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 ملخص البحث:  

وعلرى أارا    ؤه بربرا  املعنرى    إن الكالم العربي كالم مؤتلف تررتط  أجر ا  
  هرهه النظريرة  يف العمل يف  األصل  واألفعال هي املعنى قامت نظرية العمل النحوي

العمرل  وعلرى   و الداللرة  واملعنى اللغوي لألفعال هو األاا  الرهي يمميّّر  بّنهرا يف   
تعرددت    وعلرى أاااره أيًرا     ومتعدية والزمرة أاااه كانت األفعال تاّمة وناقصة  

 . هامفاعّل
العالقة الوطّدة بني معنى الفعل وعملره يف الككّر   وقرد     يربزهها الطحث و

علرى  موزعرة  مادتره   جراتت   وقد تطني فّه بوضوح أثر معنى الفعل يف عمله النحوي
 الثراني ها  ويف ومتام األفعال أثر املعنى اللغوي يف نقص ألول  بّنت يف اثالثة مطاحث

الثالث أثر املعنى اللغروي يف تعردد   ول ومها  ويف  الاألفع أثر املعنى اللغوي يف تعدي
 .   ومهدت لكل ذلك بطّان األاطاب اليت أوجطت تنوع املعنى للفعل الواحداملفاعّل
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Summary linguistic meaning and its impact on grammar work 

Abstract 

The Arab-speaking words Matlv linked to its parts, the bond 

of sense, based on the meaning of the grammar of action theory, 

and actions are the basis for action in this theory, language and 

meaning of the acts is the basis on which distinguishes them in 

significance and work, and on the basis of which was full and 

incomplete acts, and translational and necessary, and on the basis of 

its effects is also multiplied.  

This research highlights the close relationship between the 

meaning of the verb and his work in the installation, has been 

shown in which clearly the impact of the meaning of the verb in its 

grammar, came article spread over three sections, shown in the first 

impact of the linguistic meaning in the lack of actions and 

completeness, and in the second the effect of linguistic meaning in 

infringement actions and relevance, and in the third the effect of 

meaning in the linguistic multiplicity Mufail, and paved the way for 

each statement that the reasons that necessitated the diversity of 

meaning of the act of one.  
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 :املقدمة

إّن الّلغرة هرري الواررّلةق األلقرى للتعررطري عررا األفكرال واملشرراعرل لشررمو ا واررهولة    
ااتعما ا  وهي واّلة التواصل بني أبنات اجملتمع  تصلم بّنهم يف حاضرهم  وبّنهم وبني ما 
تقّدمهم ما أبنات جنسهم  ماّدتها يف هها التعطري  وذاك التواصل جمموعة كطرية مرا املفرردات   

لغوية املسموعة واملقروتة  تلك املفردات اليت حتّملت يف مسرية ااتعما ا كثريا  مرا املعراني   ال
اجلديدة  بطرق شتى بالتخصّص تالة  وبالتعمّم أخرى  وبالتًمني ثالثرة  وباجملراز لابعرة     
وباالصطالح خامسة  أو بغري ما مّر ما طرق التغّّر الداللي  وإن نظررة فاحصرة ألّي مراّدة    

 اجملتمع.   مّة تطّّا لنا مطلغ ما حتّملته تلك املفردات ما معاٍن يف مسريتها التالخيّة بني أبناتمعج
إّن تكاثمري معاني املفردة مّدانمره كتر  املعراجم فحسر ل إذ و ّفرة املعجرم أن  مرع        
شتات معاني املفردة الواحدة ما بّئات متنوعة  وعصول متفاوتة  ثم يربطها بربرا  األصرل   

  مشريا  يف أحّان قلّلة  ومتغافال  يف أكثر األحّان عا العالقة اليت ترب  تلك املعاني  اللغوي
 واليت اّوغت تيوّلد بعًها ما بعض.  

أّما االاتعمال فلّس مّدانه تكثري املعاني للمفرردة الواحردةل ألّن ذلرك يعرّد وارّلة      
كفرّال  باارتخالا املعراني    لطس وتًلّل تنايف و ّفة اللغةل لها كان اّاق املقرال  واملقرام   

املقصودة ما املفردات ذات التنوع الداللي  ولكّنه مع فاعلّّتره يف غالر  األحّران يف حسرم     
يف  االشركاكق داللة املفردة تسّللت يف بعض الكاكّ  احتمالّةق املفردِة ألكثر ما معنىل فكان 

 . (1)معنى الككّ ااتنطا  ما أاطاب اختالف العلمات يف  املفردة اططا  لئّسا  لفظ
وتعّددم معنى املفردة يشمل مجّع أقسام الكلم  أمساتها  وأفعا ا  وحروفهرا  وغايتنرا   
يف هها الطحث أن خنتّص الفعلي ما بني األقسام لنطّّا ما خاللره أثرر تعردد معنراه يف عملره      

و اللفرظ  هر وهو مصدل التعطري عا أفكال املتحدثني بههه اللغرة    يف كّل لغة النحويل فالفعل
  وبطاقرة كرّل   (2)الهي يصّول النشا  واحلركة  وكّل ما متوج به حّاة الطشر ما فكر ووجدان

 . (3)فعل تتمثل يف صّغته وداللته  وهي اليت حتدد و ّفته يف الككّ 
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وعلى أارا  املعنرى قامرت    أج اؤه بربا  املعنى   ترتط ق مؤتلٍف إّن كلَّ تركٍّ  مفٍّد
نظريرة  واملعنرى   هرهه ال يف العمرل يف   األصرلم واألفعال هري  العربّي   نظرية العامل يف النحو

أاااه كانت األفعال تاّمرة  وعلى   (4)لألفعال هو األاا  الهي يمميّّ  بّنها يف العمل اللغوّي
األفعرال  فكران منهرا     تعرددت مفاعّرل تلرك     وعلى أاااه أيًا  والزمة ومتعديةوناقصة  

 عدي إىل مفعولني اثنني  واملتعدي إىل ثالثة مفاعّل.  املتعدي إىل مفعول واحد  واملت

 مشكلة الدراسة: 

إّن تنّوعي مطاني األفعال مصاحٌ  بتنّوع معانّها  ومقتٍض لتنّوع عملها  وهرها مشرهول   
  فنجرد الفعرل بطنّتره    وما غري املشهول تنّوع املعنى والعمل مع اشكاك صّغة الفعل  مألوف

  وجنرده يف بعرض املواضرع    يف موضرع آخرر   ناقصرا  و  يف موضع ا وحروفه ذاتها يستعمل تاّم
يتعردى     وأخررى الزما   ويف مواضع أخرى متعديا   واملتعدي تالة يتعدى إىل مفعول واحرد 

العمل يف اّاقات خمتلفرة  وهرهه الدلاارة       فاشكاك الصّغة مل مينع تنوعإىل أكثر ما مفعول
 .    وتطني أاطاب تنوع معنى تلك األفعالتكشف األبواب اليت تتنوع فّها معاني الفعل

 الدراسات السابقة:  

مل أجد فّما اطلعت علّه ما مصادل دلااة  مستقلة  جامعرة   رهه الفكررة  وإن     
كانت مادة الطحث مطثوثة مفرقة يف كت  النحو املختلفة  وكت  املعاجم  ولكا لرّس  

 ل. هناك لاب  يربطها أو جامع ينظم خرزها يف الك واحد مستق

 أهداف الدراسة: 

 تهدف الدراسة إىل: 

بّان تنوع املعاني اللغوية الكامنة يف األفعال ذات الطنّرة الواحردة  وحصرر أارطاب هرها       .1
 التنوع  وأثر السّاق يف كشف تلك املعاني.  
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بّان التفاعل الطنات بني الو ّفة الداللّة لألفعال مع و ائفها النحوية  وأن الداللة التامرة   .2
 ال تتحصل إال ما خالل اجلمع بني املعاني اللغوية والنحوية.  للككّ  

التدلّل على أن القواعد النحوية لّس قواعد جامدة  برل هري تابعرة للمعنرى نابعرة مرا        .3
 الداللة اللغوية ملفردات الككّ .  

بّان األبواب النحوية اليت كان ملعنى العامل فّها أثر كطري يف تغرري عملره النحروي  وقرد      .4
ب النقص والتمام  وباب التعدي والل وم  وتعدد املفاعّل ما األبواب اليت  هرر  كان با

 فّها التالزم بني تغّري املعنى والعمل بشكل واضح.  

 منهج البحث وخطته: 

قام الطحث على منهج االارتقرات والتتطرع لعمرل األفعرال ومعانّهرا يف كتر  النحرو        
داللتهرا املتنوعرة يف تلرك األبرواب  وبّران      واملعاجم اللغوية  ثم حصرر أبوابهرا النحويرة  و   
وقد اقتًت ططّعة الطحرث أن تقّسرم مادتره    التفاوت يف عملها النحوي تطعا  لتغّّر دالالتها  

  تسطقها مقدمة ومتهّد  بّنت يف املقدمة مشكلة الطحث  وأهدافه  ومنهجه على ثالثة مطاحث
 خامتة بأهم النتائج.  وخطته  وبّنت يف التمهّد أاطاب تنوع معنى الفعل  ثم 

وفّه اتًح أثر املعنى املعنى اللغوّي يف الّنقص والّتمام.  أثر أما املطحث األول فجات بعنوان:
 اللغوي يف متام األفعال ونقصانها  وتغّّر علمها تطعا  لهلك.  

وفّره اتًرح أثرر    أثر املعنى اللغوّي يف التعرّدي واللر وم.    فجات بعنوان:املطحث الثاني وأما 
 عاني األفعال بتعديها حدود أفعا ا إىل مفاعلّها أو اكتفائها مبرفوعاتها.  م

وفّه أفعرال تعرددت   أثر املعنى اللغوّي يف تعّدد املفاعّل.  فجات بعنوان: املطحث الثالثوأما 
 مفاعّلها يف اّاقات خمتلفة تطعا  لتنوع معانّها يف تلك السّاقات.  
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 متهيد:  

 كّف يتعدد معنى الفعل؟

األصل يف كّل مفردة لغوية امسّة كانت  أو فعلّة  أو حرفّة أن  تدّل علرى معنرى    إّن
حمددل ألّن دّقتها يف الداللة يناا  و ّفة اللغة األاااّة يف التفاهم والتواصل  ولكّا واقرع  
االاتعمال اللغوي يشهد أّن املفرردات اللغويرة يمّرع أقسرامها قرد اتسرعت فّهرا الداللرة          

ة الواحدة يف االاتعمال الّومي عالمرة للداللرة علرى معران متنوعرة  وقرد       فأصطحت اللفظ
عقدت هها الطحث لطّان أثر تنوع املعنى اللغوي لألفعرال يف عملرها النحروي  فكران ل امرا       
علّي أن  أتلّمس أاطاب تنوع املعنى يف األفعال  وإيرادهرا يف هرها املوضرع  وإن  كران ارابقا       

يمتحّصل إال بعد التأمل يف معاني األفعال مجّعا   فهو إذا  نتّجة ما  للطحث  فهو يف احلقّقة ال
نتائج الطحث ااتوت بعد أن انتهى الطحث بكرّل تفاصرّله  ولكرا ال برد مرا تقدميرهل ألنره        

 كاألاا  الهي اّطنى علّه الطحث.  

وبعد تأّملي فّما ولد يف هها الطحث مرا أفعرال تنّوعرت معانّهرا لأيرت أّن أارطاب       
 ميكا حصرها باآلتي:  التنوع

 االشرتاك اللفظي:  .1

إّن اشكاك معنّني أو أكثر يف بنّة واحدة قد تتعدد أاطابه  فقد يكون االشكاك اتفاقرا   
لفظّّا  خالصا  مطعثه االشتقاق  قاد إىل احتراد الطنّرة مرع تنروع املعنرى  واألصرول االشرتقاقّة        

لفعرل ذاتره نراتج عرا اشركاك لفظري       للمعاني املختلفة تدل على أّن اجتماعها يف حرروف ا 
 فحس   كما يف الفعل )لأى( فإّن ما معانّه إصابة الرئة  وشّتان بني الرئة والرؤية؟

وقد يكون أصل الوضع اططا  يف االشكاك  كأن توضع الطنّة ما أول أمرها دالة على 
جأ له  نقول معنّني أو أكثر  هو خالف األصل كما يقول اللغويون  وإمنا هو ملجأ ما ال مل
 املعاني.   به إذا تعهل اجلمع بني املعاني املتطاينة للفعل الواحد  وقد نص علّه ابا فال  يف كثري ما
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وفّه جمال كطري لالجتهاد  فما يعسر مجعه مرا املعراني علرى متأّمرل قرد يسرهل علرى        
 متأّمل آخر.  

 التضمني:  .2

اخلاصرة  عرا طريرل صرلة     إّن التًمني حتمّل معنى جديد لطنّة فعل آخر له داللتره  
حرفّة دالة على املعنى اجلديد يف الغال   وهو باب الكه حناة الطصرة خصوصا  عندما تنرّوع  
صالت األفعال احلرفّة يف الشواهد الفصّحةل لّسّدوا به باب النّابة بني حروف اجلرر الرهي   

د  ثرم توارعوا فّره    فتحه حناة الكوفة  وما  ره إىل اللغة ما القول بتعدد داللة احلرف الواح
 . (5)ففسروا به تنوع عمل بعض األفعال الالزمة واملتعدية

 لوازم املعنى:  .3

وهها باب ما أبواب اجملاز اللغوي العقلي خيتلف عّمرا يلّره بططّعرة العالقرة املقّردة      
بالتشطّه يف باب االاتعالة  فكل مفردة لغوية  ا معنرى أصرلي مشرهول معرروف برني أبنرات       

مفردة طائفة ما املعاني الثانوية املالزمة للمعنى األصرلي  ومعراني األفعرال     اللغة  ومع كّل
كونها أحداثا  مادية أو معنوية تكثر معهرا املعراني الثانويرة املالزمرة  وقررب املعنرى الثرانوي        
املالزم ما املعنى األصلي قد يطّح ااتعمال الفعل يف تلك املعراني الثانويرة. فالفعرل )دلى(    

تمثّل يستعمل مبعنى ختل  ومبعنى علم  وأصل الفعل هو الداللرة علرى قصرد    على اطّل ال
الشيت وتتطعه  وما لوازم القصد والتتطع: اخلتل  كما أّن ما نتائجه: الظفر بالشريت والعلرم   

 به  وهها باب وااع لتفسري تنوع معاني األفعال اّتطني واعه ما خالل هها الطحث. 

 االستعارة:  .4

الفعل الواحد بطريل جماز االاتعالة  فنرراه ترالة يمسرتعمل يف بابره     فقد تتكاثر معاني 
مبعناه األصلي بعمله املشهول  ثم نراه يف اّاق أخر يمستعمل يف جمازه بعمل آخر يتناا  مع 
اّاقهل فالفعل )غم ( على اطّل التمثّل  حقّقتره خنرس الشريت بالشريت  فحقره أن يكرون       
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عض املواضع لإلشالة باحلاج  واجلفا فجات الزما  مناارطا   متعديا  لواحد  ولكّنه ااتعري يف ب
 ملا أاند إلّه. 

 توّسع املعنى:  .5

إّن لكّل فعل مسراحة مرا املعنرى تًرّل وتتسرع  فهرو كالنقطرة الوار  يف القطعرة          
املستقّمة   ا طرفان  وكال الطرفني معنى جديد  فقد ييْقويى معنى الفعل يف بعض السرّاقات  

ً رعمف معنرى الفعرل يف بعرض          حتى يمخّّل للسامع أنه مبعنى فعل آخرر فّمفسّسرره بره  وقرد يي
السّاقات حتى يمخّّل للسامع أنه مبعنى فعل آخر فّمفّسره به  ومرا ذلرك الظرا علرى ارطّل      
التمثّل  فقد فقّسر يف بعض السّاقات مبعنى الّقني  وفقّسر يف أخرى مبعنى الظرّال فرإّن زيرادة    

قني يف بعرض املواضرع  فّقرال حّنئره: إنره مبعنرى الرّقني  وإّن        الظّا قد تقرب ما دلجة الّ
ضعف الظّا قد يقرب يف بعض املواضع ما دلجة الشك  فّقال حّنئه: إنره مبعنرى الشرك     

 ولكّا داللة الظا يف الواقع لّست بّقني وال شك  واّتًح ذلك جلّا  يف ثنايا الطحث.  

ك ههنا مل تغادل املعنرى األصرلي للفرظ    والفرق بني هها السط  وما قطله ما اجملاز  أّن
 إىل غريه  ويف اابقه غادلت املعنى األصلي للفظ فعربت به عا الزمه. 

 تقارب املعاني:  .6

قد تتقالب املعاني فّمرا بّنهرا تقالبرا  يسرمح للمرتكلم أن يعّطرر عنهرا بلفرظ واحرد           
وتقالب معنى العّد كتقالب معنى اخللل واجلعل والتصّري  وتقالب معنى ال عامة والكفالة  

واحلس   وغريها  وقد تطني هها األمر جلّا  يف املطحث األخري ما هها الطحرث  فكرثرٌي مرا    
 معاني الفعل املعرب عنها بألفا  خمتلفة ميكا إلجاعها إىل أصل معنوي مشكك  مع بّنها. 

 اختالف املتعلق:  .7

و متطاينة إذا ما دخرل يف  قد يكون للفعل معنى أصلّي خاا يعّطر عنه بألفا  متقالبة أ
اّاقه اخلاال الختالف متعلقه  وهها اط  لئّس مرا أارطاب تنرّوع معراني الفعرل  بردا       
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واضحا  يف ثنايا هها الطحث  ال اّما يف املطحرث الثراني منره  ومثالره: الفعرل )أزَّ(ل فإّنره يف       
ال  فقّسرر مبعنرى   أصل معناه يدل على حتريك وإزعاج  فإذا أاند إىل ذات غري عاقلة كالقدل مث

التصويتل ألنه املناا  للقدل  وإذا أاند إىل الشّطان كان مبعنى حتريرك شرهوات اسنسران    
 باسغرات  وهو املناا  حلاله.  

واّّتًحم هها األمر جلّّا  أيًا  يف باب عيِلم وأخواتره  فرإّن تعيَلرلي العْلرممل براملعلوم إن       
كان على ارطّل التفصرّل تعرّدى إىل مرا يمطرّّام       كان على اطّل اسمجال تعّدى إىل واحد  وإن 

 ذلك التفصّلي فاحتاج إىل مفعول ثاٍن.  

 اإلبدال:  .8

أشال إىل هها السط  ابا فال  يف مقايّسه  وهو يعاجل معاني الفعل )قسطس ي(  فرهكر  
أّن أصل معنى الفعل أن يدل على اجلمع  وعندما وصل إىل ذكر معنى )القسْطع( الرهي يردل   

فأمَّا قولقهم: قسطسطت الشَّيتي  إذا قطعتيه  فلّس ما هرها   طس ( يف بعض اّاقاته  قال: )علّه )قس
ًّادم قس: إنَّما هو ما باب اسبدال  واألصل    ومل يهكر لهلك دلّال . (6)(تمط ًيال

وإني أللى القول باسبدال عموما  اططا  ضعّفا  ما أارطاب تعردد معنرى الفعرل  وإن     
 نع كان أشّد ضعفا   وإمنا أولدته يف هها املوضع سشالة ابا فال  إلّه. خال ما الدلّل املق

 .املعنى اللغوّي يف الّنقص والّتمامأثر املبحث األول: 

 الّنقص والّتمام: 

 اختلف النحاة يف تفسري الّنقص يف باب كان وأخواتها  و م يف ذلك مههطان:  

 .احلقّقياملهه  األول: افتقالها إىل الداللة على احلدث 

والفعل الناقص أّن الفعل التاّم يدّل على معنرى وزمرا  حنرو      فالفرق بني الفعل التاّم
ًي ب  و)كان( إّنما تدّل على ر قولك: )ضيريبي(  فإّنه يدل على ما مًى ما ال مان  وعلى ال
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أو على ما يأتي ما ال مان  فهري    ما مًى ما ال مان فق   و)يكون( تدّل على ما أنت فّه
 . (7) ّل على زمان فق ل فلّما نقصت داللتها كانت ناقصةتد

ل ال حقّقٌّة لفظٌّة عطالةل أي: هي أفعاٌل النحاة أفعالي وتطعا   ها التفسري مّساها بعضم
باام مدلوله   ييّمالفعل يف احلقّقة ما دّل على حدث  واحلدث الفعل احلقّقيل فكأنه ام ألّن

دّل على حدث مل تكا أفعاال  إال ما جهة اللفظ والتصرفل فلّما كانت أفعال هها الطاب ال ت
 . (8)فلهلك قّل عنها: أفعال عطالة

  .املهه  الثاني: افتقالها إىل شّئني

  ...يِفكتييي ٍعْفما برمل و متاٍموإىل هها املهه  أشال ابا مالك يف األلفّة بقوله: وذم

أّن الّتمررامي االكتفرراتم برراملرفوع  إخل(: فّرره إشررالة إىل  و مترراٍمقررال الصررّطان: )قولرره: وذم
والنقصاني االفتقالم إىل املنصوب أيًرا   فتسرمّة هرهه األفعرال ناقصرةل لنقصرانها عرا بقّرة         

 . (9)األفعال باالفتقال إىل شّئني(

والهي يكجح عندي يف ارط  التسرمّة هرو املرهه  األولل ألّن واقرع االارتعمال       
على أوقاٍت خمصوصرٍة ال يمنكرر  ثرم إّنرك ال تكرادم       يشهدم له  فشهرة ههه األفعال يف الداللة

تًعم الّدي على حيديٍث فعلّي متمٍّّ   هه األفعال  فإذا تطّّا  ا حدٌث خراا  غرادلت نيْقصرها    
 إىل متسامها.  

