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 األضداد يف املصباح املنري للفيومي 
 -جتريد وتوثيق ودراسة  -

 
 صالح خلف صالح األصيفرد.  

 قسم الدعوة والخطابة والفكر 
 الموصل  -كلية االمام االعظم 

 

  بِسْمْ اهلل الرَحْمَنْ الرَحِيمْ
 مقدمة وتمهيد

ُ  فيـت تّص ـي هـذظ الةـاهر  فـي  )المصـباح هذا بحٌث في إحدى خصائص العربية حاولــ
ّ ــدام  ابــو أبيــد الّاســ  بــ   المنيــر و وحصــر أــدد الفاأقــا. وابــدع مــ  نب ــت أليقــا مــ  الل ــويي  ال

هـ  و وسم اها بتسـميتقا اصصـحالحية فـي بتابيـتي  ريـد الحـديث  222سالع )ت 
و وال ريـد  8)

 . 2)المصنف الذي أّد فيت باباً لألضداد سم اظي بتاب األضداد 
اظ التي تّع أل  الشيء وضـد ظ في المعنـ . وبـد اسـتعمل العـرب واألضدادي هي األلفـ

هــذظ األلفــاظ فــي ل تقـــ و واللّـــوا ألــ  الشــياي  المتاــادي  اســـماً واحــداً ليت ســـعوا فــي بالمقــ و 
 ويتةر فوا فيت. 

هــ    وهـذا الاـرب مـ  األلفـاظ هـو الّليـل الةريـف  321بال ابو بكـر األنبـاري )ت 
  . 3)في بالع العرب   

ــــرا  معالجــــة اصــــحاب  ــــة إب ــــار هــــذا الموضــــو  هــــو محاول ــــ  اختي ــــي إل ــــذي دفعن إن  ال
 المعجمات لقذظ الةاهر .

إن  الفيومي بـث  هـذظ األلفـاظ فـي معجمـتو وبـد وردت بلمـا اسـتدأ  الموبـف الل ــوي 
 ذلكو ول  ترد أل  انقا  رض لذاتقا.
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المصادر التي اأتمد أليقا وم  ال رابة ان  الفيومي الذي سح ر في نقاية معجمت ملحّاً ب
في بناء معجمتو واستّ  منقا مادتت الل ويةو ل  يصر ح بمؤلف واحد مستّل في األضدادو وهذا 

 يعني انت استّ  مادتت في األضداد م  المصادر الل وية  ير المتخصصة. 
وبد جر دنـا األلفــاظ المتاـاد   مـ  المعجــ و ورتبناهـا بحســد األلفبـاءو بمـا وردت فـي 

ثـ  حّ ّنــا بعــد  المصـباح المنيــر و وذلـك باأتمــاد الحـرب األول بابــًاو وال،ــاني فصـاًلو وهكــذا...)
نـا المـاد   ذلك األلفاظ المتااد و بعرضقا أل  مصادر األضداد المتخصصة ومّارنتقـا بقـاو ووثّ 

 العلمية م  ضبـط وتخريج وتوثيق للنصوصو وتعريف باألأالع. 
ـــ  بســـمي و الّســـ  األول للدراســـةو والّســـ  ال،ـــاني لمعجـــ   وبـــد بس ـــمنا البحـــث أل

 واهلل نسأل ان يوفّنا ِلما يحد ويرض و إنت نع  المول  ونع  النصير. األضداد.
والفيــومي هــوي احمــد بــ  محمــد بــ  ألــي الفيــوميو الحمــوي و ابــو العبــا و ولــد ونشــأ 

ــا بنــ  الملــك المؤيــد إســماأيل  بــالفيوع بمصــرو ورحــل إلــ  حمــا  بســوريةو فنــ ل بقــا وبحنقــا. ولم 
 . 2)جامع الدهشة أي نت في خحابتت. وبد اشت ل بالعربية والفّتو فبر  فيقما ومقر وتمي   

 وبتابـــت )المصــباح المنيــر  هـــو فــي األصــل اختصـــار لكتــاب جمعــت المؤلـــف فــي  ريــد 
 ي )شــرح الــوجي   الــذي بــان بــد ال فـــت أبــد الكــري  بــ  محمــد الرافعــي الّ وينــيو الفّيــت الشــافع

 هـ . وهو شرح أل  بتاب )الوجي  في الفّت الشافعي  لإلماع ال  الي .  323)ت 
ولّد توس ع المؤلف في ذبر التصاريف ووسائل الابط وإيراد المتماثـالت م  األلفاظو 
واصصحالحات الفّقيـة والنحوية والصرفيةو و ريد الشروح والشـواهد واألحاديث وبيان معانيقاو 

دأو إليت حاجة الدار و وبد بصدظ المتعلمون أل  انت معج  ل وي أاع يصلح و ير ذلك مما ت
 لق و ألنت ص ير في حجمتو مختصر في مادتتو ميس ر في منقجت.
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 المبحث األول

 مفهوم التضاد في اللغة وموقف الفيومي منه
  

هما المراد باألضداد في اصصحالح الل وي ي تلك األلفاظ التي لكل منقا معنيانو احد 
ضدُّ اآلخر. اي ِإن  اصختالب بينقما اختالب تاادو ص اختالب ت اير. والاد في الل ة النّـي  

هـ ي   األضداد جمع ضد و وضد بـل شـيء مـا نافـاظ 358والمّابلو بال ابو الحيد الل وي )ت 
 نحوي البياض والسوادو والسخاء والبخلو والشجاأة والج ْب و وليـس بل  ما خـالف الشـيء ضـداً 
لت. اص ترى ان  الّو  والجقل مختلفانو وليسـا ضـد ي و وإنمـا ضـد  الّـو  الا ـْعفو وضــد  الجقـل 
العل و فاصختالب اأـ  م  الت اادو إذ بـان بل متااد ي  مختلفي و وليس بل مختلفي  ضد ي    

(5 . 
ل والنقـارو واألضداد اللفةيـة التي تتّابل فيقـا المعــاني مـ   يـر ان يت حـد اللفــلو بالليـ

 . 3) والنور والةلمةو واألسود واألبي و ليسُ م  التااد
والتااد هو نو  م  المشترك اللفةيو والمشترك اللفةي هوي ان تكون اللفةة لمعنيي  

 و فكل  تااد  مشترك لفةيو وليس العكس.  7)او اب،ر 
 وبد انّس  الل ويون في موبفق  م  األضداد أل  فريّي ي

أــت فــي بــالع العــربو ومــنق  الل ويــون الــذي  ال فــوا فــي األضــدادو وســنأتي ألــ  األولي يــرى وبو 
ذبره  في مبحث خاص. وص يخف  ان ألمـاء آخـري  أّـدوا فـي بتـبق  فصـوًص لألضـدادو فقـذا 

 . 1)ابو أبيـد الذي أّد باباً لألضـداد في بتابت )ال ريـد المصنف  سـم اظي )بتاب األضداد 
هــــ  بابـــاً فـــي بتابـــت )ادب الكاتـــد  ســـم اظي )بـــاب تســـمية  273وافــــرد ابـــ  بتيبـــة )ت 

 . 1)المتاادي  باس  واحد  
ي   ومـ  سـن  العـرب فـي األسـماء ان يسـم وا  82)هــ   315وذبر احمد ب  فار  )ت 

المتاادي  باس  واحدو نحو )الَجـْون  لألسـودو و )الَجـْون  لألبـي   . وبـد وضـع بتابـاً اسـماظي 
  . 88)ل ة والرد  أل  اب  درستويت إثبات األضداد في ال
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ال،انيي انكـر األضـداد فـي ل ـة العـربو وابحلقـاو وذهــد إلـ  ان  العـرب ص يـأتون باسـ  
واحد للشيء وضد ظو وحاول هـذا الفريق م  الل وييـ  تأويل ما ورد م  األضداد في بالع العرب. 

اً فـيي إبحـال األضـدادو حيـث هـ  الذي الـ ف بتابـ 327وأل  را  هذا الفريق اب  درستويت )ت 
ــَع. و أــ  بــوع مــ   ــاءي إذا لََل ّ ة وثّــلو ومنــت بيــل للكوابــدي بــد ن ــْوءي اصرتفــا   بمشــ بــالي   النـ 
الل ويي  ان  النـ ْوَءي السُّّوط  اياًاو وانـ ت  م  األضـداد و وبــد اوضـحنا الحج ـة ألـيق  فـي ذلـك فـي  

 . 82)بتابناي إبحال األضداد   
هـ  الذي ال ف بتاباً في إنكار األضدادو سم اظ )الحروب  372مدي )ت ومنت اياًا اآل

 . 83)م  األصول في األضداد  
هذاو وبـد رمـ  الشـعوبيون العـرب بنّصـان الحكمـةو وبل ـة البال ـةو وب،ـر  اصلتبـا  فـي  

 راء بأنقـ  اهل البد  واإل  82) بالمق و لورود الفـاظ األضداد في ل تق . وبد نعتقـ  اب  األنبـاري
 بالعرب.

