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 اثر تعدية الفعل حبرف اجلر يف التصحيح اللغوي
 أ.م.د مهند جاسم محمد

       غة العربيـة ـاللسم ـق /جامعة تكريت / كلية اآلداب 

 ن
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى سيد المرسمين وعمى الو وصحبو 

 أجمعين
أو البنية  أو تتعدد مظاىر الخطأ المغوي وتختمف أشكالو فتراه يصيب الصوت 

أو دالل  المفظ وكل مظير من ىذه المظاىر تتعدد  التركيب النحوي أو األسموب البيان
فالخطةةأ فةةت التركيةةب النحةةوي مةة ال وةةد يكةةون متولةةدا عةةن خطةةأ فةةت ، صةةور الخطةةأ فيةةو

 .األدوات أو الحروف يح لمظروف أوالحكم اإلعرابت لمكمم  أو االستعمال غير الصح
ت اسةتعمال الحةروف مةايفي فةت أ نةاّ تعدألية  األفعةال ومن ابةرز صةور الخطةأ فة

، من حروف الجر إذ يحدث الخمط فُيعدألى الفعل بما الُيعدألى بو، الالزم  بحروف الجر
ووةد يتعةدألى  واخصأل ىذه الحةروف االبةاّو وسةميت متعدألية  ألنيةا واقمة  مفةام ىمةزة النفةل

د فيةو أو وةد يتنةةمن الفعةل الواحةد بمجموعة  مةن حةةروف الجةر بحسةب السةيا  الةةذي يةر 
 الفعل معنى فعل آخر لمناسب  بينيما فيتعدألى تعديتو ويمزم لزومو.

وبالنظر إلى الخصوصي  التت حظيت بيا االباّو فت تعدأليتيا لألفعال ففد ك ر 
استعماليا ليذا الغرض فت المغ  وىذه الك رة أدت إلةى الخمةط فةت تعدألية  بعةض األفعةال 

 و ا فت كتب المغ   م انتفل ىذا الخمط إلى المتكممين فةت لدى المستعممين ممألا نجده مب
 عصرنا الحانر.



 
 

   

 

 جملت آداب الفراهيدي
 ابععدد خاص مبؤمتر اآلداب الر

اثر تعدية الفعل بحرف  
 الجر في التصحيح اللغوي

 
 

 

 مهند جاسم محمدأ. م. د. 
 0202 ( حـزيـران3العـدد )

  04 

 

ةةا دفعنةةت إلةةى الفيةةام بدراسةةتت المتوانةةع  ىةةذه ففةةد ىةةدفت إلةةى الووةةوف عمةةى  ممأل
فةت الباّو من خالل االطالع عمى كتب التصةحيح المغةوي المؤلألفة  بةاالخمط فت التعدي  

مو فا من كتب المغ  الفديمة  الوةف  م رجعت بعد ذلك  -ودر المستطاع -ىذا العصر 
 عمى االستعمال الصحيح ليذا الفعل أو ذاك.

 : وقد اجتمعت لدي مادة قسمتها عمى خمسة مباحث
الباّو ففةةةط ولكةةةن المتكممةةةين يخطقةةةون بةةةةاتناولةةةت فيةةةو مةةةا يتعةةةدألى مةةةن األفعةةةال : األول

مةةى اغةةراه ع: مةةن ذلةةك وةةوليم. فيعةةدونيا بنفسةةيا أو بغيةةر البةةاّ مةةن حةةروف الجةةر
الشةةعراّ ويغةةري الةةنفس الةةى اليةةوى وىةةمأل عمةةى الةةزواج وييةةتم فةةت احبةةاط مسةةاعييم 

 وعاش عميو وغبطو عمى وجميي ذلك يتعدى بالباّ
الباّو وغيرىةةا مةةن حةةروف الجةةر بحسةةب بةةةاتناولةةت فيةةو مةةا يتعةةدألى مةةن األفعةةال : الثااا  

السةيا   السيا  الذي ترد فيو ولكن المتكممين يخطقون فيعدونيا بغير االباّو فت
ارتةةاب فيةةو وتشةةاّم منةةو وطةةاف عمةةى : الباّو مةةن ذلةةك وةةوليمبةةةاتتعةةدى فيةةو  الةةذي

 النوادي ومنو اينا بطش بو وفيو وعميو
الباّو وبنفسةةةو فةةةت سةةةيا  واحةةةد ولكةةةن بةةةةاتناولةةةت فيةةةو مةةةا يتعةةةدألى مةةةن األفعةةةال : الثالاااث

جةةر  الباّو تةةارة أخةةرى أو بحةةرفبةةةاالمتكممةةين يخطقةةون فيعةةدونيا بنفسةةيا تةةارة أو 
 بصره بالحفيف  وسررت لفدومك وتفانى الدين وبو: من ذلك ووليم غيراالباّو.

الباّو وبغيرىةةا مةةن حةةروف الجةةر بةةةاتناولةةت فيةةو مةةا يتعةةدألى مةةن األفعةةال بنفسةةو و : الراباا 
فيجعمةةةون ىةةةذا مكةةةان  نولكةةةن المتكممةةةين يخطقةةةو ، بحسةةةب السةةةيا  الةةةذي تةةةرد فيةةةو

ت اليةةو برسةةول وحةةداه عمةةى السةةفر بع ةةت اليةةو كتابةةا وبع ةة: مةةن ذلةةك وةةوليم. ذاك
 وحدا بو عمى السفر
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تناولت فيو ما يتعدألى مةن األفعةال بنفسةو ولكةن المتكممةين يخطقةون فيعةدونيا : الخامس
 كمألفو بكذا والتفى بو: من ذلك ووليم الباّوبةا

 : واهم ال تائج الت  توصل الباحث اليها ه 
ا لمةةةا ذىةةةب إليةةةو كةةةل مةةةن فتو خالفةةةبةةةةابمعنةةةى اشةةةكو يتعةةةدألى  وارتةةةاباإن الفعةةةل  -1

 منو.بةاوزىدي جا راهلل من تعديتو ، اسعد داغر: األستاذين
الباّو وافةةتو واعمةةىو بحسةةب السةةيا  الةةذي يةةرد فيةةو بةةةاإن الفعةةل اطةةافو يتعةةدألى  -2

خالفةةا لألسةةتاذ محمةةد العةةدنانت الةةذي أجةةاز تعدأليتةةو بجميةةي مةةا تفةةدم مةةن غيةةر نظةةر 
 . إلى السيا  الوارد فيو

ةرو -3 الباّو وبنفسةو خالفةا لمةا ذىةب بةةابمعنةى اعمألمةو الشةتّو يتعةدألى  إن الفعل ابصأل
 . زىدي جار اهلل والكرباست من تعدأليتو بنفسو: إليو كل من األستاذين

 

 

