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 دراسة لغوية ـ يف العربية( احُلّب) مادة

 

  : ملخص البحث

ليكشة  عةم مهاهرهةا    ؛ يف العربي ةة ( احُلةب  ) ل هذا البحث دراسةة مةادة  تناو
وجةا  بهةا   ، امسي ة وفعلي ة وجمةر دة ومييةدة  : إذ تبي م أن ها وردت بصيغ خمتلفة، اللغوي ة

كما اختصت بأسلوبي التعجةب  ، السماع يف لغات العرب املنسوبة منها وغري املنسوبة
 . واملدح والذم

ظاهرة : منها( احُلّب) أن ها أبرزت ظواهر متعددة ملادة: ذه الدراسةوِمْم نتائج ه
كما تضم نت الدراسة كثرًيا مم ، والتداخل والتجاذب، والرتادف، واالستغنا ، احلذف

واستصةحاب  ، وكثرة االستعمال، طرد الباب على وترية واحدة: حنو، العلل الصرفي ة
 . وكراهية توالي األمثال، األصل

 

 : ت املفتاحيةالكلما

 .احُلّب. علم اللغة، النحو العربي، الصرف العربي، املعاجم العربية

 هة27/7/1438وُقبل للنشر يف              هة                                         2/6/1438ورد البحث يف 
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TITLE OF RESEARCH 

“LOVE” SUBJECT IN ARABIC LANGUAGE: 

A LINGUISTIC STUDY 

 

Abstract:  

This study aims to study and investigate the subject 

“LOVE” in Arabic language so as to uncover its linguistic 

features. It has been mentioned with various patterns as 

follows: nominal, verb, abstract and additive. It has been also 

heard in the Arab’s attributed and non-attributed languages. 

Moreover, it has been specialized in the patterns of 

interjection, praise, and defamation.  

Following are among the findings of the study. It has 

revealed several aspects of the subject “Love” such as 

deletion, dispensing, synonymy, overlapping and affinity. The 

study has also covered several morphological causes such as 

monotony, abundance of use, principle of presumption, and 

hatred of proverb sequence  

 

Key wordas: 

Arabic grammar, Arabic morphology, Arabic 

dictionaries, Linguisti,Love. 
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 املقدمة:

والس ةةم علةى   والص ةةة  ، علَّم اإلنسان مامل يعلةم ، هلل الذي علَّم بالقلماحلمد 
 . وبعةد. خري خلق اهلل سيِّدنا ونبينا حممد وعلى آله وصحبه وَمْم وااله

وُكلَّةةما ظةم    ، فاللغة العربية حبر زاخر مم املكنونات والكنوز الة  ال تنضةب  
 فتبةدو . وُكْنةُه أسةرارها  ، يف موادِّها قد نفد ُيَخيِّب ظن ه حقيقةُة أمرهةا   أن  البحَث ظانٌّ

م ين بفضل اهلل قد ُوفِّْقةُت بالتقةاد ُدر ة ِمة   أن  وأحسُب. م قبلْكٍر مل ُتَمّس ِملناظرها كِب
 . (احُلّب) ةحصى وهي ماد مينة ال  ال ُتدررها الث 

، وُألَِّفةْت فيةه الكتةب   ، ُنِهمْت فيه األشةعار ، ذو شجون( احُلّب) فاحلديث عم
مةم احُلةبِّ    اللغةةُ  فرأْيُت أْن تنةالَ . وسارت به الرُّْكَبان مم قديم اليمان إىل يومنا هذا

يف ( احُلةبّ ) مةادة ) :فجا  هذا البحث بعنوان، فعيمُت األمر وتوكَّْلُت على اهلل، جانًبا
أَنقِّةب عةم   ، أْبَحْرت فيه شطر كتب املعاجم والنحو والصةرف . (دراسة لغويةالعربي ة 

م العةرب شةعره   وكةة ، صيغه وأساليبه يف القرآن الكريم واحلديث النبةوي الشةري   
 . ونثره

آرا  العلمةا    وذكر، مجع الصيغ واالستعماالت للمادةهو البحث  كان هدفو
رغبةة يف الكشة    ؛ وحماولة التعليل والتوجيه وإبدا  الرأي يف املسائل، فيها ومناقشتها

وقد تناولِت الدراسة . اعتماًدا على أصول التوجيه املعروفة، عم وجوه أسرار العربية
 : فجا  على النسق اآلتي، جوانب عدة كانت هي حمور البحث وغايته املادة مم

 . مفهوم احُلّب وداللته: احملور األول

 . الناحية الصوتية: احملور الثاني

 . الناحية الصرفي ة: احملور الثالث
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 . (احُلّب) غات الواردة يف مادةاللُّ: احملور الرابع

 .دة يف مادة احُلّب األساليب النحوي ة الوار: احملور اخلامس

 . وفهارس بأهم املصادر واملراجع. توصل إليه البحث ثم خامتة تضم نت أهم ما

وِمم َثم  ، (احُلّب) واتبع البحث املنهج الوصفي الذي يقوم على االستقرا  ملادة
 . حتليلها ودراستها

الة   ، ادةيتصةل باملة   ما لت يف مجع ُكلِّوالبد مم البيان أن  صعوبة املوضوع متث 
 . ر لي إخراج هذا العملولكم بتوفيق اهلل تيس ، تناثرت يف بطون املعاجم والكتب

يف ( هْروالُكة  ّباحُلة ) ثنائيةة " : ويف رحلة البحث اّطلعةت علةى دراسةة بعنةوان    
 ابةدا متقارًبة   وهو وإْن، اخلطاب القرآني مع تقريب تداولي " للدكتور خليفة بو جادي

إذ دائةرة اهتمامةه   ، ا يف املعاجلة واملةنهج ه خمتل  متاًمإال أّنمع حبثي مم بعض الوجوه 
وهدفه الكش  عم وجوه اخلطاب القرآنةي يف  ، اخلطاب القرآني وفق املنهج التداولي

 . هْروالُك ّبثنائية احُل

ولكنين أحسُب أنِّي ، ما خيّص هذه املادة ل ين قد استقصْيُت ُكفة أد عي أن . وبعد
 . به بدأُت يق ملْم يريد أْن يستكمل ماومه ْدُت الطر، عم ُجلِّ أسرارها ثامُت اللِّكشْف
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  .وداللته( احُلّب) مفهوم: احملور األول

فتةأتي  ، َيْلَحة  تنةّوع اسةتعماالتها   ( ح ب ب) إن  الباحث يف املعاجم عم مادة
مةا  ك، وتارة بصيغة الفعل جمردا أو مييةدا ، تارة بصيغة االسم مصدرا كانت أو مشتقة

" احلةا  والبةا    : يلخصها ابم فةارس بقولةه  ، حتمل هذه املادة يف داللتها معانَي متعددة
: والثالث، احَلب ة مم الشي  ذي احلَب: واآلخر، الليوم والثبات: أحدها، أصول ثةثة

فأم ا احِلّب بالكسر فربوز ، معروف مم احلنطة والشعري، احَلّب: فاألول. وص  الِقَصر
... مثرتةه : ويقةال ، سةويداهه : َحب ة القلب: ومم هذا الباب... واحد ِحب ةال، الرياحني

البعري الذي َيْحِسةُر  : ّبُةِحوامل، أَحب ه إذا ليمه: اشتقاقه مم، وأم ا الليوم فاحُلّب واحمَلب ة
 .(1)الرجل القصري": فاحَلْبحاب، وأم ا نعت الِقَصر... فيليم مكانه

بداللته الشعورية ال  تتبةادر للةذهم   ( احُلّب) عاني هوواملعو ل عليه مم هذه امل
غةوّي  روا معنةاه اللُّ بةل فس ة  ، وه صةراحة ُفعرِّغويني مل ُيوقد وجدُت أن  اللُّ، ألول وهلة

فداللتةه  . (الةُودّ ) وأخرى على مرادفه وهو، (الُبْغض) ل تارة على النقيض وهوباحلْم
 : تتكّون ِمم شطريمعندهم 

 . (3)"الُبغض( 2)ضد: " احُلّب .1

  .(4)وكذلك احِلّب"، الوداد: " احُلّب  .2

وإْن كان نقيض أو ( احُلّب) ففي املعنى األول هنا ينبغي توضيح مسألة وهي أن 
يوّضةح ذلةك الفةريوز    ، إال أن ةه نهةريه وزنةا    - وهو ظاهر - يف املعنى( الُبْغض) ضّد

بغةيض والت َبةاُغض   " والت: حيةث قةال  ( الةُبغض ) ابادي عند حديثه عم مصةادر مةادة  
 . (5)والت َبغُّض ضّد الت ْحِبيب والت َحاُبب والت َحبُّب"

وهذه املصادر تدلُّنا على ، ويههر ِمم ذلك أَن املصادر جا ت متوازنة يف املادتني
( الت َبةاُغض ) ودل ، (َبغ ةضَ ) علةى ( الت ْبِغيض) فقد دل ، التوافق أيًضا يف صيغ األفعال
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، (َتَحب ةبَ ) علةى ( الت ْحِبيب) كما دّل، (َتَبغ َض) على( الت َبغُّض) ودل ، (َضَتَباَغ) على
 . هذا يف املييد، دّل على َتَحاّب أو َتحّبب( الت َحاُبب)و

ودليلةه   ،(6)(َكةُرمَ ) مم بةاب ( َبُغَض) أم ا مم حيث التوافق يف الثةثي فقد جا 
، (َحِبيةب ) فهةو ( َحُبةبَ ) :كمةا ُيقةال   ،(َبُغَض فهو َبِغةيض ) :الوص  منه حيث ُيقال

 . َبِغَض َيْبَغُض: حنو( َفِرَح) وباب، َبَغَض َيْبُغض( َنَصَر) كذلك جا  الفعل مم بابو

غةري أن ةه   ، (َكةُرمَ ) و، (َفِرَح) و، (َنَصَر) مم األبواب الثةثة( احُلّب) ومثله جا 
كمةا ورد مةم   . (7)َبْبُته أِحبُّهَح: حيث ُيقال، أو لغة رديئة، قلية( َضَرَب) جا  مم باب

وُيَعةّد محةل   ( ُحةبّ ) مصةدره ( َحةب  ) ومثلةه ، (الةُبْغض ) مصدًرا هةو ( َبُغَض) الفعل
" : يقةول ابةم جةين   ، مم مذاهب العرب املشةهورة ة  كما سبق ةالنقيض على النقيض  

: أال تةراهم قةالوا  . والعرب قد ُتْجري الشي  ُمْجرى نقيضه كما ُتجريه ُمجرى نهريه
كما ، كُثَر ماتٌقوَمم : وقالوا، َجِهَل: كما قالوا، َعِلَم: وقالوا، َشْبَعان: كما قالوا، ْوَعانَج

 . وجمي  النقيض على مثال النقيض كثري شائع يف كةم العرب .(8)َقلََّما تُقوَمَم": قالوا

هةذا  و .(9)(الُوّد) مبعنىة   كما ذكرواة   فهو( احُلّب) وأم ا الشطر الثاني مم داللة
يقول ، ألن  اللفهني اليرتادفان متاما بل بينهما فروق دقيقة يف املعنى؛ القول فيه تفصيل

( الةُودّ )و، يكون فيما يوجبه ميل الطِّباع واحلكمة مجيعةا ( احُلّب)": أبو هةل العسكري
ُأِحةّب  : وتقةول ، وأَودُّه، ُأِحةّب فةنةا  : أال ترى أن ك تقول. مم جهة ميل الطِّباع فقط

 . (10)أودُّ أن  ذاك كان لي إذا متن ْيُت وداده": وتقول، أوّد الصةة: وال تقول، صةةال

وجند يف التعبري القرآني عند بيان فضل اهلل على ، (الُود) أوسع داللة مم( احُلّب) فة

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  چ الناس

 .21الروم:   چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ   ڳڳ  گ
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. (11)"خةالص احُلةبِّ وألطفةه وأرقُّةه    "الذي هو ( الُوّد) مم( املودة) تعمالاس آثر 
 . السنني بني اليوجني فصفات اللط  والرقة هي مم الرمحة ال  يدوم أثرها على مر

وهناك وجه للتقارب بينهما ، يف املعنى( الُوّد) و( احُلّب) هذا مم حيث تقارب
سةوا  أكانةت   ، الصةيغ املتعةددة لكليهمةا   إذ جا  ُمشةتمة علةى   ، وهو الوزن الصريّف

 . مصادر أو مجوعا أو صفات

احُلةّب  ) :وكسةرهما فيقةال  ، بضم الفا  فيهما( الُوّد) جا  على مثال( احُلّب) فة
َود ُه ) :فيقال، فتح الفا ( احُلّب) على( الُوّد) ويييد، (الُوّد والِوّد) :كما يقال، (واحِلّب

وكةهمةا ورد يف  ( الُفْعةل والِفْعةل  ) علةى   منهما جادر واملص، الفا فهو مثلث ( َودًّا
وحكةى  ، الةِوَداَدة بكسةر الةواو   : حنو، كما جا  املصدر على الِفَعالة ،(12)كةم العرب

وعليه يكةون الةُوّد   . (13)إال أن  الفتح هو األكثر( والِوَداد) (الُوَداد) بعضهم فيه الضم
 . واحُلَباب واحِلَباب، وكذلك الشأن يف احُلّب واحِلّب .والِوَداد مصدران لَود  َيَوّد مثلث الواو

ويأتيةان مبعنةى اسةم    ، (َحِبيب) و، (َوِديد) :حنو( َفِعيل) ومم الوص  لكليهما
 وجيمعةان علةى  ، (َحةاب  ) مبعنةى ( َحِبيةب ) و، (َواّد) مبعنةى ( َوِديةد ) :فيقةال ، الفاعل

َأِحب ةة  ) :حنةو ( َأْفِعَلة) وعلى، (14)(َدادَوِديد وَأْو) و، (حِبيب وَأْحَباب) :فيقال( َأْفَعال)
 :كونهما ُمضع َفني فيقال( َأْفِعة ) وعلى، (وِوَداد، ِحَباب) :حنو( ِفَعال) وعلى، (وَأِود ة

واهلل تعةاىل  ، إىل غةري ذلك مةم وجةوه التماثةل   ( وأِعي ا ، َعِييي) كة، (َوَأِحب ا ، َأِود ا )
  .أعلم

فمعانيهةا  ، فقد ُعرِّف بةأقوال عةدة وإن اختلفةت ألفاظهةا    ( احُلّب) أم ا عْم حدِّ
فإْن تأكَّد ذلك ، ميل الطَّبع إىل الشي  املُةَلّذ: "احُلّب عبارة عم: مم ذلك قوهلم، متقاربة

إيثةار  ": وقيةل أيضةا  . بالقلةب اهلةائم"  ، امليل الدائم": وقيل .(15)امليل وَقِوي ُسمِّي ِعْشًقا "
 . (16)احملبوب على مجيع املصحوب"
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 . الناحية الصوتّية: احملور الثاني

 . (احلا  والبا ) :تتكون املادة مم حرفني هما

حيدث صوته باندفاع الّنَفس بشي  مم الشدة مع ، "فاحلا  حرف مهموس رخو 
وَيْحةدث  ، فيحتك النَفس بأنسجة احلْلق الرقيقة، قليل مرافق يف خمرجه احلْلقي تضيٍِّق

 . (17)في "يكون باحل صوت هو أشبه ما

وميتاز هذا احلةرف بوجةود حبَّةة إضةافة إىل كونةه يتصة  بةاهلمس والرخةاوة         
علةى   وأقدرها، وأكثرها حرارة، واالنفتاح وهي صفات جتعله أغنى األصوات عاطفة

 . فهذا يتوافق مع عاطفة احلّب اجلياشة .(18)التعبري عم خلجات القلب ورعشاته

ورفع الطبةق ليغلةق   ، طق بضم الشفتنيين، أم ا البا  "فصوت شديد جمهور مرقق
فكما هو واضح أن   .(19)مع ذبذبة الوتريم الصوتني"، مابني احلنجرة والتجوي  األنفي

صف  الشّدة واجلهر ال  يتص  بها صوت البةا  تتناسةب مةع مشاعةةر احلةّب الة        
رار ويف تكة ، يسةتطيع إخفا هةا   وال، تفيض وتههر مساتها بقوة على ُمَحّيةا املةةُةِحبّ  

 . صوت البا  زيادة يف قوة هذه العواط  وظهورها

ودقَّة داللتهما على املعةنى قد ، (احلا  والبا ) وجند أن  إحيا ات هذيم الصوتني
 ةة  ةَسم ىاملةةُةة هذا  " وتأّمل كي  أتوا يف: أثارت إعجاب ابم قةيِّم اجلوزية الذي يقول

أقصى احللق مبدأ الصةوت وخمرجةه    احلا  ال  هي مم، أحدهما: حبرفنية   احُلّب: أي
ثةم قرنوهةا   ، قريب مم خمرج اهلمية مم أصل املصدر الذي هو معدن احُلةّب وقةراره  

فجمةع احلرفةان بدايةة    ، بالبا  ال  هي مم الشفتني وهي آخر خمارج الصوت ونهايتةه 
 فإن  بداية حركة، كما اشتمل معنى احُلّب على بداية احلركة ونهايتها، الصوت ونهايته

فاختاروا لةه حةرفني همةا بدايةة     ، ِحّب مم جهة حمبوبه ونهايتها إىل الوصول إليهمُةةال
فتأم ل هذه النُّكت البديعة ال  جتدها ألط  مم النسيم وال تعّلق إال ، الصوت ونهايته

