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مناذج من األمساء املالزمة لإلضافة إىل املفرد يف ديوان
أمري املؤمنني حممد بلّو
اعداد
ادلكتور أبوبكر ابراهمي
قسم اللغة العربية وادلراسات السالمية ،جامعة ولية صكتو
املقدمة
حمدا هلل الذي تقدست أسماؤه ،والذي ألزم على عباده البر والتقوى ،وصالة وسالما على أفصح
العرب لسانا ،محمد بن عبد هللا املنزل عليه القرآن ،وعلى آله وصحبه الفصحاء ،ومن سلك
سبيلهم إلى يوم الدين
وبعد ،فهذه مقالة بعنوان" :نماذج من األسماء املالزمة لإلضافة إلى املفرد في ديوان أمير املومنين
محمد بلو" ،وهي عبارة عن دراسة بعض األسماء التي تتحتم إضافتها إلى املفرد من األسماء في
الديوان املذكور ،وقد حاول الكاتب فيها وتتبع هذا النوع من األسماء ذاكرا تفريعاته وما يتعلق
بكل من أحكام.
املقصود باملفرد
واملراد باملفرد هنا :ما ليس جملة ,وإن كان مثنى أو جمعا وهو أربعة أنواع:
أ -ما يضاف إلى اسم ظاهرأو ضمير في الديوان
ب -ما يضاف إلى الظاهردون املضمر
ج -ما يضاف إلى املضمردون الظاهر
د -مايضاف تارة لفظا وتارة معنى
أما مالزم اإلضافة إلى املفرد فهو أيضا نوعان:
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 ما يالزم اإلضافة وال يجوز قطعه عنها. ما يالزم اإلضافة مع جواز القطع عنها تارة لفظا وتارة معنى ,بأن يكون املضاف إليهًّ
منويا في الذهن.
أقسام املالزم لإلضافة مع عدم جوازالقطع عنها
من األسماء املالزمة لإلضافة إلى املفرد وال يجوز القطع عنها :ما يضاف إلى الظاهر واملضمر ,ومنها
ما يضاف إلى الظاهر دون املضمر ,أو املضمر دون الظاهر .وسيذكرها الباحث ّ
مفصلة فيما يلي:
أ -ما يضاف إلى اسم ظاهرأو ضمير في الديوان.
(عند)
ّ
ومن نماذج إضافتها في الدديوان قدول أميدر املدومنين محمدد بلدو فدي قصديدته الالميدة التدي يمدد هدا
الغدزاة واألبطددال مددن أصددحابه ويصددفهم بالصدددمل وارحددزم ,واملثددابرة والصددبر وال د اعة .والقصدديدة
من بحر اليسيط 1,يقول فيها:
َ

َ

َ

ُ ُ

َوال َخي ُل َتعل ُم َواْلع َد ُاء أ َّن ُه ُم ** ع َ
ند الل َقاء أولوا َبأس َو َتنكيل2
ِ

ِ ِ

ِ ِ

الشاهد في البيت :عند اللقاء.
وجه االستشهاد :مجيء املضاف (عند) ظرفا للمكان ,ومالزما لإلضافة إلى املفرد ,حيث أضيف إلى
اسم ّ
معرف باأللف والالم( ,اللقاء) وجعله مجرورا وقد اكتسب املضاف التخصيص بواسطة
اإلضافة ألنه موغل التنكير ,اليتعرف ولو أضيف إلى معرفة.
ّ
ومن نماذجها في الديوان قول أمير املومنين محمد بلو في قصديدته الداليدة فدي مدد السديد ا تدار
ُ
الك ْن ِتدي وقبيلتدده ,حيددث وصدفه بددبعض الصددفاو العقليدة وار لقيددة وار صددال ارحميددة .كت هددا األميددر
ُ
وضد ّدمها فددي بعددض رسددالله التددي أرسددل هددا إلددى قبيلددة "ك ْند ضدت" يمدددحها هددا ويددذكر محاسددنها وفضدداللها
ومزاياه ددا ,واألدوار ّ
الفعال ددة الت ددي لعبته ددا ف ددي دف ددع ل ددة العل ددم وال دددين االس ددالم إل ددى األم ددام ف ددي غ ددرب
إفريقيا .والقصيدة من بحر الطويل 3,يقول فيها:
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َ
َ ُ ُّ ُ ُ
َ
ُّ َ
َ
َ
َ
ُ
علوم عندهم كان ُمتلدا5
َو َما ُهم َب ِني ثأ َد َاء ِ4في ال ِعل ِم َوالتقى ** فكل
ِ
ِ
الشاهد في البيت :عندهم.
وجه االستشهاد :مجيء املضاف (عند) ظرفا للمكان ,ومالزما لإلضافة إلى املفرد ,حيث أضيف إلى
ضمير الغالبين (هم) وهو في محل ار ر وقد اكتسب املضاف التخصيص بواسطة اإلضافة ألنه
موغل التنكير.
(سوى)
ّ
ومن نماذجها في الديوان قول أمير املومنين محمد بلو في قصيدته الدالية في مد السيد ا تار
ُ
الك ْن ِتي وقبيلته ,والقصيدة من بحر الطويل6,يقول فيها:
َ

َ

ُ َ َ
ان َ
ق َي ً
صي َه َدا87,
اسا إلى علم لهم ك

َ ُ ُ َ َ ُ َ ُ ُ
و ِعلم ُهم داما و ِعلم ِسواهم ** ِ
الشاهد في البيت :سواهم.

ِ

ِ

وجه االستشهاد :مجيء املضاف (سوى) اسما مالزما لإلضافة إلى املفرد ,حيث أضيف إلى ضمير
الغالبين (هم) وعامال فيه ,وقد صار املضاف معرفة ألجل اإلضافة.
ِ
ومن نماذجها في هذه القصيدة قوله:
َ
ِ ِ
ُ
بسواهم.
الشاهد في البيت:

ُ

ُ َ َ َ
َ
ان ُك ُّ
ل العلم فيهم ُم َت َّل َدا109,
ف َدع َوزن ُهم بس َو ُاه ُم في ال ُعلوم َوال ـ ** هدى ك
ِ

ِ

ِ ِ ِِ

وجه االستشهاد :مجيء املضاف (سوى) اسما مالزما لإلضافة إلى املفرد ,حيث أضيف إلى ضمير
الغالبين (هم) وعامال فيه ,وقد اكتسب املضاف التعريف بواسطة اإلضافة.
(بين)
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ومن نماذجها في الديوان قول أمير املومنين محمد بلو في قصيدته الرالية التي يذكر فيها وقعة
ضج ض
او الثانية ,وهي من بحر الطويل11,يقول فيها:
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َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ َ
َ
ف َسل َعن َوقائ َع َبين َنا َواق َتنع ب َها ** َعلى ُ
ين َنش ُك ُر12
صنع َموَلنا لنا ح
ِ

ِ ِ

الشاهد في البيت :بيننا.

