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اآلداب جملة فصلية علمية حمكّمة تصدر عن جامعة األنبار بواقع جملة جامعة األنبار للغات و-١

عددين يف السنة، تنشر البحوث من اجلامعات واملؤسسات العلمية احمللية والعربية واألجنبية، يف 
  اآلداب واللغات احلية.

) للهوامش ١٢) للمنت و(١٤يقدم الباحث البحث مطبوعا يف نسختني يكون حجم اخلط (-٢
   خبط تاميةاخل
)simplified Arabic (وخبط  العربية،) للبحوث باللغةTimes New 

Roman اجلهات.) من مجيع ٢.٥(ومبسافة  منفردة،) للغات األخرى ومبسافات  
تكون البحوث املقدمة للنشر مكتوبة وفق املناهج العلمية البحثية املتعارف عليها ويرفق مع كل -٣

  املفتاحية.كلمة لكل منهما مع الكلمات )املائة(ليزية حبدود حبث مستخلصني باللغتني العربية واالجن
) صفحة مع األشكال والرسوم واجلداول والصور ٢٥يزيد عدد صفحات البحث على ( ألّا-٤

أما املالحق فتدرج بعد ثبت املصادر  ذلك،وتستوىف مبالغ إضافية من الباحث ملا زاد على  واملراجع،
  فقط.ال تنشر وإمنا توضع لغرض التحكيم علما أنّ املالحق  واملراجع،

مع مراعاة دقة حتريكها االلكترونية، يرجى طبع اآليات القرآنية وعدم نسخها من املصاحف -٥
  لغويا.

تعرض البحوث على حمكمين من ذوي االختصاص لبيان مدى أصالتها وصالحيتها، وال تعاد -٦
  البحوث إىل أصحاا سواء نشرت أو مل تنشر. 

  ل الباحث على نسخة واحدة من العدد الذي ينشر فيه حبثه.حيص-٧
  ينشر يف الة يعرب عن وجهة الباحث (الباحثني)، وال يعرب بالضرورة عن وجهة نظر الة. ما-٨
حتتفظ الة حبقوق نشر البحوث احلصرية وفقًا لقوانني حقوق الطبع وامللكية الفكرية الدولية -٩

  باس أو إعادة النشر ألي مادة منشورة يف الة إلّا مبوافقة خطية من الة.وال جيوز النقل أو االقت

 ضوابط النشر



   

 ت البحث  اسم الباحث  الصفحة 

وسام جعفر مهدي   م.د. 1

 التميمي 

 الثنائيات المتضادة في الشعر 

 بنية التكوين ورؤيا التشكيل 

 مقاربة نقدية في شعر عمرو بن لجأ التيمي

١ 

أحمد حسن   - البراعة األدبية في كتابة السيرة الغيرية   العزيز عواد  عبد أ.م.د. أحمد 20

 الزيات أنموذًجا 
٢ 

 ٣ الدالالت الّسيكولوجية للّون في معلّقة زهير بن أبي سلمى  م.د سندس قاسم عبدللا  56

80 
 م.م. يسرى محيسن علي

أ.د.فراس عبدالرحمن احمد  

ار  النجَّ

 ديوان عبدالرحيم بن احمد بن علي البرعي اليماني

 ( للهجرة 803المتوفى سنة )
 "دراسة موضوعية" 

٤ 

 عبدالفتاح مالك الجوعاني دالل  103
 أ.د. علي مطر الدليمي 

 األساليب البالغية ودورها في التعبير النبوي 
)ت:  ه( 926في منحة الباري للسنيكيُّ

٥ 

 مقاصد بشير مهدي  141

 أ.د. رميض مطر حمد 

التغاير وفاعلية التحول في السياق القرآني )دراسة تطبيقية  

 في شواهد بديع القرآن ( 
٦ 

 م.د. كمال عبد ناصر  181
الواقعية في شعر أبي الحسين الجّزار المصري )  

 )) دراسة تحليلية(( هـ( 679ت
٧ 

 م.د. مها فواز خليفة 223
الحال والمقام في ضوء أساليب البيان )شعر مسكين  

 الدارمي اختياراً( 
٨ 

 محمد شاكر محمود جاسم  245

 أ. م. د. عبد للا حميد حسين

جهود األشموني النحوية في توجيه األسماء المعربة في 

 كتابه توضيح التوضيح 
٩ 

712  
 نور فايق دهام الراوي 

أ. م. د. أحمد صفاء عبد 

 العزيز العاني 

التطبيقات الصرفية في ضوء المناهج التجديدية  
 المنهج الوصفي والمنهج المعياري أنموذًجا  - الحديثة

١٠ 

 محمد كريم عبدللا  290

 للا جميل أ. م .د. ظافر خير

ِعلّة الّلبِس أو االلتباِس في كتاب شرح الملوكّي في 

 التَّصريف البن يعيش 
١١ 

 أ.م. د. هديل  رعد تحسين 310
الشعر الوارد في رسالة الغفران:    ألفاظ الحركة  في

 دراسة معجمية 
١٢ 

 أحمد محمد ظاهر  337

 أ. د. مصطفى كامل أحمد 

طرائق ضبط المفردات في معجم مشارع اللغة ليوسف  
هـ( دراسة  812بن إسماعيل بن إبراهيم )ت بعد 

 تطبيقية 

١٣ 

 جبار علي زيدان  351

 أ. م. د. إسراء صالح خليل

دية لميرك  األدلَّة اللغوية في  كتاب شرح الشَّمائل المحمَّ

 هـ( 930شاه الشيرازي )ت بعد 
١٤ 

 عذراء داود سليمان  376
 أ. د. مصطفى كامل أحمد 

باب الثاء من كتاب )منهاج الفالح في التعريف 

واالصطالح( ألحمد نزهت الرهاوي القسطنطيني 

 دراسة وتحقيق  - هـ( 1192)ت

١٥ 

 المحتويات  



 محمد عبد صالح حسين  413

 رافد حميد سويدانأ. م. د. 

رفيَّة لألفعاِل المعتلَِّة بحرٍف واحٍد في كتاِب   األبنية الصَّ

 هـ( 933اإلصباح البن هالٍل الحلبي )ت 
١٦ 

 عمر زاهد محيسن  437

 أ. د. جاسم محمد سهيل

باب الضمائر في شرح قالئد التعريف في علم التصريف  

لشرف الدين أحمد بن محمود بن عمر الَجندي  

هــ(، دراسة وتحقيق 669)ت:  

١٧ 

 م. م. كامل إبراهيم كامل هديب  447
أحرف الجواب في القرآن الكريم وعالقتها بأحرف  

 االستفهام 
١٨ 

 محمد وطبان عيد  469

 أ. د. ليث قهير عبد للا

اللغة ليوسف   توظيف الشاهد القرآني في معجم مشارع
هـ( من حرف  812بن إسماعيل بن ابراهيم )ت بعد 

 الغين إلى نهاية حرف الالم 

١٩ 

م. د. عبد المطلب نجيب شهاب   481

 أحمد

التصحيح اللغوي عند المعاصرين )كتاب تذكرة  

 -أنموذًجا –الكاتب( 
٢٠ 

 هشام عبد الستار وحيد - 1 497

 أ.م.د. عنان جميل لويس  - 2

The Poetics of the Mundane in Frank 
O’Hara’s Selected Poems 

٢١ 

 م. اوس نصري حمد  523
A Pragma-Stylistic Analysis of Selected 
Siegfried Sassoon’s Poems ٢٢ 

 م.م قصي خلف حسين 544
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Suffering and Crisis of Identity in Elif 
Shafak’s Honor 
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 نور عزيز عبد - 1 584

 د. مجيد محمد مضعن - 2

Domestic Abuse in Caryl Churchill's The 
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 مروان صالح عباس - 1 598

 د.جمعة قادر حسين - 2

Rhetorical Move Analysis of Iraqi Post 

Graduate Students' MA Linguistics Thesis 
Abstracts 

٢٦ 

 شيماء محمد احمد - 1 617
 د. الن علي سعيد - 2
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Approach to Trauma in Hosseini's The 
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٢٧ 

632 
 نور سالم عيدان - 1

 ا.د. اسماء خلف مدلول - 2
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Psychoanalytic Reading in Stanley 
Kunitz's Selected Poems 

٢٨ 
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 د.لمياء احمد رشيد - 2
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٢٩ 

666 
 مريم اسعد عبد - 1
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 دراسة معجمية: رسالة الغفرانفي  الشعر الوارد الحركة  في لفاظ أ
Vocabulary of movement in the poetry contained in the Epistle of 

Forgiveness: A lexical study 

 .م.د. هديل رعد تحسين الدراجي  أ 
 قسم اللغة العربية  –كلية التربية للبنات  –جامعة االنبار  

 
 ملخص ال 

لفاظ الحركة في رسالة الغفران بحسب نظرية  أ  تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على  
ساس توليد  أواالعتماد على منهج جديد يقوم على     وإحصائهالفاظ  ألواستقراء تلك ا  ،الحقول الداللية

ومن    ،كأنه منقول من معجم واحد  يجده القارئ نصًا متكامال متماسكاً   ،نص واحد من عدة نصوص
ويهتم بإيضاح   ،والمعجم هو الذي يدرس اشتقاق اللفظة ،المعروف أن هذه الدراسة تعتمد على المعجم

لفظة كل  صيغة  ،معنى  لكل  شواهد  السياقي  ، ويعرض  المعنى  ا     ،ليوضح  على  فقد  البحث  حتوى 
فر فيها حيث الداللة  و وكان لألفعال النصيب األ  ،بما يدل على معنى حركي  اختصتمجموعة ألفاظ  

هتدي  وتلك الفروق ي    ،داللية بين كل منها في المعنى واالستعمال  وهناك فروق   ، على الحدوث والتجدد
   .ليها اعتمادا على السياقإ

 .غفران   –داللة    –رسالة  –حركة   –فاظ لأ الكلمات المفتاحية:
Abstract 

Summary After the intention was established to study the words of 

movement in the Message of Forgiveness according to the theory of 

semantic fields, and extrapolating and enumerating those words and relying 

on a new approach based on the generation of one text from several texts, the 

reader finds it as an integrated and coherent text as if it was transferred from 

a single lexicon.  A group of words that were specific to indicating a kinetic 

meaning, and verbs had the greatest share in them as they indicate 

occurrence and renewal, and there are semantic differences between each of 

them in meaning and use, and these differences are guided to them 

depending on the context. 