ثم إّن تفسري الّتمام باالكتفات باملرفوع عند أصحاب املهه  الثاني  كما هو واضح يف 
ًم ه أّن ما معاني ههه األفعال التامة ما ال يكتفي مبرفروع برل اتراج    نّص الّصطان املتقدم  ينق

 إىل منصوب  كما اّتًح يف الصفحات اآلتّة.  

ّن هرهه األفعرال مترى تغّّرر     إوقد اتفل الّنحاة على تفسري التمام يف ههه األفعرالل إذ  
ّقت عمرال     مّسّت أفعاال  تامرة  واارتح  عا مشهول ااتعما ا يف الداللة على ال ما معناها

 .  وهي ناقصةحنويا  غري الهي كان  ا 
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م ذكرها  أي كان وأخواتها  ما عدا قال اجلرجاني يف املقتصد: )فههه األفعال اليت تقّد
 لّس تكون على ضربني:  

أحدهما: أن ال تسكت فّها على املرفوع  وتأتي باخلرب املنصوب  كقولك: كران زيرٌد   
  مان فق   وتمسّمى ناقصة.  أخاك  وذلك إذا جعلتها دالة على ال

والًرب الثاني: أن جتري جمرى اائر األفعال  فّقال: كان زيٌد  ويسكت  وذلرك إذا  

 . (10)تامة(   وتمسيّمى280: الطقرة (ې ى ى ائ ): أليد به معنى: وقع وحدث  كقوله تعاىل
 ة  وإن كران الزمرا  فالزمر      إن ما األفعال ما لادفته يف املعنى ليميوهي حّنئه تعمل عي

 . (11)كان متعديا  فمتعدية
ومجّع ههه األفعال تكون ناقصة وتاّمة  إال لّس باتفراق فإّنهرا تلر م الرّنقص  وزال      

 . (12)مبعناه وفتئ على خالف بني النحاة  وحكم ما يمن سي م إىل التمام يف العمل النحوّي حكم ما هو
اجلديرد  قرال أبرو حّران معلقرا        وتسمّتنا  ا بالتاّمة إمنا هو تعطري عا عملها النحوّي

مرا   على تسمّتها تاّمة عند ابا مالرك يف التسرهّل: )وقولره: مسّرت تامرة  وعملرت عمرلي       
ل . فتأّمر (13)(يف شيٍت ما ههه املعاني  فتحتراج إىل خررب   نواقصي لادفت  يعين: أّنها ال تكونم

 وّي!قوله: )يف شيت ما ههه املعاني(! يتطّّا لك أثر املعنى يف العمل النح
مع بّان مرا تسرتحقه مرا عمرل     ههه األفعال ناقصة وتامة  وفّما يأتي تفصّل ملعاني 

 : ملا تدل علّه ما معنىحنوّي تطعا  

 أواًل: كان.

 كان الناقصة:  (1
لّس يف كان الناقصة داللة فعلّة متنوعة  إذ شر  نقصانها خلّوها ما حيرديٍث معرّّا    

تظهرم يف االاتعمال  فهي يف غال  اارتعما ا تردّل    ولكا  فّها مع ذلك داللة زمنّة متنّوعة 

  وقرد تردّل علرى احلرال      213الطقررة   (ڇ ڇ ڇ ڇ )على املًّي  حنو قوله تعراىل:  
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  110آل عمرران  (ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ )  قولقه تعراىل:  (14)واتمله  كما اتِملم غريه

د   وقر 7اسنسران ( ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ )  حنو قولره تعراىل:   (15)وقد تدّل على االاتقطال

چ چ  )  ومنه قولره تعراىل:   (16)تدّل على الدوام  فكادفم )مل يي يل(  وهو كثري يف ااتعما ا

  .  96النسات (چ ڇ 
  وجعلوا ما ذلرك قولره تعراىل:    (17)وقد ذكر الّنحاة أّن كان الناقصة تأتي مبعنى صال

 . (19)أخر   وآيات(18)  أي: صالت ما الغابريا83األعراف (ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  )
اقصررة  وإن  تنّوعررت داللتهررا ال منّررة يف االاررتعمال  فررألى أنهررا يف تلررك وكرران الن

االاتعماالت ال ختلو ما الداللة على املًّي  فكأّن يف ااتعما ا يف تلرك السرّاقات إشرالة    
 خفّّة إىل أّن تلك األحكام حمِسمي أمرمها فّما مًى  وإن  بدت جديدة أو دائمة بالنسطة إلّكم.  

ن مبعنى صال متحّصٌل ما اشركاكهما يف الداللرة علرى الر ما      وأحس  أّن جميت كا
ولكّا شّتان ما بني االاتعمالنيل )فالصريولة قد تقتًي ال ما الطويل  خبرالف كران فإنهرا    

  أي: كان هها شأنها منه املاضي  وكأّن هرها هرو   (ڻ ڻ  ) تطوي ال ما  فقوله تعاىل:

اجلديردةس حاصرلٌة قطرل    كرأّن حالتيهرا    (ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ )وجودها  وحنو: 
 .  (20)الّنظرمل واملشاهدة  وكأّنها هكها منه الِقديم(

وكان الّناقصة مبعانّها ال منّة املتنّوعة ال خترجم عرا بابهرا يف العمرل  فهري مرع ذلرك       
فقدانها للحيرديِث  التنّوع ال ميّن ال ت الم ترفعم وتنص م  وبقاتم عمِلها على حاله دلٌّل معترٌب على 

 التامة.   تغُّرهم تغّّري العمل على ما اّأتي تفصّله يف معاني كان الهي يوج م
ونقصم داللتها على احلدث هو الهي شّجع النحاةس إىل أن  يلجؤوا إىل تقديرها لتفسرري  
اسعراب يف بعض الكاكّ  مبا ال خيّل باملعنى  فكراني مرا مطاحرث )كران الناقصرة( مطحرثم       

هفها مع امسها بكثرة بعد )إن   ولو(  وبقّلة بعرد )لردن     حهِف كان وحديها بعد )أّما(  أو ح
 . (21)وهاّل  وإاّل(
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 : (22)فقولم العّطا  بامل مردا 
 أبرررا خراشرررة أّمرررا أن رررتي ذا نيفسررررٍ  

 
ًّرررطمعم      فرررإّن قرررومي مل ترررأكْلهمم ال

 
 

يف شطره األول مرفوع ومنصوب )أنتي ذا نفرر(  وال عامرل فّهمرا لفظرا   فتصرحّح      
وجد عامال  عمله الرفع والنص   ومعنراه ال خيرّل مبعنرى الطّرت  ولرّس      إعرابه يوج  أن ن

هناك عامل أنس  ما )كان الناقصة(  وهكها جرى األمر يف بقّرة الشرواهد الفصرّحة الريت     
 قّدلوا فّها كان حمهوفة لتصحّح إعرابها.  

ل زيردت  (23)وال يساولني شّك يف أن )كان( ال ائدة قسرم مرا أقسرام كران الناقصرة     
  وألى أن القول بأنها زائدة فّه جتّوز يف العطالة  فهري  (24)د الداللة على ال ما فحس لتأكّ

مل تفالق داللتها على ال ما يف الشواهد اليت اّقت دلّال  على زيادتها  وإمنا فالقت مرألوف  
 ااتعما ا يف الدخول على املطتدأ واخلرب والعمل فّهما.  

 : التامة كاني (2

ر معناها  واملعاني اليت ذكرهرا النحراة لكران التاّمرة     عملها إذا تغّّ إّنما تتّم كان ويتغري
متنوعة  ويف بعًها تقالب كطري  وقد خيتلف النحاة يف تفسري معنرى كران يف املوضرع ذاتره      
فّولد كّل منهم معنى خمتلفا  تطعرا  الجتهراده  ولكرّنهم اتفقروا علرى عردم نقصرانها يف تلرك         

ري معناها  وهي يف مثانّة ما املعاني الريت ارّأتي ذكرهرا فعرٌل     اختلفوا يف تفس املواضع  وإن 
الزٌم يكتفي مبرفوعه كسائر األفعال الالزمة  ويف معنّني منها  وهما املرهكولان آخررا   فعرل    

 متعٍد إىل مفعول واحد.  

 أما املعاني اليت ورد ذكرها لكان التاّمة فهي: 

 معنى )خمِلل(:  .1

ما مواضرع كران  جرات يف الكتراب: )وقرد يكرون        ذكره اّطويه على أنه موضع آخر
 . (25)اهلل( تقول: قد كاني عطد اهلل  أي: قد خمِللي عطدلكان موضع آخر يمْقتيصرم على الفاعل فّه  

 . (26)وتابعه على ذلك حناة آخرون
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 معنى )حيديثي( أو )ويقسعي( أو )ومِجدي(:  .2

واضع متابعا  ألئمة متقردمني  األنطالي يف تفسري بعض امل أبو الربكاتمجع ههه املعاني 
بّران داللرة كران التاّمرة:     يف   فقرال  (28)  وتابعه على ذلك كثرٌي مّما جات بعرده (27)ما النحاة

)والوجه الثاني: أنها تكون تاّمة  فتدّل على ال مان واحلدث كغريهرا مرا األفعرال احلقّقّرة      
ې ى ى )ل اهلل تعراىل:  وال تفتقر إىل خرب  حنو: كان زيٌد  وهي مبن لة: حدث ووقع  قرا 

ڄ ڄ ڄ  )  أي: حدث ووقع  وقال تعراىل:  ٢٨٠الطقرة:  (ائ ائ ەئ ەئ 

  يف ٤٠النسررات:  (چ ڇ ڇ ڇ )  وقررال تعرراىل: ٢٩النسررات:  (ڄ ڃ ڃ 
  أي: ٢٩مرريم:  ( ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  )  وقرال تعراىل:   (29)قراتة ما قررأ برالرفع  

هنرا ناقصرةل ألّنهرا ال    وجد وحردث  وصرطّا  منصروب علرى احلرال  وال  روز أن تكرون ه       
اختصاا لعّسى يف ذلكل ألّن كالًّ قد كان يف املهد صطّّا   وال عج  يف تكلّم ما كان فّما 
مًى يف حال الصيّب  وإّنما العج  يف تكلّم ما هو يف املهد يف حال الصيّب  فدّل على أنهرا  

 ث. وعلى هها قو م: أنا مه كنتم صيِديققك.  ديد  وحيِجههنا مبعنى: وم
 :  (30)قال الشاعر

 ِفررد ى ِلطيِنرري ذمه ررلمل بررامل شيررّ طياني نيرراقسِتي
 

 إذا كرراني يرروٌم ذو كسوياِعرر ي أسش ررهي م   
 : (31)أي: حدثي يوٌم. وقال اآلخر 

 إذا كررررراني الّشرررررتاتم فرررررأد ِفئموِني  
 

ِي ييه ِدممررررهم الّشررررتياتم     فررررإّن الّشررررّ 
 
 

 . (32)الشتات( ثيديأي: حي
 معنى )حيصيلي(:  .3

}وَإِن كَاننَ ُوو  نى ذه  ابا هشام يف تفسرري كران التاّمرة يف قولره تعراىل:      وإىل هها املع
فعرل الزم.  مبعنرى   وإذا ااتعملت تاّمة كانت  قال الشِّ خالد األزهري: )٢٨٠الطقرة:  عُسْاٍََ{  

 . (33)(رٍةس عم وذم ليصيأي: وإن  حي  (رٍةس و عمذم   حنو: )وإن كانيليصيفكان مبعنى: حي
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ًيري(:  .4  معنى )حي

  وقد ذكره بعض النحاة يف تفسري )كان( يف قوله ريًيوقد يراد بر)كان( التامة معنى حي
 . (34)}وَإِن كَننَ ُوو عُسٍََْ{  تعاىل: 

 معنى )ثيطيتي(:  .5

ّمّت تامة  وعملرت  ام ...تيطيذكره ابا مالك يف التسهّل فقال: )وإن  أليد بر)كان(: ثي
 . (35)عيميلي ما لادفت(

ابا مالك وااٌع  فهو يشمل كثريا  مّما فّصله غرريه  قرال يف شررح    ومعنى الّثطات عند 
ر عنره    وثطروت كرّل شريت هسرطه  فترالة يعّطر      تيراد بها معنرى ثطير  كان بأن يم الّتسهّل: )وتتّم

 ر عنه هدث  كقوله: باألزلّة  حنو: كان اهلل وال شيت معه. وتالة يعطي
 إذا كررررراني الّشرررررتاتم فرررررأد ِفئموِني  

 
ِي    يمه رملممررررهم الّشررررتياتم  فررررإّن الّشررررّ 

 
 

 .}وَإِن كَننَ ُوو عُسٍََْ{    كقوله تعاىل: ريًير عنه هسوتالة يعطي
 . (36)  حنو: ما شات اهلل كان(عيقسر عنه بقّدل أو ويوتالة يعطي

يف إثطات هها املعنى: )فإذا ااتعملت تاّمرة اكتفرت براملرفوع  فتكرون      ّوطّيوقال الّس
 . (37)وال شيت معه(كان مبعنى: ثطت  كان اهلل 

 معنى )قّدل(:  .6

أشال إلّه ابا مالك يف نّصه املتقدم  وقد جعله معنى ما معراني الثطرات الرهي تردّل     
 علّه كان التاّمة.  

 معنى )أقام(:  .7

  وجعرال  (38)قد أشال إىل هها املعنى أبو حّان والدالئّي يف شررحّهما علرى التسرهّل   
 :  (39)منه قول الشاعر

 لملي علررى ويهيررٍلكرانوا وكّنررا فمررا نيررد  
 

 أنيح ررام فّمررا لسِطث نررا أم  همررمم عمجمررلم     
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 معنى )جات(:  .8
  وجعرال منره قرول    (41)  وتابعه ابا منظول يف اللسران (40)ذكره األزهري يف التههي 

 الشاعر:  
 إذا كررررراني الّشرررررتاتم فرررررأد ِفئموِني  

 
ِي يمه رملممررررهم الّشررررتياتم     فررررإّن الّشررررّ 

 
 

 معنى )كسفسلي(:  .9
  ونقلره ابرا مالرك عرا أبري حممرد       (42)علر  عرا ابرا األعرابري    ذكر هها املعنرى ث 

  وكان بهها املعنرى تكرون فعرال     (43)الططلّواي  ثم تابعه على ذلك ميا  جات بعده ِماي النحاة
متعديا  إىل مفعول واحد  يقال: كنت الصيّب  أي: كفلته. قال األمشوني: )وتأتي كران مبعنرى   

 . (44)الصيبَّ  إذا كسفسلسه. وكاني الّصوفي  إذا غ يلسهم(كفل  ومبعنى غ ل  ويقال: كاني فالٌن 

 معنى )غس يلي(:  .10
هو كسابقه قد اطل إىل نقلره ابرا مالرك عرا أبري حممرد الططلّواري  وتابعره علّره          

. وهي بهها املعنى كسابقتها تكون فعال  متعدّيا  ملفعول واحد  يقال: كنتم الصوفي  (45)النحاة
 املتقدم إشالة إىل هها املعنى.  أي: غ لته  ويف نص األمشوني 

أقول: إّن كان التاّمة فعٌل كسائر األفعال فّه داللة على حدث  وزمرا  فحدثره كروٌن    
عاّم  وزمنه املًيُّ  فااتغنت الناقصة خبربها عا الكرون العراّم يف أصرل وضرعها  واكتفرت      

ث والر ما   بالداللة على ال ما  وبقّت التاّمة على أصل وضرعها مرا الداللرة علرى احلرد     
وتكاد تكون كّل معاني كان التامة إاّل األخرييا ترجع بسهولة إىل أصل معنروي واحرد  هرو    

  وإمنا تفراوت التعرطري عنهرا الخرتالف ارّاقاتها مرا جهرة  واخرتالف         (46)حدوث يف زما
 النا ريا يف تلك السّاقات.  

عنى العراّم برطعض   أّما املعنّني األخرييا فاألول  وهو معنى )كفل( ميكا إدخاله يف امل
ويف الطراب كلمرٌة   التكّلف  وقد لأه ابا فال  غريطا  ذه  ِعْلممه بههاب ما عيِلميرهم  فقرال: )  

 لعلَّها أن تكون ما الكالم الهي ديليج بدملوج ميا عيِلمه. 
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(  وألى أن وجود الشخص يقولون: كقن ت على فالن أكون علّه  وذلك إذا كسفسلت به
 تكون ما نتائجه الكفالة.  الدائم املصاح  ميكا أن

وأما األخري  وهو معنى )غس يل( فتطاعد معناه مع ما تقّدمه يرجح أن يكون كّل منهما  
 أصل مستقل. 

 .ثانيًا: َأْصَبَح

يكون )أصطح(  وتالّاه  فعال  ناقصا   فريفرع وينصر  يف حرالتني  أوالهمرا: الداللرة      

}فَطَانََ عَََََْْان   باخلرب  حنو قوله تعاىل: على الوقت املخصوا  فكأنها  رٌف التصاف االام 

. وثرراني (47)  أي: يف وقررت الصررطاح20القلررم فَأَصْااحَتَ ْ كَنَّركااَِ ِ  طَانِفٌ  ِّنااَّ ِّكَنااهَ وَنُااِْ وَاانِف ُ ن 
 داللتهررا علررى وقتهررا املخصرروا إىل إفررادة الصررريولة   احلررالتني: مرادفررة صررال بتجّردهررا عررا   

 چٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ ٹ  چ  :  حنرررو قولررره تعررراىل(48)والتحرررول

  فّتغري عملها إذا أليد بها معنرى الردخول يف هرهه    أيًا  هاوتالّ  إمنا يتم هها الفعلو .  6احلجرات
كرأْفجيري   أي: كأّن الفعل تًّما حدث الدخول  مع الداللرة الر ما املخصروا     األوقات  

  17الرروم:  ََّاِف ِفا َ مو ْسُا نَ وَِفا َ مورْاحِتُ ن       }فَسُحْتَننَ اَّ  ومنه قوله تعاىل: (49)وأْ هيري  وأع تيمي
 .  (50)أي: حني تدخلون يف املسات  وحني تدخلون يف الصطاح

 :  (51)ومنه قول الشاعر
 وتيش ررركقو بعيرررّ ٍا مرررا أسكسرررلَّ لملكسابيهرررا

 
 وِقّ لي املنراِدي أسص رطيحي القرومم أد ِلِجري     

 
 
 

 .  (52)أي: دخلوا يف الصطاح
 :  (53)ومنه قول الشاعر 

 فأص ررطيحموا والّنررويى عيرراِلي ممعيّرِاررهملم 
 

 ولررّ سي كررلَّ الّنررويى تمْلِقرري املسسيرراِكّ ام  
 
 

 .  (54)أي: أصطحوا وههه حا م  فالواو للحال  وأصطحوا تامة  اكتفت مبرفوعها
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وكأني ألى أن التدّلج يف التواع يف الداللة ال منّة  ها الفعل  وما يلّه ما األفعرال  
الداللة اخلاصة على ال ما املخصروا  يروحي بأصرالة أضرّقها داللرة علرى        مما يشابهه يف

الرر ما  وهررو الرردخول يف الوقررت املخصرروا  أي اقرركان حرردث الرردخول مررع الوقررت   
املخصوا  وهها ما ميثله الفعل التام  ثم تمومّاع يف داللته ال منّة لّفالقره حردثم الردخول     

  إىل جمررد التحرّول   املخصروا فرالق وقتيره   إىل جترده للداللة على الوقرت املخصروا  ثرم    
 املقتًي لتطاول ال ما  واألخريان هما ما علّه الفعل الناقص.  