 الباحث

 همند جامس محمد .د

 جامعة تكريت - لكية الآداب



 
 

   

 

 جملت آداب الفراهيدي
 ابععدد خاص مبؤمتر اآلداب الر

اثر تعدية الفعل بحرف  
 الجر في التصحيح اللغوي

 
 

 

 مهند جاسم محمدأ. م. د. 
 0202 ( حـزيـران3العـدد )

  04 

 

 
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى سيد المرسمين وعمى الو وصحبو 

 أجمعين
تتعدد مظاىر الخطأ المغوي وتختمف أشكالو فتراه يفي فت الصوت أو البني  أو 

أو داللةةة  المفةةةظ وكةةةل مظيةةةر مةةةن ىةةةذه المظةةةاىر  التركيةةةب النحةةةوي أو األسةةةموب البيةةةانت
فالخطأ فت التركيب النحوي م ال ود يكون متولدا عن خطأ فت ، تتعدد صور الخطأ فيو

 .األدوات أو الحروف يح لمظروف أوغير الصحالحكم اإلعرابت لمكمم  أو االستعمال 
ومن ابةرز صةور الخطةأ فةت اسةتعمال الحةروف مةايفي فةت أ نةاّ تعدألية  األفعةال 

، من حروف الجر إذ يحدث الخمط فُيعدألى الفعل بما الُيعدألى بو، الالزم  بحروف الجر
فت شرح واخصأل ىذه الحروف االباّو وسميت متعدألي  ألنيا واقم  مفام ىمزة النفل جاّ 

جميي حروف الجر لتعدألي  الفعل الفاصر عن المفعول إليو لكن معنى التعدي  (( الكافي 
 الباّوبةةاالمطمف  أن ينفل معنى الفعل كاليمزة والتنعيف وبغيةره وىةذا المعنةى مخةتص 

ووةةةد ، و1اوووأومتةةةو، أذىبتةةةو: أي، وومةةةت بةةةو، ذىبةةةت بةةةو: نحةةةو، مةةةن بةةةين حةةةروف الجةةةر
جموعةة  مةةن حةةروف الجةةر بحسةةب السةةيا  الةةذي يةةرد فيةةو أو وةةد يتعةةدألى الفعةةل الواحةةد بم

 يتنمن الفعل معنى فعل آخر لمناسب  بينيما فيتعدألى تعديتو ويمزم لزومو.
وبالنظر إلى الخصوصي  التت حظيت بيا االباّو فت تعدأليتيا لألفعال ففد ك ر 

عةض األفعةال استعماليا ليذا الغرض فت المغ  وىذه الك رة أدت إلةى الخمةط فةت تعدألية  ب
لدى المستعممين ممألا نجده مب و ا فت كتب المغ   م انتفل ىذا الخمط إلى المتكممين فةت 

 عصرنا الحانر.
ةةا دفعنةةت إلةةى الفيةةام بدراسةةتت المتوانةةع  ىةةذه ففةةد ىةةدفت إلةةى الووةةوف عمةةى  ممأل

الباّو من خالل االطالع عمى كتب التصةحيح المغةوي المؤلألفة  فةت بةاالخمط فت التعدي  
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 م رجعت بعد ذلك مو فا من كتب المغ  الفديمة  الوةف  -ودر المستطاع -العصر ىذا 
 عمى االستعمال الصحيح ليذا الفعل أو ذاك.

 : وقد اجتمعت لدي مادة قسمتها عمى خمسة مباحث
الباّو ففةةةط ولكةةةن المتكممةةةين يخطقةةةون بةةةةاتناولةةةت فيةةةو مةةةا يتعةةةدألى مةةةن األفعةةةال : األول

 . اّ من حروف الجرفيعدونيا بنفسيا أو بغير الب
الباّو وغيرىةةا مةةن حةةروف الجةةر بحسةةب بةةةاتناولةةت فيةةو مةةا يتعةةدألى مةةن األفعةةال : الثااا  

السيا  الذي ترد فيو ولكن المتكممين يخطقون فيعدونيا بغير االباّو فت السةيا  
 الباّوبةاتتعدى فيو  الذي

واحةةةد ولكةةةن  الباّو وبنفسةةةو فةةةت سةةةيا بةةةةاتناولةةةت فيةةةو مةةةا يتعةةةدألى مةةةن األفعةةةال : الثالاااث
الباّو تةةارة أخةةرى أو بحةةرف جةةر بةةةاالمتكممةةين يخطقةةون فيعةةدونيا بنفسةةيا تةةارة أو 

 غيراالباّو.
الباّو وبغيرىةةا مةةن حةةروف الجةةر بةةةاتناولةةت فيةةو مةةا يتعةةدألى مةةن األفعةةال بنفسةةو و : الراباا 

ن فيجعمةةون ىةةذا مكةةان  نولكةةن المتكممةةين يخطقةو ، بحسةب السةةيا  الةةذي تةرد فيةةو
 .  ذاك
اولت فيو ما يتعدألى مةن األفعةال بنفسةو ولكةن المتكممةين يخطقةون فيعةدونيا تن: الخامس
 الباّو.بةا

عممةا أنةةت وةد اوتصةةرت فةت كةةل مبحةث عمةةى تفصةيل الفةةول فةت بعةةض األفعةةال 
 . وذكرت بعنيا اآلخر لمتم يل ففط

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيد املرسلني وعلى اله 

 أمجعني.وصحبه 
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 املبحث األول

ى من األفعال 
ّ
 الباء( فقطبـ)ما يتعد

الباّو ففةةةةط لكةةةةن بةةةةةاوردت مجموعةةةة  مةةةةن األفعةةةةال فةةةةت العربيةةةة  الزمةةةة  تتعةةةةدألى 
 : من ذلك ووليم، المتكممين يخطقون فيعدونيا بنفسيا أو بغيراالباّو من حروف الجر

مىو واإلةةىو عبةةةافيعدونةةو : )أغااراع عمااى الءااعراغر و)ينااري الاا وس  لااى الهااو ر -1
اأغةراه : فيفةال، الباّوبةةاوالصةواب تعةديتيا  و2اكأنيم يفيسونو عمى شاوو وسةاوووواا

يفال أينةا وال، بالشعراّو وايغري النفس باليوىو أي يولعيما ويحنيما عمى ذلك
 .و3ااغراهو بتعديتو بنفسو

الباّو الغيةةر إذا كةةان بمعنةى االيةةالع بالشةةتّ وغيةةره بةةاأغةةرىو يتعةةدى افالفعةل 
أولةةي بةةو ولزمةةو مةةن حيةةث اليحممةةو عميةةو ... وغةةري بةةو كرنةةت غةةرااا: جةةاّ فةةت التةةاج

جةاّ ، وغرر بمالو إذا عرنةيما لميمكة ، غرر بنفسو: ويفال. و4او...وحامل فيو غر بو
واغتةةةةرأل  و5اووحممةةةةو عمةةةةى الخطةةةةر: أي، والغةةةةرر كةةةةالخطر وغةةةةرر بمالةةةةواا: فةةةةت العةةةةين
كيةةةةف اجتةةةةرأت : أي، غةةةةرألك بفةةةةالنمةةةةا : يفةةةةالاوا، و6اخةةةةدع بةةةةو فيةةةةو مغةةةةرور: بالشةةةةتّ
چٹ  ڤ  ڤ   ڤ     ڤ  چ : ومنةةو فةةت التنزيةةل العزيةةز، و7اعميةةووو

، أغةةراه بفةةالن: ونفةةول و8ا
چ  ى  ى     ىٴۇ   ۋ  ې  ې  ې  ې   چ : وةةةةال تعةةةةالى، و9اسةةةةمألطو عميةةةةو: أي

فالفعةةةةل  و10)
 أغرى كما نرى يتعدى بالباّ الغير فت جميي معانيو.