Keywords:   vocabulary–amouement- message- indication- remission. 
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 الُمَقدمة 
  ، والصالة والسالم على أشرف خلقه وخاتم رسله  ، الحمد هلل الذي خلق اإلنسان وعلمه البيان        

)صل محمد  وسلم  ى سيدنا  عليه  بالضاد  ( هللا  نطق  من  الغر  ،أفصح  أصحابه  أجمعين  آله    ، وعلى 
 .ديه وسار على نهجه إلى يوم الدينالميامين ومن أهتدى به

ت  إف  :وبعد العربية  اللغة  أعد  ن  من  لفظية  ثروة  وأغناها  اللغات  التعبير    ،قدم  في  ومرونة  قدرة  وأكثرها 
تقرت فيها على  والريب في أنها قد مرت بمراحل من مراحل التطور قبل أن تصل إلينا واس  ،والتصوير

 .لهاكما توسعت الدالالت تلبية لحاجة أه ، ضوابط في صياغة الكلمات والجمل
عجمات العربية بنوعيها معجمات  ندر منها من الم  ام  النصوص قد نقلت دون التصرف فيها إالوهذه  

المعاني  ،لفاظاأل اإللمام    ، ومعجمات  في  تكمن  عرضها  وطريقة  الدراسة  هذه  من  المرجوة  والفائدة 
مادة  ،األلفاظ بمعاني   كل  في  مجتمعة  المعجمات  اعتماد  يكن  اعت  ،ولم  تحديد  فقد  في  بعضها  مدت 

فعال  محاولة الكشف عن نظرة العرب لأل  ، بحسب الوضوح والدقة ووجود المعنى الحركيداللة اللفظ  
اللة اللغوية تتحقق  سبق يتضح لنا أن الد   وفي ضوء ما  ، تعاملهم مع البيئة وما يحيط بهاوكيف كان  

الداللة الخاصة بالكلمة في التركيب واتخاذها  :  أي   ،لفاظ اللغوية مقترنة بتركيب معينمن اجتماع األ
من أهم   ألنها؛  فاظ الحركةوقد تم أخترت أل ،عاة أحوال المقاليدل على قيمتها مع مرا  فيه موقعًا معيناً 

النص اللغوي المعبر   ويترك آثره في ،تعبير عن المعنىكما أنها تعد طريقًا من طرق ال ،ةمالمح الحيا
  .نماط التركيبية المدرجة فيها كما تتنوع األ ،وتنوع دالالتها ،عنها

إليها توصلت  التي  النتائج  بأهم  بحثي  فيها    ، وختمت  أرى  التي  التوصيات  من  بمجموعة  أعقبته  ثم 
العامة الحركة  ألفاظ  لموضوع  وتكملة  من   ، إضافة  ومراجعه  البحث  مصادر  تعددت  كتب    وقد 

 .التي كان لها الفضل في إثراء هذا البحثالمعجمات والغريب في اللغة 
من هللا عز وجل أن يكون هذا    وأرجو    ، فالكمال هلل وحده  ،الكمالدعي لهذا البحث  وفي الختام ال أ

   .البحث نواة لمعجم حركي في رسالة الغفران
 (منهج البحث)

األ - صن لفاظ  استخرجت   ثم  الكتاب  من  الحركة  على  علىفالدالة  حقول  تها    وأبرزت   ،شكل 
   .العالقات داخل كل حقل

 .مادة هذا البحث من المعاجم جمعت -
 .بحسب موضوعاتهالفاظ إلى تصنيف هذه األعمدت  -
 .التي وردت في البحث إلى سورها اآلياتعزيت  -
 .حاديث من كتب السنةخرجت األ -
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 .دب العربيوكتب واأل بيات الشعرية من كتب الدواوينخرجت األ -
 ( أهمية البحث)

  ( و )جاء وأتى  (اليه مجموعة من الدارسين أن ألفاظ )أرسل وبعث  ما ذهب أكدت هذه الدراسة  
ال أن البحث كشف بعد استقراء الشواهد من آيات  على سبيل المثال أنها مترادفة إ   (و)فجر بجس 

   .داللية بين كل منها في المعنى واالستعمال اً وحديث نبوي وأبيات شعرية أن هناك فروققرآنية 
رفية في الداللة وذلك أنها تشير إلى  خر إذ تؤثر الصيغ الص دورًا آكذلك كان للمستوى الصرفي   -

على ما يالئمه  من خالل الشواهد الواردة فهو يستعمل المعنى الدال على التجدد الدالالت الدقيقة 
مما زاد في بيان مغزى    ،التي توحيه:  الصيغةويستعمل المعنى الدال على الثبوت    ،من الصيغ

   .النص وفحواه 
   .ونسأله التوفيق والصواب في ديننا ودنيانا ، خر دعوانا أن الحمد هلل الذي هداناوآ

 التمهيد 
 تعريف موجز بأبي العالء ورسالة الغفران 

فهي رسالة    ، ومصادر دراسات النقد األدبّي القديم  جواهر األدب العربي  رسالة الغفران هي أحد 
  ، مسرح البشر فيها يكون الجنة والنار ، نثرية في رداء روائي نقدي ولسان فلسفي يجسد كوميديًة إلهية

آفقد جسّ  العالء  أبو  الدين والعلم  ه راءد فيها  الشعوب وفنونها  ،واألخالق  ، في  ب رسالة  كت  ،وطبيعة 
متطي جواد رسالته الخيالية التي حاور فيها  بن القارح الذي جعل منه فارسًا يرسالة ا الغفران ردًا على 

 .دباء واللغويينالشعراء واأل
الشعراء    هؤالءومن    ،ر قالوهاثم يصف الذين دخلوا الجنة وقد غفر هللا لهم بفضل أبيات شع   

ويروي أيضًا تفاصيل    ( النابغة الجعديو –و حسان بن ثابت و لبيد بن ربيعة  ي سلمى  هير بن أبز )
يم ر في طريقه على النار    ثم  ،هميلتقي  نلقائه برضوان خازن الجنة ومسامراته للشعراء واألدباء الذي

من الشعراء الذين يعدهم    عدداً ويذكر   ، ينعمون بنعيم الجنة وخيراتهاالذين  شعراء  الويحّدث عددًا من  
وعمرو بن     الشنفري و  المهلهل و  عنترة بن شداد  و  ر بن برد  بشاامرؤ القيس و )وهم     من أهل النار 
   (.كلثوم وغيرهم

المحاورات التي أجراها ابن القارح مع الشعراء في    وهذه  ، ثم يعود الى الجنة وما فيها من نعيم
الرحلة  :ى قسمين قد قسمت عل،  العالم اآلخر والتي تخيلها في رسالته التي يسرد فيها    :قسم  وهي 

لى ابن القارح دون  وقسم الرد:  وهو كان حديثًا مباشرًا موجهًا إ  ،يتسلسل فيها الزمنلم  و حداث  األ
 .1ضمنيات 
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  إذ ،  قاضي حلبمير ابن القارح قد تاب على يد  ألن األف  (سالة  الغفرانأما سبب تسميتها )بر 
الجنة به  يدخل  لكي  الغفران  صك  الصك  ،أعطي  هذا  أضاع  القارح  ابن  فعندما طلب منه    ، ولكن 

صلى هللا  )فرفض رضوان إدخال ابن القارح الجنة لوال سيدنا محمد    ،رضوان الصك لم يجده معه 
 2.دخله الجنةالذي أ (عليه وسلم

 : اسمه ونسبه -
حمد بن داود بن مطهر بن زياد بن ربيعة بن  عبد هللا بن سليمان بن محمد بن أ  هو أحمد بن

النعمان  بن  أسحم  بن  أرقم  بن  أنور  بن  لجماله  ،الحارث  بالساطع    ، والتنوخي،  انيوالقحط  ،ويلقب 
العالء    ،والمعري  أبو  إ3وكنيته  النعمان وتقع ف،  والمعري نسبة  بالقرب من  لى معرة  الشام  ي بالد 

ولد في شهر ربيع األول    (،لنعمان بن بشير األنصاري )رضي هللا عنهمنسوبة إلى ا  زر حماة وشي
، نشأ وترعرع وطلب العلم في مسقط رأسه  4هجرة  بمعرة النعمان  ة وستين وثالثمئة من ال عام ثالث

أصابه الجدري في أول نشأته في السنة الثالثة أو الرابعة من عمره وعلى    ، وكان من بيت علم كبير
ألنه ألبَس حين أصيب بالجدري  ؛ال أذكر من األلوان سوى األحمر    :إثره عميت عيناه فكان يقول

  .5ثوبًا مصنوعًا بالعصفر  
 شيوخه  -

وقيل إنه نظم الشعر وهو في الحادية عشرة من    ،تلقى أبو العالء المعري تعليمه على يد والده
سعد    : وفي رحلته إلى حلب التقى نخبة من العلماء الذين تتلمذوا على يد ابن خالويه ومنهم  ،العمر

النحوي الذي أخذ منه شعر المتنبي ويحيى بن مسعر الذي أخذ منه اليسير من علوم السنة،  وتنقل  
ة عاد  من الهجر   383  بعد ذلك بين طرابلس والالذقية وأنطاكية من أجل االستزادة من العلم وفي عام

  ، للهجرة  398لى بلدته وظّل فيها خمسة عشر عامًا إلى أن قرر السفر إلى بغداد عام  إ  مرة أخرى 
 .6وفي هذه المدة  لم يأخذ المعري علمه من أحد  

 تالميذه   -
ا الكثير من طالب  العالء  أبي  العلم واألتلمذ على  بو  أ)منهم:  دب  لعلم ممن عال شأنهم في 

وألف    (،وأبو الخطيب التبريزي   ،نباري وأبو صقر األ  ،ندلسي وأبو الخطاب بن حزم األ  ،وخينم التالقاس
حيثيات أبي  حري عن  أوج الت)  :راء المعري وفلسفته مثل ودراسات عن آكتباً   نمعاصري الالعديد من  

المعري  البديعي  ،العالء  المعري ) و  (ليوسف  العالء  أبي  حسين  ، مع  العالء)و    (لطه  أبي  ،  رجعة 
 .  7لى غير العربية إكما ترجم كثير من شعره  ( لعباس محمود العقاد

 مؤلفاته   -
   :وهي ،جمع ياقوت الحموي  كتب أبي العالء وفهرسها في معجم األدباء
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المتنبي وشرح بعض أشعاره  ،معجز أحمد ) الحماسة  ،حديث عن  ديوان  السقط  ،شرح    ، ضوء 
إقليد    ، رسالة الهناء  ، رسالة المالئكة  ،رسالة الفغران  ، رسالة الصاهل والشاحج  ،شرح لديوان سقط الزند

الحرة  ،األيك والغصون   ،الغابات الراح    ،تاج  اللزوم    ،ذكرى حبيب  ،خماسية  الوليد    ،رحلة    ، عبث 
  ، األلغاز  ، مجد االنصار  ، مثقال النظم  ، زجر النابح  ،ملقي السبيل  ، الالمع العزيزي   ،الفصول والغابات