ِ

ِ

وجه االستشهاد :مجيء املضاف (بين) ظرفا للمكان ,ومالزما لإلضافة إلى املفرد ,حيث أضيف إلى
ضمير املتكلمين (نا) وعامال فيه ,وقد تعرف املضاف التعريف بواسطة اإلضافة.
ومن نماذجها في الديوان قول أمير املومنين محمد ّبلو في قصيدته التالية التي يرث ها ض
أخته
وبقية إخوانه الذين ماتوا قبله ورحقوا بالرفيق األعلى ,شاكيا الدهر الذي ما زال يطارقه ويفاجئه
ويطالعه بالرزايا والباليا ويقض ي على أعز الناس إليه .والقصيدة من بحر الهزج13,يقول فيها:
َ
َ َ َ َ
ف ِإ َّن املوت أفن ُاهم **
الشاهد في البيت :بين أمواو.

ََ

َ

فأض َحوا َبي َن أم َوات14

ِ

وجه االستشهاد :مجيء املضاف (بين) ظرفا للمكان ,ومالزما لإلضافة إلى املفرد ,حيث أضيف إلى
نكرة (أمواو) وعامال فيه ,وقد اكتسب املضاف التعريف بواسطة اإلضافة.
(مثل)
ّ
ومن نماذجها في الديوان قول أمير املومنين محمد بلو في قصيدته الرالية التي نظمها عقب انتهاء
غزوة كنو ,وهي من بحر الرمل15,والتي يقول فيها:
ض ضض ض
ْ ْ
ض ض ْ
ق ْد ت ضرك ضن ُاهم ِ ضها ِمث ضل ال ضه ضبا ** أ ْو كأ ْحط ِام ضه ِش ِيم ا
ْ

ُ ْح ضتظ ْر16

ِ

الشاهد في البيت :مثل الهبا.
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وجه االستشهاد :مجيء املضاف (مثل) اسما مالزما لإلضافة إلى املفرد ,حيث أضيف إلى اسم
َّ
معرف باأللف والالم( ,الهبا) فانجر املضاف إليه تقديرا وقد اكتسب املضاف التعريف بواسطة
اإلضافة.
ومن نماذجها في الديوان قول أمير املومنين محمد ّبلو في قصيدته الهالية التي يرث ها َّ
عمه
األستاذ العالمة عبد هللا بن فودي ,وهي من بحر الرجز17,والتي يقول في مطلعها:
َ

َ

َ

َ

ُ ٌ َ
َ
َّ َّ َ
غ َدا اْلسال َم ُمنثل ًما به18
الرز َية َل َرز َّية مثل َها ** رزء
إن

ِ
ِ
الشاهد في البيت :مثلها.

ِ

ِ

ِ

ِ

ِِ

وجه االستشهاد :مجيء املضاف (مثل) اسما مالزما لإلضافة إلى املفرد ,حيث أضيف إلى ضمير
الغالبة (الهاء) وقد اكتسب املضاف التعريف بواسطة اإلضافة.
(ذوو)
ّ
ومن نماذجها في الديوان قول أمير املومنين محمد بلو في قصيدته الدالية التي يمد فيها ال ّ
سيد
ُ
ا تار الكنتي وقبيلته التي كت ها األمير في بعض رسالله أرسل ها إلى قبيلة "ك ْن ضت" وهي من بحر
الطويل19,يقول فيها:
َ ُ َ
َ ُ ُّ
ُ
ذ ُوو ندأة ِمن ك ِل ِعلم فكل ُهم **
الشاهد في البيت :ذوو ندأة.

اسا م َ
يل َن َجاة لل َب َر َ
َسب ُ
21
ن ال َو َدا20,
ِ

ِ

ِ

وجه االستشهاد :مجيء املضاف (ذوو) اسما مالزما لإلضافة إلى املفرد ,حيث أضيف إلى نكرة
(ندأة) وعامال فيه ,وقد اكتسب املضاف التخصيص إلضافتها إلى نكرة.
ومن نماذجها في هذه القصيدة قوله:
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ُّ
َ
ُ
23
َذ ُوو ُبع َدة في العلم َوالدين َوالتقى ** فغي ُره ُم ل ُعلومهم كان ذا الصدا 22,
ِ
ِ ِِ
ِ ِ ِ ِ ِ
الشاهد في البيت :ذوو بعدة.
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وجه االستشهاد :مجيء املضاف (ذوو) اسما مالزما لإلضافة إلى املفرد ,حيث أضيف إلى نكرة
(بعدة) وعامال فيه ,وقد اكتسب املضاف التخصيص بواسطة اإلضافة.
(وسط)
ومن نماذجها في الديوان قول أمير املومنين محمد ّبلو في قصيدته الهالية التي يستغيث ها هللاض
سبحانه وتعالى ويسغفره .والقصيدة من بحر املتقارب24.يقول فيها:
َ
ََ َُ ُ َ َ َ
اعته ** َو ُيسك ُن ُه َوسط فر َدوسه25
ِ ِ ِ
ِ
ويجعله ِفي شف ِ ِ
الشاهد في البيت :وسط فردوسه.
وجه االستشهاد :مجيء املضاف (وسط) ظرفا للمكان ,مالزما لإلضافة إلى املفرد ,حيث أضيف إلى
ما أضيف إلى معرفة (فردوس) وعامال قيه ,وقد اكتسب املضاف التعريف بواسطة اإلضافة.
(مع)
ّ
ومن نماذجها في الديوان قول أمير املومنين محمد بلو في قطعته الرالية التي يذكر فيها ارحوادث
مر املسلمون ها في غزوة بالد ُغوري.عن بناء مدينة صكتو ,ويصفها وصفا ّ
التي ّ
حسيا .وهي من
ِ
بحر ار فيف26.يقول فيها:
َ َ َ َ َّ
َب ِلغ ت ِح َّية ُمشتك زَل ِت ِه **
الشاهد في البيتْ :
مع أقطابه.

َ َ

َ

َ َ
ث َمع أقطابه اْلخ َيار27
الغو
ِِ

ِ

وجه االستشهاد :مجيء املضاف (مع) اسما مالزما لإلضافة إلى املفرد ,حيث أضيف إلى معرفة
(أقطابه) وعامال فيه ,وقد اكتسب املضاف التعريف بواسطة اإلضافة .ومن نماذجها في الديوان
قول أمير املومنين محمد ّبلو في قصيدته البالية التي ّ
يتحدث فيها عن حسن بالء جماعته في
موقعة حربية .وهي من بحر الرجز28.يقول فيها:
َ َّ
َ َ َّ
اْلل ُه َعلى الن ِب ِي ُم َح َّمد **
صلى ِ
الشاهد في البيت :مع األصحاب.