، فيعةةدون ىةةذا الفعةةلاوأعممتةةو بيةةا ا، أنييتيةةا إليةةو: ي)وأحطتااع عممااا بالمساا لةر أ -2
أحطتةو عممةا : واليفال، أحطت باألمر وأحطت بو عمما: فيفال، وىو الزم اليتعدى

ال  الباّوبةةةةافالفعةةةل اأحةةةاطو يتعةةةدى ، و11افةةةت ىةةةذه المفظةةة  غيةةةر ىةةةذاوو يعةةةرف وال
: جةةةاّ فةةةت العةةةين، عممتةةةو مةةةن جميةةةي جياتةةةو: أي أحطةةةت بةةةاألمر: فيفةةةول، بنفسةةةو

ىةةذا أمةةر مةةا : ففةةد أحةةاط بةو يفةةال، وكةل مةةن أحةةرز شةةيقا كمةةو وبمةص عممةةو وأوصةةاهاا
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 :وىو استعمال الفران الكريم وال تعةالى فةت وصة  اليدىةد، و12او..وأحطت بو عمما
چ    ى  ى  ى  ى  ىچ 

 . عممتو من جميي جياتو :أي و13ا
  وأحاطت الخطيق، و14اأحدوت بو: أي، أحاطت بو الخيل واحتاطت بو: وتفول

ومنةةو فةةت التنزيةةل ، و15اىمةةك: وأحةةيط بالشةةتّ، دنةةا ىالكةةو: وأحةةيط بفةةالن، لزمتةةو: بفةةالن
 . فتعدي كل ذلك بالباّ، و16اوأحيط ب مره: العزيز

فيتعةةدى ، ودفةةي مةةا ينةةره وتعمةةده بجمةةب مةةا ينفعةةو أمةةا احاطةةوو بمعنةةى حفظةةو
حةةةةاط يحةةةةوط حوطةةةةا اا: جةةةةاّ فةةةةت العةةةةين، حفظةةةةو: أي وحةةةةاط الشةةةةتّ: ابنفسةةةةو تفةةةةول

 . و18ا.حفظ الشتّ وصانو: أي، و17اووط وحيا
إذا واتل ، وحاطيم وصاىم وبفصاىماا: وود ورد الفعل الزما ومتعديا فت ووليم

حةةةاط الفةةةوم بالبمةةةد اا: ووةةةد يةةةرد احةةةاطو بمعنةةةى اأحةةةاطو وذلةةةك فةةةت وةةةوليم. و19اووعةةةنيم
 . و20اووأحاطوا بو: وحياط .... حوطا

فيعدونةو  وتم فةت إحبةاط مسةاعييمييةاو  واىةتم العةرب لمتةاري او وىمأل عمى الةزواجا -3
مةا ىممةت بةو فةت : اليةمافةةا. و21اوالبةاّابةةوالصةواب التعدية  و، الالم وفت و عمةىابة

ةةا: وىةةو اامصةةدر، و22اوونفسةةك عزمةةت عمةةى الفيةةام : أي. و23اووىممةةت بالشةةتّ ىمأل
 . و24ابو ولم افعمو

البةاّو ابةةفيتعةدى جميةي ذلةك ، و25اعنت بالفيام بو: أي، واىتمأل لو بأمره وييتمأل بو
چ ڤ  ڤ  ڤ  ڤچ : لةةيس إال وعميةةو االسةةتعمال الفرآنةةت وةةال تعةةالى

: أمةةا اليةةمأل بمعنةةى و26ا
ةة اا: فيةةو متعةةد بنفسةةو مةةن ذلةةك وةةوليم الحةةزن والفمةة  ةةا وميمأل ةةو األمةةر ىمأل إذا أحزنةةو : ىمأل

 . و27اوووأومفو
، فيخطقون فيعةدونيا بنفسةيا، ففط والباّبةاىذا ما تسنى ذكره من أفعال تتعدى 

 وعمةة ، تفةةاّل منةةو: اأو بغيةةر البةةاّ مةةن حةةروف الجةةر نحةةو و28الفبةةو كةةذاو: اليمنحةةو وةةو 
 والصةواب فةت جميةي ذلةك و29او،وأخةذه عمةى، وغبطةو عمةى، وعاش عميو، والذ إليو، فيو

 و30االباّوبةاالتعدي  
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 املبحث الثاني
ى من األفعال 

ّ
 الباء( وغريها من حروف اجلربـ)ما يتعد

غةة  العربيةة  الزمةة  تتعةةدى بالبةةاّ فةةت سةةيا  وردت مجموعةة  مةةن األفعةةال فةةت الم
معين وبغيره من حروف الجر فت سيا  آخر لكن المتكممين يخطقون فيعةدونيا بحةرف 

 : الباّو من ذلك ووليمبةاالجر غير الباّ فت السيا  الذي تتعدى فيو 
السةيا  فيعدون ىذا الفعل فت ىةذا ، اتيمو ورأى منو ما يريبو: )ارتاب فيعر بمع ى -1

 .و31االباّوبةاوالصواب تعديتو  فتوبةا
استراب بةو إذا رأى : ويفال، و32اووظننت بو: أي، ااوارتبت بو: جاغ ف  العين

ولكةن صةاحب الصةحاح أورد ىةذا الفعةل فةت ىةذا ، و33ااتيمةو: وارتةاب بةو، منو ما يريبةو
... إذا رأيةةت منةةو مةةا يريبةةك: ااورابنةةت فةةالن: اذ يفةةول، الباّوبةةةاو ، السةةيا  متعةةديا بنفسةةو

 . و34اووواستربت بو إذا رأيت منو ما يريبك
: اارتةاب فيةوو: فيفةال، فتوبةافالفعل متعد ، الشكأل : أما إذا كان المراد باالرتياب

 .و36اديتو بكال الحرفين فت ىذا السيا وجاّ فت المعجم الوسيط تع. و35اشكأل 

 فتو بمعنةى الشةكأل خطةأ عنةد كةل مةنبةةا وومن الجدير بالذكر أن تعدي  اارتاب
منو ولةم بةةاوالصةواب عنةدىما التعدية  ، و38اوزىةدي جةا راهلل، و37ااسعد داغر: ستاذيناأل

 أوف عمى ذلك فيما اطمعت عميو من مصادر.