 . 8  ( مال يلزملزوم  ، امع األوزانج
 

 وفاته  -
توفي المعري في أوائل شهر ربيع األول من سنة تسع وأربعين وأربعمائة عن عمر ناهز ستا  

سنة   قبر   9وثمانين  على  رثاءه  أنشد  مات  لما  العالء  أبا  أن  على  أجمعت  العلماء  آراء   وأغلب   ،
 . 10شعراء ال يقل عددهم عن سبعين شاعرًا  

 
 لفاظ االنتشار والتفريق أ ول / القسم ال 

 ( فيض –فجر   –خرق   –)جرى 
   :جرى  -أ

 قاال فليس يساوي بعد ذاك ع  ...  ت هللا ملككمخذوا ملككم، ال ثبّ 
 11وما جرى  سبيلي قبل عير  وا وخلّ 

ي َقال    . ْيء  الشَّ َياح   اْنس  َوه َو  ٌد،  َواح  َأْصٌل  َواْلَياء   َوالرَّاء   يم   َوَجْرًيا    :اْلج  َجْرَيًة  َيْجر ي  اْلَماء   َجَرى 
 .12ْنَسان  ْجر يَّا، َوَذل َك َأنَّه  اْلَوْجه  الَّذ ي َيْجر ي ف يه  اإْل  اًنا. َوي َقال  ل ْلَعاَدة  اإل  َوَجَريَ 

ْرَيَة هذا الماء،    :وذكر الجوهري  َجرى الماء وغيره َجْريًا وَجَريانًا، وَأْجَرْيت ه  أنا،  يقال: ما أشّد ج 
وم ْرساها(   م ْجراها  هللا  )بسم  تعالى:  وقوله  وأْرَسْيت  13بالكسر.  السفينَة  َأْجَرْيت   من  مصدران  و    ،هما 
ف يَنة، صفة    : ما ابن سيده فقالوأ  ،14)َمْجراها وَمْرساها( بالفتح، من َجَرت  السفينة وَرَسْت  َواْلَجار َية: السَّ

َجَرى اْلَفَرس     .15غالبة، َوف ي التَّْنز يل: )َحَمْلَناك ْم ف ي اْلَجار َية( َوف يه: )وَله  الجوار  المنشئات ف ي اْلَبْحر(  
َجار   َو  َفه  َوَجَرَياًنا  َجْرًيا  يّ   ،َوَنْحو ه   َرق ْسط  السَّ َقاَل  يم   اْلج  ب َفْتح   يم   فَ   :واْلَجْري   اْلج  َكَسْرَت  اْلَهاَء  َأْدَخْلَت  إ ْن 

َدار  َأْو اْست َواء  َوَجَرْيت  إَلى َكَذا َجْرًيا  :َوق ْلتَ  ْرَيًة َواْلَماء  اْلَجار ي ه َو اْلم َتَداف ع  ف ي اْنح  َراًء    َجَرى اْلَماء  ج  َوج 
 .17َكاَنت َحاله كحاله  :  َوي َقال جرى فاَلن مْجرى فاَلن 16، َقَصْدت  

والسياق الداللي في النص يشير    ، إذ نالحظ أن الحركة تتم بنوع من السرعة في الفعل جرى 
تقضي   وكيف  االموية  الدولة  مصرع  الثاني،  الوليد  مصرع  وهي  االمور  في  االنحدار  سرعة  الى 

 .الحروب األهلية على دولة قوية لها ماض مجيد من الفتوحات واالنتصارات
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    :خرق  -ب

 وغرفة تخرقها الّرياح      وما العيش إال القفل والمفتاح 
 18ال صخب فيها وال صياح 

الثوب شققته  : َخَرْقت   األرض  ، إذا  أقصاها  ،وخرقت  بلغت  حتى  قطعتها  َوالرَّاء     ،19إذا  فالخاء 
اأْلَْرَض  َخَرْقت    : َفي َقال  وع ه .  ف ر  َيْرج ع   َذل َك  إ َلى  َوَجْوب ه ،  ْيء   الشَّ َمْزق   َوه َو  ٌد،  َواح  َأْصٌل  َأْي  َواْلَقاف    ،

ْبت َها. وَ  : األرض  الواسعة َتَتَخرَّق  ف  ،20إ َذا َجاَبْتَها   اْخَتَرَقت  الرّ يح  اأْلَْرَض:  ج  يها الرياح  وجمعها  والَخْرق 
يَدة، َوقيل ليَنة   ،21خ روٌق   من المجاز: خرقت المفازة: قطعتها  و ،  22سهلة َفه َو ضد   :  وريح َخر يٌق: َشد 

: َتَخلََّلْتها ،23حتى بلغت أقصاها  َجر  ، َوه َو َمْصَدٌر ف ي اأْلَْصل  م ْن  24واْخترَقت  الخيل  َما َبْيَن الق رى َوالشَّ
بَ  م ْن  َقَطْعت ه    :  اب  َخَرْقت ه   إَذا  خرقا  ،25َضَرَب  ْيء  ومزقه  :َوالشَّ العزيز26شقَّه  التنزيل  لن    :  وفي  }إ نَّك 

 .27تخرق اأَلْرض َولْن تبلغ اْلجَبال طوال{ 
الشق بمعنى  )خرق(  المذكور  الشاهد  في  الفعل  االستقامة    ،داللة  الى  تشير  السياق  وداللة 

ويرون أن السالمة    ، االصالح ويخشون على أنفسهم من الفتن  ال يستطيعون فبعض الناس    ،والديانة
من اجل استمرارية    ،يصف فيها مكان منعزل بغرفة تخرقها الرياح  ،العزلة واالبتعاد عن الناسهي  

قد تكون حركة   ،الرتباط الفعل باألمور الخارجة عن ارادة اإلنسان وداللة الحركة تكون معتدلة  ،الحياة
   .من أجل العبادة والمغفرة أهمية األمر رجوع األنسان معنوياً  ،سريعة أو بطيئة غير محددة

 فجر  -ت
ودان لم يتسربلوا      أناخوا فجّروا شاصيات  كأنَّها   28رجاٌل من الس 

الظ ْلمَ  اْنف َجار    : اْلَفْجر  َذل َك  م ْن   . ْيء  الشَّ التََّفت ح  ف ي  َوه َو  ٌد،  َواح  َأْصٌل  َوالرَّاء   يم   َواْلج  َعن   اْلَفاء   ة  
َوم ْنه    . ْبح  اْنف َجار الص  اْلَماء   اْنَفَجَر  َسائ ال ،  29:  اْنَبَعَث  ر:  َفْجرًا،  و   ،30وتفجَّ بالضم  أْفج ر ه   الماء  َفَجْرت  

أي والمنفجر  :فاْنَفَجَر،  فاْنَبَجَس.  بالمدة   :والقرحة  ،انهارت  :اْلب ْئرو   ،31المنجبس   :بجست ه    ،32انفجرت 
   .واسعاً  شق الشيء شقاً  :يأ ، 33﴾ وفجرنا األرض عيونا﴿ :وفي قوله تعالى

سائالداللة   )انبعث  البيت هي  في  المستفادة    (،الفعل  الداللة  وهذه  واالنتشار  التفريق  داللتها 
 اي نظرت إليك وإلى غيرك.   :إنما كانت بمشاركة العناصر السياقية المصاحبة وهي شاصيات

 
 فيض  -ث

 يفيض وع دَّ من آل اللَّعين الّرجيس 
 حتَّى يفيض الفم منه على 
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راب القليس    34نمرقتيه بالشَّ
ْمع     ،35من ذلك فاض الماء    ، ثم يقاس عليه  ،جريان الشيء بسهولة  :الفيض وفاَض الماء  والدَّ

َفْيضًا وف ي وَضًة وف ي وضًا وَفَيضاناً  َيفيض  واْستفاَض،    ،36َتدفََّق   َجَرى وقيل:  ونحوهما  الخبر   و فاَض 
 شاع.   :أي

منتشر أي  مستفيض،  حديث  الناس   : وهو  وَفَيضاناً   ،37في  وَضًة  ساَل  وَفْيض  حتى  كث َر   :
  .39  (ترى أعينهم تفيض من الدمع)  :وفي قوله تعالى ،38كالوادي

بكثرة  الفعلداللة   الدفع  الشاهد  ابرهة    ،في  القليس وهي  كنيسة  الشراب الى  ويقصد بانتشار 
وهذه الحركة تكون بجميع االتجاهات وأن    ،داخل صنعاء والبعض يعد القليس الرتفاع بنايتها وعلوها

   .الحركة تمت بإرادة اإلنسان
 الفاظ السقوط واللقاء والنزول  القسم الثاني /

 ( وقع–هوى   –لقى –قذف –رمى   –رجم   )
   :رجم -أ

 40وقد بلغت رجمها أو تزيد        ثمانون ألفًا، ولم أحصهم
بالح جارة  : الرَّْجم   ياطين    :والر ج وم    .القتل  : والرَّْجم    .الرَّْمي   الشَّ بها   ت ْرَمى  َرَجْمت ه    ،41التي  ي َقال: 
َمْرجوم َو  بَها،   والر ج وم  ،42َرَمْيت ه   :  َأي   ،َفه  يْرمى  الَّت ي  التنزيل43الن ج وم  في  َماَء    : وجاء  السَّ َزيَّنَّا  )َوَلَقْد 

 ) ير  ع  ْم َعَذاَب السَّ ين  َوأَْعَتْدَنا َله  َياط  ْنَيا ب َمَصاب يَح َوَجَعْلَناَها ر ج وًما ل لشَّ ن  النَّب يّ  َصلَّى هللا  َعَلْيه   وَ ، ع44الد 
ْمَهاَوَسلََّم َقاَل:     ، أقم عليها حد الرجم وهو الرمي  ، أي:»َواْغد  َيا أ َنْيس  إ َلى اْمَرأَة  َهَذا، َفإ ن  اْعَتَرَفْت َفاْرج 

 .  45بالحجارة حتى الموت  
ومّدى السرعة    ، والسرعة غير محددة بها  ، وبشكل تقدميمام  تقدمية الى األداللة الفعل تكون  

   .والبطء يحدده السياق
 رمى  -ب

 حتى دنوت إذ الّظالم دنا لها         فظللت أرعاها، وظلَّ يحوطها 
 46فأصبت حبَّة قلبها وطحالها           فرميت غفلة عينه عن شاته

يء             الشَّ َنْبذ  حجر  47الرمي:  من  يدك  من  َشْيء رميته  وكل  َرْميًا،  َيْرم ي  رمى  َأو  ، 
َو َرم ّي، َفإ ذا ألقيت َشْيئاً  وجاء   ،49وأرميته م راماًة ور ماءً   ،48َعن َشْيء قلت: أرميت ه َعنه  إرماءً   سهم َفه 

