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 انخعذٌت بانحزَف فً انمعجم انُجٍز
 د. حسه جعفز طادق انبهذاَي

 ابه رشذ -جامعت بغذاد/ كهٍت انخزبٍت

 قسم انهغت انعزبٍت
 

 انمهخض

إن ظاٌزة انخظحٍح انهغُي ظاٌزة اقخضخٍا انىظزة انقذسٍت نهغت مه اجم انحفاظ عهى انظُرة انخعبٍزٌت انخً مه 

ض انشزعً َغٍزي مه انىظُص. كما أوٍا ححفظ انهسان مه االوحزاف َسط شاوٍا أن ححفظ انخُاطم انظحٍح مع انى

 انخغٍزاث انكبٍزة انخً حعظف بانهغت.

ٌَعذ انمعجم انُجٍز مه انكخب انخً حاَنج رطذ انظُر انخعبٍزٌت انظحٍحت غٍز اوً أَرد اسخعماالث كاوج محط 

جٌٍُا كاوُا قذ حعسفُا فً انحكم عهٍٍا نُجُد اعخزاع انىقاد انهغٌٍُه عهى أن قسما مه ٌذي االعخزاضاث انخً َ

 .انىظُص انخزاثٍت انمٌُذة نالسخعمال انمذكُر

 

 

 
The Prepositional Verbs in the Concise Dictionary 

By: 

Instructor: Hassan J'afer Sadiq Al-Baldawy, Ph.D 

 

Abstract 
The linguistic correction is a Phenomenon that has been resulted from the divine view 

to the language for the sake of maintaining the expressive image to guarantee the proper 

understanding of the religious and non-religious texts. Furthermore, it keeps the language 

away from the deviation as a result of the tremendous changes in its linguistic structure. 

In fact, the concise dictionary is considered one of the most important books that have 

been occupied by the process of gathering the proper expressive images. But, some of those 

linguistic expressions have been, and are, criticized bitterly by the critics of the language, as 

far as their semantic level is concerned. However, some of their objections about some of the 

linguistic expressions are unjustifiable as their usage is supported by classical texts. 
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 م هللا الرحمن الرحيمبس
 الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا على محمد وآله الطيبين الطاهرين .        
بببان لل صبببحيا الليبببوّي صبببدى وا ببب   ببب  درا بببات   انصببببت د بببود الم بببه رين  دببباو النكبببد الليبببوّي ّو

ؤالء الببباحنون الببباحنين المحببدنين للببس لم ا ببه المباقببر بطرا ببس ال عبيببر وا بب عمال المهببردات ولمببا لحظببه هبب
من  مادي بعض م    عملية ال وليد واالق كاس وال عدية بالحروف وغيرها عند الّ اب واألدبباء والمنكهبين . 
وقببد  هبباوت مببن ح الببباحنين بببين ال قببدد وال  بباما ولعببّل  درب نببا هببلو ال بب  انصببّب البحببث  ي ببا علببى ّ بباب 

 هلا ال ياس .))المعدم الوديز (( ه  واحدة من ال دارب ال    ك     
زت عنايبة الباحبث علبى موضبوع )) ال عديبة ببالحروف (( لمبا يم باز ببه هبلا الموضبوع مبن   وقد  ّر

حيوّية عالية    مدال اال  عمال والبربط   وال بّيما أّن الدرا بات الحدينبة ببدأت   دبه نحبو البربط وأنبرو  ب  
 ّد  هلو الم هلة بقّل واضا . ّوين النّص ح ى ظ ر ما ي مى بب )) علم اللية النصّ  (( اللي أ

لكد لحظ الباحث أن هناس   بامحًا  ب  ال عديبة بحبروف الدبّر  ب  هبلا المعدبم    هحصبى  المبوارد  
ال    رج  ي ا عن ا  عمال الكدماء محاوال قدر اإلمّان  كّص  مواقف األعالم  داو ا  يار )) الوديز (( 

 الين .مبينا موقهه وا  يارو بعد الموازنة بين اال  عم
وقد  ناولنا    هلا البحبث نالنبة أحبرف مبن حبروف الدبّر هب  )) إلبى (( و )) البالم (( و )) عبن  

((  داء البحث من ظمًا    نالنة أق ام : األّول ال عدية بب )) إلبى (( والنبان  ال عديبة ببب )) البالم (( والنالبث 
لين بكّية الحروف إلى أبحاث يعّف ال  باحث على اندازها   ان قاء هللا  عالى . ال عدية بب )) عن (( مّو

 
 القسم االول

 التعدية بـ )) إلى ((
)) إلى (( من حروف الربط ال   ي    نطاس ا  عماله    العربيبة وللبس  بعبًا ل عبدد المعبان  ال ب   