 . (20)بذهم يناسبها لطافة ورقَّة"



 د. وداد أمحد عبداهلل القحطاني 

 21                                       (     م2017أكتوبر  –هـ 1439)حمرم  العشـرونالعدد  

 . النَّاحية الّصرِفّية: احملور الثالث

، أحدها صيغة األفعال اجملردة منهةا واملييةدة  : قسمنيعلى ( احُلّب) وردت مادة
وسةأتناول   ،مجوعةا  أو، مشةتقات  أو، واألخرى بصيغة األمسا  سوا  كانةت مصةادر  

 . ذلك بالتفةصيل

 : وهو عـلى نوعـني، صيغ األفعال: القسم األول

 . (احُلّب) صيغ األفعال الثةثي ة ِمم مادةة  أ

كثر اسةتعماال يف العربيةة يف األفعةال واألمسةا      ُيعّد جذر الثةثّي اجملرد هو األ
وصةيغها  ، والثةثّي مم األفعال لةه أبةواب سةتة اسةتعملتها العةرب     ، على حدِّ سوا 

ويكاد ُيْجمع الص رفيُّون علةى أن  الةمُةةةَعةةو ل عليةه يف    ، خمتلفة ليس هلا قياس ضابط
 . أبواب مضارع الثةثّي الس ماع

ظهةر لةي بعةد البحةث أن  اآلرا      ( احُلب ) الثةثّي مموفيما خيص جمي  الفعل 
 : اختلفت يف جميئه مْم عةدمه على رأيني

وهةذا الةرأي نسةبه األنبةاري     ، (َحب ) ُيْنِكر جمي  الفعل الثةثّي :الرأي األول
رجةل   : وقةالوا يف قةوهلم  ، ال ُيقال َحَبْبُت الرُجَل: "وقال البصريون: للبصريني يف قوله

وكما ُرِوي عةم الكسةائي    ،(21)وَحَبْبُت غري منطوق به"، هو مبينٌّ على َحَبْبُت ،َمْحُبوب
مم املهجةور وإن دل عليةه دليةل كالوصة      : أي. (22)لغة قد ماتت"( َحب ) "أن : قوله

 . واملصدر

، َحَبْبُت وأحَبْبُت: نيوأن  فيه لغت، (َحّب) ُيثبُت ورود الثةثي مم :الرأي الثاني
كمةا  ، (24)سان هذا الرأي لسيبويهوَنَسب صاحب اللِّ .(23)ثر يف االستعمالوأْحَبْبُت أك

 . (25)"لغة، وَحَبْبُته": قوله حكى األزهري عم الفرا 
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وهو ِمم قبيةل  ، الثةثي اجملّرد( َحّب) فقد ورد، الراجح هويبدو والرأي الثاني 
اع بةم ُشةجَ  الفعل الصةحيح املَضةع   وُيَعضِّةد ذلةك الس ةماع كمةا يف قةول غةيةن         

 . (26)الن ْهَشِلّي
 وواهلِل َلةةةةْوال َتْمةةةةُرُه مةةةةا َحَبْبُتةةةةهُ 

 
 وال كةةاَن أْدَنةةى ِمةةْم َعِبيةةِد وُمْشةةِرقِ  

 
 

 : (27)ومثله قول الشاعر
 َحَبْبةةةُت ِلُحبِّهةةةا السُّةةةوداَن حت ةةةى   

 
 َحَبْبةةةُت ِلُحبَِّهةةةا ُسةةةوَد الَكةةةةبِ    

 
 

 . (28)وكقول بعض بين مازن مم متيم
 ِنةةةةي وِطةةةةةَب ِمْصةةةةٍرَلَعْمةةةةُرَك إن 

 
 لكةةةةامُلْيَداِد ِمم ةةةةا َحةةةةب  ُبْعةةةةَدا    

 
 

 . (29)" َمْم َحب  َطب ": وقوهلم يف األمثال

أبةواب الثةثةي   باعتبار مضارعه أربعة أبةواب مةم   ( َحب ) وقد جا  ممة  هذا
 : وهي كاآلتي، الستة املعروفة

 . (سرها يف املضارعوك، بفتح العني يف املاضي) (َفَعَل َيْفِعل) :الباب األول

وَخة    ) ،(ةةَفر  يِفةرّ  ) يغلب يف أفعال هذا الباب جمةي  املضةاع  الةةزم كةة    
( َحةب  ) غةري أن  . جمي  املضع  املتعدي كة" َمد ُه َيُمدُّه"( َنَصَر) ويغلب يف باب، (َيِخ ُّ

ب  َحة ) :فقةالوا ، (َضةَربَ ) وُسةِمع جميئةه مةم بةاب    ، ع   املتعةدِّي خةال  بابةه   ُةَضامل

َوِمةَم الن ةاِس   چ :(31)قرا ة أبي رجا  العطاردي: وشاهده مم كةم العرب. (30)(َيِحّب

َفةات ِبُعوِنى  چ :وكةذلك قةرأ   .165: البقةرة  چ َيِحبُّةوَنُهمْ َمم َيت ِخُذ ِمم ُدوِن اهلِل َأنةَدادًا  

 31آل عمران:  چَيْحِببُكْم اهلل

ونسةب هةذه   ، وَتِحّب وَأِحّب َيِحّب: وروى الكسائي. (32)بفتح اليا  بة إدغام 
  :(34)وكقول الشاعةر. (33)اللغة لتميم وأسد وقيس
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 َأِحةةةبُّ ِلُحبَِّهةةةا السُّةةةوَدان حت ةةةى   
 

 َحَبْبةةةُت ِلُحبَِّهةةةا ُسةةةوَد الِكةةةةبِ    
 
 

  :(35)ومثل قول غيةن النهشلي
 َتْمةةرهُحةةبِّ َأِحةةبُّ أبةةا مةةروان ِمةةْم  

 
 وأْعَلةةةُم أن  اجَلةةةار باجلةةةاِر أْرَفةةةقُ    

 
 

" وهذا : بقوله، (َضَرَب) قد اعرتض اجلوهري يف الصحاح على جميئه مم بابو
بالضةم إذا كةان   ( َيْفُعةل ) بالكسر إال ويشركه( َيْفِعل) ألن ه ال يأتي يف املضاع ؛ شاذ

 . (36)ماخة هذا احلرف"، ُمَتعدًِّيا

 أن ه خرج على نهائره الة  جةا ت  : يعين، "وهذا شاذ": ومقصود اجلوهري بقوله
وَشد ه َيُشةدُّه  ، وَهر ُه َيُهرُّه و َيِهرُّه، َعلَُّه َيُعلُُّه وَيِعلُّه: مم املضّع  املتعدي مم بابني مثل

"ألن ه ال يةأتي يف املضةاع  بالكسةر إال    ( اجلوهري: أي) كلذا قال بعد ذل ؛(37)وَيِشدُّه
 أن ه مل يرد يف مضةارع : أي. بالضم إذا كان متعدِّيًّا ماخة هذا احلرف "( يفُعل) وُيشركه

. (َنَصةر ) غة األخةرى وهةي بةاب   دون أْن يأتَي على اللُّ( َضَرَب) م بابإال ِم( َحب )
وَشةب   . َجد  يف أْمِره َيِجةدُّ وَيُجةدُّ  : وكذلك جا ت أفعال الزمة على البابني أيًضا حنو

وإن ما جا ت . (38)ُعِتق إذا: َحر  العبد َيِحّر وَيُحّر. رفع يديه مًعا: الفرس َيِشّب وَيُشّب
أصةَلا أبةواب املضةارع     ة( وَضَرَب، َنَصَر) بابي: أي ةألن هما  ؛ هذه األفعال مم نوعني

 . (39)لذلك خرجت أفعال مم أبوابها إليهما استصحابا لألصل؛ الستة

بنقله إليه ( 40)(َنَصَر) م بابِم( َأُحبُّ) ميكم جمي  املضارع املضموم العني: أقول
َحاَبْبةُت فةنةا َفَحَبْبُتةه    : َفُيقالة  (42)على الرأي القائل بقياسيتهة  (41)البةةُةَغمم باب امل

 . فيخرج بذلك ِمْم كوِنه شاًذا. وأنا َأُحبُّه

 . (بفتح العني يف املاضي واملضارع) (َفَعَل َيْفَعل) :الثانيالباب 

، َتَح َيفةَتح َفة : الةةم مثةل   يغلب يف أفعال هذا الباب أْن تكون حلقي ة العةني أو 
جةا    ومةا ، كان حلقي  العني والةم كان مفتوًحةا فيهمةا   وليس ُكل ما، وَذَهَب يْذَهُب

 . (43)وَهَلَك َيْهَلك، أَبى يأَبى: دون حرف حلقّي يف العني والةم فهو شاذ ِمم حنو
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قال ساعدة بم ُجَؤي ة . (44)َحب  إلي  هذا الشي  َيَحّب: وقد جا  مم هذا الباب
  :(45)ّياهُلذل

 َمةةةْم َيَتجَّن ةةةُب( 46)َهَجةةةَرْت َغُضةةةوُب وَحةةةب 

 

 

 َوَعةةةةةةَدْت عةةةةةَةواِد ُدوَن َوْلِيةةةةةَك َتْشةةةةةَعُب  
 
 

ولكن ه مم وجهةة  ، وإْن كان على خةف الغالب( َنَفَع) مم باب( َحب ) وجمي 
 : نهري له ُمَسوِّغ يتمث ل يف أمَرْيم

َحةةب  : وأبةدهلا فتحةةة للخفَّةة فيقةةال  ( َيِحةةّب) أن ةه حةةذف كسةرة  : أي، اخِلفَّةةة: أحةدهما 
 .  (47)َيَحبُّ

أن ه َجاَنس بني حركة املضارع وحركة عني املاضي ففتح العيةنني جتانًسةا   : الثاني
ُيؤكِّد ، (48)واإلتباع كثري يف العربية، أو أن ه أتبع املضارع املاضي يف فتح العني، ال ِقَياًسا

بكسةر العةني   ( َيْحِسةبُ ) (َحِسةبَ ) ملاضةي يف ذلك أن هم جانُسوا بني عني املضةارع وا 
َكُرَم َيْكُرم بضةم  : فقالوا، ومضارعه( َكُرَم) كما جاَنُسوا بني الضمتني يف ماضي، فيهما

 . العني فيهما
( طةي  ) كما حولةت ، (َنَفَع) إىل باب( َضَرب) وأهل هذه اللغة قد حو ُلوا باب

حيةث حو ُلةوا   ، َرِضَي َرَضى َيْرَضى: حنو فقالوا يف، كذلك( َنَفَع) إىل باب( َفِرَح) باب
 . (49)وذلك ختفيًفا وجتانًسا بني املاضي واملضارع، واليا  إىل أل ، الكسرة إىل فتحة

  .(بكسر العـني يف املاضي وفتحها يف املضارع) (َفِعَل َيْفَعل) :الباب الثالث

فةرح واألحةيان   الغالب يف أفعال هذا الباب أْن تأتَي مم األفعال الدالة على ال
َشِبَع : حنو، وجيي  لةمتة  واخللو، وَبِطَر وَسِقَم، َفِرَح وَحِين: حنو، والعلل وأضدادها

، وَجِهَروَعِمَش و، َسِوَد وَحِمَر: حنو، وجيي  لأللوان والعيوب واحِلَلى، وَعِطَش وَسِكَر
   مةم مةادة  وقةد جةا  . كما يغلب فيةه الفعةل الةةزم دون املتعةدي    . (50)وَغِيَد َوَهِيَ 

( َتِعةبَ ) مةم بةاب  ( َحِبْبُتةُه َأَحبُّةهُ  ) ": ذكر صةاحب املصةباح  ، على هذا الباب( احُلّب)
 . (52)َحِبيًبا" ِصْرُت: أي، ولقد َحِبْبُت بالكسر، " ماُكْنُت َحِبيَبا: وقال صاحب التاج. (51)ُلغة"
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ري فقيل مم هذا الباب أن ه مم قبيل احلمل على النه( َحِبَب) وميكم تفسري جمي 
فهما نهةريان وزنةا ومتقاربةان    ( َوِدْدُت َأَوّد) محة على( َحِبْبُت أَحب ) على هذه اللغة

ومعنةى احُلةْين إْن   ، حةني يلتقةي األحبةاب فيةه معنةى الفةرح      ( احُلب ) كما أن . معنى
 . واهلل تعاىل أعلم. ولعل  ذلك يكون ُمَسوًِّغا مقبوال جمليئه على هذه الصيغة. افرتُقوا

 .  (بضم العـني يف املاضي واملضارع) (َفُعَل َيْفُعل) :الرابع

، والُقةْبح ، احُلْسةم : مثةل ، "وغلب يف هذا الباب جميئةه مةم األوصةاف اخِلْلقي ةة    
وقد َيجري غري الغريية َمْجراها إذا كان له ُلْبث ، والِكَبر والصَِّغر، والَوساَمة والَقَسامة

ومل يرد مم هذا الباب املضةاع   ، ال هذا الباب الزمةوَبُرَع وأفع، َحُلَم: حنو، وُمكث
 . (53)وَشُرْرُت مثلث الرا "، وَلِبْبَت َتَلّب، َلُبْبُت َتُلبُّ: إال قلية حكى يونس

 بضم العةني ولكةم لةيس باألصةالة بةل ُنِقةل إىل      ( َحُبْبُت) وذكر الرضي جمي 
  :(54)ومنه قول األخطل، لقصد التعجب( َفُعَل)

 ْقُتولةةةةةًة ِحةةةةةني ُتْقَتةةةةةُلوُحةةةةب  بهةةةةةا مَ  
 
 

مضموم العني ( َفُعَل) على وزن( َحُبَب) أصله( َحب ) "وقد ذهب الفر ا  إىل أن 
، (َظةُرفَ ) ِمم( َظِري ) كة( َفُعَل) بابه( َفِعيل) و، (َحِبيب) واستدل  بقوهلم، (َكُرَم) كة
ُت إليه والنهري لةه إال  َحُبْب: " حكى ابم جين: ويف املخصص. "( 55)(َكُرَم) مم( َكِريم)و

 . (56)َشُرْرُت وَلُبْبُت"

ورد  -أعين ما ُحِكي عم ابةم جةين    - على هذا القول( ُحب ) ومعنى ذلك أن 
وهةذا  . (َشُرْرُت وَلُبْبُت) مْحة على أخويه مم املضع  ؛ ِمْم هذا الباب أصالة بة نْقل

ِعّم لي أن ه جا  ِمْم هةذا البةاب   إذ َي، وإْن مل يذكر ابم ِسيده عّلة ذلك، قول له وجاهته
، مم هذه الغرائةي ( احُلّب) ألن ؛ الذي غلبت فيه الغرائي والس َجايا الةزمة ملوصوفاتها

فهل هناك أقوى منه غريية؟! وَلم ةا كةان   ، وفيه صفة الليوم والثبات يف قلب املُةِحّب
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ويييةد ذلةك قةوة أن     ، (َكةُرمَ ) ذلك كالُكْره والُبْغض وغري ذلك سو غ جميئه على باب
 . َكُرَم فهو َكِريم: كما قالوا، ُحّب فهو َحِبيب: فقالوا، (َفِعيل) الوص  منه جا  على

 . صيغ األفعال املييدةة  ب

، احلةذف : إن  الييادة ظاهرة شائعة يف كةم العرب كغريهةا مةم الهةواهر مثةل    
يف العربيةة تكةون تةارة يف     والييةادة . والتقديم والتأخري وغري ذلةك ، والنيابة، والذكر

يف حةروف املبةاني الة     تةارة  و، مثل حروف اجلر والنفةي وغريهمةا  ، حروف املعاني
والييادة عنةد الصةرفيني إم ةا    . (هنا  وتسليم) أو( سألتمونيها) جيمعها قول الصرفيني

وإم ةا بتضةعي    ، ولكل منها مواقةع ودالالت ( سألتمونيها) بييادة حرف مم حروف
حيث ينتهي الفعةل فيهةا   ، تنتهي إليه زيادة األفعال وهذا ما، ل الكلمةحرف مم أصو

 . لكونه ثقية؛ يتجاوز ذلك إىل ستة أحرف وال

، مم املييد الثةثي حبةرف علةى أوزانةه الثةثةة    ( احُلّب) وقد جا ت صيغ مادة
وبيةان ذلةك فيمةا    ، ومم املييد بثةثة على وزن واحد، ومم املييد حبرفني على وزنني

 : ييل

 . (َأْفَعل) صيغة  .1

أْكةرَم  : حنةو ، هذه الصيغة تعددت استعماالتها يف العربية فجا ت فعةة ماضةًيا  
أمحةر  : وصةفة مشةبهة حنةو   ، حممةد  أكةرُم ِمةْم عمةرو    : وأفعل تفضيل حنةو ، الولُد أباُه

، والةدخول يف املكةان  ، كما تعةددت معانيهةا فجةا ت للتعديةة والصةريورة     ، وأخَضر
 . واالستحقاق، والسلب

ألّنهةا كةالثةثي جةا ت    ؛ ليست للتعدية( َأَحب ) مم( َأْفَعل) واهلمية يف صيغة
فهةي  ( 57)َحَبْبُت زيًدا سوا  بسةوا  : كما قالوا، أْحَبْبُت زيًدا: فقد قالوا، متعدية لواحد