 ) يل  جّ  م ْن س  َجاَرة   ب ح  ْم  )َتْرم يه  التنزيل  الشريف قال رسول هللا )صلى هللا    ،50في  الحديث  وما ورد في 
ْدل  م حررة  مْن  َرَمى ب سهم  في سبي)  (:عليه وسلم    .51 (ل  هللا َفه و َله  ع 

 قذف   -ت
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 52فارٌس، في كفّ ه للحرب نار           كشهاب القذف يرميكم به  
ْهم  والَحَصى والكالم  : الرَّْمي  بالسَّ قذف الشيء يقذفه    :يقال  ،ويدل  على الرَّمي والطَّرح  .الَقْذف 

بق وَّة   َقْذفـًا به   رمى  فالحاذ ف     ،53إذا   . وقاذف  حاذف   بين  هم  يقال:  بها.  الرمي   بالحجارة:  والَقْذف  
بالحجارة  والقاذ ف   وقذف    ،54بالعصا،  باللؤلؤ.  قّذاف  وهو  الجواهر،  يقذف  البحر  المجاز:  ومن 

قاذفة القنابل( ف ي  )  وذكر المحدثون   ،55المحصنة. وأقيم عليه حّد القذف، وقذفت بنا المفازة المقاذف 
مَّع وَن إ َلى    .56طائرة أعدت لقذف القنابل على اْلَعدو   :الطيرانساَلح   وجاء في التنزيل العزيز ))اَل َيسَّ

 ))    . 57اْلَمََل  اأْلَْعَلى َوي ْقَذف وَن م ْن ك لّ  َجان ب 
فهو يصف شهاب القذف هي النار التي يرمى    ،القذف في الشاهد هو الرمي بقوة  الفعلداللة  

وداللتها في السياق التهديد   ،مكان معّينوتكون حركة الشخص محددة وإلى   ، بها البحريون في الحرب
    .والترهيب
 لقي -ث

 58دنانيرًا تفر من البنان          ألقى الّشرق منها في ثيابي 
  كانوا َلقًى؛ واألصل أّن قوًما من العرب    : ء الطَّريحيوالشَّ   ،طرحته ونبْذت ه إلقاءً    : لقيت الشيءأ

الم لَقى   ذلك  فيسمَّى  في لقوَنها،  فيها،  هللا  َعَصْينا  ثياب   في  َنط وف  ال  قالوا:  للطَّواف  البيَت  أَتوا  إذا 
ثمَّ خيَّم   ،59َلًقى اأَلْرض  أوتاده ف ي  أثبت  َعَصاه :  أْلقى  تعالى  ،60َوقيل:  َأنَباء  )) :ومنه قوله  م ْن  َذل َك 

َوَما   إ َليَك  يه   ن وح  ك نتَ اْلَغْيب   َوَما  َمْرَيَم  َيْكف ل   ْم  َأي ه  َأْقاَلَمه ْم  ي ْلق ون  إ ْذ  ْم  َلَدْيه  نَت  إ ْذ    ك  ْم  َلَدْيه 
م ونَ     .61( (َيْخَتص 

أي الشمس وغاب  :والسياق الداللي يقال ألقي الشرق   ، في الشاهد هي حركة النزول  فعل داللة ال
والحركة هنا تكون في    ،مسها باليد  ال يمكنلشمس بدنانير  عليه من ضوء ا  يتساقط  ماالشرق شبه  

   .وغالبًا غير محددة ألنها ليس بإرادة اإلنسان وداللة الفعل داللة معنوية فقطجميع االتجاهات 
 هوى   -ج

 62كأنَّها رشٌأ في البيت مطروف         تجلّ لتني إذ أهوى العصا قبلي
يًّا وَهَويانًا واْنَهَوى   ،بالفتح   ،َهَوى   .يدل  على سقوط  :الَهو ي   يًّا وه و  َسَقط م ن فوق  إ لى      :َيْهو ي َهو 

ّوة  ،كل  َمْهواة  ال ي ْدَرك  َقْعر ها  :  والهاوية    .َألَقْيَته من فوق   :  أَْهَوْيت ه إ ذا   :يقال   ،  ه و  وأَْهواه    ،  َأسفل    : واله 
ْيء يهوي هوياً   ،63كّل َوْهَدة عميقة  ْيء هوياً ،64إ ذا خر من علو إ َلى سفل  وهوياً   َوهوى الشَّ :  وهوياناً   الشَّ

  ، مضى وأسرع  : َوف اَلن ف ي الّسير  ، اْنَقضْت   :هوت اْلعَقاب على صيد  : ي َقالسقط من علو إ َلى سفل،  
ْيء  ،َوَيده َواْرَتَفعت  :للشَّ َواْلَمْرأَة   :  هوة صعد وارتفع وهويا وهواءلرجل  َوا  ،امتدت  َولَ   :هلك    ، دَهاثكلت 
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َتَعاَلى ف ي التَّْنز يل اْلَعز يز }فأمه هاوية{ وصدره َهَواء خال والطعنة هويا فتحت فاها    ،َوبَها فسر َقْوله 
م  َوالرّ يح هويا  .66( (َوالنَّْجم  إ َذا َهَوى )) :ومنه قوله تعالى ،65دوت  : هبت َواأْل ذن :ب الدَّ

سفل  الفعلداللة   إلى  علو  من  سقط  )عنترة  ،هو  الشاعر  يصفها  التي  الحركة  قوة    ( داللتها 
والده   بضربهبعقاب  عقاب   وبدأ  أسوء  ومعاقبته  والقوة    ،بالعصا  بالسرعة  محددة  الفعل  في  فالحركة 

 .تكون من مسافة قريبة وداللتها مرتبطة باإلنسان 
 وقع  -ح

يف وقع قضيب وال وقع ذاك ا وبين يفري فرينا        فلم أر مغل  67لسَّ
ق وعًا: سَقطَ  :ومنه ،َوَقَع علـى الشيء           وَوَقَع الشيء  من يدي كذلك. وَوَقَع   ،َيَقع  َوْقعًا وو 

وَوقَـَّعْت: واب   الدَّ وَوَقَعت  ؛  َسَقَط  يقال  وال  باأَلرض،  بل  وَوقَـَّعْت   الـمطر   اإل  وَوَقَعت    ، َبرَكْت   :َرَبَضْت. 
دة  ، َوقََّعْت   :وقـيل ، والَمكان  الم ْرَتف ع     ،68اطمَأّنت باأَلرض بعد الريّ   مشدَّ ْرب  بالشيء  والَوْقع : وْقَعة  الضَّ

أو الرَّقيق   الم ْطم ع   حاب   ، والسَّ الَجَبل  تعالى  ،69من  وح ي    :ومنه قوله  م ْن ر  ف يه   َوَنَفْخت   ْيت ه   َسوَّ ))َفإ َذا 
ينَ  د  م في ) : وما ورد من كالم العرب قولهم ،70( ( َفَقع وا َله  َساج  (  وَقع القو   .  71َسلى َجَمل 

  : قضيب   ()وقع القضيبفي الشاهد السقوط وسرعة الحركة مع لمح بداللة ثانية    داللة الفعل 
يكون    واد  كانت فيه وقعة في الجاهلية بين كندة وبين بني الحارث ابن كعب فكيف لهذا المائق أن

والوقوع يكون من مكان مرتفع إلى منخفض ويكون بشكل    ،قتل في قضيب وسقط في إهابة لخضيب
   .ومكراً  جدا مصاحبة قوة حينما يوقع إنسان إنسانًا غدراً والحركة في هذا الفعل سريعة  ، مستقيم تقريباً 

 
 ألفاظ االرتفاع والصعود والظهور  :القسم الثالث

 ( نزع –عرج   -طلع  –)ظهر  
 ظهر   -أ

 72يظهر في الرض ربش قبل أن        ولقد أغدو بشرٍب أنفٍ 
ـــيء  الخــف يّ   :والّظهور   .: خالف  البْطن  من كلّ  َشْيء  الظَّْهر ــ   ،  ويدل  على قــّوة وبروز  ،ب د و  الشَّ

ْطح السَّ وعلى  الحائط  على  فوقه  :  وَظَهَر  الشيء  ، صار  على  وعاله  :وَظَهَر    : والم ظاَهَرة   ، إ ذا غلبه 
بين  ،  73المعاونة  قصدالفرق  وبغير  بقصد  يكون  الظهور  أن  والبدو:  االظهور  تقول  ثم  ،  فالن  ستتر 

لذلك   :ظهر يقصد  لم  وإن  فالن  أمر  ظهر  ويقال  للظهور،  قصده  على  هذا  اْلمظهر      ،74ويدل 
ْيءَ   ،75المصعد  ، وما ورد  77، وظهر تبين وبرز بعد الخفاء 76َبيََّنه    : َوَأْظَهَره  َّللاَّ  َعَلى َعد وّ ه . َوَأْظَهَر الشَّ

)أنزل القرآن على    :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :  في الحديث الشريف عن ابن مسعود قال
 78(.ولكل حد مطلع  ، وبطن ، لكل آية ظهر ، سبعة أحرف
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الخفيالفعل   داللة   الشيء  وظهور  البروز   البطيئة    ،هو  الحركة  البيت  في  السياق  وداللة 
، واتجاه الحركة يكون من االسفل  يشبهها بظهور العشب وربشت األرض كث َر ع شبها واختلفت ألوانه

   .إلى األعلى وببطء خارج عن أرادة اإلنسان 
 طلع  -ب

 79طلعا فإذا بالبدر قد            وقفت للبدر ترقبه
َطَلَعت  الشمس والقمر والفجر والنجوم َتْطل ع  ط ل وعًا   .على ظهور  وب روز يدل   :الطـ لـ وع          

طال عةٌ  فهي  وَمْطل عًا  الشمس  : والَمْطل ع    .وَمْطَلعًا  عليه  َتْطل ع   الذي  الشمس  يقال  .الموضع  طلعت   :
وَمْطَلًعا،   تطلع    ط لوًعا  الذي  الموضع  أراد  كسر  ومن  المصدر،  أراد  الالم  فتح  ومن   ،80منه   فمن 

  :َوَأْطَلَعْت النَّْخَلة  ب اأْلَل ف    ،81المجاز: طلع علينا فالن: هجم. وطلع عنا: غاب. وطلع فالن من بعيد 
م ْطل عٌ  َي  َفه  َطْلَعَها  ق يلَ   ،َأْخَرَجْت  َأْيًضا  ،م ْطل َعةٌ   :َور بََّما  العزيز قال    ،82َطاَلتْ   :َوَأْطَلَعْت  التنزيل  ومن 

((   :تعالى وب  ْمس  َوَقْبَل اْلغ ر  وما ورد في   ،83))َفاْصب ْر َعَلى َما َيق ول وَن َوَسبّ ْح ب َحْمد  َربّ َك َقْبَل ط ل وع  الشَّ
ل ما )أ   :أمثال العرب قولهم  .84أْطَلَع َضب  َذَنَبه ( وَّ