 يمّن أن  دّل علي ا أو  دل عليه ح ب ال ياس اللي  رد  يه .
) إلببى (( ي حببّدد مدببال ا بب عماله لببلا ّببان أّي ا بب عمال و بب  ضببوء مببا  عاهببدو العببرب مببن داللببة ) 

 ي رج هلا الحرف من دالل ه المع ودة محّل اع راض األعالم .
و     بعنا للمعدم الوديز وددناو يديز ا  عماالت ل لا الحرف   رده عّما عرف به عنبد العبرب  

 أو عند المق ور من م   من للس :           )) حهز إلى (( 
 (ٔ) النًا إلى األمر : حّنه عليه (( -َحْهزًا : ... و –ه : )) حهزو داء  ي 
( . وقبال الّربا بّ  : )) ويكولبون حهبزو إلبى األمبر وهبلا ٕإل  ّطه هلا اال  عمال زهبدي دبار هللا ) 

 . (ٖ)غير صحيا والصواب حهزو على األمر ((
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بين معنى )) د ب  (( و )) حهبز ((  ولعّل  عدية )) حهز (( ب لا الحرف يرد  إلى ال كارب الدالل ّ  
ر الحهز بالد     داء    الصحاح : )) حهزو أي د عه من  لهه ((  . (ٗ)إل إّن    الحهز د عًا بل ُ  ِّ

وقد ا  عمل )) د   (( بمعنى )) حثَّ (( م عدّيًا بب )) إلى ((    ّالم العرب   داء    المحا بن  
اليربوعّ   إّنه لّر أن نديحًا  رج يومًا إلى الصيد  عبرض  واألضداد : )) ومن م صاحب نديا بن  ليف

 (٘)له حمار وحش  ه بعه ح ى د   إلى أّمة  إلا هو بردٍل أعمى... ((
 . (ٙ)و   البصا ر والل ا ر : ))  رج الم دّي يومًا  يار  ر ه ح ى د   إلى  باء إعرابّ (( 
 .(ٚ)عر ِمن د   إلى مضايكه ((وداء    محاضرات األدباء : )) وقيل إّنما يعرف الق 
ومن هلو النصوص ي ضا أنَّ )) د   (( ا  عمل    ّالم األعالم م عّديا بب ))إلبى(( نبم ان بحبت  

 هلو ال عدية إلى )) حهز (( ل كارب المعنى بين ما أو ل ضّمن أحدهما معنى اآل ر .
أ ببباس االقببب راس  ومبببن المقببب ور ان ال ضبببمين  ببببب  ببب  نكبببل الحّبببم مبببن مهبببردة إلبببى أ بببرى علبببى 

 المعنوي بين ما* .
ولإلنصببباف نكبببول إَن مبببا لهبببب إليبببه البببوديز لبببيس ببعيبببد ّبببّل البعبببد عبببن الصبببواب إل هببب  قضبببّية  

دراء ما لل كارب من أحّام أداز للس .   اضعة للمبنى الليوّي  إن أداز ال ضمين وال كارب وا 
ومبن للبس مبا قالبه البدّ ور إح بان وال يعدم الباحث صدى إدازة هلو ال عدية    ّ ابات المحدنين  

ب إلى إبعاد ال هينة عن الحهز (( ة حّهز الّر  (ٛ)عباس    ّ ابه بدر قاّر ال ّياب )) وب لو الحّر
 َدلَّ إلى

ليه (( –داء    الوديز : )) َدلَّ على الق ء   . (ٜ)َداللًة : أرقَد   و دالٌّ والق ُء مدلول عليه وا 
واإلنصباف يك ضب  أن يكبال : إّن  وديبه هبلا  (ٓٔ)با ّ  ال عديبة ببإلىوقد  ّطه زهدي دار هللا والّر  

الهمبببا ي عبببّدى ببببب))إلى(( .  لبببيس  (ٔٔ)اال بب عمال ّ بببابكه إل أّن الداللبببة  ضبببّمنت معنبببى اإلقبببارة واإلرقببباد ّو
ببعيببببد أن يه ببببل )) َدلَّ (( حّم ببببا وقببببد ا بببب عمل )) َدلَّ (( م ضببببمنًا معنببببى اإلرقبببباد واإلقببببارة  بببب  بعببببض 

 ص الكديمة م عّديًا بب )) إلى (( . النصو 
ُّهّببوا عنببه  كببد دبباء  دبباء  بب  حببديث إ ببالم أببب  لّر )رضبب  هللا عنببه(  : ))  هقبببل أبببو طالببب  كببالوا 