َ

َ
خي َرت َنا َم َع اْلص َحاب29
َواْلل
ِ

ِ

ِ
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وجه االستشهاد :مجيء املضاف (مع) اسما مالزما لإلضافة إلى املفرد ,حيث أضيف إلى اسم
َّ
معرف باأللف والالم (األصحاب) عامال فيه ,وقد اكتسب املضاف التعريف بواسطة اإلضافة.
(سبحان)
ولها نموذج واحد وذلك في الرالية التي يصف فيها أمير املومنين ارحوادث التي ّ
مر ها املسلمون في
غزوة فافرا .والقصيدة من بحر الطويل30.يقول فيها:
َ
ِ
ِ
الشاهد في البيت :فسبحان من جعل العدو ذريعة.
َ

َ

َ

ُ َ َ
ان َمن َج َع َل ال َع ُّد َّو َذر َ
يع ًة ** إلى َدرك َمأ ُمول ل َنا قد َت َع َّ
س َرا31
ف سبح
ِ

وجه االستشهاد :مجيء املضاف (سبحان) اسما مالزما لإلضافة إلى املفرد ,حيث أضيف إلى االسم
املوصول ,ض(من) وعامل فيه ار ر محال وقد اكتسب املضاف التعريف بواسطة اإلضافة.
ب -ما يضاف إلى الظاهردون املضمر
وهي :أولو ,أوالو ,ذو ,ذواتا ,ذواو ,ذوا ,قاب ,معاذ.
(أولو)
ّ
ومددن نماذجهددا فددي الددديوان قددول أميددر املددومنين محمددد بلددو فددي قصدديدته الراليددة التددي يددذكر فيهددا وقعددة
ضج ض
او الثانية .وهي من بحر الطويل32.يقول فيها:
َ

َ
َ
ِ
الشاهد في البيت :أولوا طولهم.

ُ ُ

َ

َ

َ

ام أه ُل ال ُكفرأن َيس َتف َّرَنا ** أولوا طولهم َعن أرضهم ف َت َن َ
َوقد َر َ
اص ُروا33
ِ

ِِ

ِ ِ

وجه االستشهاد :مجيء املضاف (أولوا ) اسما مالزما لإلضافة إلى املفرد ,حيث أضيف إلى ما
أضيف إلى معرفة (طولهم) وعامال فيه ,وقد اكتسب املضاف التعريف بواسطة اإلضافة.
ّ
ومن نماذجها في الديوان قول أمير املومنين محمد بلو في قصيدته الرالية التي أنشأها في الدعاء
والتضرع إلى هللا تبارك وتعالى ,وهي من بحر الطويل34.يقول فيها:
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ُ
َ
َ َ َ َ ُّ ُ َ َ َ
َ
َ
َ َ َ َ َّ
الصالحين أولي اْلمر35
الرض ى ** و ِباْلو ِليا و ِ ِ
ِ
ِ
و ِباْل ِنبيا والرس ِل وامللئ ِك ِ
الشاهد في البيت :أولي األمر.
وجه االستشهاد :مجيء املضاف (أولي) اسما مالزما لإلضافة إلى املفرد ,حيث أضيف إلى اسم
َّ
معرف باأللف والالم (األمر) وعامال فيه ,وقد اكتسب املضاف التعريف بواسطة اإلضافة.
(ذو)
ّ
ومن نماذجها في الديوان قول أمير املومنين محمد بلو في قصيدته الالمية التي يمد فيها الغزاة
واألبطال من أصحابه .والقصيدة من بحر البسيط36,يقول فيها:
َه َانت إت َ
يسن َو َه َانت ِكل ِغ َرس َذ َن ًبا ** َو ُذو ِال َلوى َأ َّ
ي َتصغير َو َتذليل37
ِ
ِِ
ِ ِ
الشاهد في البيت :وذو اللوى أي تصغير وتذليل.
وجه االستشهاد :مجيء املضاف (ذو) اسما مالزما لإلضافة إلى املفرد ,حيث أضيف إلى اسم َّ
معرف
باأللف والالم (اللوى) وعامال فيه ,وقد اكتسب املضاف التعريف بواسطة اإلضافة .ومن
ّ
نماذجها في الديوان قول أمير املومنين محمد بلو في قصيدته الالمية التي نظمها عقب انتصاره في
ضض
غزوة قل ْم ضب ْي ضن .وهي من بحر الطويل38,يقول فيها:
ُ َ َ َ
بذي َل َجبََ 39ل ُ
ض
ف
خ
ي
الرز40جحفل ** ِ
ِ
ِِ
ِ
الشاهد في البيت :بذي ر ب.