اما الفيومي فموبفت م  األضــداد واضـح ص لـبس فيـتو ِإذ ابــر  بوجـود هــذظ الةـاهر  فـي 
و وذلـك بالتصـريح  85)العربية بذبر الفاأقاو وب،يرًا ما بان يعّ ـد أليقـا بّولـتي   مـ  األضـداد   

 ار  الخفي ة.بالمصحلح الدال أليت.وبان في بع  األحيان ص يصر ح بل يكتفي باإليحاء واإلش
ي   الَجــْون ي ي حلــق باصشـــتراك ألــ  األبــي  واألســـودو وبــال بعــ   83)مــ  ذلــك بولـــت 

 الفّقاءي وي ْحَلق  ايااً أل  الاوء والةُّْلمة بحريق اصستعار   .
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 المبحث الثاني

 عوامل نشوء التضاد عند الفيومي

ـــةو من ـــ  نشـــوء أـــاهر  التاـــاد بالعربي ـــر  اد ت إل ـــد ثمـــة أوامـــل ب،ي قـــا العـــادات والتّالي
 . 87)اصجتماأية والنفسيةو ومنقا أوامل ل وية دصليةو او صرفيةو او صوتيةو او بال ية 

وأوامل نشوء التااد التي وردت في ما جر دناظ م  الفـاظ ضـد ية فـي المصـباح المنيـرو 
 هيي 

 ـ التفـاؤلي  8
سان التي تسيحر ألـ  أاداتـت ان    التفاؤل والتشاؤع م   رائـ  اإلن صحل احد الباح،ي 

في التعبير إل  حدٍّ ببير. فإذا شاء المرء التعبير أ  معن  سي ء تشاءع م  ذبر الكلمـة الخاص ـة 
بــتو وفــــر  منقـــا إلـــ   يرهـــا. فجميـــع الكلمــــات التـــي تعب ـــر أـــ  المـــوتو واألمـــراضو والمصـــائدو 

 .  81) بريبة م  الخير ووالكوارثو يفر  منقا اإلنسانو ويكني أنقا بكلمات حسنة المعن 
وبو  الت ااد في )المفا    للموضع المقلك ألنـت  وفي ضوء  ري   التفاؤل فق  الفيومي

ــم َيُ بــذلك تفــاؤًص بالســالمة  َمةن ــة المــوتو وبــد س 
وبــذلك )الّافلــة ي الراجعــة مــ  الســفرو  . 81)

 .  22)ويّال للمبتدئة بالسفر ايااً تفاؤ ًص لقا بالرجو  

 اللقجات العربيةيـ اختالب  2
بد يجيء التاــاد مـ  اخـتالب اللقجـات فـي اسـتعمال لائفـة مـ  األلفـاظو وذلـك بـأن 

 تستعمل ببيلة لفةاً في معن و ث  تستعملت ببيلة اخرى في معن  يعابست تمامًا.
)ســـجد  بمعنـــ ي انتصـــد فـــي ل ـــة لي ـــ و وبمعنـــ    28)ومـــ  ام،لـــة ذلـــك أنـــد الفيـــومي 

الجبقة باألرض أند سائر الّبائل. ولفةة )الِعد   التي تعنيي الك،ير في  التحام  واصنحناءو وَوْضعِ 
 . 22) ل ة تمي و والّليل في ل ة بكر ب  وائل

 

 ـ أموع المعن  األصليي 3
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وهـــو ان  المعنــ  األصــلي للكلمـــة بــد يكــون أامــاً  يــر محـــدودو ثــ  يتحــد د بعــد ذلــك 
 . 23)بحريّي  متاادي  

ُ  المتـا  َاشـريتي إذا اخْذتـ ت  بـ،م  او   22) م  ذلك ما ذبرظ الفيومي م  انت سـاغي )شـري
َمَ و فكل  م  الِعـوِض  ْْ اأحْيت ت  ب،م   ان يكون م  األضداد ؛ ألن  المتبايعي  تبايعا ال،مَ  والم ْث

 مبيٌع م  جاندو وَمْشِري  م  جاند.
المعروفـة التـي  وهناك الفـاظ ضدي ة في )المصباح المنير  ل  نجـدها في بتد األضــداد

اأتمــدنا أليقــا فــي تحّيــق المفــرد  الاــديةو وهــي )ســب قو الش ــفيفو صــفقو الِعــد و الوربــة . وبــد 
 ادرجتقا في المعج  الملحق بقذا البحث.

 

 المبحث الثالث

 وسائل ضبط المفردة الضّدية

نح  في تم،لنا للمفردات الادية التي اجتمعُ لدينا م  )المصباح المنير و يمك  ان 
 نصل إل  صور ضبحت لقاو نّر بقا إل  الّارئ أل  النحو اآلتيي

 ـ تسمية الحربةي 8
 وبد جرى هذا العمل في اضدادظ أل  مجريي ي

 ي   وأــــــ   الرجــــــل و 25)ا ـ مجــــــرى الحربــــــة الواحــــــد ي بســــــرً  او ضــــــم ًة او فتحــــــًةو بّولــــــت 
 تح أـــــــــــي  ِأـــــــــــ  ًاو بالكســـــــــــرو وَأـــــــــــ ا ً و بـــــــــــالفتح  . وأنـــــــــــ ي بســـــــــــر أـــــــــــي  )ِأــــــــــــ  ًا و وفـــــــــــ 
 ي   الم ن ة و بالا    . وأن ي ض   المي . 23) )َأ ا   . وبّولت 

ـــــــَبق و بفتحتـــــــي   . وأنـــــــ ي فـــــــتح  27) ب ـ مجـــــــرى الحـــــــربتي ي مـــــــ  ذلـــــــك بولــــــــت  ي   الس 
 السي  والباء. 
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  ـ وصف الحربي 2
ي   َخِفي الشيء   21) وبد وجدناظ يستعمل هذا الابط في حالتي المد  والتشديدو بّولت

 ي   والمفا    مأخوذ  م  )فـَو    بالتشديد  . 21)ْخَف  َخفاًءو بالفتح والمد   . وبولت يَ 

 ـ اإلشار  الصرفيةي 3
 ويمك  ان ندرج تحُ هذظ اإلشار  م  انماط ضبحت مجريي  اثني و هماي

 ي   َحَرست َيْحر ستو م  بابي بـََتل  . 32) ا ـ الابط بذبر باب الفعلي م  ذلك بولت
ُ  الّوَع َشْعباً  38)وبولت    م  بابي نـََفع  .  ي   وَشَعْب

ـــــت  ـــــل و نحـــــو بول ْث ِْ ــــــ )ِع ـــــرظ ب ـــــذبرظ بمـــــا يؤبـــــد مشـــــابقتت لنةي ـــــد ل ـــــري ويمق   ي 32)ب ـ النةي
ْلعـــــــة ... والجمـــــــع الـــــــتكال  و م،ـــــــل ي َبْلبـــــــة  وبِـــــــالب   . وبولـــــــت     ْ  ُ ال

ــــــــوداً  33)  ي   َهَجـــــــَد ه ج 
 د  ور ب ود   .... فقو هاجٌدو والجمع ي ه ج وٌدو م،لي راب 
 

 المبحث الرابع

 مصـادره في األضداد

نّل الفي ومي أ  أدد م  الل ويي  في بنـاء معجمـتو وبـان بـد اشـار فـي خاتمـة معجمـت 
 إل  المصادر التي نّل أنقاو وتدخل )األضداد  ضم  ماد  معجمِت. 

متخصـص وبر   اهتماع الفيومي بةاهر  األضدادو إص  انت ل  يذبـر اي  مصدر مستّل و 
 فيقـا.

ولـدى تدبيق النصوص وفحصقا وتوثيّقاو اسـتحعنا ان نـرد  هـذظ النّـول إلـ  مصـادرها. 
 وسنذبر اسماء الل ويي  الذي  نّل أنق و منسوبي  بحسد حروب المعج و وه ي

 . 32)ـ األ هريي ونّل أنت اربع مرات  8
 . 35) ـ اب  األأرابيي ونّل أنت مر  واحد . ول  نعرب مصدر النّل 2 
 . 33)ـ الخليلي ونّل أنت مر  واحد   3 
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 . 37)ـ اب  دريدي ونّل أنت مر  واحد   2 
 . 31)ـ ال بيديي ونّل أنت مر  واحد   5 
 . 31) ـ السرب ْسحيي ونّل أ  مر  واحد  3 
 . 22)ـ اب  السكيُي ونّل أنت مر  واحد   7 
 . 28) ـ ابو أبيدي ونّل أنت مر  واحد  1 
 . 22)ل أنت مر  واحد  ـ ابو أمروي ونّ 1 

ـ الفارابي ي ونّل أنت مر  واحد ومشيراً إل  المصدر وهو بتابت)مجمع البحري   82
 (23 . 

 . 22) ـ اب  فار ي ونّل أنت ثالث مرات 88
 . 25) ـ اب  بتيبةي ونّل أنت مر  واحد  82
 . 23) ـ اب  الّحا ي ونّل أنت مرتي  83

 

 "األلفاظ الضّدية في " المصباح المنير 

 بيـع ي ●
 ي   27)بال الفيومي  
ـــراءو وي ْحَلـــق ألـــ  بـــل  واحـــد  مـــ  المتعابـــدي  ان ـــت       و)البيـــع   مـــ  األضـــدادو م،ـــل الشك

)بائٌع و ولك  إذا ا لِلَق )البائع   فالم َتباِدر  إل  الذكه  بَاِذل  السكلعة   
.  