 الباغر.با)منر والصواب تعديتع با))تءاغم م عر فيعدون هذا الوعل  -0
فيةو ... ااود شاميم وشام عمييم كمني: ويفال، و39اعدأله شؤما: تشاّم بو: يفال
فيعةةةدون الفعةةةل فةةةت ىةةةذا ، و40اوور عمةةةييم الشةةةؤم أو أصةةةابيم شةةةؤم مةةةن وبمةةةوشةةةاقم إذا جةةة

 عمىو.بةاالسيا  
نةةمنو معنةةى تطيألةةر مةةي منو عمةةى تبةةةاتعديتةةو  وأجةةاز األسةةتاذ محمةةد العةةدنانت

 .و41اشتّ من الحذر



 
 

   

 

 جملت آداب الفراهيدي
 ابععدد خاص مبؤمتر اآلداب الر

اثر تعدية الفعل بحرف  
 الجر في التصحيح اللغوي

 
 

 

 مهند جاسم محمدأ. م. د. 
 0202 ( حـزيـران3العـدد )

  04 

 

عمىو فةةةت ىةةةذا السةةةيا  والصةةةواب بةةةةافيعةةةدون ىةةةذا الفعةةةل ، )طاااال عماااى ال اااوادير -3
فأمةةةةا طةةةةاف بالبيةةةةت يطةةةةوف فالمصةةةةدر اا: لعةةةةينجةةةةاّ فةةةةت ا، و42االباّوبةةةةةاتعديتةةةةو 
چۓ  ڭ  ڭ  ڭچ : و وال تعالىعمى البيت: افمم يفل، و43اووطواف

 . و44ا
طةةةةاف بةةةةالفوم يطةةةةوف طوفةةةةا وطةةةةاف بةةةةو : الباّو أينةةةةا وةةةةوليمبةةةةةاومةةةةن تعديتةةةةو 

أحةةاط : أي، وأطةةاف بيةذا األمةةراا و45اوطةةاف بالنسةاّ الغيةةر، ألةةمأل بةةو فةت النةةوم: الخيةال
 . و46او...وبو

... طروةةو لةةيال: ااوأطةةاف بةةو وعميةةو: عمىو ففةةد وردت فةةت وةةوليمبةةةاعديتةةو أمةةا ت
چۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  چ : خدمو وال تعالى: بمعنى و47احولووودار : وأطاف عميو

 و48ا
سةةار : وتطةةوألف ااوطةةاف فةةت الةةبالد طوفةةا وتطوافةةا: فتو فةةت وةةوليمبةةةاويتعةةدى 

وفيةو ، و50اي مةا تفةدم وأجاز األستاذ محمةد العةدنانت تعدية  اطةافو بجمية، و49او...وفييا
 نظر فمكل سيا  خصوصيتو.
مةةةن أفعةةةال تتعةةةدى  -عمةةةى سةةةبيل التم يةةةل ال الحصةةةر  -ىةةةذا مةةةا يتسةةةنى ذكةةةره 

: وغيرىا من حروف الجر بحسب السيا  الذي تةرد فيةو ومةن ذلةك أينةا وةوليم الباّوبةا
وعةاج بةو ، و53اوبطش بةو وفيةو وعميةو، و52اوسامحو فت األمر وبو، و51ابو وعميو صاحا

، و57افيةو بةو وفتةك، و56اوعنةت بةو وفيةو، و55اوسةعى بةو واليةو وعميةو ولةو، و54اميو وعنةووع
 .و59اووتطيألر بو ومنو، و58اوبر بو وفيو
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 املبحث الثالث
ى من األفعال 

ّ
 الباء( وبنفسهبـ)ما يتعد

الباّو وبنفسةيا فةت سةيا  واحةد بةةاوردت مجموع  من األفعال فت المغ  متعدي  
أو بحةةرف جةةر ، الباّو تةةارة أخةةرىبةةةايعةةدونيا بنفسةةيا تةةارة أو ولكةةن المتكممةةين يخطقةةون ف
 : غير الباّ من ذلك ووليم

الباّو ويخطألقةون مةن بةةافيعدون الفعل ، عرفيا وأونحيا: بمع ى ربّصرع بالحقيقة) -1
ره الحفيف : يفول  . و60االباّو وبنفسوبةاوالصواب تعدي  الفعل و، ابصأل

ةةةةرتو كةةةةذا: يقااااول الزمخءااااري ةةةةرتو ، اابصأل وفةةةةت  و61اإذا عمألمتةةةةو إيةةةةاهوو: بةةةةووبصأل
ر بالتنعيف إلى  ةان((: المصباح المنير ةرتو بةو تبصةيرا: ويتعدى الفعل بصأل  و62اووبصأل

رتو بو: وفت تاج العروس  . و63اعمألمتو إياهوو: ااوبصأل
وزىةدي جةار ، و64االباّو وبنفسةو بخةالف مةا ذىةب إليةو الكرباسةتبةافيو يتعدى 

 . و65امن تعديتو بنفسو اهلل
، الباّو وبنفسةةةوبةةةةاوالصةةةواب تعديتةةو ر، الالمباااا)فيعااادون الوعااال  ردومكسااررت لقااا) -2

أو سرألنت ودومك، سررت بفدومك: فتفول
 .و66ا

وود سرأله يسرأله بالنم سرورا ، ااوالسرور غير الحزن: جاّ فت مختار الصحاح
وسةةةرألنت رؤيتةةةو، سةةةررت برؤيتةةةو: ووةةةوليم و67او...وومسةةةرة

إليةةةو المةةةودة  أسةةةرأل : ويفةةةال، و68ا
چڄ  ڄ   ڄ  چ : تعةةالىوةةال ، و69اوبةةالمودة

ڦ  ڦ         ڄ  ڄ  ڄ  چ: ووةةال جةةل شةةأنو، و70ا

 الباّو وبنفسو.بةافالفعل متعد  ،و71ا.چڄ  ڃ   
: ومةن ذلةك أينةا وةوليم، الباّو وبنفسيابةاىذا ما تسنى ذكره من أفعال تتعدى 

 و74اووبمو ووبل بو، و73اوتفانى الدين وبو، و72االذأله وبو 
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 املبحث الرابع