  .ثالثًا: َأْضَحى

ونقصه كسابقه يف احلالتني  فمثال األول  يف الداللة على الوقرت املخصروا  قولره    
ى غسريبيت  الشَّم سم غسريبيت  ِبهمنموِبِه كسميا ميا  أسض حيى ييو م ا ممح رملم ا مملسطِّّ ا حيتَّصلى اهلل علّه والم: )

 :  (56)  ومثال الثاني يف مرادفة صال  قول أبي متام(55)(ويلسديت هم أقمُّهم
 إملذيا املكسررالملمم عمقَّررت  واا ررتمِخفَّ بهررا   

 
 أسض حيى النَّديى والسَّديى أقّمرا  لره وأسبيرا    

 
 

  (57)ى الردخول يف وقرت الًرحى   إمنا يتّم هها الفعل فّتغري عمله إذا أليد بره معنر  و
 :  (58)ومنه: قول الشاعر

 ومررا  فسعيلسرراِتي أّنِنرري أقح ِسررام الِقررريى 
 

 إذا اللّلررةق الّشرره طياتم أض ررحيى جيِلّرردمها 
  

 
ومعنى: أضحى جلّدها  أي: دخل جلّدمها يف وقت الًحى  يريد: أنه طرال مكثرهل   

املعنرى  كمرا هرو  راهر  فعرٌل الزٌم        وهو بهرها  (59)لشدة الربد  ومل يهب عند التفاع النهال
 اكتفي مبرفوعه.  

 .رابعًا: َأْمَسى

ونقصه كسابقّه يف احلالتني  فمثال األول  يف الداللة على الوقت املخصروا  قولره   
  ومثال الثاني يف (60)(له ما عمل يديه أمسى مغفولا  ما أمسى كاالًّصلى اهلل علّه والم: )

 : (61)مرادفة صال  قول ابا الرومي
 أمسررى الشررطابم لدات  عنررك مسررتلطا 

 
 ولررا يرردومي علررى العصرررييا مررا اع تقطررا   
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إمنا يتم هها الفعل ويتغري عمله إذا أليد به معنى الدخول يف املسرات  فتجرري جمررى    و
 : (63)  ومنه قول الشاعر(62)نام  ومنه اآلية املتقدمة

 حّتررى إذا ا سّ ررلم أسم سيررى شررامي أْفرمخيررهم
 

 ٌس نيْأيرررا  وال كسثيررر موهمررراَّ ال ممرررؤ ِن 
 
 

   وهو بهها املعنى فعل الزٌم يكتفي مبرفوعه.  (64)أي: دخل يف املسات

  .خامسًا: َباَت

ااتعمال )بات( فعرال  ناقصرا  كاارتعمال مرا ارطقه مرا أفعرال الوقرت املخصوصرة          
ذف ََّ }وَاََّّا   عند داللته على الوقت املخصوا  ومنه قوله تعاىل: (65)املتقدمة  يكون يف حالتني
 :  (66)احلمداني وعند مرادفته لصال  ومنه قول أبي فرا   64الفرقان َحِْتو نَ َّفَََنَِِْ سُجكدًا وَقفَْنًِّن  

 أققررولم ويقسررد  نياحيررت  ِبققر برري محاميررةٌ   
 

 كس حرراليأيررا جالتررا هررل  برراتي حالقرر 
 
 

وإمنرا  لرّال    ر عمله إذا أليد به معنى: عرّر   وهرو النر ول    إمنا يتم هها الفعل فّتغّّو
قرول عمرر لضري اهلل عنره:      عّطر النحاة بعر ل ألنه ناتج عا الدخول يف وقت املطّت  ومنه

   أي: عّر  بها.  (67))أّما لاول اهلل صلى اهلل علّه والم فقد بات مبنى(
 :  (68)ومنه قول الشاعر

 لّ ررررتي ِشررررع رملي مررررا أنيرررراميهمم ؟  
 

 نيح ررررام أد لسج نيررررا وهررررم  بيرررراتموا    
 
 

  .ّلسادسًا: َظ

وااتعماله ناقصا  كااتعمال أخواته املتقدمة يف حالتني  عند ختصّصه احلردثي املسرندي   
إىل امسه بوقت النهال  ويطدو أن هها ما نروادل اارتعماله  )وقرد ولدت ) رّل( يف القررآن      
الكريم يف مثانّة مواضع  لّس فّها موضٌع واحٌد ختّصصي الفعلم فّه بالّنهال  ممرا يردّل علرى    

  فكأّنه غادله إىل الداللة على جمّرد االتصراف دون  (69)ها األصلي قلّلم االاتعمال جدا (أّن ه
ُِ ُِّسْا َُها وَنُا َ        النظر إىل وقته املخصوا  ومنه قولره تعراىل:    ََّ َوهَُْا ِْ َِانثوو ََ ََّا َََِادُُن  ََ َُشنا َُا  }َوِإ

 .  58النحلكَظفِْ  
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به معنى: دام وااتمر  حنو: لو  رّل الظلرمم   إّنما يتم هها الفعل فّتغري عمله إذا أليد و
هلك النا   أو طال  حنو:  ّل اللّل والنطرات  أو مبعنرى: أقرام نهرالا   وهري يف كرّل هرهه        

 .  (70)املعاني فعٌل الزٌم يكتفي مبرفوعه
ويطدو يف كّل ههه املعاني الالزمة للفعل ) ل( التام  طول الوقت املرالزم  را  فكرأّن    

ّها ما االقتًات ال مين األصلي  رها الفعرل  الرهي يردل علرى وقرت       هها الطول تسرب إل
 النهال بطوله. 

  .سابعًا: َصاَر

يقول النحاة: إّن معنى )صال الناقصة( هو الصريولة  أي: التحّول يف ذات االارم أو  
  واملتأّمل يف داللة ههه املفردة يرى مطلغ تأثري ال ما فّها  فال صرريولة  وال حترّول   (71)صفته

ما حال إىل حال إال ب مٍا طالي أو قسصمررل لرها فكرّل فعرل جترّرد عرا داللتره اخلاّصرة علرى          
احلدث  وخلقصي لداللة التحول املقتًّة لل ما فحس  يملحل بصال الناقصة يف العمل  وقد 

 . (72)أحللي النحاةق بها عشرة أفعال فّصلتها بشواهدها يف هٍث مستقل
ها الفعل فّتغري عملره إذا أليرد بره معنرى: لجرعل فتتعردى       ه ّمِتإمنا ييأما صال التامة ف

 .  53الشولى: ََالَ إَََِّ اَََِّّف مَرفريُ اثوُِّ ِّ   }   حنو قوله تعاىل:(73)بإىل
 : (75)  ومنه قول امرئ القّس(74)أو معنى: انتقل

 فِصرررر نيا إىل احلقس رررنيى وليقَّ كالممنيرررا 
 

 ولمض ررتم فررهيّلت  صيررع طيٌة أيَّ إذ لسررالمل   
 
 

أو معنى: جاتل فتتعدى أيًا  هرف اجلر  وتفّد معنى االنتقال: قال ابا يعّش: )وقد 
معنى االنتقال أيًرا  كقولرك: صرال زيرٌد إىل      ستعمل مبعنى جات فتتعدى هرف اجلر  وتفّدمتم

عمٍرو  وكلُّ حيٍّ صائٌر إىل الّ وال  فههه لّس داخلة على مجلة  أال تراك لرو قلرت: زيرٌد إىل    
 يكا كالما   وإمنا ااتعما ا هنا مبعنى جات  كما ااتعملوا جات مبعنى صال يف قرو م:  عمٍرو مل

ما جاتت حاجتك  أي: ما صالتل ولهلك جات مصدلها املصري  كما قالوا: اجمليت  قال اهلل 
٤٨احلج: }وَإََِّيك اَّْ َرفري  تعاىل: 

(76) . 
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  قال ابرا  ٢٦٠الطقرة:  نَُّك إََِّْْاهَ  }فَرَُْ  حنو قوله تعاىل: (77)أو معنى: ضّم  أو قسطسع
 (قطسرع )أو  (ضرمّ )فتتعردى برإىل  أو معنرى     (لجرع )راد بهرا معنرى   صال بأن يم ّمِتمالك: )وتي

 . (78)فتتعدى بنفسها إىل مفعول واحد(

  .ثامنًا: زال

ماضي هها الفعل مشكك يأتي لعدة معان  وإمنا ميّّر ه مًرالعه وعملره ترابع ملعنراه       
معناهرا مرع حررف النفري املرالزم  را  االارتمرال علرى الصرفة ومالزمتهرا            ف ال الناقصة 

  ومنره قولره تعراىل:    (79)ومًالعها يي ال  وعملها لفع املطتدأ امسا   ا  ونص  اخلرب خربا   ا
 .  119ر 118هود:  إِالَّ ََِّّ ِّكِفَِ ََُِّّهَ  }وَالَ  َزَاَّو نَ ُِّخْتََففف 

عل تاّم متعدٍّ إىل مفعول واحد  ووزنه فعيل بفرتح العرني    وزال اليت مًالعها يي ملي لم )ف
ومعناه: ماز  مبعنى مّّ   تقول: زل  ضأنك ما مع ك  أي: مّّ  بعًها ما بعض  ومصردله:  

 . (80)ال َّيل بفتح ال اي(
وزال اليت مًالعها يي مولم )فعل تاّم قاصر  ووزنه فعيل بفتح العرني أيًرا ل ألنره مرا     

}إِنك اَََّّاَِ    ومعناه: االنتقال  تقول: زل  عا مكانرك  أي: انتقرل عنره  ومنره:     باب نيصيري يين صمر
  أي: انتقلترا   41فراطر: }وَََّاِفَّ ََاََّتَان     أي: تنتقال  41فاطر:  ُ ْسفهُ اَّسك َنوَاتف وَاثَِّْضَ ََن مَازُوالَ    

 . (81)ومصدله: ال وال  أي: االنتقال(
ة  حنرو: مرا زال زيرٌد عرا     ل الناقصة تكون تاّمر وذه  أبو علي يف احللطّات إىل أن زا

 . (82)مكانه  أي: مل ينتقل عنه
  كما  وز يف كان إذا أليرد  فّه ال ميتنع عندي أن  وز االقتصال على الفاعل)وقال: ف

 . (83) (لتماييت وزيْليَّويدل على هها ما حكي يف تصاليف ههه الكلمة ما قو م زي  به وقع

 .تاسعًا: َبِرَح

  فإذا دخله حرف النفي  نفرى الررباح  وعراد إىل    (84)برح: زال وصال يف الرباحمعنى 
  وهو بهها املعنى فعل ناقص  يعمل الرفع والنص   ومرا مجّرل   (85)الثطات وخالف ال وال

 : (86)ما ميثل به  ها املعنى قول ابا اخلّا  الدمشقي
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 عيِشررلي اماِمررردي وه رريي عاِشرررقسٌة لسرررهم  
 

 اجلسمررالم ممعيشَّررقا وكسررهاكس مررا بيرررملحي    
 
 

}وَإُِْ قَانََ ُِّ سَاَ َّففَتَانالُ الَ    هها الفعل فّتغري عمله إذا أليد به معنى: ذه   حنرو:   ّمِتإمنا ييو

 .  (88)اخلفات   وباملعنّني فقّسر قو م: بيرملح(87):  هرمعنى  أو أذه   أي: ال ٦٠: الكهفَََََْحُ   

 .عاشرًا: َفِتئ

أي: ما زلت  وفّه لغتران: مرا فِتئرت  ومرا فترأت  وال       قال أبو زيد: ما فتأت أذكره 
  وهو بهها املعنى فعل ناقص يرفع وينصر   ومنره قولره تعراىل:     (89)يتكّلم به إال مع اجلحد

 . (90)يواف  واملعنى: ال ت ال تهكر يواف }مَنهلل مَفْتَأو مَذْكوَُ  ُ سٌَُ 

ذكر هها املعنى أبرو حّران    اكا  هها الفعل فّتغري عمله إذا أليد به معنى:  ّمِتإمنا ييو
 . (92)  ونقله عنه الشِّ خالد األزهري(91)ونقله عا بعض اللغويني والنحويني

أو معنى: نسي  فقد نقل السّوطي أّن الّصرغانّي ذكرر يف نروادل اسعرراب اارتعما ا      
 . (93)تامة  حنو: فِتئ تم عا األمر فست أ : إذا نِسّتمه

  .حادي عشر: اْنَفّك

  ومالزمتره   اسقطال على الشريت : ما انفك وما فتئ وما برح معناهااجي: )قال ال ج
 : (95)النابغة   وهو بهها املعنى كأخواته فعل ناقص يرفع وينص   ومنه قول(94)(وترك االنفصال منه

 كما لّقّت ذاتم الّصرفا مرا حيلِّفهرا   
 

 ومررا انفّكررت األمثررالم يف النررا  ايررائريه   
 
 

غري عمله إذا أليد به معنى: خيلسصي  أو ان فسصيلي  فّكون مطراوع  إمنا يتم هها الفعل فّتو
 . (96)فّك اخلامت وغريه: فسصيلسه  واألاريي: خّلصيه. وهما متقالبان

}ََِّْ  َكوَِّ اََّّاذف ََّ كَفَاَُوا ِّفاَّْ ََنْاَِ     األنطالي مبعنى متفرقني يف قوله تعاىل:  أبو الربكاتوفّسرها 
  فقال: )ومنفكني تاّمة ال خرب  ال ألنهرا مبعنرى: متفررقني     ١الطّنة:    نفَكِّ َاَّْكفتَنبِ وَاَّْ ُشَِْكف َ ُِّا 

 . (97)كقولك: انفكت يده(
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  .ثاني عشر: َداَم

هها الفعل مبعنى ااتمّر مسطوقا  مبا املصدلية الظرفّّة  ولّست )ما( ههنا نافّة  كمرا يف  
وإمنرا اتراج إىل كرالم قطلره يكرون معره        األفعال السابقة  ولها ال يمكتفى به  كما ال يطتدأ به 

 : (99)املعري   وهو بههه القّود فعٌل ناقص يرفع وينص   ومنه قول أبي العالت(98)املصدل مجلة تامة
 ويمشررريبم مرراتم املقرر  نمل  مررا دامي صررافّا  

 
 تعّكرررررا ويي هيرررردم فّررررِه والملٌد  إن   

 
 

ثطت  قال اّطويه: )وقد دام فرالن   هها الفعل فّتغري عمله إذا أليد به معنى  ّمِتإمنا ييو
 . (100)أي: ثطت(

أو معنى: بقي  أو اكا  قال ابا مالك: )وتتم دام بأن يراد بهرا معنرى بقرى  كقولره     

  أو اكا  ومنه احلديث: )نهرى أن  ١٠٨هود: }خَنَّفدف ََّ ففََْن َِّن هَاَِّ ف اَّسكا َنوَاتُ وَاثَِّْضُ   تعاىل: 
   وهو بههه املعاني فعٌل الزٌم يكتفي مبرفوعه.  (102)لساكا(  أي: ا(101)يمطال يف املات الدائم(

أقول: بعد التأمل يف كّل ما قّدمت ما معاني  هه األفعال ناقصها وتامهرا إنري أللى   
واضجا  أثر اختالف املتعّلل بتغّّر داللة كان وأخواتها على املعنرى  وانتقا را مرا التمرام إىل     

ذاتا  كاني أو معنى  ل مِيرت هرهه األفعرالم ودّلرت علرى       النقص  فإن  كان التعّلل بشيت واحٍد
حيديِث خااٍّ يناا  السّاق الهي ولدت فّه  وإن  تعّلل املعنرى مبرا فّره نسرطة برني شرّئني        

 واتاج إىل حديث مفّصل نقصت  داللتها على احلسديث  واقتًت ما يتمم معناها ما اخلرب.  

 .دي واللزوماملعنى اللغوي يف التعأثر املبحث الثاني: 

 معنى التعدي واللزوم:  

  ومعنى الفعل هو الهي يقًي بكون الفعل إّن األفعال على ضربني متعٍد وغري متعّد
إىل حمل غرري الفاعرلل ألن معنرى التعردي:      اوجمتعّديا  أو غري متعٍد. فاملتعّدي ما كان معناه 

وز الفاعرل إىل حمرلٍّ غرريه     الفعرل جترا   ّنإه  أي: يقال: عدا طوله  أي: جتراوز حردّ    التجاوز
 بفالن.  وذلك امل هو املفعول به  وهو الهي اسا أن يقع يف جواب مبا فعلت؟ فّقال: فعلت
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وقترل  أال    ضررب : حنرو  فكلُّ ما أنطأ لفظه عا حلوله يف حٍّّ  غري الفاعل فهو متعردّ 
فعرل   تعردي كرلّ  لها فقد كان ما املل (103)ترى أن الًرب والقتل يقتًّان مًروبا  ومقتوال 

 وأفعرال احلروا ّ    لغريها  وما أشطه ذلك ما أفعرال الرنفس   للجسم كانت مالقّة  فّه حركٌة
 . (104)اخلمس حنو: نظرت  ومشمت  ومسعت  وذقت  وملست  ومجّع ما كان يف معانّها

  حنو: قام وذهر   أال تررى أن معنرى    وما مل ينطئ لفظه عا ذلك فهو الزم غري متعّد
ولها فقد كان ما األفعال اليت ال تتعدى مرا  ل (105)وز الفاعل  وكهلك الههابالقّام ال يتجا

  أو فعرال  مرا أفعرال الرنفس غرري متشرطث       تهكان منها خلقة  أو حركة للجسم يف ذاته وهّئ
 . (106)م  وغً   وما أشطه ذلكواال  وكرم    وقاممحّراو  اوّدابشيت خالج عنها  حنو: 

  أثر املعنى يف اللزوم والتعدي:

عندما نقرأ يف نصوا لغتنا العربّة جند أفعاال  يف اّاقات معّنة الزمة مكتفّرة  
مبرفوعها  قد مّت معناها يف ذلك السّاق  ثم جندها يف اّاق آخر قد جتاوزت مرفوعهرا  
إىل املنصوب  والفعل ذاته هروفه ذاتها  وحنا نقول: هل الداللة يف املتعّدي والرالزم  

 باقّة على حا ا؟ 
واب الهي حناول أن نثطته ما خرالل هرها الطحرث  أن معنرى الفعرل هرو الرهي        واجل

يتحكم بعمله النحوي  وبعطالة أخررى هرو ارط  تعديتره ول ومره  وال أحسر  أّن الفعرل        
 والزما  يف آن واحد.    بداللته ذاتها يكون متعديا 

ون فّمرا يتعردى   يقول أبو حّان: )وإذا أش ريب تي الالزمي معنى فعٍل متعدٍّ فرأكثر مرا يكر   
هرف اجلر  فّصري يتعدى بنفسه  فما النحاة ما قا  ذلك لكثرته  ومنهم ما قصره علرى  

}فَََْْتْاذَِِّ اََّّاذف ََّ  ُخَانَّففو نَ عَاَّْ     السماع. وقد جات تًمني ما يتعردى معنرى الرالزم  قرال تعراىل:      
 . (107)  أي خيرجون وينفصلون(٦٣النول: َََِِّْالف  

ى التًمني  الهي يتعّدى به الفعل الرالزم   بو حّان حتت مسّموهها الهي أشال إلّه أ
 ويل م به الفعل املتعدي  هو نوع ما أثر املعنى يف التعدي والل وم.  
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انكشرف   يف العململ  بنٌّة فعلّّة واحدة متنوعةق فّها  انود التنطّه علّه أخرى أنواعوهنا 

 : (108)أاطابه ما تنّوع معانّها الهي تعددتما خالل األمثلة التالّة أن تنّوع العمل إمّنا جاتها 

 أّز:   -1

ت يكون هها الفعل الزما   ومتعديا : فّكون الزما : إذا كران مبعنرى: صرّوت  حنرو: أزّ    

القدلم أزي ا   أي: صّوتت بالغلّان. ومنه احلديث النطروي  فعرا مطرّرف عرا أبّره أنره قرال:        

 يطكي.    يعين: أنه(109)أزي  كأزي  املرجل(وجلوفه   يصليوهو   )أتّت النيب صلى اهلل علّه والم

ويكررون متعررّديا : إذا كرران مبعنررى: أغرررى  حنررو: أّز الشررّطانم اسنسرراني  أي: أغررراه   

  قرال  ٨٣مرريم:  }ََََِّْ مَََ ََوَّن ََِّْسََْنَن اَّشكَْنطف َ عَََاَ اَّْكَانففَِ ََّ مَاَُُّمنُِْ َََ ا    باملعاصي. قال اهلل تعاىل: 

  وكرها يكرون   م إىل املعاصي وتغرريهم  وقرال الًرحاك: تغرريهم إغررات     الفرات: أي ت عجه

 . (110)متعديا  إذا كان مبعا )نيكسحي(  أو)ضيّم(  أو )حيّث(

  وإمنرا افكقرت يف   (111)وكل املعاني املتقدمة إمنا ترجع إىل معنى التحريرك واسزعراج  

 العمل الختالف ططّعة التحريك فّما تعلقت به. 