عّمببه   بعببه أبببو لّر  ال هببت إليببه  كببال : مببا حاد ببس ...  دلّببه إلببى دعهببر  لّمببا عببرف دعهببر حاد ببه َدلّببه إلببى 
 . (ٕٔ)لّ  ... ((حمزة  لّما عرف حمزة حاد ه دّله إلى ع

: )) والداللة بباله ا ّمبا  ب   )عليه ال الم(وداء    بحار األنوار    قرح ّالم أمير المؤمنين  
 .  (ٖٔ)بعض الن خ وبالّ ر ّما    بعض ا اال م من قولس َدّله إلى الق ء وعليه أي أرقدو و ّدَدو((

هبب( ٛٗ٘ء ومن م القيخ الطبر ّ  )ت وال يعدم الباحث هلا اال  عمال    ّالم األعالم من الكدما 
 .  (ٗٔ)أي َدلَّه إلى الدين الم  كيم(( ((وهداو إلى صراط م  كيم ))     ه يرو :  قوله  عالى 

 ومن الواضا ان ال ضمين هنا وقبول ال عدية بب )) إلى (( أظ ر من  ابكه . 
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 القسم الثاني
 باعو لو

َبْيعبببًا ومبيعبببًا : أعطببباو إيببباو ببببنمن   بببو  –  ولبببه دببباء  ببب  البببوديز : )) باعبببه القببب َء وباعبببه منبببه  
 . (٘ٔ)با  ((

واللي يبدو أن اللي حدا بزهدي دار هللا على   ط ة هبلو  (ٙٔ) ّطه زهدي دار هللا هلا اال  عمال 
ال عدية هو اع مبادو علبى أ باس البالغبة وغيبرو مبن معبادم الليبة الكديمبة ال ب   بلّر الهعبل وحباالت  عدي به 

هبب( حبين ٖٛ٘ف دبّر و بلّر أحبرف الدبّر ال ب    ب عمل معبه   والمالحبظ أن الزم قبرّي )تبنه ه أو بحبر 
لّر هلا الهعل لم يلّر  عدي ه بالالم من بين األحرف ال   ي عدى ب ا   قال : )) باعه الق ء وباعه منه 

 . (ٚٔ)وباعه عليه ((
 ب  ّبالم العبرب   وقبد ورد  ي با  والحّس أن  عدية )) باع (( بالالم لمعنى البي  ال القبراء م ب عملة 

هب( يديز هلو ال عديبة إل ا ب عمل ا  ب  معبرض ٖ٘ٛبعض النصوص . والظاهر أّن الصاحب بن عباد )ت
 . (ٜٔ) ه يرو مادة )) قرى (( قال : )) وقرى  الن نه ه قريًا : إلا باَع نه ه هلِل((

اهر أن صاحب النص قد  اوى . وظ (ٕٓ)وداء    ّ اب األ عال : )) بع س الق ء : بع ه لس (( 
 . (ٕٔ)هب ( ٖٚٙبين اال  عمالين . ووا كه على للس ابن الكوطية ) ت 

هبب( علبى دبواز ا ب عمال البالم مب  بباع ب بلا المعنبى قبال : )) وقبد ٓٚٚوقد نبّص اببن الهيبومّ  )ت 
يد ... ورّبما د لت البالم مّبان )مبن( ي كبال بع بس القب َء  د ل " ِمن " على المهعول األّول على وده ال ّو

 . (ٕٕ)وبع ه لس  الالم زا دة ((
هببب(  بب  مواضبب  م عببددة من ببا قولببه  بب  ٕٗٓوقببد ورد هببلا اال بب عمال  بب  ّببالم اإلمببام القببا عّ  )ت 

 .(ٖٕ)باب النهكة على األقارب : ))  ي  و   قيمة حّكه ويرّد إليه  ضله إن ّان  يما باع له((
غ وقبببد ورد علبببى ل بببان الهك ببباء والم ّلمبببين والمه ببببرين ي ضبببا ممبببا  كبببّدم أن هبببلا اال ببب عمال  بببا  

 . (ٕٗ)م كدمي م وم ه ري م ح ى أن صاحب ّ اب )) معدم األ عال الم عدية بحرف (( عدو من الم لمات
 صنع لو

ليه معرو ًا : أ داو(( -ُصْنعًا : عمله .. و –داء    الوديز : ))صن  الق َء    .(ٕ٘)له وا 
. إل لبم  قبر المصبادر الكديمبة إليبه ببل لّبر ُدبّل أصبحاب المعببادم  (ٕٙ)وقبد  طّبه هبلا اال ب عمال 