َ

ُ

ُ
َ
َ
42
ال 41,
ُيث ُير َعلى اْلكام إن َس َارقسط
ِ ِ

وجه االستشهاد :مجيء املضاف (ذي) اسما مالزما لإلضافة إلى املفرد ,حيث أضيف إلى نكرة
(ر ب) وعامال فيه ,وقد اكتسب املضاف التخصيص بواسطة اإلضافة.
(ذات)
ّ
ض
ّ
عمدده
ومددن نماذجهددا فددي الددديوان قددول أميددر املددومنين محمددد بلددو فددي نتفتدده الهاليددة التددي يرث د هددا ابددن ِ
محم د ضدد ب ددن عب ددد هللا ب ددن ف ددودي ,وأخ دداه عب ددد الق ددادر ب ددن الش ددي عثم ددان ب ددن محم ددد ف ددودي ر د ي هللا
عنهما .وهي من بحر الطويل ,ي43قول في مطلعها:
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َ
ُ َ َ
َ
َ
َ
ات َود َقين في َقلبي ** َف َيا ل ُف َؤاد س َ
يم كرًبا على كرب44
ُر ِميت ِبسهم ذ ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
الشاهد في البيت :ذاو ودقين.
وجه االستشهاد :مجيء املضاف (ذاو) اسما مالزما لإلضافة إلى املفرد ,حيث أضيف إلى نكرة
(ودقين) وعامال فيه ,وقد اكتسب املضاف التخصيص بواسطة اإلضافة .ومن نماذجها في
الديوان قول أمير املومنين محمد ّبلو في قصيدته ارحالية التي يحض ها ض
نفسه على القيام
باألعمال الصارحة .وهي من بحر الطويل45,يقول في مطلعها:
ََ َ َ َ َ
َ
َ
ملَن َط َل ٌل َ
ارات ف َذات َب َراح46
د
اف
ن
ك
أ
ف
**
اح
ط
ب
ات
ذ
ب
اف
ع
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الشاهد في البيت :بذاو بطا .
وجه االستشهاد :مجيء املضاف (ذاو) اسما مالزما لإلضافة إلى املفرد ,حيث أضيف إلى نكرة
(بطا ) وعامال فيه ,وقد اكتسب املضاف التخصيص بواسطة اإلضافة.
ج -ما يضاف إلى املضمردون الظاهر
وهي :نوعان:
ما يضاف إلى ضمير املفرد مطلقا وهو (وحد).
ما يضاف إلى ضمير ا اطب خاصة وهي :لبيك ,وسعديك ,وحنانيك ,ودواليك ,وهذاذيك.
(وحد)
ّ
وله نموذج واحد في الديوان وهو قول أمير املومنين محمد بلو في قصيدته الرالية التي ّ
يبين فيها
إنابته إلى هللا وحده وتجرد له للعبادة .وهي من بحر الطويل47,يقول في مطلعها:
نس ُد َون ُه َو ُح ُ
ض ُ
َو َملَّا َت َن َّبه َنا َذ َكرَن ُاه َوح َد ُه ** َو َلم َيب َق ُأ ٌ
ور48
الشاهد في البيت :وملا تن هنا ذكرناه وحده.
وجه االستشهاد :مجيء املضاف (وحد) اسما مالزما لإلضافة إلى املفرد ,حيث أضيف إلى ضمير
الغالب (الهاء) وعامال فيه ,وقد اكتسب املضاف التعريف بواسطة اإلضافة.
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وأما ما يضاف إلى ضمير ا اطب ،مثل :لبيك وسعديك.......إرخ ,فلم يعثر الباحث على نماذج
لها في الديوان املدروس.
د -مايضاف تارة لفظا وتارة معنى في الديوان:
وه ددي :قب ددل ,بع ددد ,تح ددت ,ف ددومل ,أم ددام ,ق د ّددام ,وراء ,خل ددف ,أس ددفل ,دون ,أول ,م ددن ع ددل ,م ددن عل ددو ,وه ددي
ظروف .وكل ,وبعض ,وغير ,وجميع ,وحسب ,وأي ,وهي غير ظروف.
(قبل)
ّ
ومن نماذجها في الديوان قول أمير املومنين محمد بلو في قصيدته الرالية التي يسرد فيها
ض ض
ارحوادث التي ّ
مر ها املسلمون في غزوة فاف ضرا .وهي من بحر الطويل49,يقول فيها:
ََ ُ َ ً َ ُ َ َ ََ
وكانوا ق ِديما يع ِرفون ِلقاءنا ** ِ
الشاهد في البيت :قبل غزوة.

َ

َ َ

َ َ
َكر ًيها َبغ ً
غز َوة فاف َرا50
يضا قبل
ِ

ِ

وجه االستشهاد :مجيء املضاف (قبل) ظرفا للزمان ,ومالزما لإلضافة إلى املفرد ,حيث أضيف إلى
معرفة ،وقد اكتسب املضاف التعريف بواسطة اإلضافة .ومن نماذجها في الديوان قول أمير
املومنين محمد ّبلو في قصيدته الرالية التي يه و ويذم التوارمل من أهل ضآد ْر لسلوكهم ّ
السيئ .وهي
من بحر الطويل51:,
َ ُ
َ َّ
َ َ َ
ل ِئن كان غوغ ُاء الت َو ِار ِق غ َّركم **
الشاهد في البيت :قبلكم.

َ

َ َ

ُ َ

َ َ َ
غ َّر قو ًما قبل ُكم ث َّم أد َب ُروا52
كما

وجه االستشهاد :مجيء املضاف (قبل) ظرفا للزمان ,ومالزما لإلضافة إلى املفرد ,حيث أضيف إلى
ضمير ا اطبين ,وعامال فيه ,وقد اكتسب املضاف التعريف بواسطة اإلضافة.
(بعد)
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ّ
ومن نماذجها في الديوان قول أمير املومنين محمد بلو في قصيدته الرالية التي يذكر فيها واقعة
ضج ض
او الثانية .وهي من بحر الطويل53:,
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َ
ِ ِ ِ
الشاهد في البيت :من بعد يأسهم.

َ

َ
ِ ِ ِ

َ

َ َ

َو َع َّز َز أه َ
ل الدين من َبعد َيأسهم ** ف ُهم في بالد هللا أق َوى َوأوف ُر54
ِ