  أّن:   -2

فعل الزما   ومتعديا : فّكون الزما : إذا كان مبعنرى: كران التاّمرة  يقرال: ال     يكون هها ال

 أفعله ما أّن يف السمات جنم  أي: ما كان يف السمات جنم.  

 أّن املريض أنّنا   إذا لّق صوته.  : فّقال منهوكها: إذا كان مبعنى: لّق صوت املريض  

طه  ويف بعرض  كساملراتي أّنرا   مبعنرى: اير        فّقرال: أنَّ كسويكون متعّديا : إذا كان مبعنى اي

 . (112)ه وأغلهّطثم أغله  أي: صم أخطال العرب: أّن مات 
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 بّس:   -3

ل  حنرو: برّس يف   فقر يكون هها الفعل الزما   ومتعديا : فّكون الزما : إذا كان مبعنرى: لي 

 ل.  فقالسري  أي: لي

طره مبرا  معره مرا     لس: خي   حنو: برّس الّسرويل  أي  لسويكون متعّديا  إذا كان مبعنى: خي

ا أو غريه. وكها إذا كان مبعنى: فّتتي  حنو: بيسيس تم الشريتي بّسرا   أي: فّتتيره  ومنره قولره      م اي

. طرت ِلت وخمّتر ت اجلطرال: أي: لق ّسر   قال ال جاج: بم٥الواقعة: }وََُسك ف اَّْجِحَانَو ََسُان    تعاىل: 

 . (113)ْطلسل(  أو )حّنى(وكها يكون متعديا  إذا كان مبعنى )أل ايلي(  أو )أ

  أحردهما الّسرو ق  ومنره الرطيّس يف     (114)واملعاني املتقدمة ترجرع إىل أصرلني خمرتلفني   

 السري  واسلاال  واسطالق  والّتنحّة  والثاني: فسّت الّشيتي وخلسطسه.  

 ل: طيحي  -4

   حنرو: املررأة احلامرل   دّل علرى يكون هها الفعل الزما   ومتعرديا : فّكرون الزمرا : إذا    

 ال . طيلت املرأةق حيحطي
 . (115)كر طالة  وهي الّشاده باحلسلي الصّدي  صيطياد  حنو: حيويكون متعّديا  كان مبعنى: صي

 لممير ح أصٌل واحٌد يدلُّ على امتداد الشيت. ثّم يم امموالّل والطاتم احلاتميقول ابا فال : )
طيل املرأة إىل هها املعنرى العراّم     وقد تلّطف يف لّد حي(116)(علّه  ومير ِجع الفروع مرجٌع واحد

 . (117)(وما الطاب احلسطيل  وهو احلسم ل  وذلك أن األّيام تيم تيدُّ بهفقال: )

 حرا:   -5

   حنرو: حيررياي   ِغر يكون هها الفعل الزما   ومتعديا : فّكون الزما : إذا كان مبعنى: لي
 ّراا.    واجلمع حمريٌص  فهو حيمهمومة    لغطة ِغصا   أي: لير الرجلم ِح
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 : (118)ومنه قول امرئ القّس
 تيجيرراوز تم أح رااررا  إلّ هررا وميع شيرررا  

 
 علررّي ِحررراٌا لررو يسررّروني مْقتيِلرري   

 
 

  حنو: حرراي القّصرالم الثروب  شرّقه  وحرصرتم      شيّلويكون متعديا  إذا كان مبعنى: 
 . (119)الرجلي حرصا : إذا شجيج تيهم شّجة  حالملصية

  أحردها: اجلشيرعم  ومنره    (120)ّني إىل أصلني خمرتلفني وقد ألجع ابا فال  ههيا املعن
 االاتعمال األول  والثاني: الّشل  ومنه االاتعمال الثاني.  

 ح ل:   -6
  ومنره: حر يلي   ضيِميكون هها الفعل الزما   ومتعديا : فّكون الزما : إذا كان مبعنى: حي

 ة.  موضيأشّد احلق ضيِمولا   حي ملا  وحم  اللنبم حي
ويطردو أن   .(121)لا   أي: قدلتره   ت الشريت حير  ل  يإذا كان مبعنرى: قرّدل  حنرو: حير     ويكون متعديا 

 . (122)وضعه اختالف املعنى يف هها الفعل يرجع إىل داللته على أكثر ما معنى يف أصل

 حّ :  -7
  حرّ  الشريت يف   يكون هها الفعل الزما   ومتعديا : فّكون الزما : إذا كان مبعنى: حّك

 وحّك.     قال اللّث: يعين ما حّ  يف القل (123)حواّز القلوب(يث: )اسثم   ويف احلدالنفس: حّك
وكرال  . (124)عره طسه بالسّف  إذا قسحلقومي   حنو: حّ عيويكون متعّديا  إذا كان مبعنى: قطس

  وإمنرا اختلرف معنراه يف التعرطري     (125)املعنّني لاجع إىل أصل واحد  وهو الفسر ضم يف الشريت 
 الختالف ما أقاند إلّه. 

 حّ :   -8
ّطرت  ع  حنرو: حي رييكون هها الفعل الزما   ومتعديا : فّكون الزما : إذا كان مبعنى: أا ر 

  وكها إذا كان مبعنى )نيقسصي(  تقول: حطسْطتم ما الشريت  أي: نيقسص رتمه    تعيالناقةق  أي: أاري
 . وكها إذا كان مبعنى )ليخمصي(
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اهللق الرهنوبي. وكرها إذا كران مبعنرى:      ّ   حنو: حير عيضيويكون متعّديا  إذا كان مبعنى: وي
 . (126)  وكها إذا كان مبعنى )نيقسشي(وٍّلقتم الشيتي ما عمْططسحيديلي  حنو: حي

  وإّنما اختلف التعرطري  (127)واملعاني املتقدمة لاجعة إىل أصل واحد هو إن ال ما عملّو
 عنه الختالف ما تعلل به.  

 خسأ:   -9
أ سير ا  حنو: خيّيّكون الزما : إذا كان مبعنى: كّل وأع يكون هها الفعل الزما   ومتعديا : ف

 ّا.    أي: كّل وأع الطصرم
 . (128)ديعمطيفس هتمر جيسأ  أي: زيخي  حنو: خسأتم الكل ي فسويكون متعديا  إذا كان مبعنى زجر

  وإمنرا اختلرف التعرطري عنره     (129)وكال املعنّني يرجرع إىل أصرل واحرد هرو اسبعراد     
 رم ييط عمدم عا إدلاك ممراِده إذا كّل وأعّا  والكل  يمطعيدم بالّ ج رمل.  الختالف متعلقه  فالطص

 شّم:  -10
ّم ال  حنرو: شير  يكون هها الفعل الزما   ومتعرديا : فّكرون الزمرا : إذا كران مبعنرى: عير      

 ما   إذا التفع أعالهما.  مياألنفم  واجلطلم شي
شريتي مّشرا   لتعررف    ال تممير   حنرو: مشس ويكون متعدّيا  إذا كران مرا أفعرال احلروا ّ    

وكال املعنّني يرجعم إىل معنى املقالبة والدنّو  فما عرال عرا شريت فقرد قراليبي      . (130)لائحته
ًِي الدنوَّ والقربي منه  . (131)غرييه ودنا منه  وال ِمر ية يف أّن شّم الشيت يقت

 ضّل:  -11
ّل : ضير   حنرو ابييكون هها الفعل الزما   ومتعديا : فّكون الزمرا : إذا كران مبعنرى: غسر    

ال عرا  ضالال   أي: جير    ومنه: ضّل فالٌنالياب. وكها إذا كان مبعنى: جيالال   إذا غسالشيتم ضي

}وَقَانَّو ا  ات  حنو: ضّل فالٌن  إذا ماتي  قال اهلل تعراىل:  ريل. وكها إن كان مبعنى: مي  أو طسيٍاِد

   تنا وفنّنا.  أي: إذا ِم١٠السجدة: ََِفذَا ضََََْنَن ففي اثَِّْضِ  
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كان مبعنرى:   للتم الطريلي. وكها إن كان مبعنى مل يهتد  حنو: ضي ويكون متعّديا  وكها إن 
 . (132)للتم الشيتي  إذا نسّتهنسيي  حنو: ضي

وكّل املعاني السابقة ترجع ما غري تكلف إىل أصل واحد هو ضّاع الشيت وذهابه يف 
 . (133)غري حقه

 طال:  -12

ر  حنرو: طرالي   صمر كون الزما : إذا ألدت به ضرد قس يكون هها الفعل الزما   ومتعديا : فّ
وال . وكها إذا كان مبعنى: امتّد  وكّل ما امتّد ما زما  أو ل م مرا هرّم وحنروه فقرد     الشيتم طق

 طال  كقولك: طال ا مُّ واللّل.  

ول  ومنره يف حرديث االاتسرقات: )فطرال     يف الّطر  ويكون متعدّيا  إذا كان مبعنى: فراقي 
 ول القامة.  ه يف طق  أي: فاقس(134)العّطا م عمميري(

 ومنه قول الشاعر:  
 ختررررَ  بقسر نيّ هيررررا بيرمليررررري ألاكسررررةٍ   

 
 وتيْطررومل بِظْلفسّ هررا إذا الغمص ررام طسالسهررا   

 
 

 . (135)أي: طاو ا فلم تنله

  وإمنرا  (136)واملعاني املتقدمة ترجع إىل أصل واحد يدل على فًل وامتداد يف الشريت 
 متعلقات الفعل فّها.   تنوّع التعطري عنها لتنّوع

 عديا:  -13

ى  حنرو: عردا   رييكون هها الفعل الزما   ومتعديا : فّكون الزمرا : إذا كران مبعنرى: جير    
 ى.  ريالفر م وغريه عدوا   إذا جي

رق: لم. وكرها إذا كران مبعنرى اير    وكها إذا كان مبعنى  سلسم  حنو: عدا السلطانم  إذا  س
 .  قكريعدا اللّص علّي  إذا اي
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كران مبعنرى      وكرها إذا عّديا  إذا كان مبعنى جتاوز  ومنه: عدا فالٌن طوله  أي: جراوزه ويكون مت
املعاني ترجع ومجّع ما تقّدم ما فروع . (137). شيغيلي  تقول: عداني الشيتم عنك  أي: شيغيلسين

 . (138)متعلقاتها وإمنا اختلف التعطري عنها الختالفإىل أصل واحد يدّل على جتاوز يف الشيت  

  : غسمي -14

 تم مير ال  حنرو: غس يكون هها الفعل الزما   ومتعديا : فّكون الزما : إذا كان مبعنى: أشير 
 رت.  باحلاج  واجلسْفامل  أي: أشي

. (139)هرتمصير  ا   أي: عيم ر غس ر  حنو: غمر تم الشريتي  صيويكون متعديا  إذا كان مبعنى: عي
 غريه  ومرا املواضرع املسرتعالة    أصل هها املعنى يدّل على نيخ سمل شيٍت بشييت  ثم يمس تعالم إىل

 . (140)غسمي تم باحلاج 

 فسجير:  -15

ب وألاب  حنرو:  هييكون هها الفعل الزما   ومتعديا : فّكون الزما : إذا كان مبعنرى: كسر  
 .  ب وألابيهيولا   أي: كسجمر الرجلم فقجيفس

 . (141)يتهرا   أي: أجرج تم املاتي فسر جيى  حنو: فسريويكون متعّديا  إذا كان مبعنى: أج 

ثمَّ وأصل ههه املعاني وغريها إمنا يرجع إىل أصل واحد يدّل على التفسّتح يف الّشيت  )
ثرم    ولهلك مسِّي الكسِهب فجرولا  ل كثمر هها حتَّى صال االنطعاثم والتفتُّح يف املعاصي فقجولا 

 . (142)(كثمر هها حتَّى مسِّي كلُّ مائٍل عا احللِّ فاجرا 

 فسصيل:  -16

ل صير   حنرو: فس مرا القًرات  عل الزما   ومتعديا : فّكون الزمرا : إذا كران   يكون هها الف

}وَََّ كان فَرَاََ ف اَّْريفاريُ     ج  ومنره قولره تعراىل:    رياحلاكم بني اخلصمني. وكها إذا كان مبعنرى: خير  
 جت.  ري  أي: خي٩٤يواف: 
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ه. تمر ْل: أزيال   أيص ر لتم الفصّلي عا أّمره فس صيويكون متعّديا  إذا كان مبعنى أزال  حنو: فس
 . (143)هت ميطست املرأةق ولديها  أي: فسلسصي  يقال: فسميطسوكها إذا كان مبعنى: فس

ل  وإذا ص ر ل: يكون الزما  وواقعا   وإذا كان واقعا  فمصردله الفس صيفس: )فساألزهريقال 
 . (144)ول(صمكان الزما  فمصدله الفق

 . (145)  الشيت ما الشيت وإبانته عنهواملعاني املتقدمة إمنا ترجع إىل أصل واحد يدل على متّّ

 قسطس :  -17

  يطسر   حنرو: قس سيطييكون هها الفعل الزما   ومتعديا : فّكون الزما : إذا كان مبعنرى: عير  
 .  سيطيقطوبا   أي: عي

وكها إذا كران    تهج  يتم الشرابي  أي: ميط طس  حنو: قسجي يويكون متعّديا  إذا كان مبعنى: مي
 . (146)هتمع طسطتم الشيتي  أي: قسْط  حنو: قسعيطسمبعنى: قس

وأصلم معنى القسْطِ  يدّل على اجلسم ع  ومنه تيْقِطّ  اجلسطني وهو العطمو   ومنه قسطسر ي  
الّشرابي  وهو م جه  وامل جم مجع  أما قسطس ي مبعا قسطسع فلّس ما هها الطراب كمرا يررى ابرا     

ًي ي  . (147)فال   وإمنا دخله باألبدال  وإمنا أصله قس

 ف: كسني -18

عا  تمْفنيل  حنو: كسدييكون هها الفعل الزما   ومتعديا : فّكون الزما : إذا كان مبعنى: عي
 : (148)عنه  ومنه قول القطامّي تمْلدييت  أي: عيالّش

 فسصيرررالقوا وصمرررْلنا واّتقسو نيرررا ِبميررراكرٍ 
 

 لررّيع لسمي مررا فّنررا عررا الطّررعمل كسرراِنفم    
 
 

 عا الطّع.   ٌلاِدأي: عي

. (149)هتمر ْظِففرا   أي: حي ن تم الشريتي كس ْفر ني  حنرو: كس ظسِفر إذا كان مبعنى: حي ويكون متعدّيا 
  وال خيفى أّن الّست ري على الّشيت قد يمصاحطه (150)وأصل املعنّني أصل واحد يدّل على الّست رمل

 مٌّل عا ِجهيِته. 



 وأثره يف العمل النحوّي املعنى اللغوّي 

 م القرى لعلوم اللغات وآدابهاجامعة أجملة                                                          274

 هيري :  -19

  سري  ومنره: هير  ايْفسير س يكون هها الفعل الزما   ومتعديا : فّكون الزما : إذا كان مبعنى 
 .    وخّل س سسيْفطا   أي: اير الرجلم يف كالمه هي

قا  عنّفرا . وكرها     الثوبي  أي: مّ قه مي  سريويكون متعّديا  إذا كان مبعنى: مّ ق  ومنه: هي
 . (151)فّه ايعيطا   إذا طسر ضي فالن ييه رملطقه هير الرجلم ِع  س  حنو: هريايعيإذا كان مبعنى طس

  وال خيفرى أّن مرا لروازم هرها     (152)أن  يدّل على اختصرام وتشرامت  أصل هها الفعل 
 املعنى الّطعا والّسْفسيطسةق والّتم يل.  

 هيمي ي:  -20

  يمير   ومنره: هي  يويا ر يكون هها الفعل الزما   ومتعديا : فّكون الزما : إذا كان مبعنى وي
 بواوااه يف القل .  ّطانمالّش

 طته يف غري وجهه. منه: هم تم الرجلي  إذا ِع  وابيويكون متعديا  إذا كان مبعنى: عي
  ومنره  (153)هتمر صيه أو عيحركتم يتيالّش تم  مي  حنو: هيريصيوكها إذا كان مبعنى: حّرك وعي

 : وميا  هيمي  نيا لأايهم تيهيّشميا(154)لؤبة قول
ًيررغي     أصررلم ا مرر  أن  يرردّل علررى ضيررغ ٍ  وعيص ررٍر  ومنرره ا سم رر م يف الكررالم كأّنرره يي

 . (156)  ثّم ااتعري يف غريه  وما اجملاز هيم  م الّرجلمل يف قفاه(155)فياحلر 

 .املعنى اللغوي يف تعدد املفاعيلأثر املبحث الثالث: 
ه مما يتعدى إىل مفعولني أصرلهما املطتردأ   فه النحاة على أّنضرب ما أفعال العربّة صّن

هه األفعال يدل على الرّقني   واخلرب  واملعاني اليت جتمع أفعال هها الطاب ثالثة  صنف ما ه
على التحويل  وهي بههه املعاني تنص  املفعولني   على الظّا  وثالث يدّل وصنف ثان يدّل

أفعراال  أخررى  را     عا هها الطاب فتكروني  صرفيتم ولكا تلك األفعال ذاتها هروفها ميكا أن 
ا صرفت عرا معناهرا   عملها النحوي اخلاا املخالف لعملها يف باب األفعال النااخة  إذا م

 يف هها الطاب.  
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يقول الكّشي: ) ّا وأخواتها: إذا أفدن تصول الشيت على صرفة عملرا النصر  يف    
 .  (157)املطتدأ واخلرب  و ا معان أخر فال تتجاوز إذ ذاك مفعوال  واحدا (

ويف السطول القادمة تفصّل لعمل تلك األفعال تطعا  للمعاني اليت تدّل علّها  فنراهرا  
متعديرة إىل مفعرول واحردة  وترالة متعديرة إىل مفعرولني  وترالة جنردها أفعراال  الزمرة           تالة 

   وحروف الفعل ذاتها ولكّا املعنى خمتلف.  (158)قاصرة

 .الصنف األول: أفعال اليقني

 وما أشهر أفعال هها الطاب اليت يتًح فّها تنوع العمل لتنوع املعنى ما يأتي:  

  .أواًل: علم

ى معاٍن متنوعة  وتطعا  ملعناه يكون عمله فّمرا يرأتي بعرده  ومرا     فعل مشكك يدّل عل
 ههه املعاني:  

 معنى )عرف(:   (1

متعرّد   وهو بهها املعنرى فعرلٌ  ل ألنها مبعنى عيريفي  ويسمّه بعض النحاة بعلم العرفانّّة
ذلك    فمالملاألّو ميْلفت ال تريد إاّل ِعريلت مبن لة عيِم. قال اّطويه: )وقد يكون عي(159)لواحٍد

}وَآخَاَِ ََّ ِّفاَّ     وقرال ارطحانه:   ٦٥الطقرة: }وَََّقَدْ عََف ْتوُِ اََّّذف ََّ اعْتَدَواْ ِّفنكوِْ ففي اَّسكاحْ ف   قوله تعاىل: 

ِِْ الَ مرَيََْ ُ وََُُِ اََُِّّ  رَيََْ َُُاِْ      فهري ههنرا مبن لرة عرفرت كمرا كانرت لأيرت علرى         ٦٠األنفرال:  هُووَف
 . (160)وجهني(

ِ ن         اىل: ومنه أيًا  قوله تع ْْ ََ ُا َن اَا ِْ اَل َمرْي َانمفكو َوَِّك َُطوا ِن  ََهَكوِ ِّناَّ  ََخْا  ُِ   78النحرل: }َواََّّا
فر)شّئا (: منصوب على وجهني  أحردهما: أن يكرون منصروبا  علرى املصردل  والتقردير: ال       
تعلمون علما   والثاني: أن يكون منصوبا ل ألنه مفعول )تعملون(  وتعلمون مبعنى )تعرفون( 

 .  (161)صال على مفعول واحدلالقت
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 معنى )الّقني(:   (2

وهو بهها املعنى ما األفعال النااخة اليت تنصر  املطتردأ واخلررب مفعرولني  ويسرمّه      

}فَاِِنْ    وما هها املعنرى  قولره تعراىل:    (162)ة متّّ ا   ا عا العرفانّّةالّقّنّّ ميِلبعض النحاة  بعي

   .١٠املمتحنة: عََف ْتو ُ نَُّك ُُِِّّّْفنَنت{  

ويطدو أن العالقة بني معنّي )عيِلم( هو التدلج ما اسدلاك العام إىل اسدلاك اخلاا  
فإن  كان إدلاك املعلوم وحتصّله إمجاال  ذاتا  أو معنى كان متعرديا  إىل مفعرول واحرد  وكانرت     
عيِلررمي عرفانّّررة كمررا عّطررر النحرراةق  وهررو واضررح يف الشررواهد املتقدمررة  وإن  تعّلررل اسدلاكق   

لتحصّلم بصفة خاصة يف املعلوم  كان الفعل متعديا  ملفعولني اثنني  أو ما: املعلروم مطلقرا    وا
ذاتّا أو معنى  وهو الًمري العائد علرى النسرات يف الشراهد املتقردم )عِلمتمروهّا(  والثراني:       
 الصفة اخلاصة اليت أدلكتها يف املعلوم العاّم  وألدتي الّتنصرّصي علّهرا  وهري صرفة اسميران     

)املؤمنات( يف الشاهد املتقدم  وهها يقتًي الكاب  املعنوي بني املفعولنيل إذ املفعرول الثراني   
)املؤمنات( هو املفعول األول يف املعنى  كمرا كران اخلررب هرو املطتردأ يف املعنرى يف مثرل هرها         

أعرّم   الككّ   كما يقتًي أن  يكون املفعول األول أعّم مطلقا  ما املفعول الثرانيل والنسرات  
 ما املؤمنات.  