هببب( : ))والُصببْن  ٓٓٗأنَّ  عديببة الهعببل )) صببن  (( ب ببلا المعنببى  ّببون بببب )) إلببى (( قببال الدببوهرّي )حببوالى
 .(ٕٚ)بالضم مصدُر قولس صن  إليه معرو ا وصن  به صنيعًا قبيحًا((

ردة    هلا اال  عمال داءت معّداة بب ))إلى((. من ا ما نكله ويؤيد للس أّن ّنيرًا من النصوص الوا 
هب(    م ندو عن ر ول هللا ٖٕٛابن راهويه )ت   من ُصِن  إليه معبروٌف  كبال لهاعلبه دبزاس (( :

 . (ٕٛ)هللا  يرًا  كد أبلغ    النناء ((
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يكببول: َمببن هببب( : ))  ببمعت أبببا دعهببر ٖٔٛودبباء  بب  )) معببان  األ بببار (( للقببيخ الصببدوس )ت 
 . (ٜٕ)َصَن  منلما ُصِنَ  إليه  كد ّا ه ((

وم  هلا  إننا ندد نصوصًا ُأ ر ورد  ي ا هلا الهعل ب لا المعنى مّعدى بالالم   من ا مبا دباء  ب   
ّ اب )) اله بوح ((  ب  ر بالة الحدباج إلبى الم لّبب )) أّمبا بعبد  بإّن هللا  ببارس و عبالى قبد صبن  لبس وصبن  

 . (ٖٓ)بس ((
ي هى أن الُصن     النّص  كبديم المعبروف ويبدل علبى للبس ال بياس وال كاببل البوارد ببين )) لبس  وال 

 (( و )) بس ((   وقد  كّدمت اإلقارة إلى أّن المكابل لب )) به (( هو )) إليه ((    نّص الحداج .
ن قببيس وممببا يؤيببد للببس أيضببا مببا دبباء  بب  ّ بباب )) ينببابي  المببوّدة ((  بب  روايببة )) عببن علكمببة ببب 

واأل ود بن بريد قاال أ ينا أبا أيوب األنصارّي  كلنا يا أبا أّيبوب إن هللا أّرمبس بنبّيبس إل أوصبى إلبى راحل به 
 برس إلى بابس  ّان ر ول هللا    ب ا ...((لس  ضيلة  ضلس  صن(ٖٔ ) . 

ًا    المعنى .  الصن  هنا بمعنى ال كدي   م.ومن الواضا أن بين الهضل والمعروف  قاّر
هببلا وعلببى مبنببى الببدّ ور مصببطهى دببواد  بباألمر أي ببر مببن للببس إل لهببب إلببى دببواز مدبب ء الببالم  

. أي إلبى أدبل م بمى . مع مبدًا علبى  } كُلٌّ يَجْرِي ألَجَلل  ُّسََلى {    بمعنى إلى وحمل على للس قوله  عبالى 
 . (ٕٖ)إدازة بعض الليويين الكدامى لللس

 عمال دا ز    العربية وان ّان قليال .ومما  كدم ن لص إلى أّن هلا اال   
 

 القسم الثالث
 استفسره عن

أدباز الكببا مون علبى )) الببوديز ((  عديببة هبلا الهعببل إلببى مهعولبه النببان  بببب)) عبن (( دبباء  يببه : ))  
 . (ٖٖ)ا  ه رو عن ّلا :  هله أن يه رو له . ويكال : ا  ه رو ّلا ((

نظهر بما يؤيد هلا اال  عمال ممن يونس بّالمبه  ضباًل  ومن   بعنا لّالم العرب قعرهم وننرهم لم 
 عن عدم لّر أغلب المعادم له مما يدعل هلا اال  عمال محّل نظر .

(( معبّدى ببب ) عبن ( للداللبة علبى غير أّننا ندد ابن عّباد يقير    معدمبه إلبى ا ب عمال ))   بر  
بْرُت عبن هبلا أي مبا  بهلت عبن  ه بيرو وهب   بْر ه ومبا  ه َّ طلب ال ه ير . قبال : )) يكبال   بْرُت الكبرآن و  َّ

 . (ٖٗ)ّكولس ما ا  ه ر ه ((
ْر ه عنه ((   . (ٖ٘)وأوضا من قول ابن عّباد ما لّرو الزم قرّي : )) ما ا  ه ر ه عن هلا وما  ه َّ
د ة ومن د ة أ رى يمّننا  عليل  عدية هلا الهعل بب ) عن ( ا  نادًا إلى مبا ي ضبمَّنه ))  هلا من 