 . مبعناه
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حيث اتفقتا ، مم احُلّب فهما أختان( َفَعَل) مرادفة لة( أْفَعل) وعلى هذا جا ت
 . (َحب ) أكثر شيوًعا مم( َأَحب ) غري أن ، يغةمعنى ال ص

الة  وردت  ( أَحةب  ) وقد جا  يف القرآن الكريم بصةيغة الفعةل املييةد ومنهةا    
  :ومم أمثلة ذلك، وجا ت مبعنى الثةثي، سوا  بصيغة املاضي أو املضارع، بكثرة

 190البقررررررررررر    چی    ىئېئ    ىئ  ىئ    ېئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ       ۈئ  ېئچ

 76األنعرررررررررررررررررر   چچ چ ڃ  ڃ  ڃ   چ    ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤچ 
 .٥6القصرررررررررررررررررررررررررر    چڱ  ڱ  ڱ  ڳگ       گ  ڳ  ڳ  ڳ  گک  ک  ک  گ  چ

 ُدُكْم حت ى ُيِحب  ِلَأِخيه ما ُيِحبَُّحَأ ُيؤِمُم " ال: ومم احلديث قوله صلى اهلل عليه وسلم
َمةْم   اإلميةانِ  َمْم ُكم  ِفيِه َوَجَد حةةَوةَ  ةث " َث: وقوله عليه الصةة والسةم. (58)ه"ِسْفلَن

وأْن َيْكَرَه أْن ، إال هلل ُيِحبُُّه الامَلْرَ   َأْن ُيِحب و، كاَن اهللُ ورُسوُله َأَحب  إليه ِمم ا ِسَواُهَما
 . (59)َيُعوَد يف الُكْفِر َكَما َيْكَرُه أْن ُيْقَذَف يف الن ار"

ويةدل  ، (َحب ) ومضارعه مبعنى الثةثي( َأَحب ) مم( َأْفَعل) فقد جا ت صيغة
 : على أّنهما أختان أمران هما

 . (60)َحَبْبُت الشي  وأْحَبْبُته مبعنى: حيث ُيَقال، أن هما مرتادفتان .1
وذلك حبذف أحةد  ، حتى عادت إىل الثةثي يف بعض اللغات( َأَحّب) أن هم خففوا .2

َأْحَبْبةُت   مةا : أي، َأَحْبةُت ذلةك  : املضعفني حكى ذلك اللحياني عم ُسةَليم قةوهلم  
 . (61)ونهريه ِظْلُت يف َظِلْلُت وهي لغة ُعَقيل، ذلك

مم مضارعه املبدو  بةاهلمية  ( َأْفَعل) وقد توس َعِت العرب يف حذف همية، هذا
ومم مذاهبهم كراهة اجتمةاع همةيتني يف أول   ، واألصل ُأَهْكِرُم بهميتني( أْكِرُم) :حنو

وأبقةوا  ، تةدل علةى معنةى    ألنها ال؛ وىل ختفيًفا وهي اليائدة للبنيةفحذفوا األ، الكلمة
 : وقد استصحب األصل يف الشعر فقالوا. الثانية لداللتها على الفاعل املتكلِّم

 فإن ةةةةةةةةُه أهةةةةةةةةل ِلةةةةةةةةأْن ُيَؤْكَرَمةةةةةةةةا 
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ُنْكةِرُم  : ثم أْجَروا احلذف مع سائر أحرف امُلضارعة النون والتا  واليةا  فقةالوا  
 . (62)وذلك طرًدا للباب على وترية واحدة؛ وُيْكِرُم محة على أختها اهلمية ُتْكِرُمو

 وأصةله ( ُأِحّب) فمضارعه باهلمية، (أْكَرم) يف ذلك َمْجَرى( َأَحّب) وقد جرى
وبقيت الثانية مع التضعي  ، فحذفت هميته األوىل ختفيفا، بفك التضعي ( ُأَهْحِبُب)

، ُنِحةبُّ : فقيةل ، رع املبةدو  بةالنون واليةا  والتةا     ومحل عليةه املضةا  ، (ُأِحبُّ) :فيقال
 . للباب على وترية واحدة َطْرًدا، وُتِحبُّ، وُيِحبُّ

 . (َفع َل) صيغة .2

ا ملعةان أخةرى   وجتةي  أيًضة  ، ْن تةأتَي مبعنةى التكةثري   الغالب يف هذه الصةيغة أَ 
 . . ومبعنى اجملرد وغريها مم املعاني، لصريورةاو، لسلباو، لدعا او، كالتعدية

 :ومنةه قولةه تعةاىل   ، (َحب ةبَ ) م هذه الصةيغة علةى  ِم( احُلّب) وقد وردت مادة

 .7احلجرات:  چ ڇ      ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڇڇ  ڇ  چ

وُجِعَلةْت  ، ُحبَِّب إلي  ِمم ُدْنَياُكْم النِّسا  والطِّيةب  ": وقال صلى اهلل عليه وسلم
 . (63)ُقر ُة َعْيِني يف الصةة"

تقةول  . علةى الغالةب يف هةذه الصةيغة وهةو التكةثري      ( َبَحب ة ) وقد جا  معنى
وَحب ةَب  . وَحب َب إلي  إحسانه، وَحب َب اهلل إليه اإلميان. جعلين ُأِحبُُّه: َحب َبُه إلّي": العرب

 . (64)"وَحب َب إلي  بأْن تيورني، إلي  ُسْكَنى مكة

 . (َفاَعةَل) صيغة .3

، جةةا ت ملعةةان أخةةرى كةةالتكثريو، أكثةةر ورود هةةذه الصةةيغة مبعنةةى املشةةاركة
، مم هذه الصيغة إال علةى لغةة هةذيل   ( احُلّب) ومل تأِت مادة. ومبعنى اجملرد، واملواالة

 . وتفيد املشاركة، (65)َحاَبْبُتُه ِحَباًبا: فقالوا
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 . (َتَفاَعَل) صيغة .4

خَتاَصةَم زيةد    : فيقةال ، (َفاَعةلَ ) يغلب يف هذه الصيغة معنةى التشةارك كصةيغة   
وُمطاِوًعةا  ، وجيي  مبعنةى الثةثةي  ، ي  ملعنى التهاهر بالفعل دون حقيقتهوجت، وعمرو

 . (66)َفاَعَل"لة"

 :(َتَحب ةبَ ) فقةالوا يف ، مةم هةذه الصةيغة القياسةي ة    ( احُلةب ) وقد جا ت مةادة 
و قةد أفةادت   ، (67)"َتَهاُدوا َتَحابُّوا": ومنه احلديث. وهما يتحاب ان: (َتَحابُّوا) و( َتَحاب )

 . كةاملشار

 . (َتَفع َل) صيغة .5

: ُمطاوعةة َفع ةَل سةوا  أكةان يف التكةثري حنةو      : مم صيغ اليوائد وهلا معان منها
: حنو، وجيي  لةختاذ، نسبته إىل َقْيس: أي، َقي ْسُته َفَتَقي س: أو للنسبة حنو، َقطَّْعُته َفَتَقطَّع

 . (68)ب كةَتَحر جوجيي  للت َجنُّ، َتَصب َر: مثل، وللتكلُّ ، َتَوس د ثوبه

: فيقةال ": نقل ذلةك صةاحب التةاج   ، على هذه الصيغة( احُلّب) وجا  مم مادة
وقةد أفةادت الصةيغة    . (69)وهو َيَتَحب ب إىل الن اس". احُلّب: إذا أْظهره أي: َتَحب ب فةن

 . يف التكثري( َفع ل) معنى مطاوعة

 . (ِاْسَتْفَعَل) صيغة .6

، أو تقةديًرا ، اْسةَتْكَتْبُته : حنةو ، إم ا َصرحًيا، للطلبالغالب يف هذه الصيغة جميئها 
وقةد جيةي  مبعنةى    ، الصةريورة حقيقةة وجمةاًزا   : وملعان أخةرى منهةا  ، ِاْسَتْخَرْجُتُه: حنو

 . (70)أْفَعَل

ٹ  ٹ  چ  على هذه الصيغة قياسةا يف القةرآن الكةريم   ( احُلّب) وجا  مم

 .23لتوبة: ا چ     ڄڦ      ڦ  ڄ  ڦ  ڦٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  
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: أي، أفادت الطلب على احلقيقة( اْسَتَحب ) وحيتمل أن يكون معنى ِاْسَتْفَعل يف
ولذلك ؛ وُضمَِّم معنى اختار وآثر، (َأَحّب) وجيوز أن يكون مبعنى، طلبوا حمبة الكفر

ڈ   ڈ ڎ ڎ  ڌ ڌچ :ومثله قول تعاىل. (71)ُعدَِّي بة" َعَلى"

 3براهيم: إ چک  گ  گ  گ  کژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک

وهةو اسةتفعال ِمةم    ، اإليثةار واالختيةار  : واالسِتْحَباب": يقول أبوحي ان مفسًِّرا 
يكةون مةم أَحةّب إليهةا     ، ِثر للشي  على غريه كأن ه يطلةب مةم نفسةه   ُةؤألن  امل؛ احملبة

كاْسةَتَجاب  ، (َأْفَعةل ) مبعنةى ( اْسةَتْفَعل ) وجيةوز أْن يكةون  ، وأفضل عندها مم اآلخةر 
 . (72)"(على) ُضمِّم معنى اإليثار ُعدِّي بة ة اومل، وأَجاَب

 ( ّباحُل) صيغ األمسا  الواردة يف مادة: القسم الثاني

 . واجلموع، واملشتقات، ويشمل املصادر

  :(73)املصادر: أوال

أو ، أو املةبني لنوعةه  ، املتأمِّل يف املصادر وأنواعها جيدها متعدِّدة كاملؤكِّد لعامله
ا يكون صرحيا ومَؤو ال وُمَتوه ًما أو ُمَتَصي ًدا كما هةو الشةأن يف   كم، عدد مرات وقوعه

ويكون اكتَساًبا فيما ، اجلملة املتقدمة على فا  الس َبِبي ة وواو املعي ة مم نواصب املضارع
وكذلك . يكتسبه املضاف مم املضاف إليه ينوب عم املصدر والسيما يف أحد أنواع ما

، أفعال احلواس كالض ْرب والشُّْرب واألكل والةبطش واملشةي  يكون املصدر عةجيًّا ك
. خيتص باملفعول له أو ألجلةه  وهذا األخري مما، غض والرغبةوالُب ّبويكون قلبيًّا كاحُل

أو ، ليس كةذلك شةذوًذا أو َسةَماًعا    ومنه ما، جيري على فعله ثةثيًّا أو مييًدا ومنه ما
 . حسانمحة على نهري أو محة على نقيض أو است
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اشةتق   وما( احُلّب) ألن ؛ ةم وادي القلبي وبالتأمل يف مصادر هذه املادة جندها ِم
والغالةب علةى   ، يكون مصةدًرا للثةثةي أو للمييةد    ومنها ما، منه ِمم أفعال القلوب
إذ مصادر الثةثي ليس هلا قيةاس  ؛ وعلى غري الثةثي القياس، مصدر الثةثي السماع

 .ا األمر للسماع أو االستحسانحيتمل إمنا ينتهي فيه

 . (احُلّب) املصادر الثةثية ملادة (1

 : املصادر اآلتيةيف جا ت مساعية 

 . (الُفْعل)  .1

، َفَعةل ) يف العربية حيث جا ت مصدًرا لةة ( الُفْعل) تعددت استعماالت صيغة
، (َفاَعَل) و، (اْفَتَعل) و، (َفع ل) و، (َفِعَل) و، (َفَعل) :واسم مصدر مم، (وَفُعَل، وَفِعل

كالةُدّب  : واسةم عةةني  ، كاحُلةّب والةُبْغض  : كما وردت أيًضا اسةم معنةى  ، (أْفَعل) و
هةذا  . واسةم مجةع  ، وإفرادي، واسم جنس مجعي، وكذلك جندها جا ت مجًعا. والُبْرج

وتعدُّد ُفنونها وأساليبها إجيةاًزا وإعجةاًزا   ، التعدُّد يف االستعمال يشهد بسعة هذه اللُّغة
إذ ُكلُّ صيغة يف هذه اللُّغة يندرج حتتها عشرات الكلمةات ذات  ؛ واختصاًرا واقتصاًرا

 . الدالالت املختلفة

( َأَحةبّ ) وللمييةد ( َحةب  ) مصةدًرا لةةلثةثي  ( احُلّب) على( الُفْعل) وقد جا 
 : هية  مم وجهة نهرية  ألمور

 . (74)(الُوّد) وعلى ُمرادفه( الُبْغض) ُحمل على نقيضه( احُلّب) أن ة  أ -أ 

وذلك ألن ُهما متسةاويتان  ؛ شأنه كذلك فيتعاقبان ُلغتان وما( أَحب ) و( َحب ) أن ب -ب 
( َأَحةب  ) واهلمةية يف ، ومتسةاويتان يف التعةدي إىل مفعةول واحةد    ، معنى ال لفًها

أْحَبْبةُت زْيةًدا بنصةب    : إذ جيةوز أْن تقةول  ، وإال نصب مفعةولني ، ليست للتعدية
 . َبْبُت زيًدا على التكافؤ يف التعديةَح: كما تقول، مفعول واحد
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( َفْعةل ) علةى ( َحبًّةا ) فلم تقةل العةربُ  ، أن هما متساويتان يف إهمال مصدريهماج -ج 
 .(َأَحب )ة مصدًرا ل( ِإْحَباًبا) وال، (َحب ) مصدًرا لة

على الغريية الفطري ة والسةِجي ة اخُللقي ةة اللةتني مةم شةأنهما لةيوم       ( احُلّب) يدل -د 
: حنو( َفَعاَلة) إذ جا ت مصادره على، (ُرَمَك) وهذا ممَّا خيتصُّ به باب، موصوفهما
، َجُمةَل َجَمةاال  : حنةو ( َفَعةال ) وعلةى ، َيُبَس ُيُبوَسة: وعلى ُفُعوَلة حنو، َكُرَم َكَراَمة

( ُفْعةل ) علةى ( َحةب  وَأَحةبّ  ) لذا جةا  مصةدر  ؛ َحُسَم ُحْسًنا: حنو( ُفْعل) وعلى
فهذا مم باب دخوهلمةا  ( َفِرح) و( َضَرَب) يأتي مم باب( الُفْعل) وكون. مساًعا

 . للشبه اللفهي يف الصيغة؛ (َكُرَم) على

إذ الغالب يف مصدر الفعل ؛ دون فتحها( احُلّب) يف املصدر( احلا ) علَّة ضم أم ا
بفةتح الفةا  وإسةكان العةني     ( َفْعل) أن يكون على( ضرب) الثةثي املتعدي مم باب

 : " وكان الضّم أْوىل لوجهني: قيِّم يف قولهيوضِّحه ابم ال

 مةا يف يةوازي   أن  يف الضمة مم اجلمةع مةا  : الثاني. قوته وقوة احُلّب: أحدهما
فكأن هم دلوا السامع بلفهه وحركتةه  ، معنى احُلّب مم مجع اهلم ة واإلرادة على احملبوب

 . (75)وقوته على معناه"

أو اسةم  ، أهو مصدر وهةو الكةثري  ( ّباحُل) وقد اختلفت آرا  العلما  يفة   هذا
 : أو مفعول مطلق على أربعة أقوال، املصدر على حذف اليوائد

ه ابم القوطيةة مةم مصةادر    د وَع، ذكر ذلك مجيع اللُّغويني يف كتبهم، كونه مصدرا .1
 . (76)الثةثي األربع والعشريم

 چٿ  ٿ  ٹ  ٹچ وممم قال بذلك العكربي يف قوله تعاىل، كونه اسم مصدر .2

 . (77)"ْحَباب"جيوز أْن يكون امسا للمصدر الذي هو اإِل  177البقرة: 
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( َحب ) مصدر( ُحّب) فة، أو كونه مصدر فعل ثةثّي ناب عم مصدر الرباعي .3
لكثرة ؛ فاْسُتْغِنَي بأخّ  املصدريم عم أثقلهما( أحَبْبَت) ناب عم مصدر، الثةثي

مبصدر الثةثي عم مصدر الرباعي نهريه يف االستغنا  . (78)ولوع األنفس باحُلّب

 ناب( َنَبَت) مصدر " َنَبات"  فة 37آل عمران:  چۈئ  ۈئ  ېئ  چ :قوله تعاىل
 . (79)(اإلْنَبات) وهو( أْنَبَت) عم مصدر

ودلََّل على ذلةك بةورود مجعةه يف    ، (80)وهو رأي السهيلي، مفعوال مطلقا أو كونه .4
  :(81)قول الشاعر

 ثةثةةةةة أْحَبةةةةاب َفُحةةةةبُّ َعةقةةةةِة
 

 وُحةةّب ِتِملَّةةاق وُحةةبٌّ هةةو الَقْتةةلُ    
 
 

ويصدق ، ألن ها مجيعها جنس واحد؛ تثن ى وال ُتْجمع وِمم املعلوم أن  املصادر ال
وسر عدم تثنيتها ومجعها أن هةا أفعةال يف   ، على القليل والكثري إال إذا ُقِصد بها األنواع

إال أن  ، ْبُت فالثةاني توكيةد لةألول   َضةَرْبُت َضةرَ  : َضَرْبُت َضْرًبا أصله: إذ حنو، املعنى
فالض ْرب فعةل  ، موضع الفعل فسد  مسد ه وناب منابه( َضْرًبا) العرب وضعت املصدر