 معنى )مشقوق الشفة(:  (3

وهرو بهرها   فهرو كالعالمرة    يقال: عيِلمي عمْلمية  فهو أع لسمم  أي: مشقوق الشرفة العلّرا    
 : (164)قال عنكة   ومنه(163)املعنى فعل الزم

 غاِنّيرررٍة تيريْكرررتم ممجيرررّدال    وحيِلّرررلمل
 

 تيم كقرررو فسرمليصيرررتمهم كسِشرررد قمل األسع لسرررممل  
 
 

جع هها املعنرى  الرهي هرو العالمرة  هرو األصرل املرادي ملرادة )عيِلرمي(          ويطدو أن مر
العني والالم واملّم أصٌل صحّح واحرد  يردلُّ علرى أثيرٍر بالشريت      املعنوية  قال ابا فال : )

 . (165)(والعالمة العيلسممل اجلهل  وقّااه قّا م والِعْلم: نقّضم...   يتمَّّ م به عا غريه
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 اليت يدل عليها هذا الفعل. من املعاني ثانيًا: درى: 

 معنى )ختل(: (1
  وهو بهها املعنى ممرا يتعردى   يف بعض املواضع معنى )خيتيلي( )دلى( على الفعل يدل

إىل مفعول واحد  قال ابا مالك: )ويقال: دلى الرهئ م الصرّدي: إذا اارتخفى لره لّفكاره       
 . (166) فتتعدى إىل مفعول واحد  وإلّه أشرت بقولي: ال خلست ٍل(

 نى )علم(: مع (2
  فّتعردى إىل مفعرولني  وهرها مرهه  مجرع مرا       ميِلر عنرى عي مبهها الفعرل   ويستعمل

 :  (168)منهم: ابا مالك  وااتدل  ها املعنى بقول الشاعر (167)النحاة
 دململي تي الويِفيَّ العيه دي يرا عمرر وي فراْغتيِط ْ   

 
 فررررإنَّ اْغِتطياطررررا  بالويفسرررراِت حيِمّرررردم 

 
 

دهم مّمرا يتعردى هررف اجلرر  قرال أبرو حّران: )ومل يرهكر         وأنكرها املغالبة وهي عن
يف دلى  ًمني  وامفرو ق ع ذلك فلعله بالّتِمكان ام أصحابنا دلى  فّما يتعدى إىل اثنني  فإن 

الثراني   ييبرا م ة بقر   ييّدأنه يتعدى لواحد هرف اجلر حنو: ما دليرت بره  ولرهلك حرني عمر     

١٦يونس: َِّاكوِ َِِف  }وَالَ ََهْمصحوبا  بالطات  قال تعاىل: 
(169) . 

ومعنّا )دلى( وإن  بدا للسامع تطاعدم ما بّنهمال فأصلم الداللرة فّهمرا واحرٌد  وهرو:     
قصد الشيت واعتماده طلطا   قال ابا األعرابي: )تدّليت الصّدي  إذا نظرتي أيراي هرو ومل ترره    

 . (170)بعد  ودليته: خيتيْلتمه(
إىل الزمّه  فميا  قصدي الشيتي وطلطه خيتيرلي  فأصل الفعل قصد الشيت وطلطه  ثم صال 

 له لّظفر به  كما أّن ميا  قصدي األمري وطلطه أد لكسه وعيِلميه.  

 .ثالثًا: رأى

فعل مشكك يأتي ملعان  وتطعا  ملعناه يكون عمله النحوّي  وما املعاني اليت يدّل علّها 
 هها الفعل: 
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 :معنى )أبصر( (1
  وهو   أي يكون ما أفعال احلواّ ريصيا الفعل معنى أب ما املعاني اليت يدّل علّها هه

 . قال ابا مالك: )ويقال: لأيرتم (171)عندئه ما األفعال املتعدية لواحد كسائر أفعال احلوا 
 . (172)ه(مبعنى أبصرتم الشيتي

: قرال مكري   ٩١هرود:  }وَإِوَّن ََّنَََاكَ ففْنَن ضَريفْف ن  وهها املعنى هو الوجه يف قوله تعاىل: 
 . (173): )قوله: )ضعّفا ( حال ما الكاف يف )نراك(ل ألنه ما لؤية العني(سّيالقّ

  :معنى )اعتقد( (2
وقد يدل هها الفعرل علرى معنرى اعتقرد  تقرول: لأى أبرو حنّفرة حرّل كرها  ولأى          
الشافعي حرمته  أي: ذه  أبو حنّفة إىل حل كها  وذه  الشافعي إىل حرمتره  وهرو بهرها    

تلف فّها النحاة  فمهه  الفالاي وابا مالك أنهرا مرا األفعرال    املعنى ما األفعال اليت اخ
 . (174)املتعدية إىل واحد  وعند غريهما مما يتعدى إىل مفعولني

قال أبو حّان يف شرحه على تسهّل ابا مالك: )وما ذه  إلّه املصرنف مرا أّن لأى   
نهرا تتعردى إىل   إذا كان مبعنى اعتقد يتعدى إىل واحد هو مهه  الفالاّي  وذه  غرريه إىل أ 

 اثنني  وجات يف كالم العرب ما يدل على ذلك  قال الشاعر:  
 لأى الّنا ي إاّل ميا  لأى ِمث لي ليأِيِه

 
  (175)(املسخيرالملجمل  قسص ردي  تيرّراِكنيي  خيويالجي 

  
 

 :معنى )علم أو  ّا( (3
  قرال أبرو حّران يف    (176)وهو بههيا املعنّني ما نوااِ االبتدات فّنصرطهما مفعرولني  

ومبعنى  ّا قال: يقال: )إنهم يرونه بعّردا     ميِلالناصطة لالمسني: )ولأى مبعنى عي (لأى)ن بّا
 . (177)أي: يظّنونه  ونعلمه( (٧-٦)املعالج:  ونراه قريطا (

 : (178)وما األول قول الشاعر
 لأيررررتم اهللس أكررررربي كررررلِّ شيرررري تٍ  

 
 ممحيافسظسرررررة  وأْكثيرررررريهمم جمنمرررررودا   
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الداللة علرى العلرم  وهرو املناار  ملعنرى الرؤيرة  فنراتج         ويطدو أن أصل املعنى هو
الرؤية الطصرية علٌم يقّيّن  ثم نقل هها العلم الّقّيّن إىل الرؤية العقلّةل ألنهرا توّلردت منهرا     
وما توّلد ما الّقني يقنٌي  وأحس  أن اآلية اليت محلها الّنحاة على معنى )الظّا( أوىل منره أن  

ألنهرم كرانوا ال   ن الكرافر هسر  نظرره يررى يروم احلسراب بعّردا ل )       تمح ميل على العلمل أل
يصّدقون به  وينكرون الطعرث بعرد املمرات  والثرواب والعقراب  فقرال: إنهرم يرونره غرري          

 . (179)(واقع

  :معنى)احلقلمّّة( (4
قال ابا مالك: )وقد أحلقت العرب لأى احلقلمّّة برر)لأى( العلمّّرة  فأدخلتهرا علرى     

 :  (180)صطتهما مفعولني  ومنه قول الشاعراملطتدأ واخلرب ون

 يمررررؤيّلققِني أبررررو حيررررنيٍش وطسْلررررلٌ 
 

 وعيّمررررررراٌل وآوملنيرررررررة  أقثيالسرررررررا    
 
 

 أقلياهمررررم لمْفقسِترررري حّتررررى إذا مررررا 
 

 تيفسرررّرى اّللّ رررلم وان خيررر يلي ان ِخ يالسرررا   
 
 

 إذا أسنيررررا كاّلررررِهي أجرررررى ِلرررروملل ٍد
 

 . (181)إىل آٍل فسلسررررم  يمررررد لملْك ِبلسالسررررا( 
 
 

الرررات وا مرر ة والّررات أصررٌل يرردلُّ علررى نظررٍر وإبصرراٍل بعررنٍي أو ابررا فررال : )قررال 
الطصررية املتعديرة إىل مفعرول واحرد أصرٌل         وإني ألزم زعما  لاجحا  أن )لأى((182)(بصرية

لررأى االعتقادية  ولأى العلمّة  ولأى احللمّة  ويشهد  ها القول العالقة املعنوية الوطّردة  
لسال  واضحا  بني ههه املعانيل فرؤية العرني نظرٌر حقّقري  ال مررات فّره       بّنها  وإني أللى تس

ولؤية االعتقاد نظٌر علمّي خاّا قد نمخيالسفم فّه  والرؤيرة الّقّنّرة نظرٌر علمرّي عراّم نمشراييعم       
 علّه  ولؤيا املنام نظٌر فكرّي ال ديخ لي ألحٍد فّه.  

  :معنى )ضربي الّرئة( (5
عنى: أصطته يف لئته  وهو بهها املعنى ما األفعرال املتعديرة إىل     واملالطائري يقال: لأيتم

 .  (183)مفعول واحد
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وأحس  أن اشكاك اللفظ فحسر  هرو الرهي أدخرل هرها املعنرى يف معراني )لأى(        
الطصريةل الختالف أصل االشتقاق بّنهما  وذلك يوج  املفالقة بّنهمرا يف املعنرى  فراألول    

 والرؤية! الطصر  أما هها الفعل فمشتل ما الرئة  وشّتان بني الرئة مشتل ما الرؤية الناجتة عا حاّاة

 .رابعًا: وجد

فعل مشكك يأتي ملعان متنوعة  وتطعا  ملعنراه يف الككّر  ارّعمل يف مفرداتره  ومرا      
 املعاني اليت يدّل علّها هها الفعل:  

  :معنى )أصيابي( (1
متعرّد   هو بهها املعنرى فعرلٌ  اب  وما املعاني اليت يدل علّها الفعل )وجد( معنى أصي

الته  أي: إىل مفعول واحد  ومصدله أيًرا : الوملج رديانم  أو الومجمرودم  يقرال: وجرد فرالن ضير       
 . (184)أصابها

 }وَوَهَادَ عفنادَنَن قَ ًِّْان    األنطرالي يف قولره تعراىل:     أبو الربكرات  وعلى هها املعنى محلها
نرت )وجردها( ههنرا مبعنرى )علرم(        فقال: )ووجدها: مبعنى )أصابها(  ولو كا86الكهف: 

لكانت اجلملة يف موضع نص ل ألنها املفعرول الثراني لرر)وجد(ل ألن )وجردتم( إذا كانرت      
 . (185)مبعنى )علمتم( تمعّدى إىل مفعولني(

  :الّقّنّّة معنى )علم( (2
فإن كان بهها املعنى عيِملي عيميلي األفعال النااخة فدخل على املطتدأ واخلررب ونصرطهما   

  وقولره تعراىل:   102األعرراف:  }وَإِن وَهَدْوَن ََكْ َََنُِْ ََّفَنسفاقف      وما ذلك قوله تعاىل: مفعولني

ْْاًَا وَََعَْظاَِ ََْهاًَا           ِف ُناَ  َخ ََّا َ  َمِجادُواُل عفناَد اَّ ْْا ٢٠امل مرل:  }وََِّن موقَدنُِّ ا َثوفوسفكِو ِّنَّْ َخ
. ومنره قرول   (186)

 :  (187)الشاعر
 وجيرررّدتمممفلّمرررا بيلسغ نيرررا األّمهيررراِت   

 
ًيرراِجعمل    بيِنرري عمِّكقررم كسررانموا ِكررريامي املس

 
 

 .  (188)ومصدل )وجد( بهها املعنى: وملج دياٌن عا األخفش  وومجموٌد عا السريايف
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  :معنى )ااتغنى( (3

  أي: فرالنٌ  ما املعاني اليت يردّل علّهرا الفعرل وجرد معنرى اارتغنى  يقرال: وجردي        
 . (189)ي مبرفوعه  ومصدله: ويج ٌد وومج ٌد وِجديٌةيكتف الزٌم ااتغنى  وهو بهها املعنى فعٌل

  :معنى )ح ن( (4

ما املعاني اليت يدل علّها الفعل وجد معنى حر ن  حنرو: وجردت علرى فرالن  أي:      
 . (190)ح نت  وهو بهها املعنى فعل الزم أيًا   ومصدله: ويج ٌد

  :معنى )حقد( (5

نى احلقد  وهرو بهرها   يقال: وجدت على آل فالن  فّدّل وجد يف هها التعطري على مع
 . (191)املعنى فعل الزٌم  ومصدله: موجدة

ويطدو أن ههه املعاني تفرقت ما أصل مادّي واحد  )فالواو  واجلّم  والدال( أصرل  
  فأصله أن  يكون متعديا  إىل شيت مرادّي  (192)واحد يدل على الشيت تلفّه  بعطالة ابا فال 

الت للعلم بره  أو لغررض إبهامره علرى     ملمو   ثم ااتغين عا مفعوله يف بعض االاتعما
السامع  فكان الزما  مبعنى )ااتغنى(ل ألّن وجد فالٌن هو مبعنى: وجد فالٌن ما يغنّره  وكرها   
األمر يف وجدي فالٌن على بين فالن  أي: وجد ما  عله ح ينا   أو حاقدا   ثم اا تمغ ين عا هرهه  

 املفاعّل للعلم بها أو لغرض إبهامها. 
يف ااتعماله يف إدلاك الهوات واملعاني  وزادوا له مفعروال  ثانّرا  إذا أليرد    ثم تواعوا 

 التنصّص على صفة خاصة يف املوجود األول ذاتا  كان أو معنى  فكانت وجد الّقّنّة. 

 الصنف الثاني: أفعال الظّن: 

 وما أشهر أفعال هها الطاب اليت يتًح فّها تنوع العمل لتنوع املعنى ما يأتي:  

 .: ظّنأواًل

أصطح هها الفعل عنوانا  علرى براب مرا أبرواب األفعرال الناارخة الناصرطة للمطتردأ         
 واخلرب  فال يكاد خيلو كتاب ما كت  النحو ما باب  ّا وأخواتها.  
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وهها الفعل مع كونه علما  على األفعال النااخة ميكا أن يعمل عمال  آخرر إذا تغّّرر   
 هها الفعل؟  قّل: على كم ضربا  يستعمل معناه  فإن 

 فاجلواب أن هها الفعل يستعمل على ثالثة أوجه  فّدّل على ثالثة معاٍن: 

 معنى )الظّا(:  (1

أحد االحتمالني على اآلخر  وهها هو املعنى املشهول  ها الفعرل  وهرو    وهو ترجّحم
 .  (193)بهها املعنى ما األفعال النااخة اليت تنص  مفعولني  هما املطتدأ واخلرب

 :  (194)لشاعرومنه قول ا
 صيررالّا احلسررر ِب  إن  شررطَّت  لسظسرى   سنين تمرركس

 
 فسعيرررَّد تي فررّميا  كسرراني عينهررا ممعيرررِّدا    

 
 

 معنى )الّقني(:  (2

فقد ولد هها الفعل يف أاالّ  عربّرة فصرّحة داالًّ علرى معنرى الرّقني  وهرو بهرها        
  ومرا  (195)أ واخلررب املعنى كسابقه ما األفعال النااخة اليت تنص  مفعولني  أصلهما املطترد 

}فَظَنُّا ا ََوََُّاِ ُِّّ َاقفريُ نَان       وقولره:  ٤٦الطقررة:  }اََّّذف ََّ  َظونُّ نَ ََوََُّاِ ََُِّّقوا  ََِّنَِاِْ     ذلك قوله تعاىل: 
 . ٥٣الكهف: 

 :  (196)ومنه قول الشاعر
 فسٌقْلررتم لسهمررم  قنُّرروا بررألفسي  ممررديّججٍ   

 
 ايرررررياتمهممم يف الفالاررررّي املسررررّردِ   

 
 

 )الّتهمة(: معنى  (3

}وََِّان    ومنه قوله تعاىل: (197)وهو بهها املعنى كسائر األفعال املتعدية إىل مفعول واحد

 . (198)  يف قراتة ما قرأ بالظات  أي: مبّتهم٢٤التكوير: نُ َ عََََ اَّْغَْْبِ َِضَنف   

ترتهم؟  قال اّطويه: )وقد  وز أن تقول:  ننتم زيردا   إذا قرال: مرا تظراُّ  أي: مرا      
 . (199)متهم( قول:  ننتم زيدا   كأنه قال: اّتهمت زيدا   وعلى هها قّل:  نني  أي:فت
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 .  (200)(وشّك  خمتلفني: يقنينيملالظات والنون أقصيّ ل صحٌّح يدلُّ على معنّيقول ابا فال : )

ويف عطالته إغفال ألصل املعنى وانتقال إىل طرفّه  فالظّا هو االعتقراد املتوار  برني    
فالقل  إن  توقف بني شّئني بال مٍّل ألحدهما فهرو شراّك  وإن  لّجرح أحرد     الّقني والشك  

 . (201)الّقني األمريا ما غري أن  يطرح اآلخر فهو  اّن  وإن  طرحه فهو غال  الظّا  وهو قريٌ  ما

  مل (202)وإني أللى أن أصل داللة فعل )الظّا( هو االخطال عا اعتقراد قلريّب خراا   
  ومل تسفل بره الشركوك مطلرغ التهمرة  وإّن اارتعماله يف هرهيا       تصعد به األدلة مطلغ الّقني

املعنّني هو توّاع إىل طريف املعنى  ما غري أن  يغادل معنراه األصرلي فّردخل فّهمرا  فلرّس      
 ) ّا( الّقّنّة مبن لة الّقني  كما أّن ) ّا( االتهامِّّة لّس مبن لة الشّك.  