ا  ه ر (( من معنى إل إّن ال ه ير هو ّقف المبراد عبن اللهبظ المقبّل   ومعلبوم أّن )) ّقبف (( ي عبدى 
القبب ء :  بببب )) عببن (( ّببباق  األ عببال ال بب   هيببد معنببى إزالببة اليمببوض عببن قبب ء مد ببول.  ا  ه ببرو عببن

  هله أن يّقف له عن  ها ه .
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هب(   ب  مدمب  البحبرين : ))   بر ... مبه ول ٘ٛٓٔولعّلنا ندد ما يؤّيد للس  يما لّرو الطريحّ  ) 
ْهر يكال : أ هرت المرأة عن ود  ا إلا ّقه ه ((  . (ٖٙ)من الَهْ ر وهو مكلوب ال ِّ

الم ه رين من الهك اء والعلماء وغيبرهم  وعلى هلا ندد ا  عمال )) ا  ه ر عن (( قا عًا    ّالم 
 . (ٖٚ). داء    ))   ا الباري (( : ))  لمَّا ا  ه ر عُمر عن للس  لم يدْد حكيكة ّّبر  عّدبًا ((

ومن المعاصرين ندد الدّ ور إح بان عبباس يبورد هبلا اال ب عمال مبن غيبر حبرج إل يكبول: )) لّمبا  
 .(ٖٛ)قة وصل ه ...((ا  ه رو عّما يدد أ برو بهّن أنباًء مونو 

 
 َملَّ عن

َمّلاًل   وُماَلاًل   وَماَللة : َ بِ َمه     بو َمبلٌّ  –داء    الوديز :)) مّل  الٌن الق َء   وعن الق ء  
 . (ٜٖ)وَمُلول ((
لببم يببرد هببلا اال بب عمال  بب  ّببالم العببرب  مببن   بعنببا دواويببن أغلببب القببعراء  ضبباًل عببن ّ ببب الليببة  

 ّدون ))َمّل(( ننرًا وقعرًا إاّل بنه ه أو بحرف الدّر ))من((.والمعادم لم نددهم يع
( م عديا بب ) من ( قال : )) ح ى َملَّ أّنر النباِس مبن  كد داء    ّالم أمير المؤمنين علّ  ) 
 .   (ٓٗ)اإلقدام ((
 : (ٔٗ)ّما داء م عّديا بنه ه    قول عبد هللا بن الزبير 

                   وكنــــذا إاا مــــا صــــاحي  مَــــل  صــــحبتي
. 

                    وبَـــــــدَّل اـــــــر اف بالـــــــا  كنـــــــذا   عـــــــلا  

. 

والقواهد على للس ّنيرة دّدًا . ويّاد يدم  أصحاب المعادم على هبلا . دباء  ب  أ باس البالغبة  
 . (ٕٗ)عل َّ ((: )) َمِلْل ه وَمِللُت منه وا  ملل ه وا  مللُت به :  برَّمت به ... وَملَّن  وَملَّ عل َّ : قسَّ 

ودبباء  بب  ل ببان العببرب  )) الَملَببل والَمبباَلل هببو أن َ َمببلَّ قببي ًا و عببرض عنببه ... َمِللببت القبب ء َملَّببة  
 . (ٖٗ)وَمَلاًل وَماَلال وَماَلَلة : برمُت به ... وَمِللُت منه أيضًا ((

ن( قبال : )) ولم يلّر صاحب ّ اب )) معدم اال عبال الم عديبة بحبرف ((  عديبة هبلا الهعبل ببب )عب 
 .  (ٗٗ)وَمِلْلت الق ء وَمِللُت منه َمَلاًل وَماَلَلة وَماَلال :   م ه وبرمت به ((

ولعّل  عدية )) الوديز (( ل لا الهعل بب )عن ( داءت ن يدة َ َلّم ه معنى اإلعبراض  ب  )) َمبّل ((  
عليبه وهبلو  بمة مبن  بمات  ولّما ّان اإلعبراض م عبّديا ببب ) عبن ( و )) مبّل ((  ضبّمن هبلا المعنبى حملبه

 هلا المعدم إل  كدمت اإلقارة إلى ما يقبه للس    الّالم على ))حهز(( .
ن ّانبت نبادرة   أو يكال إّن )) الوديز (( وقف على قواهد من ّالم العبرب  ديبز هبلا اال ب عمال وا 

   ولّما ّانت غاي ه  و ي  دا رة اال  عمال الليوّي أداز األ ل بالنادر .
 : (٘ٗ)س القواهد قول ال ن اء ومن  ل 

ــــــي  بســــــا م                      مَــــــن الحــــــريا رَبَّتــــــو  م
. 