بم   الفعل داللة   الشاهد  ببطفي  الحركة  يحدد  وهنا  الخروج  انتظار  عنى  بعد  القمر  بظهور  ء 
حركة    وترقب،   ارادة    ، حصرا  ظهوره وتتبع  بغير  وتتم  جانبي  بشكل  تكون  الفعل  هذا  في  والحركة 
   .لفترة زمنيةوالسياق يدل على االنتظار  ،اإلنسان

 عرج  -ث
جوا أ   تقف بكم أسج          صحبنا عرَّ

 في سيرها معج   مهريٌَّة دلج 
  طالت بها الر ِّحل

جوا كلُّهم   85والهمُّ يشغلهم          فعرَّ
وَيْقز ع،  86َصَعدَ   :أي  ،وَعَرج يعر ج ع روًجا  .االرتقاءالع روج:   اأْلَْصَمع ي: مر فالٌن َيْهزع  َقاَل   ،

يداً   َيعر ج، َوه َو َأن يعدَو عدواً   :  َأي إذا اْرَتقى.    لَدرجة والسلَّم َيْعر ج ع روجًا:َعَرَج في او    ،87  َأْيضاً   َشد 
َوم ْنه عرج ب الروح    ،88في رجله َفَخَمع ومشى مْشيَة الع ْرجان وليس بخلقة  : إذا أصابه شيءوَعَرَج أيضاً 

 : كما ورد في كالم العرب ،90َوف ي التَّْنز يل اْلَعز يز ))تعرج اْلَماَلئ َكة َوالروح إ َلْيه (( 89صعد بهما   :َواْلَعَمل
 مؤمال كشف ماالقيت من عوج             أسير خلف ركاب النجب ذا عرج 

 .91فما على عرج في ذاك من حرج                وإن بقيت بظهر الرض منقطعا
تكون بإرادة اإلنسان لبلوغ    وغالبًا ما    ،في الشاهد ليس االرتقاء وانما عدوًا شديداً   الفعلداللة  

معين قوة  ،مكان  يتطلب  شاق  أمر  ف  ، وهو  الفعل  أن معنى  نجد  جاء  إذ  لكنه  ماديًا  ليس  الشاهد  ي 
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ابو العالء المعري بذكر الشاعر نفسه الخالد في نار جهنم عند مقابلته    ما ذكرهوهذا    ،لداللة معنوية
 .إياه في الحوار الجهنمي

 نزع  -ج 
 92هلل ذاك النَّزع، ال الن اس        فإذا نزعت عن الغواية، فليكن 

يء ، ء  ييدل على َقْلع ش :النَـّزع   وانتزعته أسرع وأخف، وفّرق سيبويه بين   ،َأْنز ع ه َنْزعاً  َنَزْعَت الشَّ
فقال واْنَتَزَع  ونَزع  : اْنَتَزعَ   : َنَزَع  االْست الب   : اْسَتَلَب  نحو  كان على  وإ ن  موضعه  عن  الشيء   ، 93حّول 

ها، أي يَء عن    ،94جذب وَتَرها    :وَنَزَع عن المر ُنزوعًا: انتهى عنه. وَنَزَع في القوس: َمدَّ نَزع الش 
قلعه أزاله  مكانه:   موضعه،  عن  له  وحو  العزيز   ،95وجذبه،  التنزيل  في  هَِّي  )):جاء  َفإَِّذا  َيَدُه  َوَنَزَع 

رِّينَ  لِّلنَّاظِّ عائشة  ،96((َبْيَضاُء  هللا    وعن  قالترضي  هللا    :عنها  رسول  على  األعراب  من  ناس   قدم 
  : فقال رسول هللا ،قبلن  لكنا وهللا ما  :قالوا ،نعم  :أتقبلون صبيانكم ؟ فقال :فقالوا ()صلى هللا عليه وسلم

 .97أَو أْمل ك إن َكاَن هللا َنَزع من قلوب ك م الرََّحمَة(  ))
والسياق الداللي في الشاهد هو يجعل المعاني آخذاً    ،على حركة السرعة واالنتقال  الفعل داللة  

وهما المجون والزهد حتى    ، السامع باالنتقال من نسيب الى مدح  ال يشعربعضها برقاب بعض بحيث  
   .صارا كأنهما فن واحد

 ألفاظ البلوغ والمجيء  :القسم الرابع
 ( وصل  –ورد   –)بلغ 

 بلغ   -أ
ماء مجدنا وسناءنا  98وإن ا لنبغي فوق ذلك مظهرا!      بلغنا الس 

صول إلى الشيء   :البلوغ   وقد ت َسمَّى الم َشاَرَفة  ب لوغًا    .إذا وَصْلَت إليه  : َبَلْغت  المكانَ   : تقول   ،الو 
يبلغ بلوغا  .المقاَربةبحقّ    الشيء  بالشيء  ، وصل وانتهى  ،وبلغ  وَتَبلََّغ  أنا وبّلغته  إ لى    :وأبلغته  وَصَل 
ه  م راد 

َتْبل يغاً   ،99 وَبلََّغه  إ ْبالغًا  ه َو  تعالى100وَأْبَلَغه  قوله  التنزيل  في  يَن    :،جاء  َوالَّذ  اْلَحقّ   َدْعَوة   ))َله  
ط  َكفَّْيه  إ َلى اْلَماء  ل َيْبل َغ َفاه  َوَما ه   ْم ب َشْيء  إ الَّ َكَباس  يب وَن َله  َعاء   َيْدع وَن م ْن د ون ه  اَل َيْسَتج  ه  َوَما د  َو ب َبال غ 

 )) َضاَلل  ف ي  إ الَّ  االستسقاء  ،101اْلَكاف ر يَن  حديث  في  ورد  إ لى  )كما  َوَباَلًغا  ق ّوًة  َلَنا  َأنزلَت  َما  )واْجَعْل 
  )) ين   . 102ح 

فهنا سعي فكري فضال    ،السرعة في بلوغ الجنةوداللتها في السياق    ،هي الوصول   الفعلداللة  
   .عن كونه فعال حركيا

 ورد  -ب
ي ِّف      ولقد وردت الماء لم يشرب به  تاء إلى شهور الص   بين الش 



 
 

 
321 
 

 

 2022والثالثون /  السادسالعدد:  

 

 ISSN = 2073-6614  pp: 310-336 واآلداب مجلة جامعة االنبار للغات 

E-mail: aujll@uoanbar.edu.iq 

 

ف              إال  عواسل كالمراط معيدًة   103باللَّيل مورد أي ٍِّم متغض ِّ
ْرد   ْرداً   :الو  و  الماء  يردون  الذين  القوم  سّمي  حّتى  كالمهم  في  ذلك  كث ر  ثّم  الماء  من    ، الحظ  

الوارد كثير  وماء  أْوَراٌد  الناس  :والجميع  إال  َير ْده   لم  الواردة  ،إذا  والناس  :وكثير  السباع  وردته  إذا 
البلد. وورد علّي كتاب سّرني مورده. وهو حسن اإليراد. وتوّردت    ،104وغيرهم  المجاز: وردت  ومن 

، 105وأوردت علّي ما غّمني. ووردته الحّمى الخيل البلد. وهو يتوّرد المهالك. وورد عليه أمٌر لم يطقه.  
اَلف  اإْل ْصَدار   يَراد  خ  َدر  َواإْل  اَلف  الصَّ ْرد  خ  د    ، َفاْلو  ود    :َواْلَمْور د  م ْثل  َمْسج  ر  ع  اْلو  اْلَماَء    ،َمْوض  َوَوَرَد َزْيٌد 

َو َوار دٌ  َيٌة ب الْ   ، َفه  ْرٌد َتْسم  رَّاٌد َوو  َتْعب د وَن م ْن     : وجاء في التنزيل.106َمْصَدر  َوَجَماَعٌة َوار َدٌة َوو  ))إ نَّك ْم َوَما 
 .107د ون  َّللاَّ  َحَصب  َجَهنََّم َأْنت ْم َلَها َوار د وَن((  

أي هذا المكان لخالئه  :وهي مناسبة لداللة السياق  ، داللة ورود الماء من اللفاظ الحركة البطيئة
)كالمراط( السهام    ،الذئاب العاقدة أذنابها  (يوجد اال )العواسلمن موارد الحياة وتأخر نزول المطر ال  

   .التي تمر معاودة اللورد مرة بعد مرة ؛ لخلو المكان
 وصل   -ت

 108لتبدل وصلها وصاًل جديدا        صرمت اليوم حبلك من كنودا 
واًل   ص  الشيء و  إ لى  الشيء   لَوَصَل  وَبَلغه  وَتَوصَّ إ ليه  انتهى  شيٍء     ،109إ ليه  اللَّْيث: كلُّ  َقاَل 

ُوْصَلة  َبينهَما  َفَما  بَِّشْيء،  الَفْصل    ،110ات صل  خالُف  التنزيل111الَوْصُل  في  جاء  َسَنُشدُّ )):،  َقاَل 
إَِّلْيُكَما   ُلوَن  َيصِّ َفاَل  ُسْلَطاًنا  َلُكَما  َوَنْجَعُل  يَك  بَِّأخِّ اْلَغالُِّبوَن(َعُضَدَك  اتََّبَعُكَما  َوَمنِّ  َأْنُتَما   ،112(بِّآَياتَِّنا 

َلة( َلة َواْلمْسَتْوصِّ يث: )َأن النَّبِّي صلى هللا َعَلْيهِّ َوسلم لعن اْلَواصِّ  .113َوفِّي الَحدِّ
الشاهدة    الفعلداللة   المجيءفي  حركة  )صرمت  ،هي  بالفعل  انقطع  (فجاء  ثم    ،اي  ومن 

المجيء بشيء جديد   الخلقالوصل  المعنوي    ، وهو نقيض  بمعناه  لم يرد إال  الفعل  أن  حيث نالحظ 
   .نتقالالوهو ا

 الفاظ الدفع والضرب  :القسم الخامس
 ( عتل -ضرب  –دفع )

 دفع   -أ
 114فنمسي على ما خيَّلت ناعمي بال      فليت دفعت الهمَّ عّني ساعة 

. ودافع هللا عنك المكروه دفاعًا       ال   115َدَفْعت  عنه كذا وكذا دفعًا ومدفعًا، أي: َمَنْعت  ، الدَّ
ْيء    َية  الشَّ ٌد َمْشه وٌر، َيد ل  َعَلى َتْنح  ومن المجاز: فالن مدقع مدفع: وهو    ،116َواْلَفاء  َواْلَعْين  َأْصٌل َواح 