د  فقولك:  ننت زيردا   يعنرى حسر     وأصل الفعل أن  يكون متعديا  إىل مفعول واح
ما ألى أّن زيدا  هو موضع  ّني  وهو الهي فقّسر باالتهام  وهو أصٌل يكاد يكون مهجولا  يف 
االاتعمال فلم تطل منه إال بقايا معجمّة  وقد غل  اارتعمال الظرّا املفّصرل  وهرو الرهي      

 اهّة الظّا وططّعته. يتعدى إىل مفعولني  أو ما يطني موضع الظّا  وثانّهما يطّّا م

 ثانيًا: َحَجا: 

هها الفعل مشكك يدل على معاٍن متنوعة  وتطعا  ملعناه يكون عملره فّمرا بعرده  وممرا     
 يدّل علّه هها الفعل: 

 معنى ) سّا(:  (1

  (203)يرد هها الفعل مبعنى ) ّا(  فّكون فعال  متعديا  ينص  املطتدأ واخلررب مفعرولني  
 :  (204)ومنه قول الشاعر

 قسد  كقن تم أح جمو أبيرا عيم رٍرو أخيرا ِثقسرةٍ    
 

 حّترررى ألسّمرررت  ِبنيرررا ييو مرررا  ممِلّمررراتم 
 
 

 ألاد: قد كنت أ ّا  فعداه إىل مفعولني هما يف األصل مطتدأ وخرب  كما يفعل بأ ّا.  
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 معنى )غسلس ي(:  (2

  (205)حدويرد هها الفعل مبعنى )غسلس ي( يف اماجاة  فّكون فعال  متعديا  إىل مفعول وا
قال الشِّ خال األزهري: )وتأتي حيجيا مبعنى غسلس ي يف اماّجة  حنو: حيجيرا زيرٌد عمررا   أي:    

 . (206)غسلسطيه يف اماّجِة(

 معنى )ليدَّ(:  (3

ويرد هها الفعل مبعنى )لّد(  فّكون فعرال  متعرديا  إىل مفعرول واحرد  حنرو: حيجيّ رتم       
 . (207)السائلي  إذا ليديد تمهم

 (: معنى )قسصيدي (4

ويرد هها الفعل مبعنى )قسصيدي(  فّكون فعال  متعديا  إىل مفعول واحد  حنرو: حجيرو تم   
 . (208)بّتي اهلل  أي: قصدته

 معنى )ويقسفي(:  (5

ابا مالك مع توّاعه يف ذكر معاني )حجا(  وقرد انفررد برهكره     ههها املعنى مل يهكرو
 :  (210)العجاج قول وأنشد علّه  (209)على التوضّح يف شرحهالشِّ خالد األزهري 

 فسهمرررررررراَّ ييع كقْفرررررررراي ِبرررررررره إذا حيجيررررررررا 
 

 
 أي: إذا وقف.  

ه قال: حيجيا الرجرلم ييح جمرو    أّن ه أخهه ما األزهري  فقد ذكر عا األصمعّيويطدو أّن
 .  (211)إذا أقام باملكان وثطت  وااتدل برج  العجاج املتقدم

 معنى )اياقي(:  (6

 متعديا إىل مفعول واحرد  حنرو: حيجيرو تم    ويرد هها الفعل مبعنى )اياقي(  فّكون فعال 
 . (212)اسبلي  أي: امْقتمهيا
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 معنى )كستيمي(:  (7
ويرد هها الفعل مبعنى )كستيمي(  فّكون فعال  متعديا  إىل مفعرول واحرد  حنرو: حيجيرو تم     

. قال األزهرّي: )وقال ابا هانئ: قال أبو زيد: حجا اره ييح جمروه   (213)احلديثي  أي: كستيم تمهم
كتمه...   ويف نوادل األعراب: ال حماجاة عنردي يف كرها وال مكافرأة  أي: ال كتمران لره       إذا

 . (214)عندي وال اك(

 معنى )حيِفظس(:  (8
ويرد هها الفعل مبعنى )حيِفظس(  فّكون فعال  متعديا  إىل مفعول واحد  حنرو: حيجيرو تم   

 . (215)احلديثي  أي: حيِفْظتمهم
 .  (216)شّئا ( شّئا   وما هيجيو تم منه شّئا   أي: ما حيِفْظتم منه وقال الكسائّي: )ما حيجيو تم منه

 معنى )بيِخلي(:  (9
 . (217)ويرد هها الفعل مبعنى )بيِخلي(  فّكون فعال  الزما   حنو: حيجيا مباله  أي: بيِخلطه

وههه املعاني املتنوعة للفعل )حجا( قرد تلّطرف ابرام فرال  يف إلجاعهرا إىل أصرلني       
إطافررة الشرريت بالشرريت ومالزمترره  والثرراني: القصررد والتعّمررد  ثررم قررال:  متقررالبني  األّول

  أي أن التقالب بّنهما ميكا أن يعود به ما نظرر  (218))والقّا  فّهما ملا نظر قّا  واحد(
 نظرة تأّمل إىل أصل واحد.

 ثالثًا: َحِسَب: 

املعراني   هها الفعل مشكك بني معاٍن  وتطعا  ملعناه ينس  له ما يستحل ما عمل  وما
 اليت يدل علّها هها الفعل: 

 معنى )الظّا أو الّقني(:   (1

يدّل هها الفعل على معنى الظّا أو الّقني  فّكون ما األفعال الناارِ الريت تنصر     
}اََّّاذف ََّ ضَاََّ     كقوله تعراىل (219)املطتدأ واخلرب مفعولني  وحيِس ي: أكثر ااتعما ا يف غري املتّقا
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} َ ْمَ  َحْريَا وَُُِ    وقول تعاىل: ١٠٤الكهف: اَّدُّوَْْن وَنُِْ  َتْسَحُ نَ ََوََُِّْ  ُتْسفنُ نَ صُنْريًن   سَريَُُِْْْ ففي اَّْتََْنٍف
 . ١٨اجملادلة: اَََُِّّ هَ فْريًن فََْتَْففو نَ ََُِّ كَ َن  َتَْففو نَ ََّكوِْ وَ َتْسَحُ نَ ََوََُِّْ عََََ اَيْء{  

 :  (220)ومنه قول الشاعر
ًيرراتي شيررح مية   ويكقّنررا حيِسررط    نيا كقررلَّ بيّ 

 
 لّيرررراِليي القسّ نيررررا جمررررهيامي وِحم ّيرررررا 

 
 

 : (222)  ومنه لطّد(221)ويقّل ااتعما ا يف املتّّقا
 حيِسط تم الّتقسرى واحلسم ردي خيّ رري ِتجيراليةٍ    

 
 ليبياحررا  إذا مررا املسررر تم أص ررطيحي ثياومليررا      

 
 

 : (223)وقول النمر با تيو ل 
 كقن ررتم حيِسررط تمِنيشيررهملد تم وفرراتموِني و

 
 فسِقررررريا  إىل أن  ييش ررررهيدموا وتيغيُِّطرررري  

 
 

  كّل معنرى علرى   ٧١املائدة: }وََِسفحُ اْ ََالَّ مَكو نَ ففتْنَاٌ{   ومما اتمل املعنّني قوله تعاىل: 
 قراتة اطعّّة مشهولة: 

ففي قراتة ما نص  )تكرون(  فرإّن حسر  مبعنرى الظرّا والشرّك  و)أن ( مصردلية        
 . (224)للمًالعناصطة 

  فإّن حس  مبعنى العلم والّقني  و)أن ( املخففة مرا  (225) ويف قراتة ما لفع )تكون(
الثقّلة  وامسها مًمر معها  و)تكرون( يف موضرع خررب )أن ( املخففرةل ألن )أن ( للتأكّرد       

 . (226)والتأكّد ال  وز إال مع الّقني  إذ هو نظريه وعديله
  فاألصرل أن  (227)ل ملعنى احلساب  الرهي هرو العردّ   وههان املعنّان يعودان يف األص

يكون خالّا  ما معنى الظّا  والّقني  فهما كالطرفني له  فإذا زدت يف حسابك لألمر وصرل  
 إىل الّقني  ومتى ضيعمف حسابك لألمر وصل إىل الظّا.  

 معنى )امحّر وابّّض(:  (2

لّشقرة  وهو بهرها املعنرى   يدّل هها الفعل على تغّّر يف اللون إىل احلمرة والطّاض أو ا
ما األفعال الالزمة اليت تكتفري مبرفوعهرا  فّقرال: حيِسر ي الّرجرل  إذا امحرّر لونره وابرّّض         

 . (228)كالربا  وكها إذا كان ذا شقرة
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وقد يكون تغّّر اللون ما لوازم احلسطان الطعّدة  فاملرت الهي قد ي يد يف حتسرطه ألمرر   
 خمّف.   ّطدو أثر ذلك يف وجهه  كاألثر الهي ادثه موقففيقلقه  وقد يتولد عنده خوف ي عجه 

 .رابعًا: َخاَل

 فعٌل مشكك ملعاٍن  ولكّل معنى عمٌل خيّصه  وما املعاني اليت يدّل علّها هها الفعل:  

 معنى )الظّا أو الّقني(:  (1

  وأكثرر  (229)وهو بهها املعنى ما األفعال النااخة اليت تنص  املطتدأ واخلرب مفعرولني 
 :  (230)ما ا يف غري املتّّقا  ومنه قول الشاعرااتع

ًمرضمل الّطرر في ذيا هيررو ى    أخيالقركس   إن  لسرم  تيغ 
 

 ييسموممكس مرا ال يمس رتيطساعم مراي الويج ردِ     
 
 

 : (231)وقد تستعمل يف معنى الّقني  ومنه قول طرفة
 إذا الّنا م قسالوا ميا  فست رى ِخْلرتم أّنِنري   

 
 أتيطيّلرررد عمِنّرررتم فسلسرررم  أْكسيرررل  ولسرررم  

 
 

 : (232)وقول اآلخر
 ديعيرراِني العيررهياليى عيّمهمررّا وِخْلتمِنرري  

 
 ِلرريي اا ررٌم فسررال أقد عيررى برره وهررو أّولم  

 
 

 معنى )نيظسري(:  (2

 :  (234)  ومنه قول الشاعر(233)وهو بهها املعنى ما األفعال املتعدية إىل مفعول واحد
 فسظسْلررتم لسررديى الطيّ ررِت العيِتّررلمل أسخيّ لقررهم 

 
 ايي ممش رررتياقسانمل لسرررهم ألملقسرررانمل  وِمْطررروي 

 
 

 أي أنظر إلّه. 

 معنى )عيِج ي أو تيكّطري(:  (3

  قرال الشرِّ خالرد    (235)وهو بهها املعنى ما األفعال الالزمة اليت تكتفري مبرفوعهرا  
 . (236)بنفسه( يقال: خيال الّرجل  تكّطر وأع ِج ي: )وتأتي خال للعمج ِ   األزهرّي
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 معنى ) سلسعي(:  (4
  أي: عنى ما األفعال الالزمة اليت تكتفي مبرفوعها  يقال: خرال الفرر م  وهو بهها امل

 . (237)يف مشّته  يمي لع  وغس
أصل الفعل )خال( أن  يدّل على حركة يف تلّون  وأصله ما يتخّله اسنسان يف منامرهل  

مرا    وال بمع دي يف التطا  معنى الظّا والرّقني والنظرر بفكرر اسنسران و    (238)ألّنه يتشطه ويتلّون
يتخّّله  والتطا  حركة املتكرب والظالع باخلّال غري الثابرت  ملرا بّنهمرا مرا مناارطة التحررك       

 اخلاا وعدم االاتقرال.  

 .خامسًا: زعم

 الفعل:   هها الفعل مشكك بني معان  وتطعا  ملعناه يكون عمله فّما بعده  وما معاني هها

 معنى )قسالي(:  (1
  (239)بهرها املعنرى فعرل متعرٍد ملفعرول واحرد      يدل هها الفعل على معنى)قال(  وهو 

 : (240)كقول أبي زمبيّ د الطائّي
 يا لسه في نيْفِسي إن  كسراني اّلرهي زيعيممروا   

 
 حيّقرررا  وميررراذا ييررررمّد الّيرررو مي تيْلهملّ ِفررري 

 
 

  ونقرل عنره أنره    ابا منظرول كان الهي قالوه حّقا   نص علّه ابا بري  وأيده  أي: إن 
لبّعة ال اتمل اوى الًرمان  وبّرت أبري زمبيّ رد ال اتمرل اروى       قال: )بّت عمر با أبي 

 . (241)القول(

 معنى ) ّا(:  (2
يدل هها الفعل على معنى) ّا(  وهو بهها املعنى ما األفعال النااخة الريت تنصر    

 . (242)املطتدأ واخلرب مفعولني

 :  (243)ومنه قول الشاعر
 ٍِ  زيعيميت ِنررري شيرررّ خا  ولسس رررتم ِبشيرررّ 

 
ّ طرررا  إّنميرررا الّشرررّ     ِم ميرررا  ييرررِدبُّ ديِب
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 }ََعَاَِ اََّّاذف ََّ كَفَاَُوا ََن ََّّاَّ  ُحرْيَ وا ا      واألكثر تعّدي زعم إىل أن وصرلتها  حنرو قولره تعراىل:     

 .  ٧التغابا: 

 : (244)وقول كثّّر
 ويقسررد  زيعيميررت  أسّنرري تيغيّّررر تم بيع ررديها  

 
 وميرررا  ذا اّلرررهي يرررا عيرررّ  ال ييتيغيّّررررم 

 
ها ابا مالك االعتقادية فقرال: )ومرا أخروات حجرا الظنّرة زعرم       اوزعم الظّنّة مّس 

 : (245)االعتقادية  كقول الشاعر
 فررإن  تي  عمِمِّنرري كقن ررتم أج هيررلم ِفررّ كقمم 

 
 فررإّني شيررريي تم احِلْلررمي بيع ررديِك باجلسه ررلمل 

 
 . (246) ومصدل زعم ههه: زيع ٌم  وزمع ٌم  وزملع ٌم( 

 معنى )كسفسلي أو ضيمياي(:  (3

)كفل أو ضيمياي(  وهو بهها املعنى فعرل متعرٍد إىل مفعرول     الفعل على معنىيدل هها 

 چڦ  ڦ  ڄچ    ويف التن يررل:(247)واحررد  حنررو: زعمررت زيرردا   أي: كفلترره وضررمنته  

 . (248) (  ويف احلديث: )الديا مقًي  وال عّم غالم(72)يواف: 

 : (249)ومنه قول عمر با أبي لبّعة
 اققْلرررتم كسّفررري لرررِك ليه رررٌا بالّرضيررر

 
 واز عمِمري يررا ِهن رردم قسالسرت  قسررد  ويجيرر    

 
 

 معنى )ليأس ي(:  (4

يدل هها الفعل على معنى)ليأس ي( با م  وتركره  حنرو: زعرم زيرٌد  إذا لأ   ومنره:      

زعّم القوم هو فالن  أي: لئّسهم وهو بهها املعنى فعرل متعرٍد لواحرد ترالة بنفسره  وترالة       

 . (250)باحلرف
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 معنى )ايميا أو هي يل(:  (5

ل هها الفعل على معنى)ايرميا أو هير يل(  يقرال: زعمرت الشراة  مبعنرى: مسنرت        يد
 . (251)وه لت  وهو بهها املعنى فعل الزٌم يكتفي مبرفوعه

وههه املعاني املتنوعة للفعل زعم ميكا أن  ترجع إىل أصرلني خمرتلفني  األول: القرول    
 . (252)ما غري صّحة وال يقني  والثاني: التكّفل بالشيت

  .عّد سادسًا:

 ذكر الّنحاة  ها الفعل معنّني  وتطعا   ما اّكون عمله فّما بعده  واملعنّان هما:  

 معنى )حيسي ي(:  (1

ويدل هها الفعل على معنى )حيسي ي( ما احلساب  أي: العّد الهي يمرراد بره إحصراتم    
أي: حيسيرط تمه     حنرو: عرديد تم املسرالي    (253)املعدوِد  وهو بهها املعنى مما يتعّدى إىل مفعول واحد

 : (254)أح سمطمه  وخمّرج علّه قولم جرير
ًيرل ميج رِدكقم      تيعمّدوني عيْقرري الّنّ رِ  أسْف

 
 بيِنرري ضيررو طسرى لسررو ال الكسِمرريَّ املققسّنعيررا 

 
 

 على أن )أفًلي جمِدكم( بدٌل ما )عقري الّنِّ (. 

ّل فقرال:  ويف هها الطّت ختر ات أقخير  ااتوفاها أبرو حّران يف شررحه علرى التسره     
 )وقال بعض أصحابنا: وزاد فّها بعض النحويني عيّد  وجعل ما ذلك:  

ًيرل ميج رِدكقم      تيعمّدوني عيْقرري الّنّ رِ  أسْف
 

 بيِنرري ضيررو طسرى لسررو ال الكسِمرريَّ املققسّنعيررا 
 
 

وال حّجة يف ذلكل الحتمرال أن يكرون )أفًرل جمردكم( بردال  مرا )عقرر الّنّر (          
 راد به إحصات املعدود  كما يقال: فال يعّد لنفسه آبات  كراما .  وتعّدون ما العّد الهي ي

وقال أيًا :  وز أن جتعل تعّدون يف الطّت مبعنى: حتسيرطون  علرى طريرل التًرمنيل     
ألنه إذا حِس  عقر الّنّ  يف مآثره وجمده  فقد حس  ذلك جمدا   فًرّما عرّد  الريت للعردد     

 الشعر.   م مفعوال  ثانّا  على التًمني  وهو جائ  يفمعنى حِس  اليت للظّا  فّكون أفًل جمدك
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وقال أيًا : أفًل جمدكم نعت لعقر الّنّ   وعّد مبعنى حسي   كأنره قرال: حتسمرطون    
 . (255) عقر الّنّ  الهي هو أفًل جمدكم مّما تفخرون به(

 معنى ) سّا(:  (2

رب مفعرولني.  وهو بهها املعنى ما األفعال املتعدية النااخة الريت تنصر  املطتردأ واخلر    
وهها املعنى مّما فّه خالف بني النحراة فمرهه  أكثرر الطصررية إنكراله  ومرهه  الكروفّني        
وبعض الطصرية أنه ما أفعال هها الطاب  وهو اختّرال ابرا مالرك  وأبري احلسرني برا أبري        

 . (257)وقّل: هو مبعنى  ّا بالتًمني  أو ما حِس  الشيتي وعّده جمدا  واؤددا (  256)الربّع

ابا هشام فّما نقله عنه أبو حّّان: )قالت اجلماعة ال يصح أن يتعّدى )عيرّد( إىل   وقال
 : (259). وما أثطته جعل منه قول النعمان(258)اثنني ال لغة وال ااتعماال (

 فسال تيع دمِد املسرو لسى شيررملي كسكس يف الِغنيرى   
 

 ولسِكّنميررا املسررو ىل شيرررملي كسكس يف العمررد ممل   
 
 

 : (260)وقول اسيادّي
 لسرررا أسعمررردُّ اسْقتيرررالي عمرررد ما  ولسِكرررا  

 
 فسْقررردم ميرررا  قسرررد  لمزملئ تمرررهم اسع رررديامم   

 
  وهرها واضرح   (261)إن العني والدال أصل صحّح واحد ال خيلو ما العّد واسحصات 

 يف معنى )حس (  ثم إّن العّد قد يكون ذهنّا  فّتًّما معنى احلسطان والظّا.  