                   إاا مــــــل  عنيــــــا ااذ يــــــوم  َ ــــــ اوراىا 

. 
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 الخاتمة

 -مما  كدم ن لص إلى ما يه   : 
ة اق ضت طبيعة البحث أن ن ير على و س أ لوب النكد ونكد النكبد واال  قب اد بالنصبوص المؤّيبد -ٔ

 والم الهة .
إن ظبباهرة ال صببحيا الليببوي ظبباهرة اق ضبب  ا النظببرة الكد ببية لليببة مببن أدببل الحهبباظ علببى الصببور  -ٕ

ال عبيرّية ال   من قهن ا حهظ ال واصل الصحيا م  النص القرعّ  وغيرو من النصوص .  ضال 
 عن حهظ الل ان من االنحراف و ط ال ييرات الّبيرة ال    عصف باللية .

دم الوديز (( من الّ بب ال ب  حاولبت رصبد الصبور ال عبيرّيبة الصبحيحة  بعبًا للمعدبم يعد )) المع -ٖ
 الو يط . غير أّنه أورد ا  عماالت ّانت محل اع راض النكاد الليويين .

إن ق مًا من االع راضات ال   ود  ا النّكاد قد  ع هوا    الحّبم علي با لودبود النصبوص ال رانيبة  -ٗ
 . المؤيدة لال  عمال الملّور

الودبببوو األ بببرى لودبببود أدلّبببة لبببم نصبببدر حّمبببًا دازمبببًا إاّل  يمبببا اطمهّنبببت ببببه البببنهس واح ملنبببا دبببواز  -٘
 .علي ا

هبببلا والببببّد مبببن اإلقبببارة إلبببى أّن البحبببث يكببب  ضبببمن  ل بببلة يكبببوم ب بببا الباحبببث  ببب  م ابعبببة ال عبببدي 
 بالحروف    المعدم الوديز ورأي النكاد الليويين  ي ا . 

 
 اليوامش

 ٙٙٔالمعدم الوديز   )حهز( :              .ٔ
 ٛٛينظر : الّ ابة الصحيحة :  .ٕ

 ٛٔٔ/ٔنظرات    أ طاء المنق ين : .ٖ

  ٗٚٛ/ٖالصحاح :  .ٗ

  ٕٙ/ٔالمحا ن واألضداد :  .٘

 ٖٗ/ٔالبصا ر والل ا ر :  .ٙ

 ٖٚ/ٔمحاضرات األدباء :  .ٚ

لا أريبد ب با الحبّث عبّديت بعلبى * قد يكال إن د   ي عدى بب ) إلى ( للداللة على معنى آ ر غير الحّث علبى القب ء   و     ا 
د بب  إلببى (( بمعنببى )) د بب  علببى ((  إّن للببس مببن وهم ببم  بب  إدببراء ))  و بب  النصببوص الم كدمببة دببواب عببن للببس إالّ 

بببالمعنى الم ببوهم علببى )) حهببز  ونحببن نكببول : إن هببلا الببوهم قببادهم  بب  مر بببة نانيببة إلببى إدببراء مببا  بب  )) د بب  إلببى ((
 .إلى((

 . ٖٚٔ/ٔا ه وقعرو : بدر قاّر ال ياب حي .ٛ
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 . ٖٕ٘المعدم الوديز :  .ٜ

 . ٕٙٔ/ٔ. ونظرات    أ طاء المنق ين :  ٕٓٔينظر : الّ ابة الصحيحة :  .ٓٔ

 . ٕٚ٘/ٕٔ. و اج العروس :  ٜٕٔ/٘ينظر : ل ان العرب :  .ٔٔ

 . ٚٛ-ٙٛ/ٔمناقب آل أب  طالب :  .ٕٔ

 . ٖٗ/ٔٙبحار األنوار :  .ٖٔ

 . ٜٕٓ/ٙمدم  البيان     ه ير الكرآن :  .ٗٔ

 . ٜٚالوديز :  المعدم .٘ٔ

 . ٖٙينظر : الّ ابة الصحيحة :  .ٙٔ

 وما بعدها . ٖ٘ٙ/ٕٓ. وينظر :  اج العروس :  ٖٚ/ٔأ اس البالغة :  .ٚٔ

 . ٜٚ/ٔالميرب     ر يب المعرب :  .ٛٔ

 .ٖٔٚ/ٚالمحيط    اللية :  .ٜٔ

 . ٔٓٔ/ّٔ اب األ عال :  .ٕٓ

 . ٓٗ/ٔ  ليب ّمال األ عال :  .ٕٔ

 . ٚٗالمصباح المنير :  .ٕٕ

 . ٛٓٔ/ّ٘ اب األّم :  .ٖٕ

 . ٖٕمعدم األ عال الم عدية بحرف :  .ٕٗ

 . ٜٖٙالمعدم الوديز :  .ٕ٘

 . ٜٚٔينظر : الّ ابة الصحيحة :  .ٕٙ

.  ٕ٘/ٕو   ٖٔ/ٔ. والكاموس المحيط :  ٕٕٔ/ٛ. وينظر : ل ان العرب :  ٕ٘ٗٔ/ٖالصحاح :  .ٕٚ
 . ٖٕٙ/ٕٔ. و اج العروس :  ٜٖٙ/ٕومدم  البحرين : 

