح العوارض كرد يف كتب اؼبتقدمُت، كبرز بركزنا الفتنا يف كتب احملدىثُت 
  ا، كتصلح إلعداد بعض الرسائل اعبامعية.أف العوارض الًتكيبية يف ديواف النابغة الذبياين كثَتة  جدًّ
 االعًتاض -اؼبطابقة -الرتبة -الزايدة -أف من العوارض الًتكيبية يف ديواف النابغة )اغبذؼ- 

ا: عوارض اغبذؼ.  التضمُت( كأكثرىا كركدن
 داللية(. -كبوية -صرفية -أف العوارض بصفة عامة ديكن دراستها يف كل فركع اللغة )صوتية 
  أف عرض بعض اؼبصطلحات القددية كتوظيفها يف عناكين البحوث كالرسائل العلمية يضفي عليها

 طابع اعبدة، كتفسح اجملاؿ لتناكؿ علـو اللغة تناكالن حداثيًّا.     
 كهللا اؼبوفق
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 :املصادر واملراجع
حو(، ربقيق: دمحم شرح التصريح على التوضيح )التصريح دبضموف التوضيح يف الناألزىرم خ، خالد:  -

 ـ.2000 -ق1421، (1)لبناف، ط-ابسل عيوف السود، دار الكتب العلمية، بَتكت
هتذيب اللغة، ربقيق: دمحم عوض مرعب، دار إحياء الًتاث العريب، بَتكت، األزىرم ـ، أبو منصور:  -

 ـ.2001(، 1ط)
عمر، منشورات جامعة تصحيح كتعليق: يوسف حسن ، شرح الكافيةاألسًتاابذم، رضي الدين:  -

 ـ.1996(، 2ليبيا، ط) -قاريونس، بنغازم
شرح األمشوين على ألفية ابن مالك، ربقيق: حسن ضبد، دار الكتب العلمية، األمشوين، أبو اغبسن:  -

 ـ.1998 -ق1419(، 1لبناف، ط) -بَتكت
 .(2)األغاين، ربقيق: ظبَت جابر، دار الفكر، بَتكت، طاألصفهاين، أبو الفرج:  -
ارتشاؼ الضرب من لساف العرب، ربقيق: رجب عثماف دمحم، مراجعة: رمضاف األندلسي/أ، أبو حياف:  -

 .ـ1998(، 1عبد التواب، مكتبة اػباقبي ابلقاىرة، ط)
التذييل كالتكميل يف شرح كتاب التسهيل، ربقق: حسن ىنداكم، دار القلم، األندلسي/ب، أبو حياف:  -

 (.1ط) دمشق، دار كنوز إشبيليا،
 ، القاىرة.دار غريب، دراسات يف علم اللغةبشر، كماؿ دمحم:  -
خزانة األدب كلب لباب لساف العرب، ربقيق كشرح: عبد السالـ دمحم ىاركف، البغدادم/أ، عبد القادر:  -

 ـ.1997 -ق1418، (4)مكتبة اػباقبي، القاىرة، ط
دار ، أضبد يوسف دقاؽك  ،ق: عبد العزيز رابحيقرب، شرح أبيات مغٍت اللبيبالبغدادم/ب، عبد القادر:  -

 ق.1414(، 2، ط)4-1ق، ج1393(، 1، ط)8-5، جاؼبأموف للًتاث، بَتكت
األصوؿ، دراسة إبستيمولوجية للفكر اللغوم عند العرب، )النحو، فقو اللغة، البالغة(، سباـ/أ، حساف:  -

 ـ.2000 -ق1420عامل الكتب، القاىرة، 
البياف يف ركائع القرآف، دراسة لغوية كأسلوبية للنص القرآين، عامل الكتب، القاىرة،  سباـ/ب، حساف: -