وأن  ذلك مةم  ، ُتْجمع تثن ى وال ومم البدهي أن  األفعال ال، يف املعنى واسم يف اللف 
م مصةدريته عنةد   دليل عةد ( اإِلْحَباب) على( احُلّب) خصائص األمسا  وعليه فيكون

أو أن ه مصدر وقد مجع لتعدد ، وإن ما هو مفعول مطلق استغين به عم املصدر، السهيلي
 . كما يف البيت السابق، أنواعه

 . واألرجح مم هذه األقوال جميئه مصدًرا للثةثي نائبا عم املصدر الرباعي

 . (الِفْعل)  .2

، والتِّةْرب ، الِقْرد: حنو، احيث جا ت امًسا ُمْفرًد( الِفْعل) تعدد استعمال صيغة
واسةم  ، (َفَعةل وَفِعةل وَفُعةل   ) ومصةدر ، الشِّةْرب والطِّةبّ  : واسم جنس إفرادي حنو

 . واسم جنس مجعي، (وَفِعَل و َفاَعل و َفع ل، َفَعَل) مصدرلة
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 : على أنه حيتمل وجوها مم الدالالتة  بكسر احلا ة  (احِلّب) وقد جا 
" : قةال سةيبويه  ، كالِوّد وزًنا ومعنى، على احلدث أْن يكون مصدًرا داال :األول

: مثةل ، وِدْدُتةُه ُودًّا : وقةالوا  ...قاله ِقةية : ونهريه، َفَعَلُه ِفْعة: وقد جا  على ِفْعٍل حنو
 . (82)َذَكرُته ِذْكًرا كَحِفْهُته ِحْفًها": وقالوا. َشِرْبُته ُشْرًبا

ُحةون  ْطَم: م والةذِّْبح مبعنةى  كةالطِّحْ ، أن يكون مصدًرا مبعنى املفعول :والثاني
 . (83)ُبوحْذوَم

، (احِلَبةاب ) أي أنه خمتيل مةم ، أْن يكون مصدًرا على حذف اليوائد :والثالث
 . وعليه يكون مم الصِّيغ الفرعي ة املختيلة مم أصوهلا

، كنيابة القرض عةم اإلقةراض  ، أن يكون اسم مصدر ناب عم املصدر :الرابع
  والنبات عم اإلنبات

كمةا ُلقِّةب زيةد بةم     ، مصدًرا ناب عم اسم املفعول( احِلّب) أن يأتي :مساخلا
 . (84)ِحب ة: واملؤنث، (احملبوب) رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مبعنى( ِحّب) حارثة بة

 ( الِفَعال)  .3

وهةو  ، (86)يف لغةة ُهةذيل  ( 85)(َحاَبْبته) مصدًرا لة: (الِفَعال) على( احِلَباب) ورد
  :(87)قال أبو ذهيب وقد ورد به كةم العرب، زنا ومرادفه معنىو( الِوَداد) نهري

 فقْلةةُت ِلَقْلِبةةي ياَلةةَك اخلةةرُي إن مةةا 
 

 ُيةةَدلِّيَك للمةةوِت اجلِديةةِد ِحَباُبَهةةا  
 
 

  :(88)ومثله قول صخر الغّي
 عةةةي  مةةةا أِجةةةدُ  ماَ دْهإنِّةةةي ِبةةة 

 
 َعةةةاَوَدِني ِمةةةْم ِحَباِبَهةةةا الةةةيُُّهدُ   

  
 

 : " وفيه وجهان: بقوله( احِلَباب) ي وقد علل ابم بري جمل

 أْن يكةون مجةع  : والثةاني ، أن يكةون مصةدر َحاَبْبُتةُه ُمَحاب ةة وِحَباًبةا     : أحدهما
 . "( 89)(شُعشٌّ وِعَشا) كة، (ُحّب)
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 ا جمازيًّةا لةة  يكةون مصةدرً   حيتمةل أنْ ( احِلَباب) ويبدو لي تعليل ثالث وهو أن 
، (اًبةا َبْحِإ) و( َحبًّةا ) :ب مصدريهما القياسينيحيث مل تستعمل العر( َحّبأ)و ( َحب )

ووجةه ذلةك   ، (َأَحّب) و( َحب ) لة( احِلَباب) كان األمر كذلك استعارت العرب ة اومل
يف ( احُلةبّ ) يقةع  حيةث ال ( َفاَعةلَ ) أنهما يدالن على املشاركة مثلهما يف ذلةك مثةل  

ن ذلك كةذلك جةا  مصةدره    فلم ا كا، وإن ما يقع مم جانبني، الغالب مم جانب واحد
 . محة على املعنى( الِفَعال) على

َنَكَح : حنو، جا  مصدًرا للثةثي الدال على املشاركة( ِفَعاال) يدلُّ على ذلك أن 
ألن  اللَِّقةا  اليقةع إال   ؛ لَقْيُت فةنا ِلَقةا  : ومنها، وَضَرَب ِضَراًبا، وَسَفَد ِسَفاًدا، ِنَكاًحا

حب  خب    جبی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئچ: الثةثي يف قوله تعاىلومم غري . (90)مم اثنني

 .37البقرة:  چمب  ىب   
( آدم) جا  فيه رفع األول ونصب الثاني على األصةل، وجةا  العكةس نصةب     

 . (91)" ألّن ُكل  ما تلقَّاَك فقد تَلّقْيَته "؛ (الكلمات) ورفع
: كما قالوا، ِحَباًبا َحب ُه: وحيتمل أن يكون مم باب احلمل على النهري فقد قالوا

وقد جا  ذلك كثريا يف ثنايا ، وحيتمل أْن يكون مصدًرا على حذف اليوائد. َوّدُه ِوَداًدا
َأَحب ةه  : ومثلةه ، فحةذف زوائةده  ، إقراضةا : واألصةل ، َقَرَض َقْرًضةا : مثل، كتب اللغة

 . ِحَباًبا: فصار، فهو مصدر حذفت هميته، ِإْحَباًبا

 . (الُفَعال)  .4

، َصَرَخ ُصَراًخا: يف املصادر يدّل على الصوت تارة حنو( الُفَعال) م أن مم املعلو
مةم  ( احُلةبّ ) كةان  ة اوملة . وَزَكَم ُزكام، َسَعَل ُسَعال: أو على الدا  أخرى، ونَبَح ُنَباًحا

فهو يف الفعل يفسد علةى  ، ا يف بدنها يف عقله وإم الّدا  مبكان حيث يصيب اإلنسان إم 
، وقد يفضي به إىل اجلنون والصرع أو الوسواس إذا مل حيقق رغباته، كرهاملر  عقله وف
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وأَحب ةُه ُحَباًبةا علةى    ، َحّبه ُحَباًبا: فيقال، (92)(الُفَعال) ومادام كذلك فهو دا  ومصدره
  :(93)ومم ذلك قول أبي عطا  السِّْنِدي موىل بين أسد. هذا املعنى

 َفةةةَواهلِل مةةةا أدري وإنِّةةةي َلَصةةةادق   
 

 ا   َعَرانةةي ِمةةْم ُحَباِبةةِك أْم ِسةةْحرُ  َأَد 
 
 

 : (َحب ) ب ة مصادر غري الثةثي ملادة

فكانةت مةم القيةاس    ، على أفعاهلةا  أم ا مصادر غري الثةثي فاألصل أْن َتْجِرَي
 . لعدم تعدد صيغ أفعاهلا؛ مبنيلة حيث مل تتعدد صيغها

واْسةَتَحب   ، ِحَباًبةا وُمَحاب ةة  َحاَبْبُتةه  : فمم األفعال املييدة ومصةادرها القياِسةي ة  
 . (94)َتَحب َب َتَحبًُّبا، ِاْسِتْحَباًبا

مصدر ميمي مم املييد ( َمحب ة) :وقد ورد مصادر غري االثةثي على غري قياس كما يف

 39طه: چڤ  ڤ  ڤ    ڦ    ڤٹ   ٹ    چ: قال تعاىل، (أَحب ) الفعل

أصةابه كسةر أو   : أي، أَحب  البعري ِإْحَباًبا: عنىفلم يرد إال مب( َأحب  ِإْحَباًبا) أم ا 
 . (95)مرض فلم يربح مكانه حتى يربأ أو ميوت

 ( ّباحُل) ثانيا ة املشتقات الواردة يف مادة

سوا  أكةان املةأخوذ منةه مصةدًرا     ، ما أخذ مم غريه: املشتقات مجع مشتق وهو
 . (96)أو فعة كما هو مذهب الكوفيني، وهو مذهب البصريني

 : مشتقات تتمثل فيما يلي( احلب ) ورد مم مادة وقد

 : اسم الفاعةل .1

فالثةثي املضع  املتعةدي  ، أن يكون ثةثيا أو غري ثةثي( احُلّب) خيلو فعل ال
 ومةم غةري الثةثةي قياسةه    . (واّد) فهةو ( ود )ة كة ، (َحةابّ ) :اسم فاعله القياسي منةه 

 ، (ُمِحّب)
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، (َحةب  ) مةم الثةثةي  ( َحةابّ ) قياسةي غري أن  العرب أْهملت اسم الفاعةل ال 
 : وذلك ألمريم؛ (َأَحب ) مم غري الثةثي( ُمِحّب) واستغنت عنه باسم الفاعل

 . أن  األصل هو الرباعي والنطق به أكثر فجا  على األصل: " أحدهما

 . (97)واحملل حمل تكثري ال حمل تقليل"( َحّب) أن  حروفه أكثر مم حروف: الثاني

 : اسم الفاعل وزنان وقد ناب عم

يف قةةول امُلَخب ةةل ( ُمِحةةّب) مبعنةةى( َحِبيةةب) فقةةد ورد، (ُمْفِعةةل) مبعنةةى( َفِعيةةل) -
  :(98)السعدي

 أَتْهُجةةةُر َلْيَلةةةى بةةةالِفراِق َحِبيَبهةةةا   
 

 وماكةةةان نفًسةةةا بةةةالِفراِق َتِطيةةةبُ   
 
 

، بُُّكمُمِحة : أي، أنا َحِبيةُبُكم : وحكى ابم األعرابي. (ُمِحّبها) مبعنى( يبهاِبَح) فة
  :(99)وأنشد

 وُرب  َحِبيةةةةِب ناصةةةةٍح غةةةةرِي َمْحُبةةةةوبِ   
 
 

 . (100)(ُمِحّب) مبعنى( ِحّب) وجا  -

 : اسم املفعةول .2

ومةم غةري   ، (َمْحُبةوب ) علةى ( َحّب) قياس اسم املفعول مم الثةثي املضّع 
 . (ُمَحّب) قياس اسم املفعول منه على( أَحّب) الثةثي

قةال أبةو   ": وقد جا  يف امُلَخص ةص ، (َمْحُبوب) واملستعمل نادر( ُمَحّب) إال أن  استعمال
 . (102)َمْيُكوم وأْزَكَمه فهو، أَجّنُه اهلل فهو َمْجُنون: ونهريه، (101)َأَحب ه اهلُل فهو َمْحُبوب": عبيد

، وأجّم، أحب ) وهذا حيتمل أن يكون على توهم حذف اليائد وهو اهلمية مم
وعليةه يكةون اسةم    . وزُكةم ، وُجّم، م على َحب فبنوا حمبوب وجمنون وميكو( وأزكم

 . وغري قياس على أن ه مم املييد باهلمية، املفعول قياسا على أن ه مم فعل ثةثي
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  :(103)ومنه قول عنرتة، شاذًّا يف الشِّعر املُةَحّب " وقد جا : وقال األزهري
 وَلَقةةةْد َنَيْلةةةِت فةةةة َتُهنِّةةةي َغْيةةةَرهُ  

 
 َحةةةةبِّ امُلْكةةةةَرِمِمنِّةةةةي ِبَمْنِيَلةةةةِة امُل 

 
 

كمةا  ، (َأَحةب  ) للمييد( َحب ) مم الثةثي( َمْحُبوب) فقد اسُتعري اسم املفعول
( َفَعةَل وأْفَعةلَ  ) وذلةك ألن  ؛ للثةثي( ُمِحّب) اسم الفاعل مم املييدة   سابقاة   اسُتعري
 . والشيئان إذا تقاربا تقارضا، مبعنى

 : أوزان وقد ناب عم اسم املفعول يف هذه الصيغة

  :(104)كقول ابم الدَُّمْيَنة، (َمْحُبوب) (َمْفُعول) مبعنى( َحِبيب) كة( َفِعيل) -
 وِإن  الَكِثيَب الَفْرَد ِمْم َجاِنِب احِلَمةى 

 
 وِإَلةةةةي  وِإْن َلةةةةْم آِتةةةةِه َلَحِبيةةةةبُ   

 
 

 . (105)امَلْحُبوب: مبعنى، بالضم( احُلَباب) :حنو( َمْفُعول) جا  مبعنى( ُفَعال)و -

ُحةةب  الشةةيُ  فهةةو  "( 106):قةةال األزهةةري، (مْفُعةةول) مبعنةةى( ُفْعَلةةة)و( ْعةةلالُف)و -
 . (107)امَلْحُبوَبة: بالضم مع اهلا  مبعنى( احُلب ة)و، َمْحُبوُب"

، ِخْدن وَخِديم: مثل، احَلِبيب: احِلّب: مم حنو( امَلْفُعول) مبعنى( الِفْعَلة)و( الِفْعل)و -
، واألنثى باهلةا  ، ل اهلل صلَّى اهلل عليه وسلَّموكان زيد بم حارثة ُيْدَعى ِحّب رسو

 . (108)املَةْحُبوب: فاحِلّب

 . اسم التفضيل .3

 : يف القرآن الكريم على نوعني( احُلّب) ورد اسم التفضيل مم مادة
، املبين للمجهول( ُحب ) وهو، صوغه مباشرة مم الثةثي املستويف للشرود: األول

 .8يوس :  چڑ  ڑ ژ  ژڎ  ڈ  ڈ   ڎچ: حنو قوله تعاىل. (َأَحّب) فجا  على

؛ وهو مبين مم املفعول شذوًذا، أفعل تفضيل( َأَحب ) " و :(109)قال أبو حي ان 
ألن ه إذا كان ما تعلَّق به فاعة مم حيث املعنى ُعدِّي إليه ؛ (إىل) ولذلك ُعدِّي بة
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ڈ  ژ  ژ  چ : كقوله تعاىلمثله و. "( يف) وإذا كان مفعوال ُعدِّي إليه بة، (إىل)بة

 .33: يوس  چڑ       ڑ
لذا استعمل الفعل املساعةد ؛ الثةثي وهو املييد مم اهلمية مم غري: والثاني

 .165البقرة:  چ  کڑ  ژ  ڑڈ  ژ  چ : كقوله تعاىل، وهو أشّد

: فحذفوا اهلمية قياسا يف لفهني هما( َأْفَعل) وقد توس َعِت العرب يف صيغة 

  ٺٺ  ڀپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   پچ : قال تعاىل. الستعمالوذلك لكثرة ؛ خري وشر

 .216البقرة:  چٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ     ٹٹ   ٿٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  

هةو األصةل   بتشديد الةرا    " اأَلَشرُّ: وُيَعلِّل ابم جين سبب حذف اهلمية فيقول 
، رُّ منةه وَأَشة ، منةه  هذا أْخَيُر: وهذا شرٌّ منه، هذا خري  منه: ألن  أصل قوهلم؛ املرفوض

: يدلُّ على ذلةك قةوهلم  و، فَكُثَر استعمال هاتني الكلمتني فحذف اهلمية األوىل منهما
 : قال رهبةو، (واأَلَشر، األْخَير) تأنيثوالشُّر ى اخُلوَرى 

 األْخَيةةةةِر الن ةةةةاِس واْبةةةةمَ  خْيةةةةَر ُلةِبةةةة
 
 

سةورة   "رُّ " الَكةّذاُب اأَلَشة  : يقصد قةرا ة أبةي ِقةَبةة   ) فعلى هذا جا ت القرا ة
 . (110)"( 9القمر

إذ مل ، ولكم علةى سةبيل الشةذوذ   ( أَحب ) كما حذفت همية أفعل التفضيل يف
  :(111)يرد إال يف الشعر كقول األحوص

 وزادنةةةةةي َكَلًفةةةةةا يف احُلةةةةةبِّ أْن َمَنَعةةةةةتْ  
 

 

 شةةةةيِ  إىل اإلنسةةةةاِن ماُمِنعةةةةا  ( 112)َوَحةةةةبُّ 
 
 

 . (احُلّب) اجلموع احملتملة يف مادة

 : العربية إمجاال نوعاناجلموع يف 
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، التائبون: حنو، وهو مجع املذكر السامل ويكون للعاقل بشروطه، مجع التصحيح :األول
 . والفتيات، البنات: حنو، ومجع املؤنث السامل أو ما مجع بأل  وتا  مييدتني. العابدون

 . رجال وكرما : حنو، مجع التكسري :والثاني

ذلك أن  العرب ؛ مهاهر اإلجياز واالختصار وتعد اجلموع يف العربية مههًرا مم
إذ بةدل أْن  ، قد استغنت باحلروف اليائدة يف املثنى واجلمع عةم العةاط  واملعطةوف   

فاسةتغنت بةاألل  والنةون يف الرفةع عةم العةاط        ، جةا  زيةد وزيةد   : تقول العرب
ومرْرُت ، مورأْيُت الييًدْي، جا  الييدان: فقالوا، واليا  والنون نصًبا وجرًّا، واملعطوف