ِ ِ

ِ

وجه االستشهاد :مجيء املضاف (بعد) ظرفا للزمان ,ومالزما لإلضافة إلى املفرد ,حيث أضيف إلى
معرفة (يأسهم) وعامال فيه ,وقد اكتسب املضاف التعريف بواسطة اإلضافة .ومن نماذجها في
ّ
الديوان قول أمير املومنين محمد بلو في مطلع قصيدته البالية التي يرث فيها األمير محمد بن
ّ
السيد ا تار الكنتي .وهي من بحر ار فيف55:,
صبيب ** َواس ُكبي َّ
َ َ َ َ
َ ُ ُ
الدم َع َبع َد ُبعد ال َحبيب56
ِ
ع ين ج ِ
ِ
ِ ِ
ودي ِبعبرة و ِ ِ
الشاهد في البيت :بعد بعد ارحبيب.
وجه االستشهاد :مجيء املضاف (بعد) ظرفا للزمان ,ومالزما لإلضافة إلى املفرد ,حيث أضيف إلى
اسم َّ
(بعد ارحبيب) وعامال فيه ,وقد اكتسب املضاف التعريف بواسطة
معرف باأللف والالم ِ
اإلضافة.
(تحت)
ّ
ومدن نماذجهدا فدي الددديوان قدول أميدر املددومنين محمدد بلدو فددي قصديدته الالميدة التددي يمدد هدا العددرب
ويذكر مزاياهم ومحاسنهم وعاداتهم الطيبة ,من حماية ار ار ,والسماحة ,والوفاء بالعهدد ,وغيرهدا
من الشيم الطيبة .والقصيدة من بحر الرجز57:,
َ
َ َّ ُ َ َ َ َ َ َ ُ
َ ً ََ َ ََ
ال به اْل َمل58
ج ٌارلكم عاف وتحت ضما ِنكم ** عطفا علي ِلكي أن َ ِ ِ
الشاهد في البيت :وتحت ضمانكم.
وجه االستشهاد :مجيء املضاف (تحت) ظرفا للمكان ,ومالزما لإلضافة إلى املفرد ,حيث أضيف إلى
ضمير ا اطبين ,وعامال فيه ,وقد اكتسب املضاف التعريف بواسطة اإلضافة.
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(فوق)
ّ
ومدن نماذجهدا فدي الدديوان قدول أميدر املدومنين محمددد بلدو فدي قصديدته امليميدة التدي قرضدها فدي ألقدداب
البيان يمد ها النبي صلى هللا عليه وسلم .والقصيدة من بحر الطويل59:,
َ َ َ َُ ُ َ َ َ َ َ
َ ُ ُّ َ َ ٌ َ
غ َمام60
وكل ن ِبي ق ِ
اسم ِفي ن ِص ِيب ِه ** فهذا أبوهم جاد فوق ِ
الشاهد في البيت :فومل غمام.
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وجه االستشهاد :مجيء املضاف (فومل) ظرفا للمكان ,ومالزما لإلضافة إلى املفرد ,حيث أضيف إلى
نكرة (غمام) وعامال فيه ,وقد اكتسب املضاف التخصيص بواسطة اإلضافة .ومن نماذجها في
ّ
الديوان قول أمير املومنين محمد بلو في قصيدته الهالية التي يمد ها النبي صلى هللا عليه
وسلم .والقصيدة من بحر الطويل61:,
الس َماء ب َمس َر ُ
َو َحس ُب َك في َقدر َّل ُه ذك ُراسمه ** َو َما َن َال ُه َفو َق َّ
اه62
ِِ
ِ
ِ
ِ ِ
الشاهد في البيت :فومل السماء.
وجه االستشهاد :مجيء املضاف (فومل) ظرفا للمكان ,ومالزما لإلضافة إلى املفرد ,حيث أضيف إلى
اسم َّ
معرف باأللف والالم (السماء) وعامال فيه ,وقد اكتسب املضاف التعريف بواسطة
اإلضافة .ومن نماذجها في الديوان قول أمير املومنين محمد ّبلو في قصيدته النونية التي ّ
يحن
ويشتامل فيها إلى الوصول إلى ّ
سيد األنام محمد صلى هللا عليه وسلم .والقصيدة من بحر
البسيط63:,
ََ َ َ ُ ََ ٌ َ َ َ َ
ََ َ ُ ُ
سعد أم ُر َها ُزك َنا64
س َيبلغ ُه َمد ِحي فأمدحه ** منا ِقب فوق
ولي
ِ
الشاهد في البيت :فومل سعد.
وجه االستشهاد :مجيء املضاف (فومل) ظرفا للمكان ,ومالزما لإلضافة إلى املفرد ,حيث أضيف إلى
علم (سعد) وعامال فيه ,وقد اكتسب املضاف التعريف بواسطة اإلضافة.
(وراء)
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ّ
ومددن نماذجهددا ف ددي الددديوان قددول أمي ددر املددومنين محمددد بل ددو فددي قصدديدته التالي ددة التددي يددذكر إخوان دده
الذين ماتوا قبله ورحقوا بالرفيق األعلى .القصيدة من بحر الهزج65:,
ََ َُ َ ََ َ
َ َ
َ
يمات66
ومطلع ما ور َاء املو *** ِت من هو ِل الع ِظ َ ِ
الشاهد في البيت :وراء املوو.
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وجه االستشهاد :مجيء املضاف (وراء) ظرفا للمكان ,ومالزما لإلضافة إلى املفرد ,حيث أضيف إلى
اسم َّ
معرف باأللف والالم (املوو) وعامال فيه ,وقد اكتسب املضاف التعريف بواسطة اإلضافة.
(دون)
ّ
ومن نماذجها في الديوان قول أمير املومنين محمد بلو في مطلع قصيدته الرالية التي ّ
يبين فيها
إنابته إلى هللا وحده وتجرد له للعبادة وانقطاعه إليه وإفاقته من نوم الغفلة .والقصيدة من بحر
الطويل67:,
ُ
نس ُد َون ُه َو َح ُ
ض ُ
و َملَّا َت َن َّبه َنا َذ َكرَن ُاه َوح َد ُه ** َو َلم َيب َق أ ٌ
ور68
الشاهد في البيت :ولم يبق أنس دونه.
وجه االستشهاد :مجيء املضاف (دون) ظرفا للمكان مجازا ،ومالزما لإلضافة إلى املفرد ,حيث
أضيف إلى ضمير الغالب ,وعامال فيه ,وقد اكتسب املضاف التعريف بواسطة اإلضافة .ومن
ّ
نماذجها في الديوان قول أمير املومنين محمد بلو في قصيدته امليمية التي نظمها في ألقاب البيان
69
يعشق ها إلى النبي صلى هللا عليه وسلم .وهي من بحر الطويل: ,
َ
ِ ِ ِ ِ
الشاهد في البيت :دون مالم.

َ

َ

أ َيا ُمنش ًدا في الشعر ُقل في َمديحه ** بإط َناب قول فيه ُدو َن َمالم70

ِ

ِ ِ ِ

ِِ

ِ

ِ ِ

ِ

وجه االستشهاد :مجيء املضاف (دون) ظرفا للمكان مجازا ،ومالزما لإلضافة إلى املفرد ,حيث
أضيف إلى نكرة (مالم) وعامال فيه ,وقد اكتسب املضاف التخصيص بواسطة اإلضافة.
(أول)
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ّ
ومددن نماذجهددا فددي الددديوان قددول أميددر املددومنين محمددد بلددو فددي قصدديدته الهاليددة التددي يمددد هددا سدديدنا
محمدا صلى هللا عليه وسلم .وهي من بحر الطويل71:,
َ َ َ َّ َل ُّ
الن َب َئاء َخل ًقا َو َءاخ ًرا ** َل ُهم َمب َع ًثا َيا َعاق ًبا َج َّل َمع َن ُ
اه72
ويا أو
ِ
ِ
ِ
الشاهد في البيت :ويا أول النبئاء خلقا.
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وجه االستشهاد :مجيء املضاف (أول) حيث أضيف إلى اسم َّ
معرف باأللف والالم (النبئاء) وعامال
فيه ,وقد اكتسب املضاف التعريف بواسطة اإلضافة.
ومن نماذجها في هذه القصيدة قوله:
َ
ُ
َ
َ
َفإ َّن َك َأ َّو ُل َشافع َو ُم َش َّفع ** َوأ َّو ُل َمن تنش ُّق َعن ُه بأخ َر ُ
اه73
ِ
ِ
ِ
الشاهد في البيت :فإنك أول شافع.
وجه االستشهاد :مجيء املضاف (أول) حيث أضيف إلى نكرة (شافع) وعامال فيه ,وقد اكتسب
ّ
تنشق عنه) ,فوجه االستشهاد فيه مجيء
املضاف التخصيص بواسطة اإلضافة .وقوله (أول من
املضاف (أول) مضافا إلى اسم املوصول (من) وعامال فيه ,وقد اكتسب املضاف التعريف
بواسطة اإلضافة.
(كل)
ّ
ومن نماذجهدا فدي الدديوان قدول أميدر املدومنين محمدد بلدو فدي قصديدته الراليدة التدي أنشدأها فدي الددعاء
والتضرع والتواضع هلل تبارك وتعالى .وهي من بحر الطويل74:,
َ

ً

ل َتكف َي َنا من ُكل ُ
سوء َوفت َنة ** َو َتر ُزق َنا رز ًقا َك َفافا َم َدى ال ُعمر75

ِ ِ ِ ِ
الشاهد في البيت :من كل سوء.