 بيـ ي ●
 ي  21)بال الفيومي  
 و ي ْحَلق أل  الَوْصل وألـ  الف ربَـِةو ومنـتي)ذات  البَــْيِ  و   )البَـْي  و بالفتح م  األضداد 

للعداوِ  والب ااِءو وبول ق ي إلصالح الفساد بي  الّوعو والم راد  إسكان  ال،ائر   . 
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 تفـل ي ●
  ي 21)بال الفيومي  
ـــَتَ  رِيح قـــ  ُِ المـــرا   )تـَْفـــاًل و فقـــَي َتِفلَــــٌةو مـــ  بــابي َتِعـــَدو إذا اَنـْ  ـا لِتَــــْرِك الحكْيـــِد   َتِفلَــ

و م  األضداد  .  ُْ ُْ ي ِإذا تحي َب  واصدكهان.... و)َتِفَل

 تلــع ي ●
  ي 52)بال الفيومي  
و     ْجــرى المـــاء مــ  األــ  الــواديو والجمــع  )تِــالٌ  و م،ــلي َبْلَبــة  وِبــالب  َْ  )التـ ْلَعــة  ي َع

 داد  .و)التـ ْلعة   اياًاي ما انقبَط م  اأَلرضو فقي م  األض 

 جمـع ي ●
  ي 58)بال الفيومي  
ــال اياــاً     ـــٌدو ويّ  ُْ وفــي بحنقــا َوَل ــ ــْرَا   )ِبج ْمــع  و بالاــ   والَكْســري ِإذا ماَت ُِ الَم ــ  وماَت

ُْ ِبْكراً  .   لل تي ماَت

 جـون ي ●
  ي 52)بال الفيومي  
ــــي  واألســـــود. وبــــال بعــــ   الفّقــــاء     ــــق باصشــــتراِك ألــــ  األب  ي  53))الَجــــْون ي ي ْحَل

 وي حَلق  ايااً أل  الا ْوِء والةُّْلَمِة بحريق اصستعار   . 

 َحـَرَ  ي ●
 ي 52)بال الفيومي  
ـــكيُ  ــَلي َحِفَةــت . وبــال ابــ  السك َت ــت و مــ  بــابي بـَ   َحَرَســت  َيْحر س 

اياــًاي الَحريســة ي   55) 
 األضداد  .  بالي الفعل  ِم  و 53) الس ربة  لياًل. وم  جعل )َحَرَ   بمعن ي َسَرقَ 
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 خفـي ي ●
  ي 57)بال الفيومي  
ياستتَر او أقرو فقو م  األضداد  .     َخِفَي الش يء  )َيْخَف   )َخَفاًء و بالفتح والَمدك

 سـبق ي ●
  ي 51)بال الفيومي  
ت ت  بالتشديدي   ّْ و وهو ما يتراه   أليت المتسابّان. و)َسبـ    و )الس َبق   بفتحتي ي الَخَحر 

ت ت ي اْأحَْيت ت ِإي اظ و بال األ هريُّ اَخذْ  ّْ  ي وهذا م  األضداد  . 51)ت  منت )الس َبَق و و )َسبـ 

 سـجد ي ●
  ي 32)بال الفيومي  
ــلُّ شــيء  َذل  فّـــد َســَجَد. و)ســَجَد ي انتصــَد فــي ل ــة     ــج ودًا ي َتَحــاَمَ و وب   َســَجَد )س 

َقتـــــت . و )َســـــَجَد الَبعيـــــر   َخَفـــــَ  راَســـــت  أ 38)لي ـــــ    نـــــد ربوبـــــتو و )َســـــَجَد  الر جـــــل ي َوَضـــــَع َجبـْ
  باألرِض  . 

 سـرر ي ●
  ي 32)بال الفيومي  
ــرُّ ي مــا ي ْكــَت   وهــو ِخــالب  اإلأــالِنو والجمــع  )األســرار  و و)اســرْرت   الحــديَث      )السك

 )ِإْسرارًا ي َاْخَفْيت ت ... و )َاْسَرْرت ت  ي اْأَقْرت ت و فقو م  األضداد  . 

 سـّد ي ●
  ي 33)بال الفيومي  
 ي وذبر ناٌ ي ان  )الساِبَد  يكون للّريد والبعيد  . 32)   بال اب  فار  
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 شـري ي ●
  ي 35)بال الفيومي  
و فقــو مـ  األضــداد   ُ   الَمتــاَ  )َاْشـريت ي إذا اَخْذت ــت  بـ،م   او َاْأحَْيت ــت  بـ،م      33)  )َشـَرْي

ـــــرَ  ـــــْ،َمَ و .... وإن مـــــا ســـــاَغ ان يكـــــون الشك تـــــابيَعْيِ  تبايعـــــا ال،مــــــَ و والم   ى مـــــ  األضـــــدادو ألن  الم 
 فكلٌّ م  الِعَوَضْيِ  َمِبْيٌع م  جاندو وَمْشِري  م  جاند  . 

 شـعد ي ●
  ي 37)بال الفيومي  
ـــْوَع َشـــْعباً مـــ  بـــاب )نـََفـــَع ي َجَمْعـــتـ ق   وفـــر بْـتـ ق  و فيكـــون مـــ  األضـــدادو     َّ ُ  ال َوَشـــَعْب
 ب لك شيء .  وبذلك  في

ْيِ  مــ  أجائــد الكــالعو وبــال ابــ  دريــد 31)بــال الخليــل   ي اســتعمال الش ــيء فــي الاكــد 

 ي  31)
ما ه ما ل  تاِن لّومي   .   ْ  ليس هذا م  األضدادو وإن 

 شـفف ي ●
  ي 72)بال الفيومي  
و وبـال بـوٌعي شـد   البـرِد.. 78)   بال الس َرب ْسـحيُّ    ... و )َشـف   ي الش ـفيفي ِشــد    الحـر 

ِّْص اياــــًاو   ــــنـ  ــــي ال ــــد ي ســــتْعَمل  ف ــــاًلي  َاَدو وب ــــل  َحْم ــــَل َيْحِم ــــل  َحَم ــــف ًا  ِمْ، ــــيء  )َيِشــــفُّ  )َش  الش 
ُ   هــــذا ألــــ  هــــذا اْيي   . و)اْشــــَفْف ّ ص  ي )َيِشــــفُّ  بلــــياًل َاْيي يـَــــنـْ ــــال   فيكــــون  مــــ  األضــــداد. يّ 
 .   ُ  َفا ْل

 شكك ي ●
  ي 72)بال الفيومي  
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و وَبْد ي ْجَعل  بمعنـ   73)بال األ هري في موضع م  )التـ ْقذيد    و    ي الَة ُّ هوي الشكُّ
ـــكك  اضـــحراب   72) اليّـــي ... وبـــال ابـــ  فـــار    ي الة ـــ ُّ يكـــون َشـــك اً ويّينـــًاو ويّـــالي اصـــل )الش 
 الّلِد والنـ ْفسو وبد استعمل الفّقاء  )الش ك   في الحالي  أل  َوْفِق الل ة  . 

 ـدَق يص ●
  ي 75)بال الفيومي  
و  77)ي وِمم ا َتَاع ت  العام ة  يَر َمْوِضِعِت بولق ي َهَو يتصد قي إذا سأل 73)   بال اب  بتيبة 

ْعِحـــــــيو وفـــــــي التن يـــــــلي  ـــــــٌطو إن مـــــــا الم َتَصـــــــدكق الم  چ ڃڃ ڃچ وذلـــــــك َ َل
 ] ســـــــور  يوســـــــفو  

 [. 11اآليةي  

 يصـفقَ  ●
  ي 71)بال الفيومي  
ـري  بــال األ هــ   

ُ   البــاَب َصــْفّاً  71) ّْ َّة   للبــائع والمشــتريو و )صــف ــْف  ي وتكــون )الص 
ت ت  وفتْحت ت و فتكون م  األضداد.  ّْ  اياًاي ا ل

 يضــدد ●
  ي 12)بال الفيومي  
ــو أمــرو  ــْفء و والجمــع )اضـــداد و بــال اب ــدُّي هـــو الن ةيــر  والك    الاك

ــل   18)  ــدُّ ِمْ،  ي الاك
 د  ِخالف تو وَضاد ظ  م ااد ً ي إذا بَايـََنت  م خالَفًة  .و والاك  12) الشيءِ  

 يأــدد ●
  ي 13)بال الفيومي  
و وبل ة بكر ب  وائل   وبال ابو أبيدي    الِعدُّ بل ة تمي  هو الك،ير 

 . 12)هو الّليل    

 أــ   ي ●
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  ي 15)بال الفيومي  
ي َضــع َفو فيكــون مــ  َوَأــ   الرجــل  ِأــ  اً بالكســر ـ َوَأــَ ا ًَ  ـ بــالفت     ح ـي َبــِوَي.. وَأــ  

 األضداد  . 