، ويف مجع املذكر السامل استغنوا عم العاط  واملعطوف بالواو والنون رفعةا . بالي ْيَديم
 . ومرْرُت بالي ْيِديم، ورأْيُت الي ْيِديم، جا  الييُدون: فقالوا، وباليا  والنون نصبا وجرًّا

 وال، اعوهي مم وادي الس ةم ، تتجاوز مجع التكسري فة( احُلّب) أم ا مجوع مادة
وال يعةدل عةم السةماع إىل    ، سبيل إىل الس ماع إال باحلف  والرجةوع إىل كتةب اللغةة   

، وهذا واضح يف مجوع التكسةري ، واجلموع طريق الس ماع. د األولْقالقياس إال عند َف
خةرج عنةه لةيس     وما، ُوِضع مم ضوابط وقوانني لذلك فهو أغليب ال اضطراري وما

 . بغريب يف لغة العرب

: خيفى أّن الس ماعي مم اجلموع إن ما وقع مم العرب لعلَّة يف أنفسهم وهي وال
، أو الرغبة يف التخفي ، إم ا كراهية اإلخةل بالوزن أو بالصيغة أو القافية أو الفاصلة

وبيةان  ، أو محل شي  علةى شةي   ، أو تشبيه شي  بشي ، أو إجرا  شي  ُمْجرى غريه
 . هذلك حيتاج إىل حبث ليس ذلك مقام

 : كما يلي( احُلّب) وقد جا ت مجوع مادة

إال أن ةه  ( 113)مجةع ( احُلةبّ ) وزعةم بعضةهم أن   ، (احُلّب) :حنو، (ُفْعل) جا  على ما .1
 . (114)عييي وغريب يف اجلموع
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 ومةا ، ودْعوى بةة دليةل  ، فيه حكم بة حيثي ة( احُلّب مجعا) وهذا القول مبجي 
 . عليه ُيَعو ل وال، ُيَسلَّم به شأنه كذلك ال

وهو أن  الذي محل ، لُت قواعد التوجيه يف العربية فوجدُت له منُدوحةلكنِّي تأم 
وقد سبق يف املصادر أن ه مصدر خيةرب  ، (ُفْعل) القائل به الشبه اللفهي يف الصِّيغة وهي

، والي يةدان ُحةبٌّ  ، زيةد  ُحةبٌّ  : حيةث جيةوز أْن ُيقةال   ، به عم املفرد واملثن ةى واجلمةع  
، ُدْهم) :حنو، كما جيي  مم الصِّيغ امُلشرتكة بني املفرد، واهلنداُت ُحبٌّ، ْيُدون ُحبٌّوالي 

َأْفَعل ) فهذه الصِّيغة مطَّردة يف ُكلِّ وص  على( وُصْفر، ُحْمر) :حنو، واجلمع، (وُقْفل
، أو العيوب، (أْحَمر و مْحرا ) مجع( ُحْمر) :حنو، سوا  أكان ذلك يف األلوان، (وَفْعة 

كان املصدر شبيًها باجلمع يف معناه ويف كةثري مةم   ة ا ومل. (الصُّم والُبْكم والُعْمي) :حنو
إذ الشةي  إذا  ؛ جاز هلذا القائل أْن يقول باجلمع للشبه اللفهةي يف الصةيغة  ( 115)صيغه

 . وأشباه ذلك كثري يف العربية، أشبه شيًئا أخذ حكمه
 ه مل ُيْعهد يف القياس العربي ُمساواة األصةلي " فبيانه أن اوغريًب ا" عييًي: كونه وأم ا

إذ ُيفِضةي إىل  ؛ أو يف صةيغة مةا  ، يف احلروف واحلركةات ( اجلمع) والفرع عنه( املفرد)
إذ مةم مةذاهبهم أن ُهةم يضةعون     ، مما يتنافى ومذاهب العةرب ، وخفا  املعاني، اللبس

ا وضعوا له اللف  املفرد حتى فإذا كان املعنى ُمفرًد، اللف  ُمساوًيا ملعناه للتعادل بينهما
، املثن ةى  وإن كان ُمكّرًرا وضعوا لةه اللفة   ، أو ينقصيتساويا فة يييد أحدهما عم اآلخر 

 نْوفَكة ، كي تتعادل املعاني مع ألفاظها؛ اجلمع عوا له لف ضوإن كان أكثر مم ذلك و
 . اجلادةعم ومال بها . كذلك قد خرج عم مْست العربي ة( ُحّب) مفرًدا ومجعه( ُحّب)

ورد يف  فقد، (الُفْلك) :ومنه، وليس ذلك القول بغريب فقد ورد يف العربي ة له نهائر

  چپ پ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ  قوله تعاىلالقرآن الكريم مفرًدا يف 

، ألن  املنعوت مفرد كذلك؛ باملشحون وهو مفرد( الُفْلك) حيث وص . 41يس: 

 چڃ  ڃ       ڄڦ  ڄ  ڄ        ڄ    ڦڦ  ڦ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ چ  وجا  مجعا أيًضا يف
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، (وَجَرْيَم) :يف قوله( النون) فالُفْلك هنا مجع بدليل عود الضمري وهو ،22: يونس
فالضّمة . (116)مذكًَّرا كان أو مؤن ًثا، كان أو مجًعا ُيعاد إال على مثله ُمفرًدا والضمري ال

فهو ( الُفْلك) هذا وقد ُاختِل  يف. ُبْرد(  با) ُمفرًدا مني لة منيلة الضم ة يف( الُفْلك) يف
وعند الفرا  اسم مفرد يقع على الواحد واجلمع ، عند ابم جين يف الشواذ اسم مكسر

والذي يستحسم مم هذه اآلرا  أنه لف  . وعند األخفش اسم مجع، كالطاغوت
جيتذب فقد جا ت كلمات كثرية يف العربية مم هذا اللَّون ، مشرتك بني املفرد واجلمع

 . (118)وِدالص، طائفة: مم ذلكو. (117)فيها املفرد اجلمع

: "قةال الكسةائي  ( مجعه وواحده سوا  ما) باب: ابم قتيبة يف أدب الكاتبوذكر 
وِجمةال ُعْبةر   ، مجل ُعْبر أسةفارٍ : يقال: وقال سيبويه، وِغْلَمان َيَفَعة، َعةَفغةم َي: يقال

وهذه الصيغ . (119) ونسا  ِهَجان"، ِهَجان وامرأة، الصع ِدأْدُرو، وِدرع ِدالص، أسفار
 . قد تداخل فيها املفرد واجلمع

 كالُفلةك مفةرده ومجعةه   ، (ُحةبٌّ ) مفةرده ومجعةه  ( احُلةبّ ) وعلى هذا يتبي م أن 
 . إفرادا ومجعا: أي، واختلفت املعاني، فقد اتفقت احلروف، (ُفْلك)

( البستان) ُحّس: ونهريه، (انِحب ) و( ُحّب) :بكسر الفا  حنو( ِفْعةن) ما جا  على .2
 . وُحوت ِحيَتان، وُعود ِعيَدان، وِحس ان

جةا  ذلةك يف قةول    ، (ُحةّب وَأْحَبةاب  ) كما هو قيةاس البةاب  ( َأْفَعال) مجعه على .3
  :(120)الشاعر

 ثةثةةةة َأْحَبةةةاِب َفُحةةةبُّ عةقةةةةِ 
 

 وُحةّب ِتِملَّةةاٍق وُحةبٌّ هةةو الَقْتةةلُ   
 
 

 . (121)ُلّب وَأْلَباب: ونهريه
 . (122)و" ُخّ  وِخَفاف"، ُحّب وِحَباب كة " ُعّش" و" ِعَشاش": فيقال( ِفَعال) ه علىمجع  .4

 . ُدّب وِدَبَبة: كما قالوا، ُحّب وِحَبَبة: فُيقال( ِفَعَلة) جميئه على .5
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 . بكسر احلا ( احِلّب) احتماالت اجلموع يف لفهة
 . (123)احلِبيَبة: واحِلَبَبة مبعنى، ة"كةة" ِقْرد و ِقَرَد، وِحَبَبة ِحّب: فيقال( ِفَعَلة) جميئه على .1
كمةا  ، ِحّب وأْحَباب: فيقال، (ِفْعل) وهذا غالب فيما كان على( َأْفَعال) جميئه على .2

فإن ةه  ( ِفْعةل ) كان على " اعلم أن  ما: قال الرضي. وِندٌّ وأْنَداد، ِضّد وأْضداد: ُيقال
 . (124)جوف وغريهما"كما يف األ، يف الصحيح( َأْفَعال) ُيْجمع يف القلة على

 . (125)و ِقْرد وُقُرود، َكِضْرس وُضُروس، حنو ِحّب وُحُبوب، (ُفُعول) مجعه على .3

، وِقْنو وِقْنوان، ِصْنو وِصْنوان: كما يقال، ِحّب وِحب ان: فيقال، (ِفْعةن) جميئه على .4
وِصةْرم  ، ِذْئةب وُذْهَبةان  : كمةا قةالوا يف  ، ِحةّب وُحب ةان  : فيقال( الفا ) وجيوز ضم

 . (126)(القليل مم اإلبل) وُصْرَمان

 ( يبِبَح) اجلموع املمكنة يف لف 

وبعض نهائره مم الصيغ املشرتكة ( ِبيبَح) مم الواضح لدى علما  العربية أن 
وقةد يكةون ذلةك سةبًبا يف     ، وأخرى مبعنى املفعول، ال  تأتي تارة مبعنى اسم الفاعل

 : هذه اجلموعومم ، جميئها مم أوزان متعددة مم مجع التكسري

 . (127)وَشِري  وأْشَراف، َيِتيم وأْيتام: كما ُيقال، َحِبيب وأْحَباب: فيقال، أْفَعال .1

 . كة " َشِديد وَأِشد ة"، حنو َحِبيب وَأِحب ة، أْفِعَلة .2

( َفِعيل) ألنه على؛ وهو قياس فيه، َعِييي وأِعي ا : حنو، َحِبيب وأِحب ا : حنو، أْفِعة  .3
: ومنه قوله تعاىل. (128)ما كان شأنه كذلك جيمع على َأْفِعة و، ُمضع   العني

 ١٨املائدة:  چپٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ

، َخِفي  وِخَفاف: كما قالوا، َحِبيب وِحَباب: فيقال، (ِفَعال) جيوز أن يكون على .4

 ٤١التوبة:   چٻ  ٻٱ  چ : قال تعاىل. وَثِقيل وِثَقال
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 .ادة احُلّبغات الواردة يف ماللُّ: احملور الرابع 

إن  الباحث فيما ذكره علما  العربية القدامى عم اختةف العةرب يف التفاعةل   
ومل ، (اللغةة ) بني األصوات حني يتأثر بعضها ببعض يةرى أنهةم اسةتعملوا مصةطلح    

، على النحو الذي ُتعرف به عنةد علمةا  اللغةة احملةدثني    ( اللهجة) يستعملوا مصطلح
: والفةرق بينهمةا يف قولةه   ، رية  كةة املصةطلحني   ويوضح الدكتور إبراهيم أنيس تع

جمموعة مم الصةفات اللغويةة تنتمةي إىل    : اللهجة يف االصطةح العلمي احلديث هي"
وبيئة اللهجةة هةي جةي     ، ويشرتك يف هذه الصفات مجيع أفراد هذه البيئة، بيئة خاصة

الشاملة وتلك البيئة ... لكل منها خصائصها، مم بيئة أوسع وأمشل تضم عدة هلجات
فالفرق بةني اللغةة   ، ال  تتأل  مم عدة هلجات هي ال  اصطلح على تسميتها باللغة

لكةل  ، فاللغة تشتمل عادة على عدة هلجات، واللهجة هي العةقة بني العام واخلاص
وقد كان القدما  مم علما  العربية يعربون عما نسميه اآلن باللهجة ... ميييها منها ما

 . (129)وبة " اللحم" حينا آخر"، ابكلمة " اللغة" حين
 : فقد جا ت على ضربني( احُلّب) اللغات الواردة يف مادة أم ا

، تتجاوز أصةحابها  وهي مبثابة اللُّغات احمللي ة ال  ال. اللغات املنسوبة إىل أصحابها -
 . فهي مبنيلة اللغة اخلاصة، وال تهجر مكانها إال تقليًدا أو اقرتاًضا أو استحساًنا

حيث ، وهي أكثر شيوًعا يف لسان العرب. غات غري املنسوبة الشائعة بني العربالل -
 . مل ختتص بقبيلة أو بيئة

 . اللغات املنسوبة .1

َأَحْبُت يف َأْحَبْبُت حبذف : فتقول، ُتَخفِّ  املضاع  حبذف أحد املثلني، لغة ُسَليم -
، ت ختفيفةا فسكنت ثةم حةذف  ، ونقل حركة البا  األوىل إىل احلا ، إحدى البا يم

 . (130)َظَنْنُت َظْنُت: وذلك كما قالوا يف، حكى ذلك عنهم اللحياني
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 الذي ورد مبعنةى ( احِلَباب) ولعل، كة " َقاَتَل"، َحاَبْبُتُه بصيغة امُلَفاَعلة، يلَذلغة ُه  -
ومل ُيَصرِّح بهذه اللغة فيما بني يدي مم ، مصدر هذه اللغة ودليل عليها( احُلّب)

 . (131)ى الفيومي يف املصباحمصادر العربية سو

ُأِحّب وِإِحّب : عم سيبويه. (َأَحب ُه) وقد ورد ذلك يف، لغة كسر حرف املضارعة   -
إذ ، (134)وهذه اللَّهجة مس اها ابم جين تلتلةة بهةرا   . (133)وهو شاذ. (132)أْتَبُعوا

وروى الكسائي ، بكسر أوائل احلروف، وِتْصنعون، وِتْفعلون، ِتْعلمون: يقولون
 . (135)كسر اليا  يف ِيِحّب وِتِحّب وِنِحّب وِإِحّب هي لغة بعض قيسبأن  

وعليه جا ت قةرا ة أبةو رجةا     ، (َيِحّب) لغة متيم وأسد وقيس بفتح اليا  مم -أ 
 . (136)(فات ِبُعوني َيْحِبْبُكم اهلل) العطاردي

 . اللغات غةري املنسوبة .2

" َحب ةه  : حنو، (احُلّب) يف مادة لغتان( َأْفَعَل) و( َفَعَل) يكاد جيمع العلما  على أن  -
َحَبْبُتةُه  : فقد حكى سةيبويه ، غري أن  الثانية أكثر دوراًنا وأفصح استعماال، وَأَحب ه"

 . (137)وأْحَبْبُتُه مبعنى
وهي ، ومل ينسبها ألحد، "َحَبْبُتُه َأِحبُّه بالكسر ُلغة": حكى األزهري عم الفرا  قال -

 . (138)كما مر  آِنًفاعند الكسائي لغة متيم وأسد وقيس 
 . (139)ُلغة "( َتِعَب) مم باب( َحِبْبُتُه َأَحبُُّه) " و: ذكر صاحب املصباح -

 .(احُلّب) األساليب النحوية الواردة يف مادة: احملور اخلامس

ما قد وضحها النحاة ، مم أساليب التعجب واملدح والذم( احُلّب) جا  يف مادة
 : وبيان ذلك فيما يلي. يف أبوابها

 . أسلوب التعجب -
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: واألخرى، إحداهما قياسي ة: مم هذا الباب على صيغتني( احُلّب) جا ت مادة
 . (َفُعَل) بالتحويل إىل باب

على . أَحب ِني له وما، مَاأَحب ُه إلّي: حنو( َحب ) فما جا  على القياس مم الثةثي
 . (140) (ماَأْفَعَله) وزن

ماَأَحّبةُه  : أي، " َحةب  ِبُفةةنٍ  : يف قةوهلم ( َفُعَل) بالتحويل إىل: ومم غري القياس
َحُبةَب بفةةن بضةم البةا  ثةم ُسةكَِّم       : وقال أبو ُعبيد معناه، قاله األصمعي، (141)ِإلّي

 : وأنشد، ومثله قال الفرا ، وُأْدِغم يف الثانية
 وَزاَدُه َكَلًفةةةا يف احُلةةةّب أْن َمَنَعةةةتْ  

 
 وَحةةةب  شةةةيًئا إىل اإلنسةةةان ماُمِنَعةةةا 

 
 

 :وأنشد َشِمر ، فأدغم( َحُبَب) :أراد، رفع: وضع " ما"مو: قال
 َخَيةةةةةةاال بةةةةةةالطَّْيِ  امُلِلةةةةةةمِّ وَلَحةةةةةةب 

 
 

 . (142)َأْحِبْب ِبِه": أي، ماأَحب ه إلّي: أي 

ة   كمةا يف الشةواهد السةابقة   ة   فةتح الفةا   : لغتان( َحب ) مم( احلا ) وجيوز يف
 . (143)(ُحب ) :فيقال، وضمها

وهي بهةذه الداللةة تفيةد    ، رتكة بني التعجب واملدح للمبالغة"وهذه الصيغة مش
 . (144)حتى أصبح سجي ة فيه"، متكُّم الوص  يف صاحبه

 . أسلوب املدح والذم -

: حيث ُيقال، للمدح إال صيغة التحويل ال  سبق بيانها( احُلّب) مل يرد مم مادة
  :(145)ومنه قول ساعدة، ُحب  إلّي ذلك الشي 

 وُحةةةب  َمةةةْم يتَجن ةةةبُ   ُضةةةوُبَغ ْتَرَهَجةةة
 

 