 . ٘/ٕم ند ابن راهويه :  .ٕٛ

 . ٔٗٔمعان  األ بار :  .ٜٕ

 . ٖ٘/ٚاله وح :  .ٖٓ

 ينابي  المودة  .ٖٔ

 . ٔٛٔينظر : مصطهى دواد ود ودو الليوية :  .ٕٖ

 . ٗٙٗالوديز :  .ٖٖ

 . ٖٔٔ/ ٛالمحيط    اللية :  .ٖٗ

 . ٘ٙ٘أ اس البالغة :  .ٖ٘

 . ٖٖٚ/ٖمدم  البحرين :  .ٖٙ

 ٕٕ٘/ٜ  ا الباري :  .ٖٚ

 . ٕٖٙ/ٔبدر قاّر ال ياب حيا ه وقعرو :  .ٖٛ

 . ٛٚ٘الوديز :  .ٜٖ

 .  ٜٕٓ/ٕقرح ن ح البالغة :  .ٓٗ

 . ٖ٘ٔ/ٕٓالمصدر نه ه :  .ٔٗ

 . ٜٔٚأ اس البالغة :  .ٕٗ

 . ٙٛٔ/ٖٔل ان العرب :  .ٖٗ

 . ٕٕٔمعدم األ عال الم عدية بحرف :  .ٗٗ

 ٘ٛديوان ال ن اء :  .٘ٗ
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 المصادر
هبب( / الطبعبة األولبى / دار إحيبباء ٖٛ٘أ باس البالغبة / لدبار هللا محمبود ببن عمبر الزم قبري )تبب ٔ

 م .ٕٔٓٓال راث العرب  / بيروت / 
هبب( / الطبعبة النانيبة / دار الهّبر للطباعبة والنقبر ٕٗٓاألّم / لإلمام القا ع  محمد بن إدريبس )ت بٕ

 م .ٖٜٛٔوال وزي  / بيروت / 
هبب( الطبعبة النالنبة دار إحيباء ٔٔٔٔبحار األنوار / القيخ المدل   محمبد بباقر ببن محمبد  كب  )تب ٖ

  ٖٜٛٔال راث العرب    بيروت 

ا به وقبعرو /  ببهليف البدّ ور إح بان عببباس / الطبعبة الرابعبة / دار النكا ببة / ببدر قباّر ال ببياب حيبب ٗ
 .  ٜٛٚٔبيروت / 

هببب(  حكيببس الببدّ ور وداد الكاضبب    الطبعببة  ٖٔٗالبصببا ر والببل ا ر / ألببب  حيببان ال وحيببدّي )تببب ٘
 .   ٜٛٚٔالرابعة / دار النكا ة / بيروت / 

هب(  حكيس عببد ال ب ار ٕٙٓٔد مر ضى الزبيدي )ت اج العروس  ن دواهر الكاموس /  هليف محمب ٙ
 م .ٜ٘ٙٔأحمد  راج وآ رون / الطبعة األولى / الّويت / 

  بببليب ّ ببباب األ عبببال : الببببن الكوطيبببة محمبببد ببببن عمبببر )ت ( / الطبعبببة األولبببى / عبببالم الّ بببب / بببب ٚ
 م .ٖٜٛٔبيروت / 

 .مٜٛٙٔدار األندلس بيروت  ام ة  هب( الطبعة ال  ٕٗديوان ال ن اء :  ماضر بنت عمرو )ت ب ٛ

هبب(  حكيبس ٜٜٖالصحاح )  اج اللية وصحاح العربيبة ( /  بهليف إ بماعيل ببن حمباد الدبوهري )تب ٜ
 م .ٜٚٛٔأحمد عبد اليهور عطار / الطبعة الرابعة / دار العلم للماليين / بيروت / 

يبة / دار المعبارف / هبب( / الطبعبة النانٕ٘ٛ  ا الباري    قا صحيا الب اري / البن حدر )تب ٓٔ
 بيروت / د . ت .