 أسعس ي ●
  ي 13)بال الفيومي  
 . 17)   وَأْسَعَس الليل ي اببَلو وَأْسَعَسي ادبَرو فقو م  األضداد   

 أنــو ي ●
  ي 11)بال الفيومي  
مـ  األضـدادو  فقو ووَأنا يـَْعن و َأْنوً ي إذا اخذ الشيء بـَْقرًاو وبذلك إذا اخَذظ  ص ْلحـاً    

 ي 11)بـال 
َوً  َأْ  َمَود    ولِك   َضْرَب الَمْشَرفيك اْسَتّاَلقا   َفما َاَخذ وها َأنـْ
َوً و ايي بـَْقراً  .   وف ِتَحُ مك ة َأنـْ

  بـر ي ●
  ي 12)بال الفيومي  
ـــَيو وبــــد ي ْســـتَـْعَمل فيمــــا ماـــ  اياـــًاو فيكـــون مـــ    ِّ َعـــَد ي َب    َ َبـــر   ب ـــوراً مـــ  بــــاب )بـَ

 األضداد. 
 ي َ َبــــر   ب ــــورًاي َمَكــــَثو وفــــي ل ـــــة  بالمقملــــة للماضــــيو والمعجمــــة  18)وبــــال ال ُّبيـــــديُّ 

 .للبابي   

  ـرع ي ●
  ي 12)بال الفيومي  
ْيِ  ايااً  .     والَ رِْي  ي الَمِدْي   وصاحد  الد 
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 فـو  ي ●
  ي 13)بال الفيومي  
ــو َ  و بالتشـــديدي إذا مــاَت ؛ ألنقــا َمِةن ــة  والمفـــا   ي الموضــع  الم ْقِلــك  َمــأخو      ذٌ  مــ  )فـَ

ُْ بت َتفاؤًص بالس المة     َي  . 12)الموِتو وبيل م  )فاَ  ي إذا َنجا وَسِلَ و وس مك
 وهذا م  باب المجا . 

 بـراي ●
  ي 15)بال الفيومي  
َّـْرَء [ ألـ  الحُّْقـر 13) بال ائمة الل  ـة     وحكـاظ ابـ  و 17) والَحـْي ِ  ي وي ْحَلق  ] يعنيي ال

َـــَدنِقا   11) فـــار  ــــِرو َبـــأن  المــــراَ  الحـــاهرَ  اجتمـــع الـــد ع  فـــي ب ــــالي إن ـــت للحُّْق اياـــًاو ثـــ   بـــالي ويّ 
ــَرْتو فقـــي  و و)َابْـــَرَاْت ي إذا َلق  ُْ ــالي )َابْـــَرَاْت ي إذا حاَضــ واْمَتَســَكو ويّــالي إنـ ـت للحــي و ويّ 

ِرٌئ  . ّْ  )م 

 بسـط ي ●
  ي 11)يومي بال الف 
ـــــَدل اياــــًاو فقــــو مــــ      ـــــاَر وَأ ــــولًا ي َج ــــَرَبو و )ب س  ـــــابي َض ــــ  ب ـــــحًا  م  َبَســــَط )َبْس

 . 822)األضدادو بالت اب  الّحا     

 بفـل ي ●
  ي 828)بال الفيومي  
  وجمع )الّافلة  )َبوافل  و وت ْحَلق  أل  الرُّفّةو وابتصر أليت الفارابي   

 في مجمع   822)
ــ  ــال للمبتدئــة بالســفر البحــري و َوَم ــَطو بــل يّ   ْ  بــالي الّافلــة ي الراجعــة  مــ  الســفر فّــط فّــد َ ِل
 ايااً تفاؤًص لقا بالرجو . 
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 م،لَــتو والعــرب  تســم ي الناهاــيَ  لل ــ و بافلــًة تفــاؤًص بّفولقــاو وهــو   823) وبــال األ هــري
 شائع  . 

 منـ  ي ●
  ي 822)بال الفيومي  
   ّ و   و بال اب  الّح ا   والم ن ة  ـ بالا   ـي ال

 ي والا ْعف  ايااً م  األضداد    825) 

 َنسـي ي ●
  ي 823)بال الفيومي  
ُ  الشيَء انسـاظ  ِنْسـيانًا مشـترٌك بـي  معنيـي و احـدهماي تَـرك  الشـيِء ألـ  ذ ه ـول       َنِسْي

ـــــــتي   ـــــــدو وألي ـــــــْرك  ألـــــــ  تعمُّ ـــــــت ؛ وال،ـــــــانيي التـ  ـــــــذكْبر ل ـــــــك ِخـــــــالب  ال ـــــــة و وذل    ىئ  ىئچ وَ ْفَل

ِّْصد وا التـ ْرَك واإِلْهمال...  . 237] سور  البّر و اآليةي  چ یی  ی  [و ايي ص تـَ

 د يهجـ ●
  ي 827)بال الفيومي  
ــوٌد و م،ــل ي     ــِلو فقـــو َهاِجــٌد والجمــع  )ه ج  َعــَد ي نَــاَع بالل ْي ــودًا  مــ  بــاب )بـَ  َهَجــَد )ه ج 

ــــــف    ــــــد  وبـ ع ـــــــود و وواِب ــــــد  ور بـ ــــــود  وباِأ ــــــل   بالل ْيــــــِل راب ـــــــَد  اياــــــاً َص وو بــــــوِب... و)َهَج
  و 821)

 فقو م  األضداد  . 

 ود  ي ●
  ي 821)بال الفيومي  
ُ    يـــــداً مــــاًصي َدفـَْعت ــــت  إليـــــت ليكــــوَن أنــــَدظ  )َوِديَعـــــًة و وجمع قــــا )ودائـــــع  و      و)َاْوَدْأــــ

ــــةً   ــــت  وديَع ٌــــت  ِمن  و فيكــــون الفعــــل  مــــ  األضــــدادو واشــــتّاب قا م )الد أــــِة و وهــــي الراحــــة و او َاَخْذت
ْفِع اْشقر   .    لِك  الفعل  في الد 

 ورق ي ●
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  ي 882)بال الفيومي  
 ي)الَوَرَبة  ي الكري   م  الرجالو و)الورَبة  ي الخسيس  منق   . 888)بال اب  األأرابي   

 وري ي ●
 ي 882)بال الفيومي 

ر  ما يكـون ذلك فـي الموابيـُ مـ    وراءي بلمة مؤن،ة تكون َخْلفًا وتكون ب د امًاو واب، 
األيــاع والليالـــي ؛ ألن  الوبــُ يــأتي بعــد م ِاــي  اإلنســـان فيكــون )وراَءظ و وإْن ادرَبــت  اإلنســان  بــَأن  
ـالي وراَءك بـرٌد شـديٌدو وبـ د اَمك بـرٌد شـديد ؛ ألنـ ت شـيٌء يـأتيو فقـو مـ  وراِء اإلنسـان  اَمت . ويّ  ب د 

و وهو بي  يدي اإلنسـان أل  تّدير ل ح وِق اإلنسان بـتو فلـذلك جـا  أل  تّدير ل ح وِبت باإلنسان
 و 883) چڱ ں ں  چالوجقــان. واســتعمال قا فــي األمــاب  شــائع ألــ  هــذا التأويــلو وفــي التن يــلي 

ايي اَماَمق  و ومنت بول الفّقاء في الم َصلكي باأدًاي ويربع بحيـث ت حـاِذي جبقت ـت مـا وراء  ر ْبَبتَـْيـتو 
 چۋۅۅ ۉ  چاَمقاو ألن  الرُّببــةي تــأتي ذلــك المكــانو فكانــُ بأن قــا وراَءظو وبــال تعــال ي ايي ب ــد  

ــَال لرجــل  وابــف  وخلَفــت  شــيٌءي هـــو بــي   و 882) ــتو لكــ  ص يّ  ايي وبــي  يديــت ؛ ألن  العــذاب يلحّ 
و وهي أرب مكان  .   يديكو ألن ت  ير لالد 

 
 نتائج البحث

 وتوفيّـــتو يمكـــ  ان ا جمـــل اهـــ  النتـــائج التـــي بعـــد ان اتممـــُ هـــذا البحـــث بـــإذن اهلل
 توصلُ إليقا باآلتيي

ــت اورد الفاأــاً ضــد يةو  8  ـ إن  الفي ــومي مــ  الّــائلي  بوبــو  األضــداد فــي بـــالع العــرب بــدليل ان
 واللق أليقا مصحلح األضداد. 