ى من األفعال بنفسه وما 
ّ
 الباء( وبغريها من حروف اجلربـ)يتعد

الباّو وبغيرىةةا مةةةن بةةةاوردت مجموعةة  مةةن األفعةةال فةةت المغةة  متعدأليةة  بنفسةةيا و 
وذلك بحسب السيا  الذي ترد فيو لكن المتكممين يخطقون فيجعمون ىذا ، حروف الجر

 : مكان ذاك من ذلك ووليم
، الباّوبةةةافيعةةدألون األول بنفسةةو وال ةةانت  وولوابع ةةت إليةةو برسةة وابع ةةت إليةةو كتابةةا -1

بع ةو كمنعةو اا جاّ فت التةاج و75اوبع ت إليو رسوال.، بع ت إليو بكتاب: والصواب
 .و76او...وأرسمو مي غيره: وبعث بو، أرسمو وحده: يبع و بع ا

فةةالمبعوث بةةو مةةي غيةةره شخصةةا كةةان او اا: يقااول الءاايط مصااطوى الناليي اا 
ابع ةةت : كمةةا تفةةول، إذا أرسةةمتو مةةي غيةةره وابع ةةت إليةةك بولةةدي :شةةيقا تمزمةةو البةةاّ تفةةول

عدأليت الفعل إليةو  فان كان مرسال وحده، وذلك أن ابعثو تفتنت مبعو ا وإليك بكتابت
الفةر  بةين أن يكةون المبعةوث ، الباّوبةةا بنفسو وان كان مرسال بو مي غيره عدأليتةو إليةو

 و77ابو شخصا أو شيقا كما رأيتوو
عمىو أينةةةا فةةةت بةةةةاويتعةةةدألى ، وبالبةةةاّ كمةةةا تةةةرى تعةةةدألى بنفسةةةوفالفعةةةل ابعةةةثو ي

مو: وبعث عمييم البالّ، بع و عمى الشتّ حممو عمى فعمواا: ووليم  و78اووأحأل
والصواب تعدأليتو ىنا بنفسو ، الباّوبةافيعدألونو ، دفعو: بمعنى وحدا بو عمى السفرا -2

 و79احداه عمى السفر: فتفول

أمةا إذا أردنةا  و80ابع تةو عميةووو: عمةى كةذا وحدوتةواا: جاّ فت المصباح المنير
فيةةو ىنةةا ، و81احةةدا اإلبةةل وحةةدا بيةةاوواا: فنفةةول، سةو  اإلبةةل وح يةةا عمةةى السةةير بالغنةةاّ

 الباّو.بةامتعدأل بنفسو و 
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وبغيرىةةا مةةن حةةروف  الباّوبةةةاو  ىةةذا مةةا يتسةةنى ذكةةره مةةن أفعةةال تتعةةدألى بنفسةةيا
احةةةلأل المكةةةان وبةةةو ولةةةو : يمومةةةن ذلةةةك أينةةةا وةةةول، الجةةةر بحسةةةب السةةةيا  الةةةذي تةةةرد فيةةةو

 و. و84اونسب الشتّ وبو واليو، و83اووال كذا وبكذا وعمى وفت وعن، و82اوعميو

 املبحث اخلامس

ى من األفعال بنفسه
ّ
 ما يتعد

ويمحةظ أن المتكممةين يخطقةون ، وردت بعض األفعال فةت المغة  متعدألية  بنفسةيا
 : الباّو من ذلك ووليمبةافيعدألونيا 

 . و85االباّو والصواب تعدأليتو بنفسوبةابمعنى أمره فيعدون الفعل  واكمألفو بكذا -1
يشةة أل  األمةةر بمةةا: والتكميةةف و86اااوكمألفةةت ىةةذا األمةةر وتكمألفتةةووو: جةةاّ فةةت العةةين

، و88اوكألمةةو إليةةو فيةةت محد ةة : أمةةا كمألفةةو بةةاألمر بمعنةةى، و87اكمألفةةو تكميفةةا وةةد: يفةةال، عميةةك
 ّ.فتتعدى بالبا. و89اُأولي بو: بالشتّ وَكُمفَ 

فالمسةةموع عةةن ، و90اوالصةةواب تعدأليتةةو بنفسةةو، الباّوبةةةااالتفةةى بةةوو فيعةةدألون الفعةةل  -2
ومنو فت التنزيل ، و91ااستفبمو وصادفو: أي، لفيو والواه وتمفاه والتفاه: العرب ووليم

چڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ   ٺ   چ : العزيز
  .و92ا

إذ و اجتمةةةيالباّو عمةةةى إشةةةرابو معنةةةى ابةةةةاوجةةوألز األسةةةتاذ كمةةةال إبةةةراىيم تعديتةةةو 
 ر93)ألنيا بمعنى اجتمي بووو ؛ااوود يجوز تعديتيا توسعا: يفول
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 : اخلامتة
 : بعد كل ما تقدم يمك     جمال  تائج البحث بال قاط اآلتية

 فتو خالفةةةا لمةةةا ذىةةةب إليةةةو كةةةل مةةةنبةةةةابمعنةةةى اشةةةكو يتعةةةدألى  وارتةةةاباإن الفعةةةل  -1
 .منوبةاوزىدي جا راهلل من تعديتو ، اسعد داغر: األستاذين

الباّو وافةةتو واعمةةىو بحسةةب السةةيا  الةةذي يةةرد فيةةو بةةةاإن الفعةةل اطةةافو يتعةةدألى  -2
خالفةةا لألسةةتاذ محمةةد العةةدنانت الةةذي أجةةاز تعدأليتةةو بجميةةي مةةا تفةةدم مةةن غيةةر نظةةر 

 . إلى السيا  الوارد فيو
ةرو بمعنةى اعمألمةو الشةتّو يتعةدألى  -3 الباّو وبنفسةو خالفةا لمةا ذىةب بةةاإن الفعل ابصأل

 . زىدي جار اهلل والكرباست من تعدأليتو بنفسو: تاذينإليو كل من األس

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيد املرسلني وعلى اله 

 وصحبه أمجعني.
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 : اهلوامش
                                                      

لجنةةةةى وا 1/138ومغنةةةةت المبيةةةةب، 1/153الكتةةةةاب: وينظةةةةر 2/327شةةةةرح الكافيةةةة   و1ا
 .2/417وىمي اليوامي، 37الدانت

 .71تذكرة الكاتب و2ا
والكتابةةةةةة  ، 71و تةةةةةةذكرة الكاتةةةةةةب، 258معجةةةةةةم األفعةةةةةةال المتعديةةةةةة  بحةةةةةةرف: ينظةةةةةةر و3ا

 .228الصحيح 
، 6/49والمحكةةةةةةةةةم ، 3/95 تيةةةةةةةةةذيب المغةةةةةةةةة : وينظةةةةةةةةةر، 39/154تةةةةةةةةةاج العةةةةةةةةةروس و4ا