 الصنف الثالث: أفعال التحويل: 

 وما أشهر أفعال هها الطاب اليت يتًح فّها تنوع العمل لتنوع املعنى ما يأتي:  

 أواًل: صّير: 

فعل مشكك يدل على معان  وتطعا ملعانّه يكون عمله فّما بعرده  ومرا املعراني الريت     
 يدل علّها هها الفعل:  
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 معنى )التحويل(:  (1

  ومنره  (262)واخلررب مفعرولني  وهو بهها املعنى ما األفعال النااخة اليت تنص  املطتدأ 
 : (263)قول لؤبة

 فسصمرررررررِّّرموا ِمث رررررررلي كسعيص رررررررٍف ميرررررررأكقول
 

 
 معنى )ان تيقسلي أو ليجيعي (:   (2

وهو بهها املعنى ممرا يتعردى إىل مفعرولني أحردهما هررف اجلرر  حنرو: صرّّرتك إىل         
 . (264)موضعك  أي: نقلتك إلّه

  .ثانيًا: اختذ

أبري علري الفالاري  أنره ممرا يتعردى إىل        يف هها الفعل خالف بني النحاة  فمرهه  
مفعولني  وإىل مفعول واحد هس  املعنى والسّاق  وذه  ابا برهان إىل أن اخته ال يتعردى  

 .  (265)إىل واحد  وأنه ال يعلمها إال تتعدى إىل اثنني  الثاني فّهما مبعنى األول

ل فّمرا بعرده    وعلى املهه  األول فالفعل مشكك يدل على معان  وتطعا  ملعنراه يعمر  
 وما املعاني اليت يدل علّها هها الفعل:  

 معنى )صّّر( أو) جيعيل( املصّّرة:   (1

  ومنره  (266)وهو بهها املعنى ما األفعال النااخة اليت تنص  املطتدأ واخلررب مفعرولني  

ذَ اََّّاُِ إَِْااََانفَِْ  }وَامَّخَاا  وقولرره تعرراىل: ٢٣اجلاثّررة: }ََفَََََ ْا َ َِّااَِّ امَّخَاذَ إََََِّااُِ نَا َاالُ     قولرره تعرراىل: 

 . ١٢٥النسات: خََفَْ  

  إذ قرال يف االلتشراف:   ابرا أبري الربّرع   وعطالة جعل املصّّرة نقلها أبرو حّران عرا    

١املمتحنة:  (ٻ ٻ پ پ پ))ومبعنى جعل املصّّرة  
(267) . 
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 معنى )الكسس  (:  (2
فعولني ما مل يفرد    إذ نقل أّن اخته مّما يتعدى ملالسمني احلليبوهها املعنى اجلامع ذكره 

فاملعنى اجلامع هو املالبسة  ويمدّل على ههه املعراني اجلامعرة    ابا أبي الربّع  وعند (268)كسطا 
بألفا  متنوعة هس  املعنى املناا  للسّاق الهي ترد فّره  فترالة بالعمرل  وترالة براللطس       

پ پ پ ڀ ) وتالة بالكس   قال أبو حّان: )ويف الطسّ : اختره يتعردى إىل واحرد مبعران     

  واختررهت خامتررا   ١٧األنطّررات:  (ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ)  و ٩١املؤمنررون:  (ڀ
 . (269)أي: لطست  واختهت ماال   أي: كسطت  و مع ذلك كله معنى املالبسة(

 . ٤١العنكطوت:  }كَ َ ََِ اَّرْيَنكَحُ تف امَّخَذَتْ ََْْت ن وما ذلك أيًا قوله تعاىل: 
ّدى الثنني... وقد يتعّدى ملفعول واحد إذا كران معنراه:   قال السمني احلليب: )اخته يتع

١١٦الطقرة: }وَقَنَّو اْ امَّخَذَ اََُِّّ وَََّدًا  عمل  وجعل  حنو: 
(270) . 

وتقالب معاني اجلعل والتصّري والكس  هو الهي اّوغ التعطري عنها بلفظ واحرد يف  
 السّاقات املختلفة.  

  .ثالثًا: َجَعَل

تطعا  ملعانّه يعمل فّما بعده  وما املعراني الريت يردّل علّهرا     فعل مشكك يأتي ملعان  و
 هها الفعل: 

 معنى )خيلسلي(:  (1
قال أبو حّان يف شرحه على السهّل: )ذكرر النرا  أّن مرا أقسرام جعرل أن تكرون       

ضَ وَهرَيَاََ  }اَّْتَ ْدُ َّفَِّف اََّّذفي خَََقَ اَّسك َنوَاتف وَاثَِّْمبعنى خلل  فتتعدى إىل مفعول واحد  كقوله تعاىل: 

١األنعام:  اَّظمَو َنتف وَاَّنُّا َِّ  
. وقد مًى النقل قريطا  عّد جعل يف اآلية مبعنى أوجد  وهمرا  (271)

 متقالبان.  
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. ومرا اآليرات   (272)وقال السمني: )ويكون  أي جعل  مبعنى اخللل  فّتعدى لواحد(

  َانء كواََّ اَايْء{ َِايف ََفَاََ  ُُِّّْفنُا ن       }وَهرَيََْنَان ِّفاََّ اَّْ   ها املعنى قولره تعراىل:    (273)األزهرياليت ذكرها 
 .  30األنطّات: 

   .22الطقرة: }اََّّذفي هَريَََ ََّكوُِ اثَِّْضَ ففََاان   قوله تعاىل:  وما اآليات امتملة  ها املعنى
قال السمني احلليّب: )وجعل فّها وجهان  أحدهما: أن تكرون مبعنرى صرّّر  فتتعردى     

 مفعوال  أول  و)فراشا ( مفعوال  ثانّا .  ملفعولني  فّكون )األلض( 
والثاني: أن تكون مبعنى )خلل( فتتعدى لواحرد  وهرو )األلضي(  ويكرون )فراشرا (     

 . (274)حاال (

 (:  ٧الكهف: }إِوَّن هرَيََْنَن َِّن عََََ اثَِّْضِ َِ نٌَ  ََََّّن  وقوله تعاىل: 
ن جعلته مبعنرى: صرّّرنا  وإن   قال مّكي القّسي: )قوله: )زينة   ا( مفعول ثان جلعلنا إ

جعلته مبعنى خلقنا  نصطت زينة على أنره مفعرول مرا أجلرهل ألن خلقنرا ال يتعردى إاّل إىل       
 .  (275)مفعول واحد(

  ومنره قولره تعراىل:    (276)ويدخل يف هها املعنى ما عرب عنره بعًرهم مبعنرى )أوجرد(    

 .  ١األنعام: ريَََ اَّظمَو َنتف وَاَّنُّ َِّ  }اَّْتَ ْدُ َّفَِّف اََّّذفي خَََقَ اَّسك َنوَاتف وَاثَِّْضَ وَهَ

 معنى )أْلقسى(:  (2
وما املعاني اليت يدل علّها معنى )ألقى(  وهو بهها املعنى مرا األفعرال املتعديرة إىل    

 . (277)مفعول واحد  كقو م: جعلت بعض متاعي على بعض

  ١٩الطقررة:  آَُاوفَِاِ    } َجْريََو نَ ََصْنَِريََُِْ ففيوجعل السمني احلليب ما ذلك قوله تعاىل: 
 . (278)فاجلعل عنده هنا: مبعنى اسلقات

  قرال أبرو   ٢٥األنعرام:  }وَهَريََْنَن عَََاَ قوَوا ََِِِْ ََكفنكاٌ      ومما اتمل هها املعنى قوله تعاىل: 
 . (279) حّان: )وجعل هنا اتمل أن تكون مبعنى )ألقى( فتتعلل )على( بها(
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 معنى )أو جي ي(:  (3

 يدل علّها معنى )أوج (  وهو بهها املعنى ما األفعال املتعديرة إىل  وما املعاني اليت
 . (280)مفعول واحد  كقو م: جعلتم للعامل كها

 معنى )صّّر(:  (4

  ومنره  (281)وهو بهها املعنى ما األفعال النااخة اليت تنص  املطتدأ واخلررب مفعرولني  
  وقرول تعراىل:   ٢٣الفرقران:  جَريََْنَانالُ نَحَانء ِّكن وا ًِّا     }وَقَدفِّْنَن إَََِّ َِّن عَ فَوا ا ِّفاَّْ عَ َاَ  فَ   قوله تعاىل: 

 . ٤القصص: }وَهَريَََ ََنََََْن افَْريًن   وقول تعاىل: ٧٧الصافات: }وَهَريََْنَن ُوِّن كتَُِ نُِْ اَّْحَنقف   
ل ألنهمرا  (أهلرها وشرّعا   )  يصيقال أبو الربكات األنطالي يف إعراب اآلية األخرية: )ني

  ا ات ٥القصص: }وَوَجْريََََُِْ ََِف كٌ   ألنه مبعنى )صّّر(  وكهلك: قوله تعاىل:  مفعوال )جعل(ل
 . (282)واملّم  وأئمة مفعوال )جعل(ل ألنه مبعنى )صّّر(

 : (283)ومنه قول النابغة
 وذمو الّتاجمل ِمرا  غسّسراني يين ظقررم جياِهردا     

 
 ِلّيج عيرررلي ِفّنيرررا جيرررّدنيا هرررو أا رررفسال 

 
 

 (: معنى )اع تيقسدي (5

يدّل هها الفعل على معنى اعتقد  وهو بهها املعنى ما األفعال النااخة الريت تنصر    
املطتدأ واخلرب مفعولني  قال ابا مالك: )وما أخوات حيجيا الظنّة جعرل االعتقاديرة  كقولره    

 .  (284)ي: اعتقدوهم(  أ١٩ال خرف: }وَهرَيََو ا اَّْ َََِفكٌََ اََّّذف ََّ نُِْ عفحَنهُ اََّكِْ ََِّ إِوَنث ن  تعاىل: 
 معنى ) ّا(:  (6

كقرو م: اجعرل   وترأتي مبعنرى الظرّا     )فقرال   املطالك ابا األثرري وقد ذكر هها املعنى 
 . (286)ونقله عنه ابا أبو حّان  (285)(األادي ثعلطا  واهجم علّه

وهو بهها املعنى ما األفعال النااخة اليت تنص  املطتردأ واخلررب مفعرولني  كمرا هرو      
 هي محلت علّه.  احلال يف  ّا ال
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 معنى )ايّمى(:  (7

  فأحلقره  (288)  وتابعه علرى ذلرك بعرض النحراة    (287)ذكره ابا أبي الربّع يف الطسّ 
بطاب  ّا يف العمل  فنص  به املطتدأ واخلرب مفعولني  حنو: جعلت ولدي زيدا   وجعرل مرا   

  وقرد مًرى قريطرا     ١٩ال خررف:  َِّ إِوَنث ن  }وَهرَيََو ا اَّْ َََِفكٌََ اََّّذف ََّ نُِْ عفحَنهُ اََّكِْ َذلك قوله تعاىل: 
 لأي ابا مالك يف عّد )جعل( يف ههه اآلية مبعنى )اعتقد(.  

 معنى )الّشروع(:  (8

ويدّل هها الفعل على معنى الشروع  الهي هو ج ت مرا أفعرال املقالبرة  وهرو بهرها      
اخلررب  إاّل أن   املعنى األفعال النااخة اليت تعمل عمل كان وأخواتها  فكفع املطتردأ وتنصر   

 . (289)اخلرب يف هها الطاب مجلة فعلّة
 :  (290)وما ذلك قول الشاعر

 وقسررد  جيعيْلررتم إذا مررا ققم ررتم يمث ِقلقِنرري 
 

 ثيرررو ِبي فرررأن هيضم نيه رررضي الّشرررالملِب   
 الّثِململ

 
وال خيفى التقالب املعنوي بني كل ههه املعاني مما اهل التعطري عنهرا بلفرظ واحرد يف    

 لفة.  السّاقات املخت

 رابعًا: َخَلَق: 

فعل مشكك يدل ذكر له النحاة معنّني  وتطعا   ما اختلف علمه  فتالة يتعدى الثنني  
 وتالة يتعدى لواحد:  

 معنى )صّّر( أو )جيعيل( املصّّرة:  (1

  وابرا  (291)ذه  مجاعة ما مفسري القرآن الكريم ومعربّره  مرنهم: مكري القّسري    
إىل أن خلل تتعدى إىل مفعولنيل إذا كان مبعنى صّّر   (293)  وأبو الربكات األنطالي(292)عطّة

أو جعل املصّّرة  وهو بهها املعنى ما األفعال النااخة اليت تنص  املطتردأ واخلررب مفعرولني     
ٌَ عفظَنًِّان   }ثوِك خَََقْنَن اَّنُّطْفٌََ عَََقٌَ  فَخَََقْنَان اَّْريَََقَاٌَ ُِّضْاغٌَ  فَخَََقْنَان اَّْ ُضْاغَ     وجعلوا ما ذلك قوله تعاىل: 

 .  ١٤املؤمنون: 
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وقد أنكر أبو حّان هها املهه  فقال: )وقال بعرض النرا : يصرح أن يكرون خلرل      

مرا قولره تعراىل:    }ضَاريفْف ن   مبعنى جعل  فّكسطها ذلك قوة التعدي إىل اثنني  فّكون قوله 

إىل أن خلرل يتعردى    مفعوال  ثانّا   وال أعلم حنويا  ذه  ٢٨النسات: }وَخَُفقَ اإلِوسَننُ ضَريفْف ن  
 . (294)(إىل اثنني فّكون ما هها الطاب

 معنى )اخكع أو أحدث(:  (2

املعرربني   ر بعرضم   وعّط(295)إذ اخللل يف كالم العرب ابتداع الشيت على مثال مل يسطل
عا ذلك باالخكاع واسحداث  وهرو بهرها املعنرى فعرل متعرد ملفعرول واحرد  قرال مكري          

 }ثواِك خَََقْنَان اَّنُّطْفَاٌَ عَََقَاٌ      ّّر تعردت إىل مفعرولني  حنرو:    القّسي: )وخلل إذا كانت مبعنى صر 

}خَََاقَ اَََّّاُِ     وإن كانت مبعنى اخكع وأحدث تعدت إىل مفعرول واحرد  حنرو:    14املؤمنون: 

٤٤العنكطوت:  اَّسك َنوَاتف 
(296) . 
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 اخلامتة
أن نروج    بعد ههه اجلولة املتنوعة يف كت  اسعراب والنحو  ومعراجم اللغرة  ميكرا   

 أهم النتائج اليت أافر عنها هها الطحث  وهي:  

تنوعت أاطاب تعدد املعاني يف الفعل الواحد  وقد كشرف الطحرث بعًرها  فمنهرا مرا       -1
يرجع إىل االشكاك  ومنها ما يرجع إىل التًمني  ومنها ما يرجع إىل ااتخدام الفعل يف 

يرجع إىل التواع يف املعنى  ومنهرا   لوازم معناه  ومنها ما يرجع إىل االاتعالة  ومنها ما
 ما يرجع إىل اختالف املتعلل.  

إّن فقدان داللة كان على احلدث وخلوصها لل ما اّهل فّها التنّوع ال ميّن  كما ارّهل   -2
 . القول ب يادتها يف مواضع  وإضمالها يف مواضع أخرى

التنروع  إّن داللة بعض أخوات كان على ال ما املخصوا وخلوها ما احلردث ارّهل    -3
 .  ال ميّن فّها  فجاز ااتعما ا يف أزمنة أواع مما تدّل علّه ألفا ها

إّن تقالب املعاني يف كثري ما األحّان اّهل التعطري عنها بلفظ واحد جرامع يردّل علرى     -4
 معنى مشكك بّنها.  

إّن اختالف عمل الفعل الواحد يف اّاقات متنوعة هو الهي أجلأ النحاة إىل الطحث عا  -5
 منااطة لتلك األفعال يتناا  كّل معنى مع عمله اخلاّا يف اّاقه.  معاٍن 
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 ات:ـش والتعليقـاهلوام

 . 99الططلّواي  التنطّه على األاطاب اليت أوجطت االختالف بني املسلمني: ينظر: ( 1)

 . 3/ 1السرقسطي  األفعال )التقديم(:  (2)
 . 5/ 1السرقسطي  األفعال: ( 3)
 . 192النجال  من لة املعنى يف نظرية النحو العربي:  فاطمةينظر: ( 4)
(  ذو القعردة   30( وقد كتطت يف ذلك هثا  مستقال  نشر يف جملة كلّرة الدلاارات اسارالمّة والعربّرة بردبي  العردد)      5)

 م. 2005هر=ديسمرب1426
 . 105/ 5: ة( ينظر: ابا فال     مقايّس اللغ6)

 . 283/ 3: اخلوالزمي  التخمري شرح املفصل يف صنعة اسعراب  89/ 7ابا يعّش  شرح املفصل: ينظر: ( 7)
 . 89/ 7ينظر: شرح ابا يعّش: ( 8)
األزهرري  التصرريح مبًرمون      وينظرر:  371/ 1الصطان  حاشّة على شرح األمشروني علرى ألفّرة ابرا مالرك:       (9)

 . 249/ 1: التوضّح
 . 400/ 1جلرجاني  املقتصد يف شرح اسيًاح: ا (10)

والسّوطي  همرع ا وامرع يف شررح مجرع       144/ 4: أبو حّان  والتهيّل والتكمّل يف شرح كتاب التسهّلينظر: ( 11)
 . 372/ 1  واألمشوني  شرح ألفّة ابا مالك: 369/ 1: اجلوامع

 . 341/ 1ابا مالك  شرح التسهّل:  (12)
 . 144/ 4والتكمّل يف شرح التسهّل:  أبو حّان  التهيّل (13)

  320/ 1  ج: 3( حتتمل كران أن تكرون مبعنرى صرال  ينظرر: عًرّمة  دلاارات ألارلوب القررآن الكرريم  ق:           14)
 . 411والنقّ   الفعل الناقص: 

 . 216/ 1( ينظر: السامرائي  معاني النحو: 15)
 . 333/ 1  ج: 3الوب القرآن الكريم  ق  وعًّمة  دلااات أل180/ 1( ينظر: السّوطي  همع ا وامع: 16)
 . 363/ 1( ينظر: السّوطي  همع ا وامع: 17)
 . 338/ 4( ينظر: أبو حّان  الطحر امّ : 18)

 . 329/ 1  ج: 3( ينظر: دلااات ألالوب القرآن الكريم: ق19)
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 . 218/ 1( السامرائي  معاني النحو  ج: 20)

 . 227/ 1السامرائي  معاني النحو:   و382/ 1( ينظر: السّوطي  همع ا وامع: 21)
 . 128( ينظر: العطا  با مردا   الديوان  22)

 . 211/ 1( مهه  بعض النحاة أن ال ائدة قسم قائم برأاه. ينظر: الفوزان  دلّل السالك إىل ألفّة ابا مالك: 23)
أحسرا زيردا واألكثرر علرى أن      ( مما يؤيد ذلك قول السّوطي يف ا مع: )أما كان ال ائدة فّجوز الفصل حنو ما كران 24)

 . 41 /3املاضي املنقطع أتي بكان أو املستقطل أتي بّكون(فعل التعج  يدل على املاضي املتصل باحلال  فإذا أليد 
 . 46/ 1( اّطويه  الكتاب: 25)
ل يف أبرو حّران  الترهيّل والتكمّر    و  183وا روي  األزهّرة يف علرم احلرروف:      96/ 4: املربد  املقتً ينظر: ( 26)

 . 138/ 4شرح التسهّل: 
  96/ 4  واملررربد  املقتًرر : 354/ 2  والسررريايف  شرررح كترراب اررّطويه:  47/ 1اررّطويه  الكترراب: ينظررر: ( 27)

 . 401/ 1واجلرجاني  املقتصد يف شرح اسيًاح: 
  368/ 1 والسّوطي  همع ا وامرع:   97/ 7شرح ابا يعّش:   و183ا روي  األزهّّة يف علم احلروف: ينظر: ( 28)

 . 372/ 1وشرح األمشوني: 
الردانّي   أي برفع: حسنة  على أن تكون )كان( تامة  وهي قراتة احلرمّّني: نرافع وابرا كرثري مرا السرطعة. ينظرر:       ( 29)

 . 263: التّسري يف القراتات السطع
صرل يف شرواهد اللغرة    الطّت ملقّا  العائهي  وهو ما شواهد اّطويه. ينظر: يعقوب  د. إمّل برديع  املعجرم املف  ( 30)

 . 273/ 1العربّة: 

الطّت للربّع با ضطع الف الي  ويف بعض املصادل: يمه رملممه الشتاتم. ينظر: يعقوب  املعجم املفصل يف شرواهد اللغرة   ( 31)
 . 25/ 1العربّة: 

 .  124/ 2الطّان يف غري  إعراب القرآن: :   وينظر134: األنطالي  أارال العربّةأبو الربكات  (32)
 . 249/ 1األزهري  التصريح مبًمون التوضّح: ( 33)

 . 372/ 1  وشرح األمشوني: 368/ 1ينظر: السّوطي  همع ا وامع: ( 34)
 . 130/ 4  وينظر: أبو حّان  التهيّل والتكمّل يف شرح التسهّل: 341/ 1ابا مالك  شرح التسهّل:  (35)
 . 1153/ 3ائج التحصّل يف شرح كتاب التسهّل:   وينظر: الدالئي  نت342/ 1ابا مالك  شرح التسهّل: ( 36)

 . 372/ 1  وينظر: شرح األمشوني: 368/ 1السّوطي  همع ا وامع: ( 37)
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/ 3  والدالئي  نتائج التحصّل يف شرح التسهّل: 139/ 4ينظر: أبو حّان  التهيّل والتكمّل يف شرح التسهّل: ( 38)
1153 . 