   لفةة ضديةو وهي مجمو  ما جردناظ م  معجمت.32ـ ذبر الفي ومي ) 2
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ُْ منقــا بتــد األضــداد المتخصصــةو وهــذا الجقــد ـ اورد الفي ــ 3 ــ  ومي أــدداً مــ  األضــدادو َخَل
 يحســد لــتو ويعــد إضــافة إلــ  بائمــة األضــداد فيقــا. وهــذظ األلفــاظ هــيي )ســبقو شــففو  
 صفقو أددو ورق . 
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 هوامش البحث:

_____________________ 
 .283/  2و 12ـ  71/  8ينةر م،اًلي   8)
 .332ـ  322/  2ال ريد المصنفي   2)
 .3بي بكر األنباريي األضدادو أل  3)
 . 222/  8و واألأالعي 321/  8ينةري ب ية الوأا ي   2)
 . 8/  8اضداد ابي الحيد الل ويي   5)
 .75فّت الل ةو ا. د. حات  صالح الاام ي   3)
 . 253الصاحبي في فّت الل ةي   7)
 .332ـ  322/  2ال ريد المصنفي   1)
 .221ادب الكاتدي   1)
 .11ـ  17ت الل ةي الصاحبي في فّ  82)
 . 11ع. ني   88)
 . 318/  8الم هري   82)
 .13/  1معج  األدباءي   83)
 .2اضداد اب  األنباريي   82)
  82تراجع الموادي بيعو بي و تفلو أل  سبيل الم،ال م  بح،نا هذاو ص الحصري   85)
 .2تنةري الماد ي جونو م  بح،نا هذاي   83)
و وفّــت 322و وفصــول فــي فّــت العربيـــةي 82ينةــري التاــاد فــي ضــوء الل ـــات الســاميةي   87)

 .832و وفّت الل ة العربيةو د. باصد ال يديي 71الل ةو د. حات  الاام ي 
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 .221هو الدبتور إبراهي  انيس فيي بتابتي في اللقجات العربيةي   81)
 .81تنةري ماد  )فو  ي   81)
 .81تنةري ماد  )بفل ي   22)
 .82تنةري ماد  )سجد ي   28)
 83تنةري ماد  )أدد ي   22)
 . 832فّت الل ة العربيةو د. باصد ال يديي   23)
 .83تنةري ماد  )شري ي   22)
 . 83تنةري ماد  )أ   ي   25)
 81تنةري ماد  )من  ي   23)
 82تنةري ماد  )سبق ي   27)
 .82تنةري ماد  )خفي ي   21)
 .81تنةري ماد  )فو  ي   21)
 .88تنةري ماد  )حر  ي   32)
 . 82تنةري ماد  )شعد ي   38)
 .88تنةري ماد  )تلع ي   32)
 .22تنةري ماد  )هجد ي   33)
 .81و 85و 82و 88تنةري المواد )سبقو شككو صفقو بفل ي   32) 
 .22تنةري الماد  )ورق ي   35) 
 .83تنةري الماد  )شعد ي   33) 
 .83تنةري الماد  )شعد ي   37) 
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 .83ماد  ) بر ي  تنةري  31) 
 . 82تنةري ماد  )شفف ي   31) 
 .88تنةري ماد  )حر  ي   22) 
 .85تنةري ماد  )أدد ي   28) 
 .85تنةري ماد  )ضدد ي   22) 
 .81تنةري ماد  )بفل ي   23)
 .87و 82و 82تنةري المواد )سّدو شككو برا ي   22)
 .82تنةري ماد  )صدق ي   25)
 .81تنةري المادتان )بسطو من  ي   23)
و واضــداد 21و واضــداد األصــمعيي 17. وينةــري اضــداد بحــربي 22المصـباح المنيـــري   27)

ــــ  الســــكيُي  ــــاريي 823و واضــــداد السجســــتانيي 812اب ــــ  األنب و 55و واضــــداد اب
 .58و واضداد المنشيي 25و واضداد الصا انيي 3/  8واضداد ابي الحيدي 

و واضـداد 52واضداد األصـمعيي و 831. وينةري اضداد بحربي 28المصباح المنيري   21)
و وفيتي )بال الفـراءي وبـان مجاهـٌد 77/  8و واضداد ابي الحيدي 222اب  السكيُي 

[. بالرفعو ايي َوْصل ك و وهي  12] سور  األنعاعو اآليةي  چ ىئ  ىئ  ىئ   ىئچيّراي 
لنشر و وا325/  8براء  َحْم  . وبد ب رئُ بالفتح اياًا . ينةري معاني الّرآنو للفر اءي 

 .232/  2في الّراءات العشري 
و 221و واضـــداد ابـــ  األنبـــاريي 828. وينةـــري اضـــداد بحـــربي 22المصـــباح المنيـــري   21)

. ووردت اللفةة فـي حـديث ذبـر النسـاءي ))ِإذا َخـَرْجَ  883/  8واضداد ابي الحيدي 
َصت   و ايي تاربــات للحيكــد. ينةــري النق ــِفِْ ْلَيْخــر ْجَ  َت ــة فــي  ريــد إلــ  المســاِجَد فـَ اي

 . 817/  8الحديث واألثري 
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و واضــداد 22و واضــداد األصــمعيي 18. وينةــري اضــداد بحــربي 22المصــباح المنيــري   52)

و واضداد اب  821و واضداد السجستانيي 875و واضداد اب  السكيُي 13التـ و  يي 
 .823/  8و واضداد ابي الحيدي 832األنباريي 

و واضــــداد ابــــ  األنبــــاريي 852اضــــداد السجســــتانيي  . وينةــــري38المصــــباح المنيــــري   58)
 .233و واضداد الصا انيي 871ـ  871/  8و واضداد ابي الحيدي 855

وبــد وردت اللفةــة بــدصلتقا الاــد ية فــي الحــديثي ))المــرا  تمــوت  ِبج ْمــع   . ايي تمــوت وفــي 
/  8ثــري بحنقــا ولــدو وبيــلي التــي تمــوت ِبكــرًا. ينةــري النقايــة فــي  ريــد الحــديث واأل

 و  215
. وذبــر ان  الَجــْوَن األســود  فــي ل ــة 822. وينةــري اضــداد بحــربي 32المصــباح المنيــري   52)

و واضـداد األصـمعيي  و 18و واضـداد السجسـتانيي 33ب ااأةو وفي مـا يليقـاي األبيــ  
 . 858/  8و واضداد ابي الحيدي 77واضداد اب  األنباريي 

هــ . ينةـري بتابـتي نقايـة المحلـد  271الجـويني )ت هوي اإلماع أبـد الملـك بـ  محمـد   53)
 .823/  85في دراية المذهدي 

و واضــــداد ابــــ  األنبــــاريي 852و وينةــــري اضــــداد السجســــتانيي 78المصــــباح المنيــــري   52)
 .352و وإصالح المنحقي 227و واضداد الصا انيي 227

ــ  السكــكيُو بــان أالمــاً بنحــو   55) ــو يوســف ب الكــوفيي  وألــ  وهــوي يعّــوب بــ  إســحاق اب
/  2و وب يـة الوأـا ي 53/  2هــ . ينةـري إنبـاظ الـروا ي  222الّرآن والل ـة والشـعر )ت 

 .815/  1و واألأـالعي 212
و 221/  8ورد في الحديثي ))ص َبْحَع في َحريسة الجبل  و ايي ص َحد . ينةري الفائقي   53)

 .221/  8والنقايةي 
و واضــداد 28و واضــداد األصــمعيي 17ضــداد بحــربي . وينةــري ا12المصــباح المنيــري   57)

و واضــداد ابــي 57و واضــداد ابــ  األنبــاريي 832و واضــداد السجســتانيي 18التـ ــو  يي 
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. وفيتي )واألب،ر في معن  الكتماني َاْخَفْيت ت  َاْخِفيت ِإْخفاًءو وفي معن  227/  8الحيدي 

 عي وابي  يد .اصأقاري َخَفْيت ت  َاْخِفيت َخِفيًاو وهو بول األصم
نّاًل أ  التقذيد. وأل ق أليت  82/858. وينةري لسان العربي 831المصباح المنيري   51)

 بأنت نادر.
 372. وهو محمد ب  احمـد بـ  األ هـر بـ  نـوح األ هـري )ت 287/  1تقذيد الل ةي   51)

ــت مــ  التصــانيفي تقــذيد الل ــةو  هـــ و الل ــوي األديــد القــروي الشــافعي ابــو منصــورو ل
فسير الفاظ مختصر الم نيو والتّريد في التفسيرو وشرح شـعر ابـي تمـاعو واألدوات وت

 .388/  5و واألأالعي 38/  8و يرها. ينةري ب ية الوأا ي 
و 813و واضداد ابـ  السكـككيُي 23. وينةري اضداد األصمعيي 822المصباح المنيري   32)

 .371/  8و واضداد ابي الحيدي 818واضداد اب  األنباريي 
 . 885و ص 5لقجة لَي  و د. خليل ابراهي  العحيةو مجلة الخليج العربيو     38)
و 28و واضــــداد األصــــمعيي 53. وينةــــري اضــــداد ابــــي أبيــــدي 823المصــــباح المنيــــري   32)

/  8و واضداد ابـي الحي ـدي 873و واضداد اب  السكيُي 885واضداد السجستانيي 
 . 31اضداد اب  األنباريي . ونسد هذا الكالع إل  ابي أبيد و و 353

 . 223. وينةري اضداد الصا انيي 823المصباح المنيري   33)
. وذبر اب  فار ي ان  المشقور هو 233. وينةري مّاييس الل ةي 77/  3مجمل الل ةي   32)

 الّريد. اما البعيد فاحتج وا فيت بّول الّائلي
َُ إل  بلد  سابدِ    َْ اباك بأرض الحجا ِ  ور ْح َُ   تـَرَْب
و لــت مصــنفات    وابــ  فــار  هــوي احمــد بــ  فــار  بــ   بريــا الّ وينــيو ابــو الحســي و ل ــوي بــوفي 

ب،ير  منقـاي المجملو والمّاييسو والصاحبيو واإلتبـا  والم اوجةو و يرهـا. توفي  بالــر ي  



 -ودراسة تجريد وتوثيق  -األضداد في المصباح المنير للفيومي 
 د. صالح خلف صالح األصيفر 

832 

 

 

 
 8و واألأالعي 352/  8و وب ية الوأا ي 821/  8هـ . ينةري إنباظ الروا ي  315سنة )