 .9995والفاموس المحيط، 612مختار الصحاحو 15/121انوالمس
 .4/346العين و5ا
 .612ومختار الصحاح ، 4/346ينظر: العين و6ا
 .612مختار الصحاح  و7ا
 .6االنفطار  و8ا
صةةةةبح ، 1/588والكميةةةةات، 449وأسةةةةاس البالغةةةة ، 4/419مفةةةةاييس المغةةةة : ينظةةةةر و9ا

 .228الكتاب  الصحيح  و ، 5/177االعشى
 .60األحزاب  و10ا
األفعةةال المتعديةة   ومعجةةم، 1/255األفعةةال لمسةةعدي: وينظةةر 11أغةةالط الكتةةاب  و11ا

 .70بحرف
، 5/119وتيةةةةةةذيب المغةةةةةةة ، 108وينظةةةةةةر: ادب الكاتةةةةةةب، 277-3/276العةةةةةةين  و12ا

كمةةال االعةةالمو  368/ 4 المخصةةص، 148 وأسةةاس البالغةة   المسةةانو  2/594 ا 
7/279،. 

 .22النمل  و13ا
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 تةةةةةاج العةةةةةروس، 14/316 وصةةةةةبح االعشةةةةةى، 856 الفةةةةةاموس المحةةةةةيط :ينظةةةةةر و14ا
19/225 . 

 .1/208جم الوسيط المع: ينظر و15ا
 .42الكيف  و16ا
 .3/276العين و17ا
 .19/225ينظر: تاج العروس و18ا
 .19/225المصدر نفسو و19ا
 .1/207المعجم الوسيط  و20ا
 .145وأخطاّ لغوي ، 323والكتاب  الصحيح  ، 74تذكرة الكاتب : ينظر و21ا
 .6/13مفاييس المغ : وينظر 3/357العين و22ا
 .12إصالح المنط   و23ا
، 34/118تةةةةاج العةةةةروس، 399وشةةةةرح كتةةةةاب االم ةةةةال، 4/111المحكةةةةم: ظةةةةرين و24ا

 .2/995والمعجم الوسيط 
 والمسةةةةان، 1/372والكميةةةةات ، ة706 وأسةةةةاس البالغةةةة ، 1/170ينظةةةةر: الجميةةةةرة و25ا

 .2/995والمعجم الوسيط  14/314
 .74التوب   و26ا
 .34/118تاج العروس و27ا
 .230شاقع  ومعجم األخطاّ ال، 57ينظر: تذكرة الكاتب  و28ا
ومعجةةةةةةةةةم ، 7، 179، 190، 222، 233، 284الكتابةةةةةةةةة  الصةةةةةةةةةحيح  : ينظةةةةةةةةةر و29ا

 و.184غبط، ، 22األخطاّ الشاقع  ااخذ
، 4/318المسةةةةان، 267وأسةةةةاس البالغةةةة ، 7/24 المحكةةةةم اتفةةةةاّلو فةةةةت: ينظةةةةر و30ا

ومعجةةم األفعةةال المتعديةة  ، 1345والفةةاموس المحةةيط، 2/484والمصةةباح المنيةةر
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اعمةة و  وفةةت، 671/ 2 والمعجةةم الوسةةيط، 03/142وتةةاج العةةروس، 16بحةةرف
صةةةةةةالح المنطةةةةةة ، 45أدب الكاتةةةةةةب ومفةةةةةةاييس ، 1/163وتيةةةةةةذيب المغةةةةةة  ، 45وا 

ومختةةةةةار  10/261والمسةةةةةان 2/342واالفعةةةةةال، 1/209والمحكةةةةةم، 4/125المغةةةةة 
، 26/181وتةاج العةروس، 247ومعجم األفعةال المتعدية  بحةرف، 467الصحاح

، 2/702والجميةةةةةةةةرة، 8/199لعةةةةةةةةيناالذو ا وفةةةةةةةةت .2/622 والمعجةةةةةةةةم الوسةةةةةةةةيط
 ومفةةةةاييس المغةةةة ، 2/153والصةةةةحاح ، 15/13وتيةةةةذيب المغةةةة ، 411واالشةةةةتفا 

المصةةةةةةباح ، 3/507والمسةةةةةةان، 1/295والزاىةةةةةةر، 3/462والمخصةةةةةةص، 5/220
ومعجةم األفعةال 7/133وصبح االعشةى، 431والفاموس المحيط، 2/560المنير

وفةةت ، 2/845 يطوالمعجةةم الوسةة 9/471 وتةةاج العةةروس، 336المتعديةة  بحةةرف
 وفةةةةةت، 2/440والمصةةةةةباح المنيةةةةةر، 6/321والمسةةةةةان، 2/213اعةةةةةاشو المحكةةةةةم
، 2/559الصةةةحاح ااخةةةذو وفةةةت، 254ومعجةةةم االفعةةةال، 2/12اغةةةبطو الصةةةحاح

 .1/6والمصباح، 3/470والمسان، 5/232 والمحكم
 ومعجةةةم األخطةةةاّ الشةةةاقع ، 105والكتابةةة  الصةةةحيح ، 84 تةةةذكرة الكاتةةةب: ينظةةةر و31ا

110. 
 .8/288ينالع و32ا
وصةةةةةبح ، 1/442والمسةةةةةان، 10/308 المحكةةةةةم 2/463 مفةةةةةاييس المغةةةةة : ينظةةةةةر و33ا

 .548-2/547 تاج العروس 142ومعجم األفعال و 557 /3 االعشى
والمسةةةةةان  262 وأسةةةةةاس البالغةةةةة  .2/62 االفعةةةةةال: وينظةةةةةر 1/141 الصةةةةةحاح و34ا

 ، 119-118والفاموس المحيط  1/141
ومعجةةةةةةم  1/441 والمسةةةةةةان 1/141 حالصةةةةةةحا15/182 تيةةةةةةذيب المغةةةةةة : ينظةةةةةةر و35ا

 .110األخطاّ الشاقع 
 .1/384المعجم الوسيط  و36ا
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 .84ينظر: تذكرة الكاتب  و37ا
 .105الكتاب  الصحيح : ينظر و38ا
وأسةةاس ، 8/95 والمحكةةم، 11/299 وتيةةذيب المغةة  5/1957 الصةةحاح: ينظةةر و39ا

عةةال ومعجةةم األف، 1/328 المصةةباح المنيةةر، 12/314 والمسةةان، 318 البالغةة 
 .1/469 والمعجم الوسيط 32/447 وتاج العروس، 170 المتعدي  بحرف

 .32/447تاج العروس و40ا
 .127ينظر: معجم األخطاّ الشاقع  و41ا
 .179الكتاب  الصحيح  : ينظر و42ا
ومفةةةةاييس ، 14/26 وتيةةةةذيب المغةةةة ، 2/921 الجميةةةةرة: وينظةةةةر 7/458 العةةةةين و43ا