هببب(  حكيببس علبب  قببيري / الطبعببة األولببى / دار ٖٗٔاله ببوح :  ببهليف أحمببد بببن أعببنم الّببو ّ  )تببب ٔٔ
 هب .ٔٔٗٔاألضواء / بيروت / 

هبب( / دار الهّبر / ٚٔٛالكاموس المحيط :  هليف مدد الدين محمد بن يعكبوب الهيبروز آببادي )تب ٕٔ
 م .ٜٛٚٔبيروت / 

ه( / عبببالم الّ بببب /  ّ٘ٔ٘ ببباب األ عبببال :  بببهليف علببب  ببببن دعهبببر ال بببعدي )اببببن الكطببباع ت بببب ٖٔ
 م .ٖٜٛٔبيروت/ 

 م .ٜٚٚٔالّ ابة الصحيحة : زهدي دار هللا / االهلية للنقر وال وزي  / بيروت / ب ٗٔ

هبب(  صبحيا أمبين محمبد عببد الوهباب وصباحبه / ٔٔٚل ان العبرب : الببن منظبور المصبري )تب ٘ٔ
 النالنة / دار إحياء ال راث العرب  / بيروت ) د.ت ( . الطبعة

هببببب (  حكيببببس: أحمببببد علبببب   ٘ٛٓٔمدمبببب  البحببببرين ومطلبببب  النيببببرين :   ببببر الببببدين الطريحبببب  )تببببب ٙٔ
 هب . ٖٛٚٔالح ين  مطبعة اآلداب   الندف األقرف 
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حكيس هاقم هب (     ٛٗ٘مدم  البيان     ه ير الكرآن : القيخ الطبر ّ  الهضل بن الح ن )تب ٚٔ
ة المعارف اإل المية   ه . ٜٖٚٔالمحال     قّر

هببب(   الطبعببة النانيببة مّ بببة ال بباند  / ٕ٘٘المحا ببن واألضببداد : للدبباحظ عمببرو بببن بحببر )تببب ٛٔ
 م .  ٜٜٗٔالكاهرة 

 محاضرات األدباء ب ٜٔ

حمبببد ح بببن آل يا بببين  الطبعبببة هبببب(  حكيبببس مٖٗٛالمحبببيط  ببب  الليبببة : الصببباحب ببببن عبببباد )تبببب ٕٓ
 م .ٜٜٗٔ  عالم الّ ب / بيروت/ ولىاال

هب(  حكيبس البدّ ور عببد اليهبور عببد الحبّس / ٖٕٛم ند بن راهويه :  هليف إ حاس بن راهويه )تب ٕٔ
 هب .ٕٔٗٔالطبعة األولى / مّ بة اإليمان / المدينة المنورة / 

يث / الكباهرة / هبب( /دار الحبدٓٚٚالمصباح المنير :  هليف أحمد بن محمد ببن علب  الهيبومّ  )تب ٕٕ
 م .ٖٕٓٓ

ّّاء / الطبعة النانية / دار القبؤون ب ٖٕ مصطهى دواد ود ودو الليوية /  هليف محمد عبد المطلب الب
 م .ٜٚٛٔالنكا ية العامة / بيداد / 

هبب(  حكيبس علب  أّببر اليهبارّي / مؤ  بة النقبر ٖٔٛمعان  األ بار :  هليف القيخ الصبدوس )تب ٕٗ
 م .ٜٜٚٔ/  إيران –اإل الم  / قم 

معدببم األ عببال الم عديببة بحببرف :مو ببى بببن محمببد المليببان  األحمببدي   الطبعببة األولببى دار العلببم ببب ٕ٘
 م . ٜٜٚٔللماليين   حزيران 

 م .ٜٜٛٔالمعدم الوديز: مدم  اللية العربية    الكاهرة / الطبعة األولى / الكاهرة / ب ٕٙ

د ال بيد    حكيبس محمبود  با وري وعببد الحميبد الميرب     ر يب المعبرب : ناصبر البدين ببن عببب ٕٚ
 م  ٜٜٚٔم  ار/ الطبعة األولى / مطبعة أ امة بن زيد   حلب 

 مناقب آل أب  طالب / البن ق ر اقوبب ٕٛ

طبعببببة اآلداب   الندببببف األقببببرف نظببببرات  بببب  أ طبببباء المنقبببب ين / محمببببد دعهببببر الّربا ببببّ  / مببببب ٜٕ
 م . ٖٜٛٔ

نهببّ   حكيببس  ببيد علبب  دمببال اقببرف / الطبعببة األولببى / دار أ ببوة ينببابي  المببودة : للكنببدوزي الحببب ٖٓ
 هب .ٙٔٗٔللطباعة والنقر / 

 