 /813 . 
و واضـداد 17و واضداد التـ و  يي 32. وينةري اضداد األصمعيي 833المصباح المنيري   35)

ــــكيُي 827السجســــتانيي  ــــ  السك ــــاريي 815و واضــــداد اب ــــ  األنب و 73و واضــــداد اب
 . 232و واضداد الصا انيي 312/  8واضداد ابي الحيدي 

و بمـا ذبـرظ ابـو الحيـد فـيي والشكَرى معن  البيع في ل ة  اضـر و وهـي حـي  مـ  بنـي اســد  33)
 . 313/  8اضدادظي 

ُ  882. وينةــري اضــداد بحــربي 832المصــباح المنيــري   37) . وفيــتي   وبــالوا اياــًاي َشــَعْب
ـــو  يي 7األمـــري اصـــلحتتو وشـــعبتت ي افســـدتت  وف ربت ـــتو واضـــداد األصـــمعيي  و واضـــداد التـ 

اضــــداد ابــــ  و و 821و واضــــداد السجســــتانيي 833و واضــــداد ابــــ  الســــكيُي 822
 .222/  8و واضداد ابي الحيد الل ويي 23األنباريي 

ـــة ان يكـــون 233/  8العـــي ي   31) ـــتي   هـــذا مـــ  أجائـــد الكـــالع ووســـع الل ـــة العربي . ونص 
 الش ْعد  تفر بًاو ويكون اجتماأاو وبد نحق بت الشعر   . 

عد اصجتمـــا و و ونص ــتي   والش ــعد  اصفتــراقو والش ــ213ـ  212/  8جمقــر  الل ــةي   31)
 وليس م  األضدادو إنما هي ل ة لّوع  .

ــري   72) و واضــداد األصــمعيي 822. وينةــري اضــداد بحــربي 833ـ  835المصــباح المني
ــــو  يي 31 ــــكيُي 12و واضـــداد التـ  و واضــــداد السجســــتانيي 812و واضــــداد ابــــ  الس 

و واضـــــداد 288/  8و واضـــــداد ابــــي الحيـــــدي 821و واضــــداد ابـــــ  األنبــــاريي 822
 .232لصا انيي ا

هوي سعيد ب  محمد المعافري و ابو أ،مانو م  اصل برلبةو المعروب باب  الحد ادو اخذ   78)
/  8و وب يــة الوأـــا ي 2/53هــــ . ينةــري إنبــاظ الــروا ي  222أــ  ابــ  الّولي ــة )ت بعــد 

 و ول  نجد النص في بتابتي األفعال. 828/  3و واألأالعي 213
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و واضداد 32و واضداد األصمعيي 222نةري اضداد بحربي . ي837المصباح المنيري   72)

و 22و واضــداد ابـ  األنبــاريي 77ـ  73و واضــداد السجسـتانيي 811ابـ  الس ـكيُي 
 .231و واضداد الصا انيي 233/  8واضداد ابي الحيدي 

و 82/332تقـذيد الل ــةي   73) . ونص ـتي   ابــو أبيـد أــ  ابـي أبيــد . بـالي الةــ   يّـيٌ  وَشــكٌّ
 ....  .وانشد

و والةــ  ي اليّــي   . وذبــر محّّــت فــي 351/  3مجمــل الل ــةي   72) . ونص ــتي   الةــ  ي الشــك 
ــاً  . ينةــري معجــ   ــار  نســخة )د  مــ  الكتــاب   الةــ   يكــون شــك اً ويّين القــامأ ان  أب

 .385مّاييس الل ةي 
 .235ي و واضداد الصا اني883. وينةري اضداد اب  األنباريي 875المصباح المنيري   75)
. ونص ــتي   ومــ  ذلــك بــول الن ــا ي فــالن يتصــد قي إذا اأحــ و وفــالن 25ادب الكاتــدي   73)

يتصد قي إذا سألو فقذا  لطو والصوابي فالن يسأل. وإنما المصـتدكقي الم عحـيو بـال 
 [.11] سور  يوسفو اآليةي  چڃ  چ  چ  چ      ڃڃ  ڃچ تعال ي 

 . ول  اجدظ في نوادرظ.237/  8يدي بالت ابو  يد. ينةري اضداد ابي الح  77)
 و ول  اأ،ر أليقا في بتد األضداد.871المصباح المنيري   71)
 .373/  1تقذيد الل ةي   71)
و واضداد 27و واضداد األنباريي 883. وينةري اضداد بحربي 813المصباح المنيري   12)

 .233و واضداد الصا انيي 818ابي الحيدي 
أمرو الشيباني الل وي الكوفي و واسع العل  بالل ة والشعرو ب،ير هو إسحاق ب  مرارو ابو   18)

هـــ . ينةــري  283الروايــةو ثّـــةو صــن في بتــاب الجــي و والنـــوادرو ومصــنفات اخــرى )ت 
 . 213/  8و واألأالعي 231/  8و وب ية الوأا ي 253/  8إنباظ الروا ي 

 . 221/  8ابي الحيدي  ل  يعرب ابو حات  السجستاني هذا المعن . ينةري اضداد  12)
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 . ول  نجد اللفةة في بتد األضداد.225المصباح المنيري   13)
و ول ــة تمـــي ي 73/  8و واللقجــات العربيـــة فــي التــراثي 11/  8ينةــري تقــذيد الل ــةي   12)

ــــد 511 ــــاب األضــــداد و و ري ــــتي ال ريــــد المصــــنف )ب ــــنص فــــيي بتابي ــــ  نجــــد ال . ول
 الحديث. 

 .21تنةري رسالة األضداد للمنش ي . و 288المصباح المنيري   15)
ــري   13) و 1ـ  7و واضــداد األصــمعيي 822. وينةــري اضــداد بحــربي 282المصــباح المني

ــــو  يي  ــــكيُي 11واضـــداد التـ  و 17و واضــــداد السجســــتانيي 837و واضــــداد ابــــ  الس 
 .231و واضداد الصا انيي 32واضداد األنباريي 

. وبـــد نفــ  ابــو حـــات  211/  2ابــي الحيــدي أ ــِ َي ذلــك إلــ  ابـــي أبيــد  فــيي اضـــداد   17)
السجســتاني معنــ  الاــد ية فــي اللفةــة بّولــتي   وص اأــ   فــي الم َعْســِعِس معنــ  اب،ــر مــ  

 .218/  2اصسوداد  . ينةري اضداد ابي الحيدي 
و ونص ــتي   ان  اهــل الحجــا  823. ينةــري اضــداد السجســتانيي 225المصــباح المنيــري   11)

َو ي   . 218/  2و واضداد ابي الحيدي 51الحاأة  و واضداد اب  األنباريي يّولون الَعنـْ
 . 12هو ب ،ـَيكر أ   . ينةري ديوانتي   11)
و 853و واضـداد السجســتانيي 51. وينةــري اضـداد األصــمعيي 221المصـباح المنيـري   12)

ضداد و وا11ونص تي   ان ال ابر بمعن  البابي هـو األب،ر  األأرب   و واضداد األنباريي 
 .222و واضداد الصا انيي 527/  2ابي الحيدي 

هوي محمد ب  الحس  ب  أبد اهللو ابو بكر ال ُّبيدي. بان واحد أصـرظ فـي ألـ  النحـوو   18)
وحفل الل ةو لـتي مختصر العي و والواضـحو ولبّات النحويي  والل ويي و ولحـ  العامةو 

ـــــروا ي  371و يرهــــــا )ت  ـــــاظ ال ـــــة الوأـــــا ي 821/  3هــــــ . ينةـــــري إنب و 12/  8و وب ي
بـََر الرجل 852/  2. وبولت في بتابتي مختصر العي ي 12/  3واألأالعي  َْ و ونص ت ي   َغ

   بورًاي َمَكَث وبََّي  . 
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و واضـداد 22و واضداد األصـمعيي 17. وينةري اضداد بحربي 238المصباح المنيري   12)

/  2واضـداد ابـي الحيـدي  و832ـ  821و واضداد اب  األنباريي 871اب  الس كيُي 
583. 

و 72و واضـــداد ابــ  األنبـــاريي 821. وينةـــري اضــداد التـ ــو  يي 252المصــباح المنيــري   13)
 .852و واضداد المنشيي 228و واضداد الصا انيي 532/  2واضداد ابي الحيدي 

الر جل ي إذا سـاَر  بال اب  األأرابيي   المفا    س م يُ بذلك ألن قا َمْقَلكًةو م  بولق ي فـَو  َ   12)
 . 532/  2سْيراً شديداً  . ينةري اضداد ابي الحيدي 

و 885و واضـــداد السجســـتانيي 5. وينةـــري اضـــداد األصـــمعيي 251المصـــباح المنيـــري   15)
/  2و واضـداد ابـي الحيـدي 27و واضـداد ابـ  األنبـاريي 833واضـداد ابـ  السـكيُي 

578. 
ــك يُو والسجســتانيو وابــ  األنبــاريو  مــنق ي ابــو أبيــد و وبحــربو واألصــمعيو  13) وابــ  الس 

ـــات بتـــد بعاـــق  مـــع اربـــاع الصـــفحات فـــي القـــامأ  ـــو الحيـــد. وبـــد وردت أنوان واب
 السابق.