، 9/225 المسةةةةةان، 398 غةةةةة وأسةةةةةاس البال، 9/243 والمحكةةةةةم، 3/432 المغةةةةة 
ومعجةةم األفعةةال المتعديةة  ، 1077 والفةةاموس المحةيط، 2/380 المصةباح المنيةةر

 .2/571 والمعجم الوسيط، 24/101 وتاج العروس، 223 بحرف
 .29الحج و44ا
 .24/106 وتاج العروس، 32 و شرح كتاب االم ال 2/309 ينظر: االفعال و45ا
صةةةةالح المنطةةةة ، 263 أدب الكاتةةةةب: وينظةةةةر 7/458 العةةةةين و46ا ومعجةةةةةم  260 وا 

 .223 األفعال المتعدي  بحرف
 .24/106 تاج العروس و47ا
 19اإلنسان  و48ا
 …223 معجم األفعال المتعدي  بحرف: وينظر 106/ 24تاج العروس  و49ا
 . 157معجم األخطاّ الشاقع  : ينظر و50ا
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 وأسةةةاس البالغةةة ، 136 وشةةةرح كتةةةاب االم ةةةال، 261 إصةةةالح المنطةةة : ينظةةةر و51ا
 1/530 والمعجةةم الوسةةيط، 6/560 وتةةاج العةةروس، 1/353 والمصةةباح، 367

 .69 ونظرات فت أخطاّ المنشقين
، 307 وأسةةةةةةةةاس البالغةةةةةةةة ، 4/200 وتيةةةةةةةةذيب المغةةةةةةةة ، 3/155 العةةةةةةةةين: ينظةةةةةةةر و52ا

وتةةةةةةاج ، 161 ومعجةةةةةم األفعةةةةةةال المتعديةةةةة  بحةةةةةرف، 1/288 والمصةةةةةباح المنيةةةةةر
 .32 والكتاب  الصحيح ، 6/484 العروس

ومعجةةةةم األفعةةةةال المتعديةةةة   755والفةةةةا مةةةةوس المحةةةةيط ، 6/267 المسةةةةان: رينظةةةة و53ا
 34 والكتاب  الصحيح ، 17/82وتاج العروس ، 18بحرف 

ومعجةةةةم ، 193 ومختةةةةار الصةةةةحاح 2/336 والمسةةةةان، 2/283 المحكةةةةم: ينظةةةةر و54ا
 81والكتاب  الصحيح ، 6/130 وتاج العروس، 251 األفعال المتعدي  بحرف

وتةةاج ، ، ، 126 ومختةةار الصةةحاح 2/172 واالفعةةال، 2/221 المحكةةم: ينظةةر و55ا
 .140 الكتاب  الصحيح  38/280 العروس

، 2/434 والمصباح المنير، 192 و مختار الصحاح، 14/385 المسان :ينظر و56ا
 .189 الكتاب  الصحيح ، 39/121 تاج العروس

، 6/775 والمحكةةةةةم، 10/86 وتيةةةةةذيب المغةةةةة ، 4/471 مفةةةةةاييس المغةةةةة : ينظةةةةةر و57ا
ومعجةةةةةةم ، 226 الفةةةةةةاموس المحةةةةةةيط، 10/472المسةةةةةةان، 463 وأسةةةةةةاس البالغةةةةةة 

 224والكتاب  الصحيح ، 27/290تاج العروس ، 268 األفعال المتعدي  بحرف
تةةةةةةةاج ، 16ومعجةةةةةةةم األفعةةةةةةةال المتعديةةةةةةة  بحةةةةةةةرف، 36 أسةةةةةةةاس البالغةةةةةةة : ينظةةةةةةةر و58ا

 234والكتاب  الصحيح  ، 10/152العروس
، 9/213 والمحكةةةةم، 14/139 يب المغةةةة وتيةةةةذ، 3/436 مفةةةةاييس المغةةةة : ينظةةةةر و59ا

، 14/508، 3/24 والمسةةةةان، 169 ومختةةةةار الصةةةةحاح، 267 وأسةةةةاس البالغةةةة 
 .2/574 والمعجم الوسيط، 12/453 تاج العروس، ، 2/382والمصباح المنير
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 .38 ومعجم األخطاّ الشاقع ، 18معجم األفعال المتعدي  بحرف : ينظر و60ا
، 1/254ومفةةاييس المغةة  ، 12/143 المغةة  تيةةذيب: وينظةةر 40أسةةاس البالغةة   و61ا

 65-4/64 والمسان، 8/316 والمحكم
 .1/57المصباح المنير و62ا
 .10/207تاج العروس و63ا
 .60نظرات فت أخطاّ المنشقين : ينظر و64ا
 .34الكتاب  الصحيح  : ينظر و65ا
 .133 والكتاب  الصحيح  4/361ينظر: المسان و66ا
 .124 مختار الصحاح و67ا
ودرة ، 5/199 والمحكةةةةةةم، 1/203 تيةةةةةةذيب المغةةةةةة ، 322أدب الكاتةةةةةةب  ينظةةةةةةر: و68ا

 .4/361 المسان، 117 الغواص
المصةةةةةباح ، 4/356 المسةةةةةان، 4/347 المخصةةةةةص، 2/682 الصةةةةةحاح: ينظةةةةةر و69ا

 .1/426 والمعجم الوسيط 12/18 وتاج العروس، 1/273المنير
 .1الممتحن  و70ا
 .3التحريم و71ا
 9/467 وتاج العروس، 13/506 سانوالم، 563 أساس البالغ  ينظر: و72ا
 والمسان، 513 وأساس البالغ ، 6/483 والمحكم، 9/171 تيذيب المغ : ينظر و73ا

نظةةةةةةرات فةةةةةةت المغةةةةةة  ، 39/313 وتةةةةةةاج العةةةةةةروس 1707والفةةةةةةاموس ، 15/188
 68 وتذكرة الكاتب، 78 واالدب

وتةةةةاج  1351 والفةةةةاموس، ، 217 و مختةةةةار الصةةةةحاح، 5/70 ينظةةةةر: المسةةةةان و74ا
 .138 وتذكرة الكاتب، 79 ونظرات فت المغ ، 214 /30العروس
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، 155تفةل  ووةل وال، 20ومغةالط الكتةاب ، 60نظةرات فةت المغة  واألدب : ينظةر و75ا
 .39ومعجم األخطاّ الشاقع  ، 35والكتاب  الصحيح  

، 2/202 وتيةةةةةةذيب المغةةةةةة ، 215أدب الكاتةةةةةةب: وينظةةةةةةر 5/168تةةةةةةاج العةةةةةةروس و76ا
ومعجةةةم ، 1/52والمصةةةباح، 2/116والمسةةةان، 28ودرة الغةةةواص، 2/96والمحكةةةم
 .18االفعال