 وَعةةةةةَدْت َعةةةةةَواد ُدوَن َوْلِيةةةةك َتْشَعةةةةةبُ    
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َحُبةَب فةأدغم ونقةل    : ألن ةه أراد ؛ بالضةم ( ُحةبّ ) وقد جا  يف رواية اجلوهري
 . (146)ألن ه مدح؛ الضمة إىل احلا 

وقةالوا يف  ، َحب ذا زيد : فقالوا يف املدح، (َحب  و ذا) وِمْم أساليب املدح تركيب
 : وهذا الرتكيب قد اختل  فيه النُّحاة على مذاهب عةدة. الحب ذا زيد : لذما

وابم الس ر اج والسِّريايف إىل أن  الغالب ، املربد: ذهب بعةض النحاة ومنهم :أوهلا
احملُبةُوب  : بعده خةربه  وما، امًسا مرفوًعا على االبتدا ( َحب َذا) فجعلوا، عليها االمسي ة

بْعَلَبةكَّ  : كما أن  الرتكيب وجد يف األمسا  حنةو ، فُغلِّب االسم لشرفه، زيد أو العكس
 حنةو ، ولكثةرة ندائةه  ؛ هةو مركةب   يوجد يف األفعال مةا  وال، وَراَم ُهْرُمي ومخس عشر

 . (147)ياَحب ذا: قوهلم

واملخصوص ، اجلملة وهو الفعل( َحب ) لتصدر؛ غلََّب جانب الفعلي ة :والثاني
"ذا" : وقال الربعي". (149)بكر اخلطاب يَب هذا الرأي لألخفش وأبوُنِس( 148)هو الفاعل

 . (150)(َحب ) واملخصوص فاعل، ماذا َصَنْعَت: كما يف، زائدة

بل يبقى كةل واحةد منهمةا    ، ال ُيَغلِّب أحد اجليأيم على اآلخر :القول الثالث
م اسة ( ذا) و، فعةل مةاض  ( َحةب  ) ةفة ، على ما كان قبل الرتكيب استصحابا لألصل

 ة" وزعةم اخلليةل    : حيث يقةول ة  رمحه اهللة   وهذا ظاهر مذهب سيبويه، إشارة فاعله
مبنيلةة كلمةة واحةدة    ( َحّب) و( ذا) ولكم، َحب  الشي : مبنيلة( حب ذا) أن  ةرمحه اهلل  

أال ترى أنك تقول ، فالعّم جمرور، يا بَم عّم: كما تقول، وهو اسم مرفوع( لوال) :حنو
وصار ، ذكرت لك على ما( َحب ) ألنه صار مع؛ َحب ِذِه: وال تقول، (اَحب ذ) :للمؤنث

 . (151)ألنه كاملثل"؛ املذكر هو الةزم

وينشأ ، (الرتكيب وعدمه) :ويرجع أصلها إىل قولني( َحب َذا) فهذه مجلة اآلرا  يف
 . واآلخر امسيته، فعلية اجلميع: أحدهما: مم ذلك قوالن
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ألن  فيةه إقةرار كةلن مةم     ؛ ل بعدم الرتكيب له وجاهتهويبدو لي أن  الرأي القائ
كمةا ال يتوجةه إليةه اعةرتاض كاملةذهبني      ، كان عليه قبةل الرتكيةب   اللفهني عةلى ما

 . السابقني

جيةوز فيهةا أْن حتمةل    ( َفُعةلَ ) احملو لة إىل باب( َحّب) صيغة: وممَّا تقدم يتبي م أن 
وكذلك الشأن لكل فعةل ِمةم   ، بالغة فيهماداللتني مشرتكتني بني التعجب واملدح للم

 . إلفادة التعجب واملبالغة يف املدح؛ (َكُرَم) األبواب الصرفية إذ جيوز حتويله إىل باب
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 اخلامتة

والصةةة والسةةم علةى سةيدنا حممةد      ، احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات
 . وبعد. وعلى آله وصحبه وسلم

 : النتائج اآلتية فقد ظهر لي بعد الدراسة والبحث

بل فس روه باحلمل علةى النقةيض تةارة    ، صراحة( احُلّب) مل ُيَعرِّف اللغويُّون معنى -
 . (الُود) وأخرى على مرادفه وهو، (الُبغض) وهو

 . (َحّب) أكثر استعماال مم الثةثي( أحب ) الفعل املييد -

السةماع بةه يف    إذ ورد، مم أغلب أبواب الثةثي الستة( َحّب) جا  الفعل الثةثي -
 : أربعة منها

، على سبيل التجانس واإلتبةاع ( َفَعَل َيْفَعل) و، على خةف بابه( َفَعل َيْفِعل) 
ألن  احُلةّب مةم   ؛ (َفُعةَل َيْفُعةل  ) ومةم ، (ّدَو) مم قبيل محله على نهريه( َفِعَل َيْفَعل) و

 . الغرائي ال  تتص  بالليوم والثبات يف قلب احملب

، أَحةبّ ( َأْفَعةل ) :املييةد الثةثةي حبةرف علةى ثةثةة أوزان     ( حُلّبا) جا  مم مادة -
وورد مةم املييةد حبةرفني علةى     . َحاَبَب على لغة ُهذيل( َفاَعَل) و، َحب َب( َفع َل)و

ومم املييد بثةثةة أحةرف جةا  علةى     . َتَحاب ( َتَفاَعَل) و، َتَحب َب( َتَفع َل) :وزنني
 . ْسَتَحب ِا( ِاْسَتْفَعَل) وزن واحد وهو

واسةتغنت عنةه باسةم    ، (َحةب  ) أهملِت العرب اسم الفاعل القياسي مم الثةثةي  -
أن  الربةاعي أكثةر اسةتعماال مةم     : وعلةة ذلةك  ، (ُمِحةبّ ) الفاعل مم غري الثةثي

 . الثةثي
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كمةا ُاسةُتِعري   ، (َأَحةب  ) للمييةد ( َحب ) مم الثةثي( حمُبوب) ُاْسُتِعري اسم املفعول -
، مبعنةى ( َفَعةَل و َأْفَعةل  ) وذلةك ألن  ؛ للثةثةي ( ُمِحةبّ ) ل مةم املييةد  اسم الفاعة 

 . والشيئان إذا تقاربا تقارَضا

 . ال تتجاوز مجع التكسري وهي مساعي ة( احُلّب) اجلموع الواردة مم مادة -

فلةم  ، (َأَحةبّ ) وللمييةد ( َحب ) مصدًرا لةلثةثي( احُلّب) على( الُفْعل) وقد جا  -
 . (َأَحب  إْحَباًبا) وال مم، (َحب  َحبًّا) مم: فلم يقولوا، هما القياسيُيْستعمل مصدر

حيةث مل تسةتعمل   ( َأَحةبّ ) و( َحةب  ) مصدرا جمازيًّا لةة ( احِلَباب) يأتي ْنحيتمل َأ -
 كان ذلك كةذلك اسةتعارت   ة ةاومل، (ِإْحَباًبا) و( َحبًّا) العرب مصدريهما القياسيني

ووجه ذلك أنهما يدالن على املشةاركة مثلةهما يف   ، (َأَحّب) و( َحب ) لة( احِلَباب)
وإن ما يقع مم ، يف الغالب مم جانب واحد( احُلّب) يقع حيث ال( َفاَعَل) ذلك مثل

 . ا على املعنىمحًل( الِفَعال) فلم ا كان ذلك جا  مصدره على، جانبني

، الفاعل ا  مبعنى اسمفقد ج، إذ له دالالت متعددة، (َحِبيب) مم الصيغ املشرتكة لفهة -
: حبيةب ( َأْفَعال) :وقد جا  على مجع التكسري مم أربعة أوزان هي، واسم املفعول

 . ِحَباب: ِبيبَح( ِفَعال)و، َأِحب ا : حبيب( َأْفِعة ) ،َأِحب ة: حبيب( َأْفِعَلة)و، َأْحَباب

 . بةوُلغات غري منسو، ُلغات منسوبة: على َضْرَبني( َحب ) وردت اللغات مم -

مةا  ) بصةيغته القياسةي ة  يف النحو للداللة على التعجب ( احُلّب) جا  استعمال مادة -
 . الذم واملدح أو، ويف التحويل حتتمل دالل  التعجب، (َفُعَل) وبالتحويل إىل، (َأْفَعَله

حةذف اهلمةية   ، ظاهرة احلذف: منها( احُلّب) أظهرت الدراسة ظواهر متعددة ملادة -
، (وّد) واحلمل على الن هري كحمله على، (َحب َذا) والتغليب يف، (َأَحّب) مم مضارع

واالستغنا  حيث ُاستغين باسةم الفاعةل مةم غةري     . (َبُغض) واحلمل على النقيض
: كما ُاستغين باسم املفعةول مةم الثةثةي فقةالوا    ، َحب  فهو ُمِحّب: الثةثي فقالوا
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تعةدد االسةتعمال مثةل    و، عةل مبعنةى  ْفل وَأَعَف: والرتادف مثل. أَحب ه فهو َمْحُبوب
والتةداخل  ، وصةفة مشةبهة وامسةا   ، وتفضةية ، فقد وردت تعجبةا ( لَعأْف) صيغة

وتوهم احلذف كما يف . ك فقد تداخل فيهما املفرد واجلمعْلوالُف والتجاذب كاحُلّب
 . فصاغ جمي  اسم املفعول على حْمُبوب( َأَحّب) احتمال توهم حذف همية

طةرد البةاب علةى وتةرية     : حنةو ، ةم العلل الصةرفيّ بحث كثري ِموقد ورد يف هذا ال -
 . وكراهية توالي األمثال، واستصحاب األصل، وكثرة االستعمال، واحدة

ا مةم  فيةه نوًعة   ةالباحثة  تكش  البحث عم شي  مةم أسةرار العربيةة الة  أبةد      -
: مثل، قةواعةد التوجيه املعروفة عند علمائنااعتماًدا على ؛ وجهة النهرواالجتهاد 

 وتعليل إمكان جمي  الفعل، طلًبا للخفة والتجانس؛ مم باب نفع ب تعليل جمي  َح
مةم  ( َحب ) ومثله تعليل جمي ، للداللة على املغالبة( َنَصر َيْنُصر) مم باب( َحّب)

 . (َيَوّد َود ) محة على نهريه؛ (َفِرَح َيْفَرح) باب
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 :  اتـوالتعليق شـاهلوام

ابم فارس، أمحد بم فارس بم زكريا، مقاييس اللغة، حتقيق وشرح عبد السةةم حممةد هةارون،    ( 1)
 . 27، 26/ 2م: 1980هة ة 1400، مصر، مكتبة ومطبعة مصطفى احلليب، 3د

نصور حممد بم أمحد، تهةذيب  وعب ر عنه األزهري بقوله: "احُلّب: نقيض الُبْغض". األزهري، أبو م( 2)
اللغة، حققه عبدالسةم حممد هةارون، وراجعةه حممةد علةي النجةار، الةدار املصةرية للتةألي          

 . ويتكرر هذا املعنى مم معجم آلخر باختةف يسري يف األلفاظ. 4/8والرتمجة )د. ت(: 
، 1مةنري بعلبكةي، د   ابم دريد، أبو بكر حممد بم احلسم، مجهرة اللغة، حققه وقد م له د. رمةيي ( 3)

 .  64/ 1م: 1987لبنان، بريوت، دار العلم للمةيني، ، 
ابم سيده، أبو احلسم علي بم إمساعيل اللغوي األندلسي، احملكةم واحملةيط األعهةم يف اللغةة،     ( 4)

 . 2/542م: 1958هة ة 137، 1حتقيق: مصطفى السقا و حسني نصار، د
وب، القاموس احمليط، حتقيق: مكتب الرتاث يف مؤسسةة  الفريوز آبادي، جمد الديم حممد بم يعق( 5)

 . 822م: 1987هة ة 1407، لبنان ة بريوت، 2لرسالة، دا
، لبنان ة بةريوت،   1ينهر: ابم منهور، أبو الفضل مجال الديم حممد بم مكرم، لسان العرب، د ( 6)

 7/120م: 199هة ة 1410دار الفكر، 
سيين، تاج العروس مم جواهر القةاموس، حتقيةق علةى    ينهر: اليبيدي، السيد حممد مرتضى احل( 7)

 2/214م: 1987ة  هة1407، الكويت، مطبعة حكومة الكويت، 2هةلي، د 
لبنان، اهلةدى   –، بريوت 2ابم جين، أبو الفتح عثمان، اخلصائص، حتقيق: حممد علي النجار، د( 8)

 . 2/389للطباعة والنشر، د. ت: 
وا: " َوِدْدت الرجل أَودُّه ُودًّا: إذا أحَبْبُته " اجلوهري، إمساعيةل محَّةاد،   وعند تعريفهم لة )الود( قال( 9)

، القةاهرة، دار العلةم للمةيةني،    3تاج اللغة وصحاح العربية، حتقيق أمحد عبد الغفور عطار، د
 . كما يأتي مبعنى الت َمنِّي. 549م: 1984 ةهة 1401

فروق اللغوية، حتقيق حممد إبةراهيم سةليم، بةدون    أبو هةل العسكري، احلسم بم عبد اهلل، ال( 10)
 . 122طبعة، القاهرة، دار العلم والثقافة، )د. ت(: 
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ابم قيم اجلوزية، أبو عبداهلل حممد بم أبي بكر الدمشقي، روضة احملبني ونيهة املشتاقني، خرج ( 11)
م 2004 ة،ت، دار الكتب العلمية ، لبنان ة بريو 3آياته ووضع حواشيه: أمحد مشس الديم، د 

 . 33ة:  ةه1424ة 

كذلك ورد الكسر والضم يف األفعال، كما يف قوهلم: َسُرع إىل الشي  وَسِرَع مم بةابي )َفةِرَح(   ( 12)
و )َكُرَم( وَصُقَب الشي  وَصِقَب، مبعنى: َقُرَب. حيث الكسر والضم أخةوان لثقلةهما. ينهةر:    

طائي اجلياني، ثةثيات األفعةال املقةول   ابم مالك، مجال الديم حممد بم عبد اهلل بم عبد اهلل ال
فيها َأْفَعل أو ُأْفِعل مبعنى واحد وزوائده، البم مالك، أبو عبداهلل حممةد ابةم عبةداهلل، وألبةي     
الفتح حممد بم أبي الفتح البعلي احلنبلي، حتقيق سةليمان العايةد، بةدون طبعةة، القةاهرة، دار      

 . 53، 48م: 1990الطباعة والنشر اإلسةمية، 

 .  278 /9: ينهر: اليبيدي، تاج العروس( 13)

قد يكون ذلك على توهم حذف اليائد وهةو اليةا ، فيصةريان: )َحِبةب ( و )َوِدد (، علةى وزن      ( 14)
 َفِعل ، وَفِعل مما ينقاس يف أْفَعال، حنو َكِبد وأْكَباد. 