ـــة الحُّ   17) ـــد اهـــل الحجـــا  واهـــل المدين ـــْرء  أن َّ ـــد اهـــل العـــراِق بـــال األصـــمعيي   ال و وأن ـــر  ْق
 .572/  2 . ينةري اضداد ابي الحيدي الَحْي   

 . 153و ومّاييس الل ةي 851/  2 ةي مجمل الل  11)
و واضداد األصمعيي 515ـ  512/  2. وينةري اضداد بحربي 232المصباح المنيري   11)

و واضـداد ابـي الحيـدي 51و واضداد اب  األنبـاريي 872و واضداد اب  الس كيُي 22
2  /512. 

لـًاي َجـاَر وأـ22/  3األفعالي   822) دل ضـد   . ويةقـر انـت و ونص تي   وَبَسَط ب س ولاً وَبْسَْ
. وهـوي ألـي بـ  512/  2اخذظ م ي ابي أبيد  وب حرب. ينةري اضداد ابـي الحيـدي 

جعفر ب  ألي السعديو ابو الّاس و المعروب بـاب  الّحـ ا ي أـال  بـاألدب والل ـة. لـت 
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ـــحو والعـــروض البـــار و  ـــة األســـماءو ولمـــح المل ـــاب األفعـــالو وابني تصـــانيفو منقـــاي بت

و وب يـــة 2/233هــــ . ينةـــري إنبـــاظ الـــروا ي  585فيو و يرهـــا )ت والشـــافي فـــي الّـــوا
 . 231/  2و واألأالعي 821/ 2الوأا ي 

 .232المصباح المنيري   828)
هوي إسحاق ب  إبراهي  ب  الحسي  الفارابيو ابو إبراهي و اديدو   يـر العلـ و وصـن ف    822)

هــ . ينةـري  352فيــة )ت بتابًا سم اظ )ديـوان األدب و ولت )درر التيجــان  فـي الج را
 .213/  8و واألأالعي 331/  8ب ية الوأا ي 

 .838ـ  832/  1في بتابتي تقذيد الل ةي   823)
و واضــداد األصــمعيي 822ـ  823. وينةـري اضــداد بحــربي 211المصـباح المنيــري   822)

و واضـداد الصـا انيي 12و واضـداد السجسـتانيي 812و واضداد اب  الس كيُي 22
225. 

 .815/  3تاب األفعالي ب   825)
و واضــداد ابــ  األنبــاريي 853. وينةــري اضــداد السجســتانيي 388المصــباح المنيــري   823)

 .223و واضداد الصا انيي 321/  2و واضداد ابي الحيدي 231
ـــري   827) و 22و واضـــداد األصـــمعيي 821. وينةـــري اضـــداد بحـــربي 323المصـــباح المني

ـــــــ  ال822واضـــــــداد السجســـــــتانيي  ـــــــكيُي و واضـــــــداد اب ـــــــ  812س  و واضـــــــداد اب
 . 371/  2و واضداد ابي الحيدي 52األنباريي

 .371/  2و واضداد ابي الحيدي 22بال ذلك األصمعي. ينةري اضداد األصمعيي   821)
و وذبــر ان  ابــا حــات  333/  2. وينةــري اضــداد ابــي الحيــدي 337المصــباح المنيــري   821)

 السجستاني ل  يعرب المعن  ال،اني. 
 . 331اح المنيري المصب  882)
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هوي محمد ب   يادو ابو أبد اهلل ب  األأرابيو أال  بالل ة والشـعر. لـت تصـانيف ب،يـر و   888)

منقاي اسماء الخيـل وفرسـانقاو وتـاريل الّبائـلو والنـوادر فـي األدبو وتفسـير األم،ـالو 
ي و وب يـة الوأــا 325/  3هــ . ينةـري إنبـاظ الـروا ي  238ومعاني الشعرو و يرها )ت 

 . 838/  3و واألأالعي 11/  8
ـــري   882) و 22و واضـــداد األصـــمعيي 825. وينةـــري اضـــداد بحـــربي 331المصـــباح المني

ـــك يُي 11واضــداد التـ ــو  يي  و 13و واضــداد السجســـتانيي 873و واضـــداد ابــ  السك
 . 357/  2و واضداد اب  الحيدي 53ـ  52واضداد اب  األنباريي 

ينةـري اضـداد  .چ ںامـاَمق ْ   ڱ چان اب  أبـا  يّرؤهـاي . وب71سور  الكقفو اآليةي   883)
 . 22/  88و والجامع ألحكاع الّرآني 351/  2ابي الحيدي 

 . 87سور  إبراهي و اآليةي   882)
 

 ثبت المصادر والمراجع

 هـــــــ و تحّيــــــقي محمـــــــد 273ـ ادب الكاتـــــــدي ابــــــ  بتيـــــــبةو أبــــــد اهلل بــــــ  مســـــــل  )ت  8
 ع . 8133و محبعة السعاد و مصرو )2محيي الد ي  أبد الحميدو ط  

ــــر الــــد ي  ال ربلــــي )ت  2  ــــ  للماليــــي و بيــــروت 2ع و ط  8173ـ األأــــالعي خي  و دار العل
 ع . 8171هـ ـ  8311ـ لبنان ) 

ِّفِحــــي   3   ـ إنبـــاظ الــــروا  ألـــ  اَنبـــاظ النحـــا ي ابـــي الحســـ  ألــــي جمـــال الـــد ي  بـــ  يوســـف ال
 بـــراهي و المكتبـــة العصـــريةو صــــيدا ـ هــــ و تحّيـــقي محمـــد ابـــي الفاــــل إ 323)ت  
 ع . 2221هـ ـ  8232بيروت ) 

ــــد الرحمـــــ  الســــيولي  2  ــــد ي  أب ــــة الوأـــــا  فــــي لبّــــات الل  ــــويكي  والنحـــــا ي جــــالل ال  ـ ب ي
 و المكتبـــــة العصـــــريةو 8هــــــ و تحّيـــــقي محمـــــد ابـــــي الفاـــــل إبـــــراهي و ط  188)ت  
 ع . 2223هـ ـ  8227صيدا ـ بيروت ) 
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 ع .  8175ي ضوء الل ات الساميةي د. ربحي بمالو بيروتو )ـ التااد ف 5 
 هــــــ و  372ـ تقـــــذيد الل ـــــةي ابـــــو منصـــــور محمـــــد بـــــ  احمـــــد القـــــروي األ هــــــري )ت  3 

 تحّيــــقي أبــــد الســــالع هــــارون وآخــــري و الـــــدار المصــــرية للتــــأليف والترجمــــةو الّــــاهر   
  .8137ـ  8132) 

ــــكيُ )ت 283ـ ثالثــــة بتــــد فــــي األضــــدادي لألصــــمعي )ت  7   هـــــ و222هـــــ ووصب  السك
ــــا اني )ت 255وللس جســــتاني )ت    هـــــ و352هـــــ و ويليقــــاي ذيــــل فــــي األضــــداد للص 
 هـــــ ـ  837نشـــــرهاي د. او ســــُ هفنــــرو دار الكتــــد العلمــــيو بيــــروت ـ لبنــــان ) 
 ع . 8181 

 هــــ و وابـــو محمـــد  222ـ ثالثـــة نصـــوص فـــي األضـــدادي ابـــو أبيـــد الّاســـ  بـــ  ســـال ع )ت  1 
ـــ  الت ــــو ي )ت أبـــد   ـــدي  المنشـــي  233اهلل ب ـــ  بـــدر ال  هــــ و ومحمـــد جمــــال الـــدي  ب
 و أـــــــال  الكتـــــــد 8هــــــــ و تحّيـــــــقي د. محمـــــــد حســـــــي  آل ياســـــــي و ط  8228)ت  
 ع . 2221هـ ـ  8222) 

 ـ الجــــــامع ألحكــــــاع الّــــــرآني ابــــــو أبــــــد اهلل محمــــــد بــــــ  احمــــــد األنصــــــاري الّرلبــــــي  1 
ـــــــد العلم8هـــــــ و ط  378)ت   ـــــــان )و دار الكت ــــــروت ـ لبن ــــــةو بي  هـــــــ /  8221ي
 ع . 8111 

 هــــ و أل ـــق  328ـ جمقـــر  الل ـــةي ابـــو بكـــر محمـــد بـــ  الحســـ  بـــ  د ريــــد األ دي )ت  82
 و دار الكتـــد العلميـــةو 8أليــت ووضـــع حواشـــيت وفقارســـتي إبــراهي  شـــمس الـــدي و ط  
 ع . 2225هـ ـ  8223بيروت ـ لبنان ) 

 و 2خالويـــتو تحّيـــق د. أبـــد العـــال ســـال  مكـــرعو ط ـ الحجـــة فـــي الّـــراءات الســـبعي ابـــ   88
 ع . 8177دار الشروقو بيروتو الّاهر  ) 

ــــان  82 ــــر أــــ   ي جمعــــت وشــــرحتي إحســــان أبـــــا و دار ال،ّافــــةو بيــــروت ـ لبن  ـ ديــــوان ب ،ي
 ع . 8178هـ ـ  8318) 
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 ـ رســـــالة األضــــدادي شــــــيل الحــــرمي  جمــــال الـــــدي  بــــ  بــــدر الـــــدي  محمــــود المنشـــــي  83