اْلَقْوم  ف ي اْلَحْرب  َو )تَ   ،117الفقير الذي يدفعه كل أحد عن نفسه  ْم َبْعًضا   :  َأيْ ،َداَفَع(  ه    ، 118َدَفَع َبْعض 
َكَذا  :َوي َقال َمَكان  إ َلى  يْدفع  إ َلْيه    :َطر يق  اْلموضع  ،َيْنَته ي  َواْلَقْوم  :َوَعن  َعنه   ب مرَّة  :  َرحل    ، َجاء وا 
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ْيء ب ق وَّة   :َوالشَّ وأزاله  العزيز  ،119نحاه  التنزيل  لفسدت    :وفي  ب َبْعض  َبعضهم  النَّاس  هللا  دفع  ))َوَلْواَل 
  .120( (اأَلْرض

  ما يكون ودفع غالبا    ،في الشاهد تدل على الحركة بقوة وتكون تقدمية إلى األمام  الفعلداللة  
   .محدد بقوة الن داللة الموقف ال يتطلب البطء

 ضرب    -ب   
 121يا عدي ًا لقد وقتك الواقي         ضربت صدرها إليَّ وقالت

ْرب  يَقع على جميع األعمال ومن ذلك    .وفي األرض، وفي سبيل هللا  ، َضْرب في التجارة    ، الضَّ
رب في األرض تجارًة وغيرها من   : َضربت ضرًبا إذا أوقعت بغيرك ضرًبا، ويستعار منه ويشبَّه به الضَّ

ْرب  .خرج فيها تاجرًا أو غازياً   :رب فالن في األرض ضربًا وضرباناوض  .الّسفر اإل سراع في    :والضَّ
ير ضربً ،  122السَّ يْضربه   ضربه  مصدر  َوه َو  َوَغيره  للسيف  وف  َمْعر  ْرب:  المجاز:  و   ،123ا َوالضَّ من 

إذا أفسد عليه أمرًا أخذ فيه. وضرب القاضي على يده: حجره. وضرب الدهر بهم  :ضرب على يده
العزيز،124ضرباناً  التنزيل  إ َذا     :وفي  ْم  ْخَوان ه  إل   َوَقال وا  وا  َكَفر  يَن  َكالَّذ  َتك ون وا  اَل  آَمن وا  يَن  الَّذ  َأي َها  ))َيا 

ْم  َضَرب وا ف ي اأْلَْرض  َأْو َكا ْنَدَنا َما َمات وا َوَما ق ت ل وا ل َيْجَعَل َّللاَّ  َذل َك َحْسَرًة ف ي ق ل وب ه  ن وا غ زًّى َلْو َكان وا ع 
يٌر((  َبص  َتْعَمل وَن  ب َما  َوَّللاَّ   َوي م يت   ي ْحي ي  وفيه:    ،125َوَّللاَّ   األحوص  بن  عمرو  فعلن  )وحديث  فإن 

)ما ضرب    : ، وما ورد عن السلف قولهم126مبرح(    فاهجروهن فى المضاجع واضربوهن ضربا غير
 .127( والبعد عن هللا ،عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب 

والمقصود   ،في الشاهد يدل على الحركة والفاعل هنا مجازي والمراد هو الجسم كله الفعلداللة 
   .هو ليس شيئًا ماديًا وإنما شيء معنوي 

 عتل  -ت 
يار كأنَّه            128حبشيُّ داجنٍة يخرُّ ويعتلي   ومقي ٍد بين الد ِّ

وتذهب به إلى حبس أو عذاب وال يكون    ، أي: تجّره إليك  ،أن تأخذ بتلبيب رجل َفَتْعت َله    :لَعْتل  ا
ّدة  وش  بجفاء   إاّل  ُجلَ و  ،129َعْتاًل  الرَّ َوَنَصرَ   :َعَتَل  َضَرَب  َوَباُبُه  َعنِّيًفا  َجْذًبا  التنزيل  130َجَذَبُه  وفي   ،

يم    ))  :العزيز ذ وه  َفاْعت ل وه  إ َلى َسَواء اْلَجح  قال    صلى هللا عليه وسلم  الرسول الكريم    أما قول  ،131 ))خ 
 . 132  ( )ك ل  ع ت ل  َجوَّاظ  م ْسَتْكب ر :

الشاهد     الفعل  داللة الوراء الحركة  في  إلى  إلى االعلى    ،وإلى مكان م حدد  ،تكون  وقد تكون 
   .وهنا يشبه مشي المقيَّد والغراب يوصف بالتَّقييد لقصر نساه ،األسفلوإلى 

 الفاظ متفرقة :القسم السادس
 ( غرف –دنا   –روح  )
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 روح   -أ
 روح بمحصوٍر من الصوت الغب ت

 133وجنَّت جنونًا من دالٍث مناخةٍ 
 ( َرَواح ،ت ر يح  )روح 

الليل      إلى  مس  الشَّ زوال   لدن  من  رواحاً   ،الّرواح   بالعشيّ   :يعني  ، رحنا  والعمل    ، السير 
راحوا معنى:  في  القوم  الغداة   :والَمَراح    .وترّوح  من  كالَمْغَدى  منه  أو  إليه  تروح   الذي    .الموضع 

ب ل بالعشّي ي رم حها، وفي لغة: ي هريحها، َهراَحها هراحةً  راحة: رّد اإل  باح وهو    .واإل  واح  نقيض  الصَّ والرَّ
وقيل للوقت  واح    : اسم  ي    : الرَّ َعم ْلنا   :وَتَروَّْحنا  .الَعش  َأو  الوقت  ذلك  في  ْرنا  في    ،134س  وجاء 

َلْيَماَن الرّ يَح  )):التنزيل نّ  َمْن َيْعَمل  َبْيَن  َول س  غ د و َها َشْهٌر َوَرَواح َها َشْهٌر َوَأَسْلَنا َله  َعْيَن اْلق ْطر  َوم َن اْلج 
)) ع ير  ْقه  م ْن َعَذاب  السَّ كما وصفت  الروح في الحديث   ،135َيَدْيه  ب إ ْذن  َربّ ه  َوَمْن َيز ْغ م ْنه ْم َعْن َأْمر َنا ن ذ 

نها تسل كما تسل الشعرة من العجين  أوتصعد وتهبط و   ،وتجيء وتذهب  ،تكفننها تصفد و بأالشريف  
وح م ْن أمر  َربَّي َوَما أوتيتم م ن العلم اال َقل يال) :فلما نزل الوحي قال وح  ق ل الر    .136  ( َويسأل َنَك عن الر 

السير ويكون بقصد ألننا نكون قاصدين موضعًا معينًا، وقد تتم الحركة في الفعل    الفعلداللة  
   .تتم بسرعة أو ببطء

 دنا   -ب
 137حتى دنوت إذ الّظالم دنا لها       فظللت أرعاها، وظلَّ يحوطها 

نيا هي الق ْرَبى إلينا    ،  القرب  :الدنو ماء  الد  ْبر يل من م َحمَّد    ،138وكذلك السَّ َقاَل اْلفراء: ثمَّ َدنا ج 
ًدا َوَقاَل الّزجاج: معنى دنا  ،َفَتدلَّى َكَأن اْلَمْعنى ثمَّ تدلى َفَدَنا، َوَهَذا َجائ ز إ ذا َكاَن اْلَمْعنى ف ي اْلف ْعَلْين  َواح 

َن الْ  د، أل  : قد َدَنا فالٌن م نّ ي وَقر ب   ،َمْعنى َأنه َقر َب َفَتَدلَّىَفَتَدلَّى َواح    ، 139َأي زاَد ف ي الق ْرب َكَما تقول 
َفَتَدلَّى((   :وجاء في التنزيل  َدَنا  َدَنا  :)كما ورد في الحديث الشريف  ،140))ث مَّ  إنَّ الرَّج َل إذا َقاَم ي َصلَّي 

 وقال:  ( َفمَا َيْلف ظ  من آية  إال َيَقع  في َجْوف  الَملك    ،اه  َعلى ف يه  الَملك  َيسَتمع   الق رآَن، حتى أنه  َيَضع  فَ 
َواكَ )  . 141  (َفَطب ن وا َما ه َنالَك َوحبَّ َعليَّ السَّ

القرب  الفعلداللة   هو  الشاهد  األمام  ،في  إلى  تقدمية  معي  ،والحركة  مكان  بقصد  ن  ويكون 
وهذا مناسبة للسياق فالبيت    ، انتظرها  :مرتبط بقوله )أرعاها( أي وهذا    ، السرعة  ال يتطلب والقرب غالبًا  

      (.الساهر يرعى النجوم )يترقبها هو يذكر الصائم هو يترقب الشمس يعني أن تغيب وكذلك 
 غرف   -ت

 142غرف اإلبريق منها والقدح           ذات غوٍر، ما تبالي يومها 
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بالَيد    الماَء  َغْرف َك   : اغت راف كَ   :والَغْرفة    ،وبالم ْغَرَفة  الَغْرف  َأْصٌل   ،143َقْدر   َواْلَفاُء  َوالرَّاُء  اْلَغْيُن 
َأْغرُِّفهُ  َوَغْيَرُه  اْلَماَء  َغَرْفُت  َمْصَدُر  َفاْلَغْرُف:  َتَتَباَيُن،  َبْل  َتْنَقاُس،  اَل  َكلَِّمُه  َأنَّ  إِّالَّ  يٌح،  َغْرًفا.    َصحِّ

ومن المجاز: خيل غوارف ومغارف:    ،144ُيْغَرُف. َواْلَغرِّيُف: اْلََجَمُة، َواْلَجْمُع ُغُرفٌ َواْلُغْرَفُة: اْسُم َما  
وناصيته الفرس  غرف  وغر ف  غرفًا.  بأيديها  الجري  جز هما   : تغرف    حديث   في  ورد  وما  ،145إذا 

بُّوَن َأْن ُأرَِّيُكْم َكْيَف َكاَن َرُسوُل َّللاَِّّ َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلََّم َيَتَوضَّ   الوضوء اْبُن َعبَّاٍس: َأُتحِّ ُأ؟  َقاَل َلَنا 
َفجَ  ُأْخَرى  َأَخَذ  ُثمَّ  َواْسَتْنَشَق،  َفَتَمْضَمَض  اْلُيْمَنى  هِّ  بَِّيدِّ َغْرَفًة  َفاْغَتَرَف  َماٌء  فِّيهِّ  بِّإَِّناٍء  بَِّها  )َفَدَعا  َمَع 

َدُه اْلُيْسَرى، ُثمَّ  َيَدْيهِّ، ُثمَّ َغَسَل َوْجَهُه، ُثمَّ َأَخَذ ُأْخَرى َفَغَسَل بَِّها َيَدُه اْلُيْمَنى، ُثمَّ َأَخَذ ُأْخَرى َفَغَسَل بَِّها يَ 
، ُثمَّ َنَفَض َيَدُه، ُثمَّ َمَسَح بَِّها َرْأَسُه َوُأُذَنْيهِّ، ثُ  مَّ َقَبَض َقْبَضًة ُأْخَرى مَِّن اْلَماءِّ َقَبَض َقْبَضًة مَِّن اْلَماءِّ