ِ

ِ

ِ

وج دده االستش ددهاد :مج دديء املض دداف (ك ددل) اس ددما مالزم ددا لإلض ددافة إل ددى املف ددرد ,حي ددث أض دديف إل ددى نك ددرة
(سوء) وعامال فيه ,وقد اكتسب املضاف التخصيص بواسطة اإلضافة .ومن نماذجها في الدديوان
قول أمير املومنين محمد ّبلو في قصيدته البالية التي ه ا أهل غرس ّ
وهددهم ّ
وخوفهم ,وأوعدهم
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"مالم" جمةل ادلراسات العربية (سلسةل جديدة) العدد الول2018 ،م
ّ
بددار راب والدددمار ,ووصددفهم بأوصدداف الفسددق والفجددور وار ددبن ,واسددتخف بشدديوخهم .والقصدديدة
من بحر الوافر76:,
َ
َ
َّ
ُ
يسن أع َلى ر َك َ
الت َج ُارب ُك ُّل علم ** بأ َّن إت َ
ابا77
َع ِلمت َو ِفي
ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
الشاهد في البيتُّ :
كل علم.
وجه االستشهاد :مجيء املضاف (كل) اسما مالزما لإلضافة إلى املفرد ,حيث أضيف إلى نكرة (علم)
وعامال فيه ,وقد اكتسب املضاف التخصيص بواسطة اإلضافة.
(بعض)
ّ
ومددن نماذجهددا فددي الددديوان قددول أميددر املددومنين محمددد بلددو فددي قصدديدته الكافيددة التددي يمددد فيهددا النبد َّدي
محمد صلى هللا عليه وسلم .والقصيدة من بحر الرجز78:,
َ
َََ ُ
َََ
َََ َ َ َ
ض ُه ُم َو َبع ٌ
ض َك َّو َكا79
فأتى ِب ِدين قو َم ُه فتف َّرقوا ** فأفاد بع
الشاهد في البيت :فأفاد بعضهم.
وجه االستشهاد :مجديء املضداف (بعدض) اسدما مالزمدا لإلضدافة إلدى املفدرد ,حيدث أضديف إلدى معرفدة
ضمير الغالبين ,وعامال فيه ,وقد اكتسب املضاف التعريف بواسطة اإلضافة( .غير)
وم ددن نماذجه ددا ف ددي ال ددديوان ق ددول أمي ددر امل ددومنين محم ددد ّبل ددو ف ددي قص دديدته الالمي ددة الت ددي يح د ّ
دض فيه ددا
املس د ددلمين عل د ددى اله د ددرة مد ددن بد ددالد الكفد ددار ,و ه د دددد كد ددذلك الكف د ددار ال د ددذين ض د د ّديقوا عل د ددى املس د ددلمين.
والقصيدة من بحر الكامل80:,
ََ ُ ُ َ َ ََ
َ َ ُ ُ َ َ َ َّ ُ َ
حالل81
و ِإذا أ ِذيت ِببلدة ودعتها ** فال أ ِقيم ِبغي ِرد ِار ِ
الشاهد في البيت :بغير دار.
وج دده االستش ددهاد :مج دديء املض دداف (غي ددر) حي ددث أض دديف إل ددى نك ددرة (دار) وع ددامال في دده ,وق ددد اكتس ددب
املضاف التخصيص بواسطة اإلضافة .ومن نماذجها في هذه القصيدة قوله:
َ ٌ َُ ٌ َ
َ َّ َ َ َ َ َ َ َّ
غي ُر فعل َك َمال82
ِ
اْلقامة ِفي مق ِام م ِذلة ** عجزولؤم ِ ِ
إن ِ
فعل كمال.
الشاهد في البيت :غير ِ
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وج دده االستش ددهاد :مج دديء املض دداف (غي ددر) اس ددما مالزم ددا لإلض ددافة إل ددى املف ددرد ,حي ددث أض دديف إل ددى نك ددرة
(فعل) وعامال فيه ,وقد اكتسب املضاف التخصيص بواسطة اإلضافة.
(جميع)
ّ
ومددن نماذجهددا فددي الددديوان قددول أميددر املددومنين محمددد بلددو فددي قصدديدته الهاليددة التددي يمددد هددا النبد َّدي
محمدا صلى هللا عليه وسلم .والقصيدة من بحر الطويل83: ,
َ
َّ
اْلك َرم اْلمر َّالذي ** ُه َو ا َْلم ُن لل َوجل الطريد َو َمأ َو ُ
إ َم ُ
اه84
ام َج ِم ِيع
ِ ِ
ِ ِِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
الشاهد في البيت :جميع األكرم.
وج دده االستش ددهاد :مج دديء املض دداف (جمي ددع) مالزم ددا لإلض ددافة إل ددى املف ددرد ,مض ددافا إل ددى مع ددرف ب دداأللف
وال ددالم ,وع ددامال لد ددلمضاف إلي دده (األك ددرم) وق ددد اكتس ددب املض دداف التعري ددف بواس ددطة اإلض ددافة .وم ددن
ّ
نماذجه ددا ف ددي ال ددديوان ق ددول أمي ددر امل ددومنين محم ددد بل ددو ف ددي قص دديدته امليمي ددة الت ددي يم ددد ه ددا محم ددد
البوصيري صاحب البردة .والقصيدة من بحر البسيط85:,
َ
ِ ِ
الشاهد في البيت :جميع ار لق.

َ
َّ
َ َ
الش َاذل َّية إذ ُيع َنى ب ُ
حبه ُم86
لم َيخف َبين َجميع الخلق َمش َه ُد ُه ** في
ِ