األمحةدي،   الغيالي، أبو حامد حممد حممد حممد، إحيا  علوم الديم، صححه حممد بم مسةعود ( 15)
 .  1332م: 2005هة ة 1426لبنان، مؤسسة الريان للطباعة والنشر، ة  ، بريوت1د

 . 17، 16ابم قيم اجلوزية، روضة احملبني ونيهة املشتاقني: ( 16)

عباس، حسم، خصائص احلروف العربية ومعانيهةا، بةدون طبعةة، منشةورات احتةاد الكتةاب       ( 17)
 180م: 1998العرب، 

 سابق. ينهر: املصدر ال( 18)

، بةةدون طبعةةة، دار املعرفةةة للتنميةةة البشةةرية، علةةم األصةةواتأبوهدميةةة، طلبةةة عبدالسةةتار، ( 19)
 . 206هة: 1429

ابم قيم اجلوزية، أبو عبداهلل حممد بم أبي بكر الدمشقي، بدائع الفوائةد، اعتنةى بةه وراجعةه:     ( 20)
نان، املكتبة العصةرية،  لبة   ، بريوت1حممد عبدالقادر الفاضلي، د. أمحد عوض أبو الشباب، د

 . 2/103م: 2001ة  ةه1422
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األنباري، أبو بكر حممد بم القاسم، شرح القصائد السبع الطةوال، حتقيةق: عبدالسةةم حممةد     ( 21)
 . 302، دار املعارف، د. ت: 5هارون، د

النحاس، أبو جعفر أمحد بم حممد بم إمساعيل، إعراب القرآن، حتقيق د. زهري غةازي زاهةد،   ( 22)
 .36/ 1م: 1988ة  ه ة1409لبنان ة بريوت، عامل الكتب،  ،3د

ينهر: اليجاج، أبو إسحاق إبراهيم بم السري بم سهل، فعلت وأفعلةت، حتقيةق: د. رمضةان    ( 23)
. ابةم  64م: 1995ة   ه1415عبدالتواب وصبيح التميمي، بدون طبعة، مكتبة الثقافة الدينية، 

، بدون طبعة، لبنان ة بريوت، عةامل الكتةب،    يعيش، موفق الديم يعيش بم علي، شرح املفصل
 . 7/138)د. ت(: 

 . 1/289ينهر: ابم منهور، لسان العرب: ( 24)

 . 4/8األزهري، تهذيب اللغة: ( 25)

 . 2/214. اليبيدي، تاج العروس: 7/138ابم يعيش، شرح املفصل: ( 26)

كتاب األفعةال، حتقيةق:    مم غري نسبة، ينهر: السرقسطي، أبو عثمان سعيد بم حممد املعافري،( 27)
  327/ 1م: 1992هة ة 1413حسني حممد شرف، بدون طبعة، القاهرة، جممع اللغة العربية، 

ابم سيده، أبو احلسم علي بم إمساعيل اللغوي األندلسي، املخصص، حتقيق: مصطفى السقا ( 28)
 . 14/215، ج4م: مج1958هة ة 1377: 1و حسني نصار، د

ِطَم واحتال ِلَمْم ُيِحّب، والِطّب: احِلْذق. ينهر: األنباري، أبو بكر حممد بةم  معناه: َمم أَحب  َف( 29)
م، 1987، بغةداد،  2القاسم، الياهر يف معاني كلمات الناس، حتقيق حامت صةا  الضةامم، د  

. امليداني، أبو الفضل أمحد بم حممد بةم أمحةد النيسةابوري،    434طباعة دار الشؤون الثقافية: 
لبنةان دار  ة   دم له وعلةق عليةه: نعةيم حسةني زرزور، بةدون طبعةة، بةريوت       جممع األمثال، ق

 . 2/357م: 1988ة  ةه1408الكتب،: 

لبنةان، عةامل   ة   ، بةريوت 1ابم القطَّاع، أبو القاسم علي بم جعفر الس عدّي، كتاب األفعةال، د ( 30)
 .2م: 1983 ةهة 1403الكتب، 
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م يوس ، البحر احملةيط، حتقيةق: عةادل أمحةد     أبوحيان، أثري الديم حممد بم يوس  بم علي ب( 31)
 . 1/644 م:1993هة 1313، لبنان ة بريوت، دار الكتب العلمية، ، 1عبد املوجود وآخرون، د

. ابم خالويةه، احلسةني بةم أمحةد، خمتصةر يف شةواذ       367/ 1ينهر: النحاس، إعراب القرآن: ( 32)
، أبةو حيةان،   26الكتب، )د. ت(:  القرآن مم كتاب البديع، بدون طبعة، لبنان ة بريوت، عامل 

 . 2/448البحر احمليط: 

 367/ 1ينهر: النحاس، إعراب القرآن: ( 33)

غري منسوب، ينهر: الفرا ، أبو زكريا  حيي بم زياد، معاني القرآن، حتقيق: أمحد جناتي وحممةد  ( 34)
 . 1/135م: 1980، القاهرة، اهليئة املصرية العامة، 2النجار، د

 . 1/105. اجلوهري، الصحاح: 1/57تاب األفعال: السرقسطي، ك( 35)
 . 1/105اجلوهري، الصحاح: ( 36)
ينهر: الفيومي: أمحد بم حممد بم علي، املصباح املنري يف غريب شرح الكبري، بدون طبعةة، دار  ( 37)

 . 2/155الفكر، د. ت: 
 . 1/9. ابم القطاع، كتاب األفعال: 58، 1/57ينهر: السرقسطي، األفعال: ( 38)
. الرضي، حممد بم احلسم االسرتاباذي، شرح شةافية  14/123ج 4ابم سيده، املخصص: مج( 39)

لبنةان، ، دار  ة   ابم احلاجب، حتقيق: حممد حمي الديم عبد احلميد وزميليه، بدون طبعة، بريوت
 . 118، 117/ 1م.: 1982ة  هة1402الكتب العلمية، 

 .: )ُيُحبُّه( مم باب )َنَصَر(لوننرى ذلك شائعا يف اللهجة احلجازية إذ يقو( 40)
 .  1/70وهو أن يغلب أحد األمريم اآلخر يف معنى املصدر. ينهر: الرضي، شرح الشافية: ( 41)
وهو رأي أكثرهم ة أنها قياس يف كةل فعةل ثةثةي     ة   للعلما  يف هذه املسألة مذهبان: أحدهما( 42)

وينهةر: حاشةية    226 ة  2/225متصرف خال مم مليم الكسر. ينهر: ابم جين، اخلصةائص:  
.. واملذهب الثاني: مذهب الرضي أنها مقصورة علةى السةماع.   1/71شرح الشافية للرضي: 

 .  1/71ينهر: الرضي، شرح الشافية: 

 . 119، 1/188ينهر: الرضي، شرح الشافية: ( 43)
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 . 2/218. اليبيدي، تاج العروس: 1/292ينهر: ابم منهور، لسان العرب: ( 44)

 ان السابقان. ينهر: املصدر( 45)

وروى اجلوهري يف قول ساعدة )ُحّب( بضم احلا  فقال: " أراد َحُبَب فأدغم ونقةل الضةمة إىل   ( 46)
 . 2/218اليا ؛ ألنه مدح " ونسب هذا القول للفرا . ينهر: الصحاح: 

وهي لغة مسموعة كما يف: َقَنَط يْقَنُط، ينهر: القيسي، أبو حممد مكي بم أبي طالب، الكشة   ( 47)
، لبنةان ة   3وحججهةا، حتقيةق: حمةي الةديم رمضةان، د      وجوه القرا ات السةبع وعللةها   عم

. ابم جين، أبو الفتح عثمةان، احملتسةب   2/31م: 1984ة   هة1404بريوت، مؤسسة الرسالة، 
يف تبيني وجوه شواذ القرا ات واإليضاح عنها شواذ القرا ات، حتقيق: على النجةدي ناصة    

 . 1/121، د. ت: وآخرون، بدون طبعة، القاهرة
مم ذلك إتباع الفتحة الفتحة يف مجع )هْمَية( فقالوا: )َهَمَيات(، وأتبعةوا الكسةرة الكسةرة يف    ( 48)

ِكِسرات، وأتبعوا الضمة الضمة يف ُجُمةت، هذا يف كلمة، ومم أمثلة الكلمةتني: هةذا ُجْحةُر    
 َضبن َخِرِب.  

مةال الةديم بةم حممةد، اإلنصةاف يف مسةائل       ينهر: أبو الربكات ابم األنباري، عبد الةرمحم ك ( 49)
اخلةف بني النحويني البصريني والكوفيني، ومعه كتةاب: االنتصةاف مةم اإلنصةاف، تةألي       

 . 75حممد حمي الديم عبد احلميد، دار إحيا  الرتاث العربي، )د. ت(: 
 . 1/71ينهر: الرضي، شرح الشافية: ( 50)
 . 117الفيومي، املصباح املنري: ( 51)
 .2/217ليبيدي، تاج العروس: ا( 52)
 . 1/77الرضي، شرح الشافية: ( 53)
 املصدر السابق. ( 54)
. وقد اعرتض عليه ابم يعيش بةأن  )َفُعةَل( الزم )و   139، 7/138ابم يعيش، شرح املفصل: ( 55)

 )َحب ( متعد. 

 . 1/219. وينهر: ابم منهور، لسان العرب: 12/243ج 3ابم سيده، املخصص: مج ( 56)
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 . 2/214ينهر: اليبيدي، تاج العروس: ( 57)

هةة ، صةحيح   256البخاري، لإلمام أبو عبداهلل حممد بم إمساعيةل بةم إبةراهيم بةم املغةرية      ( 58)
، احلةديث رقةم   14م: ص2002ة   هةة 1423دار ابم كثري، ة   بريوتة   ، دمشق1د، البخاري

 (. كتاب اإلميان13)

 . اإلميان( كتاب 16، احلديث رقم )14: صاملصدر السابق( 59)

ينهر: سيبويه، أبو بشر عمرو بم عثمان بم قنرب، الكتاب، حتقيق: عبد السةةم حممةد هةارون،    ( 60)
 . 4/61م: 2004هة ة 1425، القاهرة، مكتبة اخلاجني، 4د

 . 3/213ينهر: اليبيدي، تاج العروس: ( 61)
ي، أبةو البقةا    . العكةرب 785، 229، 12، 11ينهر: أبو الربكات ابةم األنبةاري، اإلنصةاف:    ( 62)

، دار 1اإلعراب والبنا ، حتقيق غازي خمتةار طليمةات، د    عبداهلل بم احلسني، اللباب يف علل
 . 2/358م: 1995ة ةه1416الفكر سوريا، 

اليركشي، أبو عبداهلل بةدر الةديم حممةد بةم عبةد اهلل بهةادر، الةلةر املنثةورة يف األحاديةث          ( 63)
، 1احملقق: مصطفى عبدالقادر عطةا، د  (، حاديث املشتهرةاأل املعروف بة )التذكرة يفاملشهورة 

 . 181م: 1986هة ة 1406لبنان ة بريوت، دار الكتب العلمية، ، 
 . 2/218اليبيدي، تاج العروس: ( 64)
 . 117ينهر: الفيومي، املصباح املنري: ( 65)
 . 1/99ينهر: الرضي، شرح الشافية: ( 66)
صةحيح األدب  هة 256بم إمساعيل بم إبراهيم بم املغرية  لإلمام أبو عبداهلل حممدالبخاري، ( 67)

ة   اململكة العربيةة السةعودية  ، 4حقق أحاديثه وعلق عليه حممد ناصر الديم األلباني، داملفرد، 
 . باب قبول اهلدية. 221: م1997هة ة 1418اجلبيل الصِّناعي ة، مكتبة الدليل، 

 . 1/104ينهر: الرضي، شرح الشافية: ( 68)
 . 2/219يبيدي، تاج العروس: ال( 69)

 . 1/110ينهر: الرضي، شرح الشافية: ( 70)
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 . 5/23أبو حيان، البحر احمليط: ( 71)

 . 5/393املصدر السابق: ( 72)

 املصدر هو: مادل على احلدث دون اليمم، قال ابم مالك: ( 73)

 املصدر اسم ماسوى اليمان ِمْم َمْدُلولي الفعل كأْمٍم ِمْم أِمم. 

 ن  )الُوّد( مثلث الفا ، و )احُلّب( مل يرد فيه إال الضم والكسر. إال أ( 74)

 . 2/103ابم قيم اجلوزية، بدائع الفوائد: ( 75)

، 2ينهر: ابم القوطي ة، أبو بكر حممد بم عمر القرطيب، كتاب األفعال، حتقيةق: علةي فةودة، د   ( 76)
. العكةربي، أبةو   1/57. السرقسةطي، كتةاب األفعةال:    3م: 1993القاهرة. مكتبة اخلةاجني،  

البقا  عبداهلل بم احلسني، التبيان يف إعةراب القرآن، حتقيق: علي حممد البجاوي، بدون طبعة، 
 . 2/214. اليبيدي، تاج العروس: 1/144مكتبة عيسى البابي احلليب، د. ت: 

 .  1/144العكربي، التبيان يف إعةراب القرآن: ( 77)

 . 2/103ابم قيم اجلوزية، الفوائد: ( 78)

 .  1/254العكربي، التبيان يف إعةراب القرآن: ( 79)

السهيلي، أبو القاسم عبدالرمحم بم عبداهلل بم أمحد بم أبي احلسةم، نتةائج الفكةر، حتقيةق د.     ( 80)
 . 364حممد إبراهيم البنا، دون طبعة أو تاريخ: 

 . 157 /9، 6/48 ابم يعيش، شرح املفصل:: . 364مم غري نسبة، ينهر: السهيلي، نتائج الفكر( 81)

 .  7، 4/6سيبويه، الكتاب: ( 82)

 . 4/64املصدر السابق: ( 83)

 . 2/214ينهر: اليبيدي، تاج العروس: ( 84)

كما جا  مصدًرا لة )َفع َل(، وبه ُقِرئ قولةه تعةاىل: )وَكةذ ُبوا بتياِتَنةا ِكةذ اَبا(، قةرئ بةالتخفي         ( 85)
 . 3/229)ِكَذاَبا(. ينهر: الفرا ، معاني القرآن: 

 . 117ينهر: الفيومي، املصباح املنري: ( 86)
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ديوان اهلذليني، حتقيق: أمحد الييم، حممود أبو الوفا، بدون طبعة، نسخة مصورة عم طبعة دار ( 87)
 . 72م: 1965الكتب، القاهرة، الناشر الدار القومية للطباعة والنشر.، 

 . 254املصدر السابق: ( 88)

املصري، التنبيه واإليضاح عم ا وقع يف الصحاح، حتقيق عبةدالعليم  ابم بري، أبو حممد عبداهلل ( 89)
، اهليئةةة املصةةرية العامةةة للكتةةاب، القةةاهرة، ، 1الطحةةاوي، مراجعةةة عبدالسةةةم هةةارون، د

 . 1/58م: 1981

عضيمة، عبد اخلالق حممد، دراسات يف أسلوب القرآن، بدون طبعةة، القةاهرة، دار احلةديث،    ( 90)
 4/35م: 2004ة  هة1425

 .  1/54العكربي، التبيان يف إعةراب القرآن: ( 91)

وكذلك حيتمل )الُفَعال( أن يكون مجعا يف املعنى علةى غةري قيةاس، حنةو: الرَُّفةات، والرَُّكةام،       ( 92)
 وماشابه ذلك. 

 . 2/213اجلوهري، الصحاح: ( 93)

 . 219ة  2/213املصدر السابق: ( 94)

 . 2/221ينهر: اجلوهري، الصحاح: ( 95)

 . 235ينهر: أبو الربكات بم األنباري، اإلنصاف: ( 96)

 . 2/104ابم قيم اجلوزية، بدائع الفوائد: ( 97)

 . 2/225اليبيدي، تاج العروس: ( 98)

 . 1/290ابم منهور، لسان العرب: ( 99)

 . 2/225اليبيدي، تاج العروس: ( 100)

 . 243/ 12ج 3ابم سيده، املخصص: مج( 101)

 . 1/290ابم منهور، لسان العرب: ( 102)

 . 4/8األزهري، تهذيب اللغة: ( 103)
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 . 2/225اليبيدي، تاج العروس: ( 104)

 . 2/214املصدر السابق: ( 105)

 . 4/8يف تهذيب اللغة: ( 106)

 . 2/214اليبيدي، تاج العروس: ( 107)

 ينهر: املصدر السابق. ( 108)

 .  283/ 5يف البحر احمليط: ( 109)

 . 2/299ابم جين، احملتسب: ( 110)

أثري الديم حممد بم يوس  بةم علةي بةم يوسة ، ارتشةاف الض ةَرب مةم لسةان          أبوحيان،( 111)
/ 5م: 1998هةة ة   1418، القاهرة، مكتبة اخلاجني، 1العرب، حتقيق: رجب عثمان حممد، د

232 . 

وللبيت رواية أخرى: وَحب  شيًئا )على معنى التعجب(. ينهر: ابم منهور، لسةان العةرب:   ( 112)
1/292 . 

 . 290/ 1ون اسم مجع. ينهر: ابم منهور، لسان العرب: وحيتمل أن يك( 113)

 . 2/215ينهر: اليبيدي، تاج العروس: ( 114)

هذا حبث جد دقيق حيث ورد االتفاق بني اجلمع واملصدر يف صةيغ كةثرية مةم ذلةك: قيةام      ( 115)
 وقعود، حيث حيتمةن أن يكونا مصدريم لة )قام، وقعد(، أو مجعني لة )قائم وقاعد(. 