 ـ.1993 -ق1413(، 1ط)
 ـ.1979، (2)اؽبيئة اؼبصرية العامة للكتاب، ط اللغة العربية معناىا كمبناىا،سباـ/ج، حساف:  -
 شاكر، دار اؼبدين، جدة.طبقات فحوؿ الشعراء، ربقيق: ؿبمود دمحم اعبمحي، أبو عبد هللا:  -
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 اػبصائص، ربقيق: دمحم علي النجار، عامل الكتب، بَتكت.ابن جٍت، أبو الفتح:  -
الصحاح اتج اللغة كصحاح العربية، ربقيق: أضبد عبد الغفور عطار، دار العلم اعبوىرم، أبو نصر:  -

 ـ.1987 -ق1407(، 4للماليُت، بَتكت، ط)
 (.15، القاىرة، ط)دار اؼبعارؼ، النحو الوايفحسن، عباس:  -
 ـ.1995(، 2معجم البلداف، دار صادر، بَتكت، ط)اغبموم، أبو عبد هللا:  -
م اؼبختوف، اجمللس األعلى للشؤكف تصحيح الفصيح كشرحو، ربقيق: دمحم بدك ابن درستويو، أبو عبد هللا:  -

 ـ.1998 -ق1419اإلسالمية، القاىرة، 
الة يف مذىب الكوفيُت كالبصريُت يف حركؼ اعبر، ربقيق: عبد الوىاب عبد العايل، رسالدمنهورم، دمحم:  -

  ـ. 2019(، 1كأشرؼ عيسى، جامعة مصراتة، ط)
ديواف النابغة، صبعو كشرحو ككملو كعلق عليو: دمحم الطاىر بن عاشور، الشركة التونسية الذبياين، النابغة:  -

 ـ.1986للتوزيع، 
 اتج العركس من جواىر القاموس، ربقيق: ؾبموعة من احملققُت، دار اؽبداية.يض: الزبيدم، أبو الف -
 ـ.2002، (15)األعالـ، دار العلم للماليُت، طالزركلي، خَت الدين:  -
 ربقيق: عبد الرزاؽ اؼبهدم دار إحياء الًتاث العريب، بَتكت.الكشاؼ، الزـبشرم/ب، أبو القاسم:  -
اؼبفصل يف صنعة اإلعراب، ربقيق: علي بو ملحم، دار كمكتبة اؽبالؿ، بَتكت، الزـبشرم/أ، أبو القاسم:  -

 ـ.1993(، 1ط)
 .ـ2000 -ق1420، (1، ط)األردف ،دار الفكر، معاين النحوالسامرائي، فاضل:  -
 لبناف. -ة الرسالة، بَتكتاألصوؿ يف النحو، ربقيق: عبد اغبسُت الفتلي، مؤسسابن السراج، أبو بكر:  -
، ضبطو كعلق عليو: نعيم زرزكر، دار الكتب العلمية، بَتكتالسكاكي، أبو يعقوب:  -  -مفتاح العلـو

 ـ.1987 -ق1407(، 2لبناف، ط)
، (1)الكتاب، ربقيق كشرح: عبد السالـ دمحم ىاركف، دار اعبيل، بَتكت، طسيبويو، أبو بشر:  -

 .ـ1991
، ربقيق: دمحم إبراىيم عبادة، مكتبة السيوطي/ب، جالؿ الدين:  - معجم مقاليد العلـو يف اغبدكد كالرسـو

 ـ.2004 -ق1424(، 1ط) ،اآلداب، القاىرة
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مهع اؽبوامع يف شرح صبع اعبوامع، ربقيق: عبد اغبميد ىنداكم، اؼبكتبة السيوطي/أ، جالؿ الدين:  -
  التوفيقية، مصر.