ِ

ِ ِ ِ

ِ ِِ

وج دده االستش ددهاد :مج دديء املض دداف (جمي ددع) حي ددث أض دديف إل ددى اس ددم مع د َّدرف ب دداأللف وال ددالم (ار ل ددق)
وعامال فيه ,وقد اكتسب املضاف التعريف بواسطة اإلضافة.
(حسب)
ّ
ومددن نماذجهددا فددي الددديوان قددول أميددر املددومنين محمددد بلددو فددي قصدديدته الباليددة التددي يمددد هددا النبد َّدي
محمدا صلى هللا عليه وسلم .والقصيدة من بحر الطويل87:,
الس َماء ب َمس َر ُ
َو َحس ُب َك في َقدر َّل ُه ذك ُر ِاسمه ** َو َما َن َال ُه َفو َق َّ
اه88
ِِ
ِ
ِ
ِ ِ
الشاهد في البيت :وحسبك.
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وج دده االستش ددهاد :مج دديء املض دداف (حس ددب) حي ددث أض دديف إل ددى ض ددمير ا اط ددب ,وع ددامال في دده ,وق ددد
اكتسب املضاف التعريف بواسطة اإلضافة.
ومن نماذجها في هذه القصيدة قوله:
َ
َ
َ
َ
َ َ ُ َ
ُ
َ
ُّ
َ
َ
َ
ك في َمدح ل ُه ذك ُر َوصفه ** وما قال في تنزيله ربنا هللا89
ِ ِِِ
ِِ
ِ
وحسب ِ
الشاهد في البيت :وحسبك.
وجه االستشهاد :مجيء املضاف (حسب) اسدما مالزمدا لإلضدافة إلدى املفدرد ,حيدث أضديف إلدى ضدمير
ا اطب ,وعامال فيه ,وقد اكتسب املضاف التعريف بواسطة اإلضافة.
(أي)
ّ
ومدن نماذجهدا فدي الدديوان قدول أميدر املدومنين محمدد بلدو فدي قصديدته الالميدة التدي يمدد فيهدا الغدزاة
واألبطال من أصحابه .والقصيدة من بحر البسيط90:,
َ
َ َ
يسن َو َه َانت ِكل ِغ َرس َذ َن ًبا ** َو ُذو ِال َلوا أ َّ
ي َتصغير َو َتذليل91
ِ
هانت ِإ ِت ِ
ِ ِ
الشاهد في البيتّ :
أي تصغير.
وجدده االستشددهاد :مجدديء املضدداف ّ
(أي) حيددث أضدديف إلددى نكددرة (تصددغير) وعددامال فيدده ,وقددد اكتسددب
املضاف التخصيص بواسطة اإلضافة.
الخاتمة
ارحمددد ال ددذي بنعمت دده ت ددتم الصددارحاو ،لق ددد ناقش ددت املقال ددة مس ددألة إضددافة األس ددماء إل ددى املف ددرد ف ددي
ديوان السلطان محمد بلو ،ودرست أنواعها وأحكامها ،وأخيرا توصلت إلى ما يلي:
 أن هذا النوع من اإلضافة متواجد بكثرة في ديوان السلطان محمد بلو رحمه هللا تعالى أن الشاعر استعمل أسماء تلزم إضافتها إلى املفرد الظاهر واملضمر أن في الديوان أسماء متحتمة اإلضافة إلى املفرد الظاهر فقط وكما أن فيه أسماء أخرى تجب إضافتها إلى املفرد املضمر فقط.312
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الهوامش:
 - 1محمد الثان خامس درما .األستاذ املشارك بقسم اللغة العربية ,جامعة بايرو كنو ,نيجيريا :إفادة الطالبين
مسح عام وتقويم2010 ,م .142 :
ّ
 -2ابن محمد البخاري ,الوزير جنيد :متن إفادة الطالبين ببعض قصالد أمير املومنين محمد بلو .مخطوط بال
تاري .21 :.
ّ
 -3إفادة الطالبين ألمبر املومنين محمد بلو مسح عام وتقويم.87 :
ض
ضْ ض ضض ض
ض
ُ
 -4وما هم بني ثأداء :أي :وماهم بعاجزين .يقول ابن منظور :وما أنا بابن ثأداء وال ثأداء أي لست بعاجز وقيل أي لم
ض
ً ً
أكن بخيال لئيما .اإلفريق املصري ,محمد بن مكرم بن منظور :لسان العرب ,الطبعة األولى ,دار صادر بيروو/3 :
.101
 -5متن اإلفادة.51 :
 - 6إفادة الطالبين مسح عام وتقويم.87 :
ض
ض
ُ
ض
ض
ُ
الصيف ضبردض
ض
 -7الصيهد ّ ُ َّ :ض
ْ
ض
ُ
ْض
الص ْي ضهد شدة ارح ّ ِر قال أمية بن أب عالذ الهذلي فأوردها ف ْيح نج ِم الف ُرو ِع من ص ْي ضه ِد َّ ِ
السر ُ
الص ْي ضهد هنا َّ
الشمال وقال ضأبو عبيد َّ
اب .لسان العرب.260 /3 :
 -8متن اإلفادة.50 :
ض
ض
ُ ْض ُ ُ ٌ ُ ْض
 -9املتلد :القديم ,يقول ابن منظور :ومال متلد وخلق متلد قديم .أنشد ابن األعراب :
ض
ْ ُْ
ْ ض ض
ْ ُ ض ْض
ارحلم وخل ٍق ُم ْتل ِد
ماذا ُر ِزينا ِمن ِك أ َّم معب ِد * ِمن سع ِة ِ
ض
ض
ُ
واألنبياء ّ
"هن من العتامل األ ضو ِل
وفي حديث عبدهللا بن مسعود أنه قال في سورة بني ِإسراليل والكهف ومريم وطه
وهن من تالدي" يعني السور ,ضأي من قديم ما ضأ ُ
خذو من القرآن .ش ههن ِبتالد املال .لسان العرب.99 /3 :
ِ ِ
 -10متن اإلفادة.51 :
 -- 11إفادة الطالبين مسح عام وتقويم.113 :
 -12متن اإلفادة.6 :
 - 13إفادة الطالبين مسح عام وتقويم.81 :
 -14متن اإلفادة.30 :
 -15إفادة الطالبين مسح عام وتقويم.117 :
 -16متن اإلفادة.15:
 - 17إفادة الطالبين مسح عام وتقويم.162 :
 -18متن اإلفادة.32 :
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 - 19إفادة الطالبين مسح عام وتقويم.87 :
محمد بن عبد ّ
محمد بن ّ
 - 20الودا :الودى كفتى :الهالك ,اسم من أودى إذا هلكّ :
الرزامل ارحسيني :تاج
العروس من جواهر القاموس ,املكتبة الشاملة :اإلصدار الثان .8643 /1 :
 - 21متن اإلفادة.91 :
 - 22الصدا :صدى اشتد عطشه فهو صاد :املع م الوسيط .تحقيق  /مجمع اللغة العربية .املكتبة الشاملة: ,
.511 /1
 -23إفادة الطالبين مسح عام وتقويم.87 :
 -24إفادة الطالبين مسح عام وتقويم.159 :
 -25متن اإلفادة.48 :
 - 26إفادة الطالبين مسح عام وتقويم.176 :
 -27متن اإلفادة .19 :
 - 28إفادة الطالبين مسح عام وتقويم.70 :
 -29متن اإلفادة.66:
 - 30إفادة الطالبين مسح عام وتقويم.104 :
 - 31متن اإلفادة.12 :
 -32إفادة الطالبين مسح عام وتقويم.113 :
 -33متن اإلفادة.5 :
 - 34إفادة الطالبين مسح عام وتقويم.100 :
 -35متن اإلفادة.7 :
 - 36إفادة الطالبين مسح عام وتقويم.142 :
 -37متن اإلفادة.20 :
 - 38إفادة الطالبين مسح عام وتقويم.142 :
ُ ض
ُ
َّ ض
صواو واخ ِتالط ضها ؛ قال ُز ضه ْي ٌر :
 -39ر ب :الل ُب ارتفاع األ ِ
ض
ض ض ض ّ ُ ض ُ
ارح ض
حل ض
ضعز ٌيز إذا َّ
وص ضو ِاهل ْه
ليف ِان ضح ْول ُه * ِب ِذي ر ب ر اته
ِ ِ
ض
ُُ ُض ض
ٌ
ض
املاد ُة  ،ضك ْي ض
وهاذه ّ
اللة على ّ
الص ض
ض
ُ
ض
ض
علي ،
مختار ا ْب ِن ِج ِ ّني وش ْي ِخ ِه أب
واالضط ضرا ِب  ،وهو
ا
ي
د
ا
ه
ل
،
ا
ه
وف
ر
ح
كانت
ا
م
ف
ِ
ِ
ِ
ض
َّ ض ْ ض ُّ ض
ُ
االشتقامل  .تاج العروس.199 /4 :
ووافقهما الزمخش ِري في أمثاله  .كذا قاله أهل ِ
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 -40الرز :الصوو أو الصوو ار ف أو الذي تسمعه من بعيد وصوو الرعد وهدير الفحل وقرقرة البطن .املع م
الوسيط.134/1 :
ض ْ ض ُّ ض ْ ض
ض ْ ض
ض ْ ض
ض
ُ
ُ
ُ
َّ
ُ
ْ
ْ
ُ
ُ
ُ
نبور  ،زاد األزه ِري  :وكسطل ،
 -41القسطل :القسطل  ،والقسطال  ،والقسطالن ِ ،
بفتح ِهن  ،والقسطول  ،كز ٍ
ض ْ ض
ض ْ ضُ ض
ّ ُضٌ
ُ
كل ض
طان  ،ضوك ْس ُ
وق ْس ُ
ُ
ّ
الغ ُ
ُ
طان ُّ ،
اطع  ،والقصطل  ،بالص ِاد  ،لغة فيه .تاج العروس:
ذلك ضبمعنى :
وكسطن ،
بار الس ِ
.250/30
 -42متن اإلفادة.22 :
 - 43إفادة الطالبين مسح عام وتقويم.172 :
 -44متن اإلفادة .35:
 - 45إفادة الطالبين مسح عام وتقويم.84 :
 -46متن اإلفادة 41 :
 - 47إفادة الطالبين مسح عام وتقويم121 :
 -48متن اإلفادة.83 :
 -49إفادة الطالبين مسح عام وتقويم.104 :
 -50متن اإلفادة.11 :
 - 51إفادة الطالبين مسح عام وتقويم.124 :
 - 52متن اإلفادة.17 :
 - 53إفادة الطالبين مسح عام وتقويم.113 :
 -54متن اإلفادة.5 :
 - 55إفادة الطالبين مسح عام وتقويم.67 :
 - 56متن اإلفادة.27 :
 - 57إفادة الطالبين مسح عام وتقويم.148 :
 -58متن اإلفادة.82 :
 - 59إفادة الطالبين مسح عام وتقويم.152 :
 -60متن اإلفادة.40 :
 - 61إفادة الطالبين مسح عام وتقويم.165 :
 -62متن اإلفادة.64 :
 - 63إفادة الطالبين مسح عام وتقويم.155 :
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 -64متن اإلفادة.72 :
 -65إفادة الطالبين مسح عام وتقويم.81 :
 -66متن اإلفادة.30 :
 - 67إفادة الطالبين مسح عام وتقويم.121 :
 -68متن اإلفادة.83 :
 -69إفادة الطالبين مسح عام وتقويم.152 :
 -70متن اإلفادة.39:
 - 71إفادة الطالبين مسح عام وتقويم.165 :
 -72متن اإلفادة.62 :
 -73املرجع السابق والصفحة.
 - 74إفادة الطالبين مسح عام وتقويم.100 :
 - 75متن اإلفادة.7 :
 - 76إفادة الطالبين مسح عام وتقويم.73 :
 -77متن اإلفادة.14 :
 - 78إفادة الطالبين مسح عام وتقويم.138 :
 -79متن اإلفادة.90 :
 - 80إفادة الطالبين مسح عام وتقويم.148 :
 -81متن اإلفادة5 :
 -82املرجع السابق والصفحة.
 - 83إفادة الطالبين مسح عام وتقويم.165 :
 -84متن اإلفادة.62 :
 - 85إفادة الطالبين مسح عام وتقويم.149 :
 -86متن اإلفادة.37 :
 - 87إفادة الطالبين مسح عام وتقويم.165 :
 -88متن اإلفادة.64 :
 -89املرجع السابق والصفحة.
 - 90إفادة الطالبين مسح عام وتقويم.142 :
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 - 91متن اإلفادة.20 :
املصادرواملراجع
القرىن الكريم
 -1أحمد الهاشمي( ,السيد) :القواعد األساسية للغة العربية ,ط1420 ,2:ه -2 .283-282 ,إفادة
الطالبين مسح عام وتقويم  :محمد الثان خامس درما .األستاذ املشارك بقسم اللغة العربية ,جامعة
بايرو كنو ,نيجيريا2010 .م.
 -2علي بن محمد بن علي ار رجان  :التعريفاو ,تحقيق :إبراهيم األبياري ,دار الكتاب العرب –
بيروو ,الطبعة األولى 1405 ،ه.
ّ
 - 3ابن محمد البخاري ,الوزير جنيد :متن إفادة الطالبين ببعض قصالد أمير املومنين محمد بلو.
مخطوط بال تاري .
 -4الصحا في اللغة لل وهري .موقع الورامل
-