ــــــقي ا. د. محمــــــد حســــــي  آل ياســــــي و ط  8228)ت   ــــــارو 8هـــــــ و تحّي  و دار أم 
 ع . 2221هـ ـ  8221أم ان ـ األردن ) 

 هـــــ و تحّيــــقي  315ـ الصــــاحبي فــــي فّــــت الل ــــةي ابــــو الح ســــي  احمــــد بــــ  فـــــار  )ت  82
 هــــ ـ  8221و دار الكتــــد العلميـــةو بيــــروت ـ لبنـــان )2احمـــد حســـ  بســـجو ط  
 ع . 2227 

 هـــــ و تحّيــــقي  222لحديـــــثي ابــــو أبيــــد الّاســـــ  بــــ  ســــال ع القـــــروي  )ت ـ  ريــــد ا 85
ـــد خـــانو ط   ـــد المعي ـــروت )8د. محمـــد أب ـــيو بي ــــاب العرب  هــــ ـ  8313و دار الكت
 ع . 8173 

 ـ ال ريــد المصـــنفي ابــو أبيــد الّاســ  بــ  ســـال عو تحّيــقي د. محمــد المختــار العبيـــديو  83
 ع .  8113هـ ـ  8283و دار مصر للحباأةو الّاهر  )2ط  

 ـ فصـــــــول فــــــي فّــــــت الل ـــــــةي د. رماــــــان أبــــــد التــــــوابو مكتبــــــة الخــــــانجيو الّــــــاهر   87
 ع . 8113) 

 و مكتبـــــة الصـــــحابةو الشـــــاربة ـ 8ـ فّـــــت الل ــــــةي ا. د. حـــــات  صـــــالح الاــــــام و ط  81
 ع . 2227هـ ـ  8221اإلمارات ) 

 ر الكتــــدو جامعــــة الموصــــل ـ فّــــت الل ــــة العربيـــــةي د. باصــــد ياســــر ال يــــديو مديريــــة دا 81
 ع . 8117هـ ـ  8227) 

 هــــ و أنـــي بتحّيّـــت 223ـ بتـــاب األضـــدادي ابـــو ألـــي محمـــد بـــ  الم ســـتنيرو بحـــرب )ت  22
 ع .8112هـ ـ 8225و دار العلوعو الرياض )8والتّدي  لتي د. حن ا حدادو ط  

ــد بــ  أ،مــان السجســتاني ) 28   و حّّــت هـــ 255ـ بتــاب األضــدادي ابــو حــات  ســقل بــ  محم 
ـــــتي ا. د. رماـــــان   ـــــو جــــــرىو راجعـــــت وبـــــد ع ل  ووضـــــع فقارســـــتي د. محمـــــد أـــــود  اب
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 هــــ ـ  8232و مكتبـــة ال،ّافـــة الدينيـــةو بـــور ســــعيد ـ الّـــاهر  )2أبـــد التـــوابو ط  
 ع . 2221 

ــــد بــــ  الّاســـــ  األنبـــــاري )ت  22  هـــــ و تحّيــــقي محمــــد ابــــي  327ـ بتــــاب األضــــدادي محم 
 ع . 2288هـ ـ  8232العصريةو صيدا ـ بيروت ) الفال إبراهي و المكتبة 

 ـ بتـــاب األضــــداد فـــي بـــالع العـــربي ابـــو الحيــــد أبـــد الواحـــد بـــ  ألـــي الل ــــوي الحلبـــي  23
ـــيو دمشـــق  358)ت   ـــقي أـــ    حســـ و محبوأـــات المجمـــع العلمـــي العرب  هــــ و تحّي
 ع . 8133هـ ـ  8312) 

ـــو أ،مـــان ســـعيد بـــ  محمـــد المعا 22 ـــاب األفعـــالي اب  هــــ و  222فــــري  الس َرب ســـحي )ت ـ بت
 تحّيـــقي د. حســـي  محمـــد محمـــد شـــربو مراجعـــةي د. محمـــد مقـــدي أـــال عو القياـــة  
 ع . 8171العامة لشؤون المحابع األميريةو الّاهر  ) 

ــــ  الّح ــــا  )ت  25 ــــ  الحســـــي  ب ــــر ب ــــ  جعف ــــي ب ـــــالي أل ــــاب األفع  و 8هـــــ و ط  585ـ بت
 ع . 8122هـ ـ  8338در آباد الدب  )محبعة دائر  المعارب الع،مانية ـ حي 

 هــــ و تحّيـــقي د. أبـــد الحميـــد  872ـ بتـــاب العـــي ي الخليـــل بـــ  احمـــد الفراهيـــدي )ت  23
 ع . 2223هـ ـ  8222و دار الكتد العلميةو بيروت ـ لبنان )8هنداويو ط  

 هــــ و  788ـ لســـان العـــربي ابـــو الفاـــل جمـــال الـــد ي  محمـــد بـــ  مكـــرع بـــ  منةـــور )ت  27
 هــــ ـ  8223قي نخبـــة مـــ  األســـاتذ  المتخصصـــي و دار الحديــــثو الّـــاهر  )تحّيـــ 
 ع . 2223 

 ـ ل ـــة تمـــي  ـ دراســـة تاريخيـــة وصـــفيةي د. ضـــاحي أبـــد البـــابيو مؤسســـة رو  اليوســـفو  21
 ع . 2223هـ ـ  8227الّاهر  ) 

ـــــيو البصـــــر و    21 ـــــيج العرب ـــــةو مجلـــــة الخل ـــــراهي  العحي ـــــل إب  و 5ـ لقجـــــة لي ـــــ ي د. خلي
 ع و مؤسسة دار الكتدو جامعة الموصل.  8173) 
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 ـ اللقجــات العربيــة فــي التـــراثي د. احمــد ألــ  الــدي  الجنـــديو الــدار العربيــة للكتـــابو  32

 ليبيا ـ تونس. 
 و منشـــورات8ـ مجمـــل الل ــــةي ابـــ  فـــار و تحّيـــقي الشـــيل هـــادي حســـ  حمـــوديو ط  38

  .ع 8115هـ ـ  8225معقد المخحولات العربيةو الكويُ ) 
 هـــــ و تحّيــــقي د. صـــــالح  371ـ مختصــــر العيـــــ ي ابـــــو بكــــر ال بيــــدي األشــــبيلي )ت  32

 مقـــــدي الفرلوســـــيو و ار  ال،ّافــــــة واإلأـــــالعو دار الشــــــؤون ال،ّافيـــــة العامـــــةو آفـــــاق  
 ع . 8113أربيةو ب داد ) 

ــــتي  772ـ المصــــباح المنيــــري احمــــد بــــ  محمــــد بــــ  ألــــي الفيــــومي )ت  33  هـــــ و اأتنــــ  ب
ــان )يوســف الشــ  ــة العصــريةو بيــروت ـ صــيدا ـ لبن  هـــ ـ  8221يل محمــدو المكتب
 ع . 2227 

ــــاد الفـــــر اء )ت  32 ــــ   ي ــــ  ب ــــا يحي ــــو  بري ــــقي محمــــد  227ـ معــــاني الّــــرآني اب  هـــــ و تحّي
 و أـــال  2ألـــي النجـــارو واحمـــد يوســــف نجـــاتيو وأبـــد الفتـــاح اســــماأيل شـــلبيو ط  
 ع. 8112الكتدو بيروتو  

 هــــ و 323)إرشـــاد األريـــد إلـــ  معرفـــة األديـــد ي يـــابوت الحمـــوي )ت ـ معجـــ  األدبـــاء  35
 دار المستشــــــــــرقو بيــــــــــروتو )د. ت و مصــــــــــور  أــــــــــ  لبعــــــــــة مرجليــــــــــون بمصــــــــــر  
 ع . 8123) 

 ـ مّــــاييس الل ــــةي ابــــ  فـــــار و اأتنــــ  بــــتي د. محمــــد َأــــوض مرأــــدو وفالمــــة محمــــد  33
 هــــــ ـ  8222و دار إحيـــــاء التـــــراث العربـــــيو بيـــــروت ـ لبنـــــان )8اْصـــــالنو ط  
 ع . 2228 

 ـ النشـر فـي الّـراءات العشـري ابـو الخيـر محمـد بـ  محمـد الدمشـّي الشـقير بـاب  الجـ ري  37
 هـ و تصحيحي ألي محمد الا ب ا و دار الفكر ـ مصر. 133)ت  
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 ـ النقايـــة فـــي  ريـــد الحـــديث واألثــــري مجـــد الديــــ  ابـــو الســــعادات المبـــارك بـــ  محمـــد  31

 هـــــــ و تحّيــــــقي ابــــــو أبــــــد الــــــرحم   323  األثيــــــر  )ت الجــــــ ري الشـــــــقير بـــــــ )ابــــــ 
ــــ  أوياـــــةو ط   ــــ  محمــــد ب ــــروت ـ لبنــــان 2صـــــالح ب ـــــةو بي  و دار الكتـــــد العلمي
 ع . 2222هـ ـ  8223) 

 هــــ و  271ـ نقايـــة المحلـــد فـــي درايــــة المـــذهدي أبـــد الملـــك بـــ  محمـــد الجـــويني )ت  31
 2227هــ ـ  8221منقــاج )و دار ال8تحّيـقي د. أبـد العةيــ  محمــود الـديدو ط  

 ع . 