النَّعْ  َتْحَت  َوَيٍد  اْلَقَدمِّ  َفْوَق  َيٍد  بَِّيَدْيهِّ  َمَسَحَها  ُثمَّ  النَّْعُل،  َوفِّيَها  اْلُيْمَنى،  َعَلى رِّْجلِّهِّ  َصَنَع َفَرشَّ  ُثمَّ   ، لِّ
  .146بِّاْلُيْسَرى مِّْثَل َذلَِّك( 

تدل على حركة اإل  الفعل داللة   الشاهد غرف  إلى األمام ويكون لغرض  في  تقدمية  فيه  نسان 
مادي   شيء  هنا  والغرف  وأسفلها  أعالها  االماكن  كل  إلى  الحركة  في  االتجاه  يكون  ثم  ومن  معين 

 .واالنتشاروهذا مناسبة السياق وهو غرف الخمر باألبريق والقدح داللة على الكثرة  ،وليس معنوي 
  :منها ،ضمن المتفرقاتفي  وردت  التي من األلفاظوهناك الكثير 

 رقم الصفحة  نوعها لفاظ الحركة أ ت
 10 البروز والظهور  أبرز 1
 19 فولاأل أفل 2
 108 االنتهاء  نقضى ا 3
 69 التوجه واللجوء  بدا 4
 68 التطاير  تصدع  5
 23 السوق  جر 6
 77 لفاظ الحشر أ حضر 7
 44 الدخول وااللتقاء  دخل 8
 107 التطاير  ذرأ 9

 84 ما كان عاماً  ذهب  10
 44 رسالاإل رسل 11
 188 السجود والركوع  سجد 12
 146 السوق  سحب 13
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 الخاتمة 

تسعى   تركيبية  مادة  المعجمية  الحضارةإالدراسة  بأفعال  القيام  الدراسة    ،لى  مصادر  وتتعدد 
أساسيين وحديثها  :وهما  ،بمصدرين  قديمها  اللغوية  القران    ، المعاجم  وتفاسير  اللغوية  الفروق  وكتب 

وهذا  وذلك بالسير مع داللة المصطلح في االستنباط والتصنيف    ،الكريم وكتب شروح الحديث والشعر
يؤدي   القديمة  إالتكامل  المصطلحات  ببعض  لحقت  التي  الهفوات  وتجاوز  التصحيح  هي  غاية  لى 

المتأخرة  المعاجم  بجمع    ،وتداركتها  تهتم  ومرتكزات  مبادئ  لها  العربية  علوم  أحد  هي  الدراسة  فهذه 
وتهتم   والحقائق  و األ  باشتقاق المعلومات  المعاألفاظ  وتعدد  المعنوية  ودالالتها  خالل    ، نيبنيتها  فمن 

   :الدراسة نلتمس االتي
ين -1 كان  المعري  أن  البحث  في  لي  حشده تبين  طريقة  وفي  اعتمدها  التي  األساليب  في  وع 

   .للنصوص الشعرية والنثرية

 78 سوار اعتالء  السدود واأل سرت 14
 42 أتجه سلك 15
 67 السوق  سوق  16
 82 الطيران  طار 17
 188 السير السريع واالستباق  طواف  18
 27 الدعوة والقرب  عال 19
 25 الرجوع والعودة  عود 20
 82 الذهاب  غرب  21
 198 االلتقاط  قبض 22
 31 اللمس والتقليب باليد  مسح 23
 103 التجاوز نفذ 24
 80 لفاظ التمايل أل نكس  25
 84 الهجرة والسفر  هجر 26
 171 الفرار  هرب  27
 40 الفرار والهزيمة  هزم 28
 27 حركة الكواكب  يدأب  29
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لداللتي التهديد  وبذلك وردت    ، وردت األلفاظ بأصناف معينة من الناس كالمسلمين والكافرين -2
   .للمشركين والتبشير للمسلمين

من   -3 األلفاظ  داللة  في  التأثير  ونجد  الكريم  بالقرآن  وتأثرها  األلفاظ  في  اإلسالم  أثر  نلتمس 
 .خالل التشابه في وظيفتها في الشكل والداللة

األ -4 بهتداول  جاءت  الذي  السياق  حسب  الكالم  في  واستخدامها  هذه    ،لفاظ  عن  يعبر  فهو 
للمفردة الواحدة    واختالفهاكثرة المعاني    يفسرهما وهذا    ،األلفاظ وفقًا للسياق وبما يخدم النص

   .وجميعها تصلح لهذا السياق ،حيانًا تعطي أكثر من معنىأفالكلمة 
ولوفرة المعاجم في التراث العربي بشكل مستفيض كان من دوافع دراسة مفردات هذا البحث  

 .مخالً  يراً ال يكون قصأو   العرض طوياًل ممالً   ال يكون أ بالحاجة  ما يفيواالقتصار على 
 

 التوصيات  
دراسات   -1 إجراء  على  الجاد  بالعمل  البحث  ونحوية يوصي  داللية  موضوعات  على    ؛ حديثة 

نقدية   ومباحث  ومحاورات  مسامرات  حوت  فقد  واتساعها  المادة  لغزارة    واستطرادات وذلك 
واالهتمام بها    (نحوية –داللية  –صوتية    –خيالية تمكن الباحث من دراستها دراسة )صرفية  

   .خذها بعين االعتبارأو 
نماط  بداعي واألبداعي لذا من الضرورة دراسة العالقة بين التفكير اإل إرسالة الغفران تفكير   -2

 .نمية التفكير قدرات الطالب في ت مما يطور ، وتطوير نمط المعرفة ،الداللية في اللغة
دور  -3 حوت  الغفران  ضوء    اً كبير   اً رسالة  في  المستنير  الفكر  نصت في  الشريعة    ما  عليه 

اللغوية  اإل النصوص  في  والفقهي  الديني  الجانب  تناول  المهم  فمن  أساليب  من  سالمية 
   .الواردة

 
 الهوامش 

 

1 - www. Wikiwand.com  اّطلع عليه بتصرف.   
 170  :النظرات والعبرات للمنفلوطي :ينظر  - 2
    18/25 : سير أعالم النبالء للذهبي :ينظر  - 3
    1/116 :عيان ينظر: وفيات األ- 4
   157/ 1 (:عالم )للزركليينظر: األ - 5
   .47 -41  -32 (: ي ز مصادر ثقافة أبي العالء )خنا 6
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   .129 (:ليه )عبد العزيز الميمنياإأبو العالء وم  - 7
  11 :أبو العالء المعري  :وينظر،  9/146  : معجم االدباء - 8
   39/ص 18/ج24 :عالم والنبالءاأل - 9

   18/42  :المصدر نفسه- 10
 .205والعقد الفريد:   ،293:دب رب في فنون األينظر: نهاية األو  ، 1/146 :رسالة الغفران - 11

 .  1/448 :اللغة مقاييس  - 12
   41 (: يةآسورة هود)  - 13
 .6/2301: الصحاح - 14
   7/504  :المحكم- 15
 .1/97 :المصباح المنير  - 16
 .1/99 :الوسيطمعجم   - 17
   :اقوال االمام الزاهد سفيان الثوري()سحر العلم واالدب  : وينظر ، 1/173 :رسالة الغفران - 18

265 
 4/149 : العين - 19
 2/172 مقاييس اللغة: - 20
   4/1466:الصحاح- 21
 .523/ 4 :المحكم : ينظر  - 22
 .1/241: ساس البالغةأ - 23
 .75/ 10 :سانلال:ينظر- 24
   .1/167 :المصباح  : ينظر- 25
 1/229  :الوسيطالمعجم  - 26
 37 (:ية  آ)سراءسورة األ- 27
 265 : ينظر ديوان طرفةو  ،101 :رسالة الغفران - 28
   4/454:مقاييس اللغة  - 29
   .7/395: المحكم - 30
 2/240المزهر:   31
   .154/ 1:الوسيطالمعجم  - 32
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   12 :سورة القمر - 33
   .55/ 2 :ديوان الشريف الرضي :ينظر و  ،1/81(:داب الجنآرسالة الغفران ) - 34
 7/65  :العين- 35
   .8/233المحكم  - 36
   .3/1099: الصحاح - 37
   .1/650:ينظر القاموس المحيط  - 38
   83 : المائدة - 39
 189 :ينظر ديوان الفرزدقو  ،202 :رسالة الغفران - 40
   119/  :6العين  - 41
   11/38 : ينظر تهذيب اللغة - 42
   7/419 : ينظر المحكم - 43
   5 :سورة الملك - 44
 .1/333 :الوسيط و،1/484 : ينظر الكلياتو ،102/ 3 :صحيح البخاري  - 45
 86 : ديوان لبيد :ينظرو  ،39 :رسالة الغفران - 46
    2/435 :مقاييس اللغة  - 47
   2/805  :جمهرة اللغة - 48
 6/2262الصحاح  :ينظر  - 49
   4 :سورة الفيل - 50
 .1336/ 52:رياض الصالحين - 51
   79 :رسالة الغفران - 52
اللغة  و   ، 5/35العين:  -  53 مقاييس  لسان  و ،  158  / 13/س4جالمخصص:و   ،69-68/ 5:معجم 

 276/  9العرب:

 4/1414 : الصحاح - 54
 2/62: ساس البالغةأ - 55
 2/721:الوسيط - 56
   8:الصافات - 57
 94 :ينظر ديوان المتنبي و  ،200 :رسالة الفغران - 58
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اللغة  216-5/251  :العين  -  59 مقاييس  مج5/260-612:،  المخصص:  -157/  13/س  4، 

 .256 -15/253:سان العربول، 158

   1/84  :الجيم - 60
   44: آل عمرانسورة  - 61
 96 : ديوان عنترة :ينظر و  ،92:رسالة الغفران - 62
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 371/ 15العرب:
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   .ألن الَجمل ال َسلى له؛ والمثل يقال لمن وقع في أمر ال مخرج له  ،وغيرها
   96 :ديوان النابغة و  ،38/ 1:رسالة الغفران - 72
 .525-4/520، لسان العرب:471/ 3مقاييس اللغة: و، 4/37العين:  - 73
   1/343  :الفروق اللغوية - 74
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 .1/197 :مختار الصحاح - 76
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   376 :صحيح مسلم- 78
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          (.ذلك
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8  /419. 