http://www.alwarraq.com

 -5الفيروزآبادي :محمد بن يعقوب :القاموس ا حيط .املكتبة الشاملة.
 -6ار وهري ,إسماعيل بن حماد :الصحا تاج اللغة وصحا العربية ,تحقيق أحمد عبد الغفور
عطار ,دار العلم للماليين ص .ب 1085 :بيروو تلكس – 23166 :لبنان ,الطبعة االولى ,القاهرة
 1376ه  1956 -م.
 -7اإلفريق املصري ,محمد بن مكرم بن منظور :لسان العرب ,الطبعة األولى ,دار صادر بيروو.
 -8االسترباذي ,ر ي الدين ,محمد بن ارحسن :شر الكافية ,تحقيق :د.إميل بديع يعفوب ,ط ,1 :دار
الكتب العلمية1998 ,م.
 -9ابن هشام ,عبد هللا بن يوسف ،جمال الدين :شر شذور الذهب ,ومعه منتهى الطلب بشر شذور
الذهب ,دار الفكر ,بيروو1424 ,ه.
 -10املع م الوسيط .تحقيق  /مجمع اللغة العربية .املكتبة الشاملة.
محمد بن عبد ّ
حمد بن ّ
 -11م ّ
الرزامل ارحسيني :تاج العروس من جواهر القاموس ,املكتبة الشاملة:
اإلصدار الثان .
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