 .65نظرات فت المغ  واألدب  و77ا
 .5/171تاج العروس و78ا
 .63 ومعجم األخطاّ الشاقع ، 139ومغالط الكتاب، 2/35المغ  مفاييس :ينظر و79ا
 .1/125المصباح المنير  و80ا
، 6/2310والصةةةةحاح، 5/121تيةةةةذيب المغةةةة : وينظةةةةر 37/408تةةةةاج العةةةةروس  و81ا

ومختةةةةةةةةار  14/168 والمسةةةةةةةةان، ، 117 وأسةةةةةةةةاس البالغةةةةةةةة ، 3/487 والمحكةةةةةةةةم
 .1634 الفاموس المحيط، 54 الصحاح

 والمحكةم، 139 وأسةاس البالغة  1/244واالفعةال، 301إصةالح المنطة : ينظر و82ا
 والفةاموس المحةيط، 1/147 والمصباح المنيةر، 63 ومختار الصحاح، 2/525

و نظةةةرات فةةةت المغةةة  واألدب ، 64 فومعجةةةم األفعةةةال المتعديةةة  بحةةةر ، ، 1274
 .17وأغالط الكتاب، 17

، 53 وتةةةةذكرة الكاتةةةةب، 6/563 والمحكةةةةم، 1807-5/1806 الصةةةةحاح: ينظةةةةر و83ا
 248 والكتاب  الصحيح 

والمصةةةةةةباح ، 1/755 والمسةةةةةةان، 8/529 والمحكةةةةةةم، 1/224 الصةةةةةةحاح :ينظةةةةةةر و84ا
ذكرة تةةو ، 1/968 وتةةاج العةةروس، 378-377 ومعجةةم االفعةةال، 2/602 المنيةةر
 .74 والكتاب  الصحيح ، 54الكاتب 

 .221 ومعجم األخطاّ الشاقع ، 7ينظر: أغالط الكتاب  و85ا
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 .9/307والمسان، 4/1424الصحاح: وينظر 5/372العين  و86ا
وأسةةةةاس ، 7/36والمحكةةةةم، 10/139وتيةةةةذيب المغةةةة  4/1424 الصةةةةحاح: ينظةةةةر و87ا

 اج العةةةةروسوتةةةة، 1099 والفةةةةاموس المحةةةةيط، 1/459 والكميةةةةات 550 البالغةةةة 
24/331. 

 .2/795 المعجم الوسيط: ينظر و88ا
 والمسةةةةةةان، 7/36 والمحكةةةةةةم 3/92 واالفعةةةةةةال، 5/136 ينظةةةةةةر: مفةةةةةةاييس المغةةةةةة  و89ا

والمعجةةةةةةةم  24/331 العةةةةةةةروس وتةةةةةةةاج، ، 1099 والفةةةةةةةاموس المحةةةةةةةيط، 9/307
 2/795 الوسيط

ومعجةةةةةةةم األخطةةةةةةةاّ ، 58-57وأغةةةةةةةالط الكتةةةةةةةاب ، 38تةةةةةةةذكرة الكاتةةةةةةةب  ينظةةةةةةةر: و90ا
 .230الشاقع 

ودرة ، 6/505 والمحكةةةةةةةةةةم، 6/2484 الصةةةةةةةةةةحاح، 433 ينظةةةةةةةةةر: أدب الكاتةةةةةةةةةةب و91ا
 /39 وتةةاج العةةروس، 15/253 والمسةةان، ، 571وأسةةاس البالغةة  181الغةةواص
 .2/836والمعجم الوسيط، 471-472

 .103االنبياّ و92ا
 .58أغالط الكتاب و93ا
 
 
 

 : املصادر

ميوريةةة  العراويةةة ، وزارة أخطةةاّ لغويةةة : عبةةةد الحةةة  فانةةل، دار الرشةةةيد لمنشةةةر، الج -1
 .1979ال فاف  واإلعالم، 



 
 

   

 

 جملت آداب الفراهيدي
 ابععدد خاص مبؤمتر اآلداب الر

اثر تعدية الفعل بحرف  
 الجر في التصحيح اللغوي

 
 

 

 مهند جاسم محمدأ. م. د. 
 0202 ( حـزيـران3العـدد )

  44 

 

                                                                                                                                       

أدب الكاتةةب: ابةةةن وتيبةةة ، تحفيةة : محمةةةد محيةةةت الةةدين، المكتبةةة  التجاريةةة  مصةةةر،  -2
 .1963الطبع  الرابع ، 

 .1979أساس البالغ : الزمخشري، دار الفكر،  -3
االشتفا : البن دريد، تحفي : عبد السالم محمد ىارون، مكتب  الخانجت، الفاىرة،  -4

 طبع  ال ال  ، د.ت.ال
إصةةالح المنطةة : البةةن السةةكيت، تحفيةة : احمةةد محمةةد شةةاكر، عبةةد السةةالم محمةةد  -5

 .1956ىارون، دارا لمعارف بمصر، الطبع  ال اني ، 
 .1935أغالط الكتاب: كمال إبراىيم، المطبع  العربي ، بغداد،  -6
 .1983األفعال: عمت بن جعفر السعدي، عالم الكتب، بيروت، الطبع  األولى،  -7
إكمال اإلعالم بت ميث الكالم: ابن مالةك، تحفية : سةعد بةن حمةدان الغامةدي، مكة   -8

 .1984المكرم ، جامع  أم الفرى، 
تاج العروس من جواىر الفاموس: محمةد مرتنةى الزبيةدي، دار صةادر، بيةروت،  -9
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 جملت آداب الفراهيدي
 ابععدد خاص مبؤمتر اآلداب الر

اثر تعدية الفعل بحرف  
 الجر في التصحيح اللغوي

 
 

 

 مهند جاسم محمدأ. م. د. 
 0202 ( حـزيـران3العـدد )

  44 
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 مصر، د.ت.
TRANSCENDING EFFECET TO DRAG LETTER 

IN LANGUAGE CORRECTIVE 

THE AIM OF SEARCH IS TO DISCOVER THE 

MISTAKES EVENTS IN THE SPEAKERS WHEN THEY 

ARE IN TRANSITING TENSE WITH DRAG LETTERS 
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END WHNE THE BA LETTER IS THE BASIC DRAG 

LETTERS TO TRANSITING INTRANSITIVE TENSE 

THE REFORE MORE THAN ONE MISTAKE AMONG 

SPEA;ERS.  

THE TRENSITING TENSE BY ITSELF FROM BA 

LETTER OR others drag letters or transiting tense without 

bu letter from transiting tense with or what transiting tense 

by itself end considering ba.  

ASSISTANT PROFESSOR 

DR.MOHANED JASSIM MOHAMED 

 