   8/419:لسان  العرب - 100
   14:سورة الرعد - 101
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 .458-3/456العرب:
   2/327 : اساس البالغة - 105
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 فهرس المصادر والمراجع

 .  2003بيروت  –أبو العالء وما إليه: عبد العزيز الميمني الراجكوتي، طبع دار الكتب العلمية   -

)ت - عمرالزمخشري  بن  محمود  القاسم  أبو  هللا  جار  البالغة:  المصرية  538أساس  الهيئة  هـ(، 
 العامة للكتاب.

 ،دار العلم للماليين.5، ط 1980هـ(، بيروت، 1396األعالم، خير الدين الزركلي)ت-
)ت - بالجاحظ  الشهير  الكناني  محبوب  بن  بحر  بن  عمرو  والتبيين:  دار  252البيان  الناشر  ه( 

 ه.   1423ومكتبة الهالل بيروت 
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د. أحمد   :هـ( تحقيق400)ت تاج اللغة وصحاح العربية: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري   -
 م.1987بيروت، 4عبد الغفور عطار، دار العلم للماليين، ط/

اللغة - األزهري)ت تهذيب  أحمد  بن  محمد  منصور  أبو  تحقيق:370،  هارون    هـ(،  السالم  عبد 
 م.1967-1964وآخرين، القاهرة،

 هـ.1345هـ(، بيروت، 321جمهرة اللغة، ألبي بكر محمد بن الحسن بن دريد األزدي  )ت  -
)ت   - بالوالء  الشيباني  مّرار  بن  إسحاق  عمرو  أبو  األبياري،  206الجيم:  إبراهيم  تحقيق:  هـ(، 

  -هـ    1394راجعه: محمد خلف أحمد، الناشر: الهيئة العامة لشؤون المطابع األميرية، القاهرة،  
 م.   1974

الشاوي،     - صالح  بن  محمد  واعداد  جمع  واألدب:  الشعر  عيون  من  مختارة  شبكة  2012حكم 
 .  األلوكة

الغفور   - عبد  بهجت  الدكتور  تحقيق  المذحجي،  هانئ  بن  الحسن  علي  ابو  نواس:  أبي  ديوان 
   .2019القاهرة  –الحديثي، مطبعة حجازي  

مصر    –ديوان االعشى: ميمون بن قيس، تحقيق:محمد حسين، نشر مكتبة األداب بالجماميزت   -
1977  . 

حسيني الموسوي،  تحقيق الدكتور محمود  ديوان الشريف الرضي: محمد بن الحسين بن موسى ال -
 .  2001مصطفى حالوي دار الجيل  

ديوان الفرزدق: همام بن غالب بن صعصعة الفرزدق، تحقيق علي فاعور، دار الكتب العلمية   -
1987  . 

ديوان المتنبي: أحمد بن الحسين عبد الصمد الجعفي الكوفي الكندي، دار صادر بيروت، نشر   -
2018  . 

 .  2009: الذبياني، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف ديوان النابغة -
 م.1965-هـ 1385ديوان الهذليين، منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، القاهرة،  -
ديوان طرفة بن العبد:  تحقيق مهدي محمد ناصر الدين، الناشر دار الكتب العلمية، سنة النشر   -

2002. 
 تحقيق: معيبد محمد جبار، دار الجمهورية للنشر والطباعة، بغداد.   ديوان عدي بن زيد العبادي، -
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الشاعر معدود من   - العامري  أبو عقيل  َلب يد بن ربيعة بن مالك،  العامري:  لبيد بن ربيعة  ديوان 
)ت   طّماس   هـ(،41الصحابة  حمدو  به:  المعرفة  ،اعتنى    -هـ  1425األولى،    الطبعة   ،دار 

 م 2004
عبد هللا بن سليمان بن محمد بن سليمان، أبو العالء المعري، التنوخي رسالة الغفران أحمد بن   -

باألزبكية(  449  ت) المهدي  )شارع  بالموسكي  هندية(  )أمين  مطبعة  الناشر:  مصر،    –هـ(، 
 م   1907 -هـ  1325صححها ووقف على طبعها: إبراهيم اليازجي، الطبعة: األولى،  

الدين يحيى - أبو زكريا محيي  الصالحين:   )المتوفى:    رياض  النووي  هـ(،تحقيق:  676بن شرف 
 م 1998هـ/1419شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، الطبعة: الثالثة، 

داود، تحقيق   - بأبي  المشهور  السجستاني  داود سليمان بن األشعث األزدي  ابو  داود:  أبي  سنن 
 .  2009خرين، دار الرسالة العالمية  آشعيب األرناؤوط و 

الذهبي  سير   - َقاْيماز  بن  عثمان  بن  أحمد  بن  محمد  هللا  عبد  أبو  الدين  شمس  النبالء:   أعالم 
 م.2006-هـ 1427القاهرة، ط  -هـ(، الناشر: دار الحديث 748)المتوفى: 

ر الطَّيَّار، دار ابن   - َلْيَمان بن َناص  د  بن س  شرح مقدمة في أصول التفسير البن تيمية:  د. م ساع 
 هـ.   1428ثانية، الجوزي، الطبعة: ال

السيوطي،  - ماجة:  ابن  الدولية    شروح  األفكار  بيت  نشر  علفة،  أبي  بن  صبري  بن  رائد  تحقيق 
2007  . 

ه(، تحقيق:  محمد  256)ت  صحيح البخاري:  محمد بن اسماعيل ابو عبد هللا البخاري الجعفي -
فى ديب  ، شرح وتعليق مصط 2002بيروت، الطبعة االولى    –مزهر ناصر، نشر دار ابن كثير 

 البغا.  
ه(، مؤسسة  261)  صحيح مسلم: البي الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري  -

 .  1969الرسالة 
هـ( مصدر الكتاب:  1420:  تصحيح وضعيف سنن أبي داود:  محمد ناصر الدين األلباني ) -

بحاث القرآن  من إنتاج مركز نور اإلسالم أل  -المجاني    -برنامج منظومة التحقيقات الحديثية  
 والسنة باإلسكندرية.  

العقد الفريد:   أبو عمر، شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد ربه ابن حبيب ابن حدير بن سالم   -
بيروت، الطبعة: األولى،    –هـ(، دار الكتب العلمية  328المعروف بابن عبد ربه األندلسي )ت  

 هـ.   1404
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الفراهيدي   - أحمد  بن  الخليل  إبراهيم  175)تالعين،  د.  و  المخزومي،  مهدي  د.  تحقيق  هـ(، 
 م.1985-م1980السامرائي، بغداد، ومطبعة الرسالة، الكويت، 

)ت - الخوارزمي  محمد  بن  عمرو  بن  محمود  الزمخشري  الحديث:  غريب  في  ه(،  538الفائق 
 .  1971تحقيق علي محمد البجاوي، الناشر عيسى البابي الحلبي 

ل الحسن بن عبد هللا بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري  الفروق اللغوية:  أبو هال -
القاهرة،    –هـ(، حققه وعلق عليه: محمد إبراهيم سليم نشردار العلم والثقافة  395)المتوفى: نحو  

 ه.1412ط 
هـ(، ضبط وتوثيق يوسف  817القاموس المحيط، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز ابادي )ت -

 م.1995  الشيخ محمد، بيروت،
الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية: أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي، أبو   -

)ت   الحنفي  درويش  1094البقاء  عدنان  تحقيق   الرسالة    -هـ(  المصري،مؤسسة    –محمد 
 بيروت.

)ت - منظور  بابن  المعروف  مكرم  بن  محمد  الدين  جمال  الفضل  ألبي  العرب:  هـ(،  711لسان 
 م.1956دار صادر،  بيروت، 

مجالس ثعلب:  أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار الشيباني بالوالء، أبو العباس، المعروف بثعلب   -
 .  1960مصر،ط–هـ(، تحقيق عبد السالم هارون، نشر دار المعارف 291)المتوفى: 

النيسابوري)ت - الميداني  محمد  بن  أحمد  الفضل  أبو  األمثال:  جان  518مجمع  د.  تحقيق،  هـ( 
 م.2002-هـ1422، 1تومان، دار صادر، بيروت، ط/

هـ(، تحقيق مصطفى السقا  458المحكم والمحيط األعظم، علي إسماعيل بن سيدة األندلسي )ت -
 م.1958وآخرين، القاهرة،  

ه(،تح: يوسف الشيخ محمد،  666مختار الصحاح: ألبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي )ت  -
 م.  1999-ه1420، 5صيدا، ط–جية، بيروت  المكتبة العصرية، الدار النموذ

 .1960هـ(، بيروت، لبنان، 458المخصص: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده ) -
ه( تحقيق فؤاد علي منصور،  911المزهر في علوم اللغة وأنواعها: جالل الدين السيوطي )ت   -

 م.  1998 –ه  1418بيروت، الطبعة االولى   –الناشر دار الكتب العلمية  
 .  2001ثقافة أبي العالء المعري: لعلي كنجيان خنازي، الدار الثقافية للنشر والتوزيع  مصادر -
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هـ(، تحقيق  770المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي: أحمد بن محمد الفيومي )ت -
 .1967د. عبد العظيم المنشاوي، دار المعارف،  

شهاب   - األديب:  معرفة  إلى  إرشاد األريب  األدباء  هللا  معجم  بن عبد  ياقوت  هللا  عبد  أبو  الدين 
)ت   الحموي  بيروت،  626الرومي  اإلسالمي،  الغرب  دار  نشر:  عباس،  إحسان  تحقيق:  هـ(، 

 م  1993 -هـ  1414الطبعة: األولى، 
الكتب   - دار  الناشر  عمر،  مختار  احمد  المعاصرة:   العربية  اللغة    -1429القاهرة    –معجم 

2008  . 
إبراهي  - د.  الوسيط:  هللا  المعجم  خلف  ومحمد  الصوالي،  وعطية  منتصر،  الحليم  وعبد  أنيس،  م 

 م.2،1987أحمد، األمواج للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط/ 
 هـ.1366هـ(، تحقيق عبد السالم هارون القاهرة، 395مقاييس اللغة: أحمد بن فارس )ت  -

 مصر  -الناشر: دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة 
)ت   - المنفلوطي  لطفي  مصطفى  للمنفلوطي:  والعبر  الجديدة  1343النظرات  االفاق  دار  هـ(  

 هـ.  1402الطبعة االولى 
نهاية األرب في فنون األدب:  المؤلف: أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدائم القرشي   -

القومية، القاهرة،    هـ(، الناشر: دار الكتب والوثائق733التيمي البكري، شهاب الدين النويري )ت  
 هـ.   1423الطبعة: األولى، 

خلكان   - بن  محمد  بن  أحمد  الدين  شمس  العباس  أبو  الزمان:  أبناء  وأنباء  األعيان  وفيات 
 م.1971هـ(، تحقيق، د. إحسان عباس، بيروت،  681)ت

 