 . 2/97. الرضي، شرح الشافية: 3/64، 1/167ابم جين، اخلصائص:  ينهر:( 116)

ينهر: ابم خالويه، احلسني بم أمحد، ليس يف كةم العرب، حتقيق: أمحد عبةد الغفةور عطةار،    ( 117)
 .  231، 230، 229م: 1979ة  هة1399، مكة املكرمة، 2د

ع يف شرح مجةع اجلوامةع،   ينهر: السيوطي، جةل الديم عبدالرمحم بم أبي بكر، همع اهلوام( 118)
م: 1987هة ة   1407، لبنان ة بريوت، مؤسسة الرسالة،  2حتقيق د. عبدالعال سامل مكرم، د

2/185 . 
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ابم قتيبة، أبو حممد عبداهلل بم مسةلم الةدينوري، أدب الكاتةب، شةرحه علةي قةاعور، دار       ( 119)
م جةةين، . وينهةر: ابةة 413م: 1988هةة ة   1408لبنةةان، ة   ، بةريوت 1الكتةب العلميةةة، د 

 . 101، 95، 94/ 2اخلصائص: 

 . 2/101ابم قيم اجلوزية، بدائع الفوائد: ( 120)

 . 2/94الرضي، شرح الشافية: ( 121)

 . 94، 2/93. الرضي، شرح الشافية: 3/1336ينهر: ابم دريد، مجهرة اللغة: ( 122)

 . 1/290ينهر: ابم منهور، لسان العرب: ( 123)

 .  2/93يف شرح الشافية: ( 124)
 در السابق. املص( 125)
 املصدر السابق. ( 126)
 . 3/53ينهر: ابم جين، اخلصائص: ( 127)
 . 117ينهر: الفيومي، املصباح املنري: ( 128)
 . 16م: 1984، القاهرة، مكتبة األجنلو املصري ة، 6أنيس، إبراهيم، يف اللهجات العربية، د( 129)
 . 2/213ينهر: اليبيدي، تاج العروس: ( 130)
 . 117ص: ( 131)
 .مم باب اإلتباع، فأتبع كسر الفا  بكسر العني أي:( 132)
 . 12/242، ج3ينهر: ابم سيده، املخصص: مج( 133)
 . 2/11ينهر: ابم جين، اخلصائص: ( 134)
 . 1/367ينهر: النحاس، إعراب القرآن: ( 135)
 ينهر: املصدر السابق. ( 136)
 . 2/214ينهر: اليبيدي، تاج العروس: ( 137)

 . 214، 2/213. اجلوهري، الصحاح: 4/8غة: ينهر: األزهري، تهذيب الل( 138)
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 . 117الفيومي: ص ( 139)

 . 2/217ينهر: اليبيدي، تاج العروس: ( 140)

 ولعل األصح: َأْحِبْب بفةن. ( 141)

 . 217ة  2/216اليبيدي، تاج العروس: ( 142)

 . 7/141ينهر: ابم يعيش، شرح املفصل: ( 143)

 ة  ةهة 1429األردن، دار الفكةر،  ة   ان، عم ة 3السامرائي، فاضةل صةا ، معةاني النحةو، د    ( 144)
 . 4/247م: 2008

، وجا  يف رواية )وَحب  َمْم َيَتَجن ُب( بفتح احلةا . ينهةر: ابةم    2/106اجلوهري، الصحاح: ( 145)
 . 2/218، و اليبيدي، تاج العروس: 1/650منهور، لسان العرب: 

 . 2/218اليبيدي، تاج العروس: و. 2/106ينهر: اجلوهري، الصحاح: ( 146)

وقد اعرتض عليهم ابم مالك، مجال الديم حممد بم عبد اهلل بم عبد اهلل الطائي اجليةاني، يف  ( 147)
شرح تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد، حتقيق: عبد الرمحم السةيد، وحممةد بةدوي املختةون،     

. وينهةر: املةربد، أبةو    24 ةة  3/23م: 1990ة   ةهة 1410، دار هجر للطباعة والتوزيع: 1د
حممد بم يييد: املقتضب، حتقيق: الشيخ حممد عبد اخلالق عضيمة، بدون طبعة، عةامل  العباس 
. ابم السر اج، أبو بكر حممد بةم سةهل، األصةول يف    2/145م: 1963هة ة   1382الكتب، 

هة 1408، لبنان ة بريوت، مؤسسة الرسالة،  3النحو، حتقيق: الدكتور عبد احلسني الفتلي، د
ور، علي بم مؤمم بم حممد اإلشبيلي، شرح مجل اليجاجي، . ابم عصف1/155م: 1988ة 

 . 1/610حتقيق: د. صاحب أبو جناح، بدون طبعة، د. ت: 

. الرضةي،  1/160. ابم عصفور، شةرح اجلمةل:   7/141ينهر: ابم يعيش، شرح املفصل: ( 148)
حممد بم احلسم االسرتاباذي، شةرح الكافيةة، حتقيةق: يوسة  حسةم عمةر، بةدون طبعةة،         

 . 4/256جامعة بنغازي، د. ت: منشورات 

األزهري، خالد بم عبداهلل، التصريح مبضمون التوضيح، حتقيق: حممةد باسةل عيةون    ينهر: ( 149)
 . 2/89م: 2000ة  هة1421، بريوت ة لبنان، دار الكتب العلمية، 1السود، د
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 . 4/256الرضي، شرح الكافية: ( 150)

يني، ينهر: ابم خروف، أبو احلسةم علةي   . ووافقه عدد مم النحو2/180سيبويه، الكتاب: ( 151)
، 1بم حممد بم علي اإلشبيلي، شرح مجل اليجاجي، حتقيةق: سةلوى حممةد عمةر عةرب، د     

جامعةة أم القةرى، منشةةورات معهةد البحةةوث العلميةة، مركةي إحيةةا  الةرتاث اإلسةةةمي،       
 . 3/23. ابم مالك، شرح التسهيل: 2/599ه: 1419
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 عملراجقائمة املصادر وا

، 1األزهري، خالد بم عبداهلل، التصريح مبضمون التوضيح، حتقيق: حممد باسل عيون السود، د -
 م.  2000هة ة 1421بريوت ة لبنان، دار الكتب العلمية، 

األزهري، أبو منصور حممد بم أمحد، تهذيب اللغة، حققةه عبدالسةةم حممةد هةارون، وراجعةه       -
 لي  والرتمجة )د. ت(. حممد علي النجار، الدار املصرية للتأ

 م.  1984، القاهرة، مكتبة األجنلو املصري ة، 6أنيس، إبراهيم، يف اللهجات العربية، د -
 األنباري، أبو بكر حممد بم القاسم:  -

 م، طباعةة دار  1987، بغداد، 2لياهر يف معاني كلمات الناس، حتقيق حامت صا  الضامم، دا
 الشؤون الثقافية. 

 ، دار املعارف، د. ت. 5ع الطوال، حتقيق: عبدالسةم حممد هارون، دشرح القصائد السب ة  
 .هة256راهيم بم املغرية البخاريالبخاري، لإلمام أبو عبداهلل حممد بم إمساعيل بم إب -

    اململكةة  ، 4صحيح األدب املفرد، ، حقق أحاديثه وعلق عليه حممد ناصةر الةديم األلبةاني، د
 م.  1997هة ة 1418اعي ة، مكتبة الدليل، العربية السعودية ة اجلبيل الصِّن

  م. 2002هة ة 1423، دمشق ة بريوت ة دار ابم كثري، 1د، البخاريصحيح 
ابم بري، أبو حممد عبداهلل املصري، التنبيه واإليضاح عم ا وقع يف الصةحاح، حتقيةق عبةدالعليم     -

 م. 1981، القاهرة، ، ، اهليئة املصرية العامة للكتاب1الطحاوي، مراجعة عبدالسةم هارون، د
أبو الربكات ابم األنباري، عبد الرمحم كمال الديم بم حممد، اإلنصاف يف مسةائل اخلةةف بةني     -

النحويني البصريني والكوفيني، ومعه كتاب: االنتصاف مم اإلنصاف، تألي  حممةد حمةي الةديم    
 عبد احلميد، دار إحيا  الرتاث العربي، )د. ت(.  

 ان: ابم جين، أبو الفتح عثم -
 لبنان، اهلدى للطباعة والنشر، د. ت.  –، بريوت 2اخلصائص، حتقيق: حممد علي النجار، د ة   

ة احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القرا ات واإليضاح عنها شةواذ القةرا ات، حتقيةق: علةى النجةدي       
 ناص  وآخرون، بدون طبعة، القاهرة، د. ت.  
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، 3حاح العربيةة، حتقيةق أمحةد عبةد الغفةور عطةار، د      جلوهري، إمساعيل محَّاد، تاج اللغة وصا ة  
 م.  1984هة ة 1401القاهرة، دار العلم للمةيني، 

 أبو حيان، أثري الديم حممد بم يوس  بم علي بم يوس :  -
 القاهرة، مكتبة اخلةاجني،  1رتشاف الض َرب مم لسان العرب، حتقيق: رجب عثمان حممد، دا ،

 م.  1998هة ة 1418
 لبنةان ة بةريوت، دار الكتةب     1قيق: عادل أمحةد عبةد املوجةود وآخةرون، د    لبحر احمليط، حتا ،

 م. 1993هة 1313 العلمية،
بم خروف، أبو احلسم علي بم حممد بم علي اإلشبيلي، شرح مجل اليجةاجي، حتقيةق: سةلوى    ا ة  

، جامعة أم القرى، منشورات معهد البحوث العلمية، مركي إحيا  الةرتاث  1حممد عمر عرب، د
 هة . 1419مي، اإلسة

 ابم خالويه، احلسني بم أمحد:   -
 م. 1979هة ة 1399، مكة املكرمة، 2يس يف كةم العرب، حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار، دل 
 تصر يف شواذ القرآن مم كتاب البديع، بدون طبعة، لبنان ة بريوت، عامل الكتب، )د. ت(.  خم 

لوفا، بدون طبعة، نسةخة مصةورة عةم طبعةة دار     ديوان اهلذليني، حتقيق: أمحد الييم، حممود أبو ا -
 م.  1965الكتب، القاهرة، الناشر الدار القومية للطباعة والنشر.، 

، 1ابم دريد، أبو بكر حممد بم احلسم، مجهرة اللغة، حققه وقةد م لةه د. رمةيي مةنري بعلبكةي، د      -
 م. 1987لبنان، بريوت، دار العلم للمةيني، ، 

  سرتاباذي:االالرضي، حممد بم احلسم  -
    شرح شافية ابم احلاجب، حتقيق: حممد حمي الديم عبد احلميد وزميليه، بدون طبعة، بةريوت ة

 م. 1982هة ة 1402لبنان، دار الكتب العلمية، 
   .شرح الكافية، حتقيق: يوس  حسم عمر، بدون طبعة، منشورات جامعة بنغازي، د. ت 

مم جواهر القاموس، حتقيةق علةى هةلةي،     اليبيدي، السيد حممد مرتضى احلسيين، تاج العروس -
 م. 1987هة ة 1407، الكويت، مطبعة حكومة الكويت، 2د 
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اليجاج، أبو إسحاق إبراهيم بم السري بم سهل، فعلت وأفعلت، حتقيق: د. رمضان عبدالتواب  -
 م.  1995هة ة 1415وصبيح التميمي، بدون طبعة، مكتبة الثقافة الدينية، 

 در الديم حممد بم عبد اهلل بهادر: اليركشي، أبو عبداهلل ب -
لةلر املنثورة يف األحاديث املشةهورة املعةروف بةة )التةذكرة يف األحاديةث املشةتهرة(، احملقةق:        ا ة   

 م.  1986هة ة 1406، لبنان ة بريوت، دار الكتب العلمية، ، 1مصطفى عبدالقادر عطا، د 
 م ة2008ة ة ه1429ردن، دار الفكر، ، عم ان ة األ3السامرائي، فاضل صا ، معاني النحو، د -
ابم السر اج، أبو بكر حممد بم سهل، األصول يف النحو، حتقيةق: الةدكتور عبةد احلسةني الفتلةي،       -

 م.  1988هة ة 1408، لبنان ة بريوت، مؤسسة الرسالة، 3د
السرقسطي، أبو عثمان سعيد بم حممد املعافري، كتةاب األفعةال، حتقيةق: حسةني حممةد شةرف،        -

 م. 1992هة ة 1413عة، القاهرة، جممع اللغة العربية، بدون طب
السهيلي، أبو القاسم عبدالرمحم بم عبداهلل بم أمحد بم أبي احلسم، نتائج الفكر، حتقيق د. حممةد   -

 إبراهيم البنا )بدون طبعة أو تاريخ(. 
، 4سيبويه، أبو بشر عمرو بم عثمان بم قنةرب، الكتةاب، حتقيةق: عبةد السةةم حممةد هةارون، د        -

 م.  2004هة ة 1425القاهرة، مكتبة اخلاجني، 
 ابم سيده، أبو احلسم علي بم إمساعيل اللغوي األندلسي:   -

  :م. 1958 هة ة1377: 1مصطفى السقا و حسني نصار، داحملكم واحمليط األعهم يف اللغة، حتقيق 
   .)املخصص، القاهرة، بدون طبعة، دار الكتاب اإلسةمي، )د. ت 

ق ةةة ع، حتقيةع اجلوامة ةع يف شرح مجةيم عبدالرمحم بم أبي بكر، همع اهلوامالسيوطي، جةل الد -
 م.  1987هة ة 1407، لبنان ة بريوت، مؤسسة الرسالة، 2د. عبدالعال سامل مكرم، د

ابم الشجري، هبة اهلل بم علي بم حممد احلسين العةلوي، أمالي ابم الشجري، حتقيق: د. حممةود   -
 م.  1992هة ة 1413مكتبة اخلاجني،  ، ة القاهرة،1حممد الطناحي، د

عباس، حسم، خصائص احلروف العربية ومعانيها، بدون طبعة، منشورات احتاد الكتاب العرب،  -
 م.  1998
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ابم عصفور، علي بم مؤمم بم حممد اإلشبيلي، شرح مجل اليجةاجي، حتقيةق: د. صةاحب أبةو      -
 جناح، بدون طبعة، د. ت.  

أسةلوب القةرآن، بةدون طبعةة، القةاهرة، دار احلةديث،        عضيمة، عبد اخلالق حممد، دراسات يف -
 م.  2004هة ة 1425

 العكربي، أبو البقا  عبداهلل بم احلسني:  -
  :علةي حممةد البجةاوي، بةدون طبعةة، مكتبةة عيسةى البةابي         التبيان يف إعةراب القرآن، حتقيق

 ، د. ت. احلليب
  دار الفكةر سةوريا،   1 يف علةل اإلعةراب والبنةا ، حتقيةق غةازي خمتةار طليمةات، د       اللباب ،

 .  م1995ة ةه1416
، صةححه حممةد بةم مسةعود األمحةدي،      إحيا  علوم الديمالغيالي، أبو حامد حممد حممد حممد،  -

 .م2005هة ة 1426، بريوت ة لبنان، مؤسسة الريان للطباعة والنشر، 1د
ارون، ، حتقيق وشرح عبةد السةةم حممةد هة    ، مقاييس اللغةابم فارس، أمحد بم فارس بم زكريا -

 م. 1980هة ة 1400، مصر، مكتبة ومطبعة مصطفى احلليب، 3د
، القةاهرة،  2الفرا ، أبو زكريا  حيي بم زياد، معاني القرآن، حتقيق: أمحد جناتي وحممد النجار، د -

 م. 1980اهليئة املصرية العامة، 
يف مؤسسةة  الفريوز آبادي، جمد الديم حممد بم يعقوب، القاموس احمليط، حتقيق: مكتب الةرتاث   -

 م.  1987هة ة 1407، لبنان ة بريوت، 2الرسالة، د
 . الفيومي، أمحد بم حممد بم علي، املصباح املنري يف غريب شرح الكبري، بدون طبعة، دار الفكر، )د. ت( -
ابم قتيبة، أبو حممد عبداهلل بم مسلم الدينوري، أدب الكاتب، شرحه علةي قةاعور، دار الكتةب     -

 م.  1988هة ة 1408بنان، ، بريوت ة ل1العلمية، د
، بةريوت ة لبنةان، عةامل     1ابم القطَّاع، أبو القاسم علي بم جعفةر الس ةعدّي، كتةاب األفعةال، د     -

 م.  1983هة ة 1403الكتب، 
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، القةاهرة.  2ابم القوطية، أبو بكر حممد بم عمر القرطيب، كتاب األفعال، حتقيق: علةي فةودة، د   -
 م. 1993مكتبة اخلاجني، 

مد مكي بم أبي طالب، الكش  عم وجوه القرا ات السةبع وعللةها وحججهةا،    القيسي، أبو حم -
 م.  1984هة ة 1404، لبنان ة بريوت، مؤسسة الرسالة، 3حتقيق: حمي الديم رمضان، د

 ابم قيم اجلوزية، أبو عبداهلل حممد بم أبي بكر الدمشقي:  -

 1د عوض أبو الشباب، دبدائع الفوائد، اعتنى به وراجعه: حممد عبدالقادر الفاضلي، د. أمح ،
 م. 2001هة ة 1422بريوت ة لبنان، املكتبة العصرية، 

  لبنةان ة   3روضة احملبني ونيهة املشتاقني، خرج آياته ووضع حواشيه: أمحد مشس الديم، د ،
 ة .  ةه1424م ة 2004بريوت، دار الكتب العلمية،. 

 اجلياني:   ابم مالك، مجال الديم حممد بم عبد اهلل بم عبد اهلل الطائي -

، 1ة شرح تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد، حتقيق: عبد الرمحم السةيد، وحممةد بةدوي املختةون، د     
 م. 1990هة ة 1410دار هجر للطباعة والتوزيع: 

ة ثةثيات األفعال املقول فيها َأْفَعل أو ُأْفِعل مبعنى واحد وزوائده، البم مالةك، أبةو عبةداهلل حممةد      
الفتح حممد بم أبي الفتح البعلي احلنبلي، حتقيق سليمان العايد، بدون طبعة،  ابم عبداهلل، وألبي

 م. 1990القاهرة، دار الطباعة والنشر اإلسةمية، 

املربد، أبو العباس حممد بم يييد: املقتضب، حتقيق: الشةيخ حممةد عبةد اخلةالق عضةيمة، بةدون        -
 م. 1963هة ة  1382طبعة، عامل الكتب، 

، لبنةان ة بةريوت، دار    1فضل مجال الديم حممد بةم مكةرم، لسةان العةرب، د    ابم منهور، أبو ال -
 م.  199هة ة 1410الفكر، 

امليداني، أبو الفضل أمحد بم حممد بم أمحد النيسابوري، جممع األمثال، قدم له وعلق عليه: نعةيم   -
 م. 1988ة  ةه1408حسني زرزور، بدون طبعة، بريوت ة لبنان دار الكتب،: 

عفر أمحد بم حممد بم إمساعيل، إعراب القةرآن، حتقيةق د. زهةري غةازي زاهةد،      النحاس، أبو ج -
 م.  1988ة  ةه1409، لبنان ة بريوت، عامل الكتب، 3د
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 هة . 1429أبوهدمية، طلبة عبدالستار، علم األصوات، بدون طبعة، دار املعرفة للتنمية البشرية،  -

 اللبيةب عةم كتةب األعاريةب، حتقيةق      ابم هشام، أبو حممد عبداهلل مجال الديم األنصاري، مغين -
 حممد حمي الديم عبد احلميد، القاهرة، مطبعة املدني، د. ت.  

أبو هةل العسكري، احلسم بم عبد اهلل، الفروق اللغوية، حتقيةق حممةد إبةراهيم سةليم، بةدون       -
 طبعة، القاهرة، دار العلم والثقافة، )د. ت(.  

فصل، بدون طبعة، لبنان ة بريوت، عامل الكتب،  ابم يعيش، موفق الديم يعيش بم علي، شرح امل -
 )د. ت(.  