 -على شرح األمشوين أللفية ابن مالك، دار الكتب العلمية، بَتكت حاشية الصبافالصباف، أبو العرفاف:  -
 .ـ1997-ق1417، (1)لبناف، ط

 دار غريب، القاىرة. بناء اعبملة العربية،عبد اللطيف، دمحم ضباسة:  -
 اغبديث، القاىرة.دار ، دراسات ألسلوب القرآف الكرًنعضيمة، دمحم عبد اػبالق:  -
معاين القرآف، ربقيق: أضبد يوسف النجايت، كدمحم علي النجار، كعبد الفتاح إظباعيل الفراء، أبو زكراي:  -

 (.1الشليب، الدار اؼبصرية للتأليف كالًتصبة، مصر، ط)
اؼبصرية، مكتبة األقبلو ، دمحم القصاصكتعريب: عبد اغبميد الدكاخلى، ، اللغةفندريس، جوزيف:  -

 .ـ1950
القاموس احمليط، ربقيق: مكتب ربقيق الًتاث يف مؤسسة الرسالة، إشراؼ: دمحم الفَتكزآابدم، أبو طاىر:  -

 ـ.2005 -ق1426(، 8لبناف، ط) -نعيم العرقسيوسي، مؤسسة الرسالة، بَتكت
األبيارم، دار الكتاب  القلقشندم، أبو العباس: ناية األرب يف معرفة أنساب العرب، ربقيق: إبراىيم -

 ـ.1980 -ق1400(، 2اللبنانُت، بَتكت، ط)
اؼبساعد على تسهيل الفوائد، ربقيق كتعليق: دمحم كامل بركات، مركز البحث ابن عقيل/ب، عبد هللا:  -

 ـ.2001 -ق1422العلمي كإحياء الًتاث، جامعة أـ القرل، السعودية، 
على ألفية ابن مالك، ربقيق: دمحم ؿبيي الدين عبد اغبميد، دار شرح ابن عقيل ابن عقيل/أ، عبد هللا:  -

 ـ.1980 -ق1400، (20)الًتاث، القاىرة، دار مصر للطباعة، سعيد جودة السحار كشركاه، ط
 ق.1423الشعر كالشعراء، ربقيق: أضبد دمحم شاكر، دار اغبديث، القاىرة، ابن قتيبة، أبو دمحم:  -
، (1)مؤسسة الرسالة، ط تاب الكليات، إعداد: عدانف دركيش، كدمحم اؼبصرم،كالكفوم، أبو البقاء:   -

 ـ.1992
 ـ.1994، (2)لبناف، ط -تراجم اؼبؤلفُت التونسيُت، دار الغرب اإلسالمي، بَتكتؿبفوظ، دمحم:  -
ل، دار الكتب اعبٌت الداين يف حركؼ اؼبعاين، ربقيق: فخر الدين قباكة، كدمحم ندًن فاضاؼبرادم، أبو دمحم:  -

 ـ.1992 -ق1413، (1)لبناف، ط -العلمية، بَتكت
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نثر اعبواىر كالدرر يف علماء القرف الرابع عشر، كبذيلو: عقد اعبوىر يف علماء الربع اؼبرعشلي، يوسف:  -
 ـ.2006 -1427، (1)لبناف، ط -األكؿ من القرف اػبامس عشر، دار اؼبعرفة، بَتكت

اؼبعجم الوسيط، دار عمراف، مطابع أضبد. عبد القادر، حامد. النجار، علي:  مصطفى، إبراىيم. الزايت، -
 ـ.1985، (3)األكفست بشركة اإلعالانت الشرقية، ط

 .، دار التعاكفابن مالك ألفيةابن مالك، أبو عبد هللا:  -
صادر، بَتكت، لساف العرب، مذيل حبواشي اليازجي كصباعة من اللغويُت، دار ابن منظور، أبو الفضل:  -
 ق.1414، (3)ط
شرح ابن الناظم على األلفية، ربقيق: دمحم ابسل عيوف السود، دار الكتب ابن الناظم، بدر الدين:  -

 ـ.2000 -ق1420(، 1العلمية، ط)
ربقيق: يوسف الشيخ دمحم البقاعي، دار  ،إىل ألفية ابن مالك أكضح اؼبسالكابن ىشاـ/أ، عبد هللا:  -

 .الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع
مغٍت اللبيب عن كتب األعاريب، ربقيق: مازف اؼببارؾ، كدمحم علي ضبد هللا، دار ابن ىشاـ/ب، عبد هللا:  -

 ـ.1985، (6)الفكر، دمشق، ط
   