طاني. ويف لواية اللسان )كون(: ... علرى وهرم... . عجلروا. ينظرر: يعقروب       الطّت لعطد اهلل با عطد األعلى الشّ( 39)
 . 205/ 6املعجم املفصل يف شواهد اللغة العربّة: 

 . 377/ 10: األزهري  تههي  اللغةينظر: ( 40)
 ينظر: ابا منظول  لسان العرب: )كون(.  ( 41)
 . 377/ 10األزهري  تههي  اللغة: ينظر: ( 42)

  139/ 4  وأبررو حّرران  التررهيّل والتكمّررل يف شرررح التسررهّل: 341/ 1ك  شرررح التسررهّل: ابررا مالررينظررر: ( 43)
 . 372/ 1  وشرح األمشوني: 368/ 1السّوطي  همع ا وامع: و

 . 372/ 1شرح األمشوني: ( 44)
  139/ 4  وأبررو حّرران  التررهيّل والتكمّررل يف شرررح التسررهّل: 341/ 1ينظررر: ابررا مالررك  شرررح التسررهّل: ( 45)

 . 372/ 1  وشرح األمشوني: 368/ 1وطي  همع ا وامع: والسّ
 . 148/ 5( ابا فال   مقايّس اللغة: 46)

 . 237/ 1( ينظر: السامرائي  معاني النحو: 47)

 . 238/ 1  والسامرائي  معاني النحو: 103/ 7( ينظر: ابا يعّش  شرح املفصل  ج: 48)
  130/ 4ن  التررهيّل والتكمّررل يف شرررح التسررهّل:   وأبررو حّررا341/ 1ينظررر: ابررا مالررك  شرررح التسررهّل: ( 49)

 . 372 /1  وشرح األمشوني: 1/368السّوطي  همع ا وامع:   و249/ 1التوضّح: واألزهري  التصريح مبًمون 
  وابا مالك  شررح التسرهّل:   401/ 1  واجلرجاني  املقتصد يف شرح اسيًاح: 96/ 4ينظر: املربد  املقتً : ( 50)

  واألزهري  التصريح مبًمون التوضرّح:  130/ 4ان  التهيّل والتكمّل يف شرح التسهّل:   وأبو ح341ّ/ 1
1 /249 . 

 . 77الطّت للّشماخ با ضرال  ينظر: الديوان:  (51)

 . 139/ 4ينظر: أبو حّان  التهيّل والتكمّل يف شرح التسهّل: ( 52)
 . 139/ 8اللغة العربّة:  الطّت حلمّد با ثول  ينظر: يعقوب  املعجم املفصل يف شواهد( 53)
 .  139/ 4  وأبو حّان  التهيّل والتكمّل يف شرح التسهّل: 104/ 7: شرح ابا يعّش: ينظر( 54)

 . 253/ 23( اسمام أمحد  املسند: 55)
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 . 128/ 1( التربي ي  شرح ديوان أبي متام: 56)

  130/ 4يف شرررح التسررهّل:    وأبررو حّرران  التررهيّل والتكمّررل341/ 1ينظررر: ابررا مالررك  شرررح التسررهّل: ( 57)
 . 372 /1  وشرح األمشوني: 1/368السّوطي  همع ا وامع:   و249/ 1واألزهري  التصريح مبًمون التوضّح: 

 .  314/ 2: عطد الوااع با أاامة  ينظر: يعقوب  املعجم املفصل يف شواهد اللغة العربّة: هو( 58)

 . 104/ 7ينظر: شرح ابا يعّش: ( 59)
 . 7/ 4(  ج: 9214حديث لقم )كن  العمال  ولي  ( الربهان ف60)
 . 336/ 1: ( ابا الرومي  الديوان61)
  وابا مالك  شررح التسرهّل:   401/ 1  واجلرجاني  املقتصد يف شرح اسيًاح: 96/ 4ينظر: املربد  املقتً : ( 62)

مبًمون التوضرّح:     واألزهري  التصريح130/ 4  وأبو حّان  التهيّل والتكمّل يف شرح التسهّل: 341/ 1
 . 372/ 1  وشرح األمشوني: 368/ 1السّوطي  همع ا وامع:   و249/ 1

 . 125الطّت لهي الرمة  ينظر: الديوان: ( 63)
 . 140/ 4ينظر: أبو حّان  التهيّل والتكمّل يف شرح التسهّل: ( 64)
 . 236/ 1  والسامرائي  معاني النحو: 105/ 7( ابا يعّش  شرح املفصل: 65)
 . 282: فرا  احلمداني  الديوان وأب( 66)
 . 319/ 4( األعظمي  املنة الكربى: 67)
 . 38( الطّت جلهمية األبرش  كما يف ططقات فحول الشعرات: 68)
 . 236/ 1( السامرائي  معاني النحو: 69)
  140/ 4  وأبررو حّرران  التررهيّل والتكمّررل يف شرررح التسررهّل: 341/ 1ينظررر: ابررا مالررك  شرررح التسررهّل: ( 70)

 . 249 /1  واألزهري  التصريح مبًمون التوضّح: 1154/ 3شرح كتاب التسهّل: ووالدالئي  نتائج التحصّل يف 
 . 235/ 1  والسامرائي  معاني النحو: 1156/ 3( ينظر: أبو حّان  التشاف الًرب: 71)
 األلدني.   يف جملة جممع اللغة العربّة باب األفعال النااخة  وهو هث قّد النشر( الشجريي  املعنى اللغوي وأثره يف اتساع 72)
  130/ 4  وأبررو حّرران  التررهيّل والتكمّررل يف شرررح التسررهّل: 341/ 1ينظررر: ابررا مالررك  شرررح التسررهّل: ( 73)

 . 372 /1  وشرح األمشوني: 1/368والسّوطي  همع ا وامع:   249/ 1التوضّح: واألزهري  التصريح مبًمون 
 . 141/ 4التكمّل يف شرح التسهّل: ينظر: أبو حّان  التهيّل و( 74)
 . 330: امرئ القّس  الديوان (75)
 . 103/ 7شرح ابا يعّش: ( 76)
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/ 1  واألزهرري  التصرريح مبًرمون التوضرّح:     141/ 4أبو حّران  الترهيّل والتكمّرل يف شررح التسرهّل:      ينظر: ( 77)
 .  372/ 1  وشرح األمشوني: 368/ 1والسّوطي  همع ا وامع:   249

 . 1153/ 3  وينظر: الدالئي  نتائج التحصّل يف شرح كتاب التسهّل: 342/ 1مالك  شرح التسهّل:  ابا( 78)
 . 243/ 1  والسامرائي  معاني النحو: 356/ 1ينظر: السّوطي  همع ا وامع: ( 79)

وابرا    401/ 1  وينظر: اجلرجاني  املقتصد يف شرح اسيًاح: 327/ 1األزهري  التصريح مبًمون التوضّح: ( 80)
  والسرّوطي  همرع   122/ 4  وأبو حّان  التهيّل والتكمّل يف شرح التسهّل: 334/ 1مالك  شرح التسهّل: 

 . 356/ 1ا وامع: 
  وأبرو حّران    1/334  وينظرر: ابرا مالرك  شررح التسرهّل:      327/ 1األزهري  التصريح مبًمون التوضّح: ( 81)

 . 356/ 1وطي  همع ا وامع:   والس123ّ/ 4التهيّل والتكمّل يف شرح التسهّل: 
/ 1  وشررح األمشروني:   369-368/ 1السرّوطي  همرع ا وامرع:    . وينظرر:  250-249/ 1شرح التصرريح علرى التوضرّح:     (82)

372  . 
 . 273الفالاّي  احللطّات:  (83)
 .  )برح(: ( ينظر: الفريوزآبادي  القامو  امّ 84)

 . 106/ 7( ينظر: ابا يعّش  شرح املفصل: 85)

 . 257ابا اخلّا  الدمشقي  الديوان: ( 86)

  143/ 4  وأبررو حّرران  التررهيّل والتكمّررل يف شرررح التسررهّل: 342/ 1ينظررر: ابررا مالررك  شرررح التسررهّل: ( 87)
 . 249/ 1واألزهري  التصريح مبًمون التوضّح: 

 . 372/ 1  وشرح األمشوني: 369/ 1ينظر: السّوطي  همع ا وامع: ( 88)
 . 334/ 1  وابا مالك  شرح التسهّل: 330/ 14دل معنى  ينظر: األزهري  تههي  اللغة: ( وقد اهف لفظا ويق89)

 . 334/ 1( ينظر: ابا مالك  شرح التسهّل: 90)
 . 70( أبو حّان  النكت احلسان: 91)

 . 250/ 1( األزهري  التصريح مبًمون التوضّح: 92)
 . 368/ 1( ينظر: السّوطي  همع ا وامع: 93)

 . 7اني احلروف: ( ال جاجي  مع94)
 . 1159/ 3  وينظر: أبو حّان  التشاف الًرب: 77( النابغة الهبّاني  الديوان: 95)
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  143/ 4  وأبررو حّرران  التررهيّل والتكمّررل يف شرررح التسررهّل: 343/ 1ينظررر: ابررا مالررك  شرررح التسررهّل: ( 96)
 . 373 /1وشرح األمشوني:   1/369السّوطي  همع ا وامع:   و250/ 1واألزهري  التصريح مبًمون التوضّح: 

 . 525/ 2( األنطالي  الطّان يف غري  إعراب القرآن: 97)
 . 246/ 1( ينظر: السامرائي  معاني النحو: 98)

 . 505/ 1( املعري  أبو العالت  الديوان: 99)
 . 401/ 1  وينظر: اجلرجاني  املقتصد يف شرح اسيًاح: 46/ 1اّطويه  الكتاب: ( 100)

 . 96/ 1يف الصحّح:  أخرجه الطخالي( 101)
  142/ 4  وينظرر: أبرو حّران  الترهيّل والتكمّرل يف شررح التسرهّل:        343/ 1ابا مالك  شررح التسرهّل:   ( 102)

/ 1  واألزهري  التصرريح مبًرمون التوضرّح:    1153/ 3الدالئي  نتائج التحصّل يف شرح كتاب التسهّل: 
 . 372 /1  وشرح األمشوني: 369/ 1والسّوطي  همع ا وامع:   249

 . 62/ 7ينظر: شرح ابا يعّش: ( 103)

 . 597/ 1  واجلرجاني  املقتصد يف شرح اسيًاح: 170/ 1: ابا السراج  األصول يف النحوينظر: ( 104)
 . 62/ 7ينظر: شرح ابا يعّش: ( 105)
 . 170/ 1ينظر: ابا السراج  األصول: ( 106)
 . 2089/ 3أبو حّان  التشاف الًرب ما لسان العرب: ( 107)
فعرال    عشرريا ما تركته ما األفعال يفوق ما اخكته بأضعاف مًاعفة  وكثرتها توج  االختّال منها  فراخكت   (108)

ما جهة  وتنوع أاطاب تعدد معنى الفعل ما جهرة ثانّرة     يتطني فّها بوضوح فرق املعنى بني ما ل م وما تعدى
 ولتطتها على الكتّ  األلفطائي.  

 . 197(: 1214()حديث18صالة  باب الطكات يف الصالة )أخرجه النسائي يف كتاب ال( 109)
 86/ 1  والسرقسطي  األفعال: 280/ 13ينظر: األزهري  تههي  اللغة: ( 110)
 . 13/ 1( ينظر: ابا فال   مقايّس اللغة: 111)
 . 86/ 1  والسرقسطي  األفعال: 562/ 15ينظر: األزهري  تههي  اللغة: ( 112)
 . 71/ 4  والسرقسطي  األفعال: 315/ 12ة: ينظر: األزهري  تههي  اللغ( 113)
 . 181/ 1( ينظر: ابا فال   مقايّس اللغة: 114)
 . 399/ 1  والسرقسطي  األفعال: 78/ 5ينظر: األزهري  تههي  اللغة: ( 115)
 . 130/ 2( ينظر: ابا فال   مقايّس اللغة: 116)
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 . 132/ 2(ينظر: ابا فال   مقايّس اللغة: 117)

   وما لوايات الطّت: جتاوزت أهواال... لو يشرون مقتلي  ومعنى يشرون: يظهرون.  200ينظر: ديوانه: ( 118)
ال بّردي  تراج العررو  مرا       و401/ 1  والسرقسرطي  األفعرال:   239/ 4ينظر: األزهري  تهرهي  اللغرة:   ( 119)

 . 512/ 17: جواهر القامو 
 . 40/ 2ينظر: ابا فال   مقايّس اللغة:  (120)
 . 386/ 1  والسرقسطي  األفعال: 357/ 4هي  اللغة: ينظر: األزهري  ته( 121)

 . 55/ 2( ينظر: ابا فال   مقايّس اللغة: 122)
 . 163/ 9(: 8748أثر عا عطد اهلل با مسعود  أخرجه الطرباني يف املعجم الكطري )حديث ( 123)

 . 379/ 1  والسرقسطي  األفعال: 411/ 3ينظر: األزهري  تههي  اللغة: ( 124)

 . . 8/ 2فال   مقايّس اللغة:  ينظر: ابا (125)

 . 378/ 1  والسرقسطي  األفعال: 415/ 3ينظر: األزهري  تههي  اللغة: ( 126)
 . 13/ 2ينظر: ابا فال   مقايّس اللغة:  (127)

 . 500/ 1  والسرقسطي  األفعال: 483/ 7ينظر: األزهري  تههي  اللغة: ( 128)

 . 182/ 2ينظر: ابا فال   مقايّس اللغة:  (129)

 . 331/ 2  والسرقسطي  األفعال: 291/ 11ينظر: األزهري  تههي  اللغة:  (130)
 . 175/ 3ينظر: ابا فال   مقايّس اللغة:  (131)

 . 208/ 2  والسرقسطي  األفعال: 462/ 11ينظر: األزهري  تههي  اللغة: ( 132)
 . 356/ 3ينظر: ابا فال   مقايّس اللغة:  (133)

 . 144/ 3 غري  احلديث واألثر: أخرجه ابا األثري يف النهاية يف( 134)
 . 390 /29  وال بّدي  تاج العرو : 169/ 1السراج  األصول:   وابا 17/ 14ينظر: األزهري  تههي  اللغة: ( 135)
 . 433/ 3ينظر: ابا فال   مقايّس اللغة:  (136)

 . 248/ 1  والسرقسطي  األفعال: 108/ 3ينظر: األزهري  تههي  اللغة: ( 137)
 . 249/ 4ا فال   مقايّس اللغة: ينظر: اب (138)
 . 13/ 2  والسرقسطي  األفعال: 55/ 8ينظر: األزهري  تههي  اللغة: ( 139)

 . 394/ 4(ينظر: ابا فال   مقايّس اللغة: 140)
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 . 16/ 4  والسرقسطي  األفعال: 48/ 11ينظر: األزهري  تههي  اللغة: ( 141)

 . 475/ 4ينظر: ابا فال   مقايّس اللغة:  (142)
 . 45/ 4  والسرقسطي  األفعال: 192/ 12نظر: األزهري  تههي  اللغة: ي( 143)

 . 192/ 12األزهري  تههي  اللغة: ( 144)
 . 505/ 4ينظر: ابا فال   مقايّس اللغة:  (145)

 . 108/ 2  والسرقسطي  األفعال: 3/ 9ينظر: األزهري  تههي  اللغة: ( 146)
 . 105/ 5ينظر: ابا فال   مقايّس اللغة:  (147)

 . 25ينظر: ديوانه:  (148)

 . 148/ 2  والسرقسطي  األفعال: 274/ 10ينظر: األزهري  تههي  اللغة: ( 149)
 . 142/ 5ينظر: ابا فال   مقايّس اللغة:  (150)
 . 155/ 1  والسرقسطي  األفعال: 170/ 6ينظر: األزهري  تههي  اللغة: ( 151)

 . 47/ 6ينظر: ابا فال   مقايّس اللغة:  (152)

 . 160/ 1  والسرقسطي  األفعال: 164/ 6زهري  تههي  اللغة: ينظر: األ( 153)

 . 184صدل بّت  وعج ه: فألغم اهلل األنوف الرمّغما. ينظر: ديوانه: ( 154)
 . 65/ 6ينظر: ابا فال   مقايّس اللغة:  (155)

 . 380/ 2( ال خمشري  أاا  الطالغة: 156)

 . 93لنجال  من لة املعنى:   وينظر: ا186( الكّشي  اسلشاد إىل علم اسعراب: : 157)

 ( إمنا أشرت إىل األفعال الالزمة يف هها املطحث ااتكماال  ألثر املعنى يف العمل.  158)
  320/ 2  واألنطالي  الطّان يف غرير  إعرراب القررآن:    597/ 1( ينظر: اجلرجاني  املقتصد يف شرح اسيًاح: 159)

  والسرّوطي   28/ 6والتكمّل يف شرح التسرهّل:    التهيّل   وأبو حّان251/ 1واللطاب يف علل الطنات واسعراب: 
 . 7 /2  ومعاني النحو: 479/ 1همع ا وامع: 

 . 40/ 1اّطويه  الكتاب: ( 160)
 . 82/ 2ينظر: األنطالي  الطّان يف غري  إعراب القرآن: ( 161)

 . 479/ 1والسّوطي  همع ا وامع:   2099/ 3أبو حّان  التشاف الًرب: ( 162)
 . 479/ 1  والسّوطي  همع ا وامع: 27/ 6: أبو حّان  التهيّل والتكمّل يف شرح التسهّل: ينظر (163)
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 . 207( الديوان: 164)
 . 415/ 2( ابا فال   مقايّس اللغة: 165)
 . 32/ 2  وشرح األمشوني: 480/ 1  وينظر: السّوطي  همع ا وامع: 79/ 2( ابا مالك  شرح التسهّل: 166)
  وشرررح 480/ 1  والسررّوطي  همررع ا وامررع: 359/ 1صررريح مبًررمون التوضررّح: ينظررر: األزهررري  الت( 167)

 . 32/ 2األمشوني: 
 . 315/ 2   وينظر: يعقوب  املعجم املفصل يف شواهد اللغة العربّة:79/ 2الطّت بال نسطة يف ابا مالك  شرح التسهّل: ( 168)
  30/ 6ل والتكمّرل يف شررح التسرهّل:    أبرو حّران  الترهيّ     وينظرر:  2099/ 3أبو حّان  التشاف الًرب: ( 169)

 . 475/ 1والسّوطي  همع ا وامع: 
 . 272/ 2:   مقايّس اللغة( ابا فال 170)
/ 1  واجلرجراني  املقتصرد يف شررح اسيًراح:     96/ 4  واملرربد  املقتًر :   368/ 2ينظر: اّطويه  الكتاب: ( 171)

/ 3اخلوالزمي  التخمري يف شررح املفصرل:   و  37/ 6وأبو حّان  التهيّل والتكمّل يف شرح التسهّل:   493
 . 482/ 1  والسّوطي  همع ا وامع: 276

 . 81/ 2ابا مالك  شرح التسهّل: ( 172)
 . 27/ 2  وينظر: األنطالي  الطّان يف غري  إعراب القرآن: 408/ 1القّسي  مشكل إعراب القرآن:  (173)
  482/ 1  والسرّوطي  همرع ا وامرع:    55/ 3ملكنرون:  ينظر: السمني احلليب  الدل املصون يف علوم الكتراب ا ( 174)

 . 364/ 1واألزهري  التصريح مبًمون التوضّح: 
 . 2102/ 3أبو حّان  التشاف الًرب:   وينظر: 38/ 6أبو حّان  التهيّل والتكمّل يف شرح التسهّل:  (175)
تهيّل والتكمّل يف شرح التسرهّل:    وأبو حّان  ال96/ 4  واملربد  املقتً : 368/ 2ينظر: اّطويه  الكتاب: ( 176)

 . 276/ 3  واخلوالزمي  التخمري يف شرح املفصل: 37/ 6
 . 2102/ 3أبو حّان  التشاف الًرب: ( 177)
 . 215/ 2الطّت خلداش با زهري  ينظر: يعقوب  املعجم املفصل يف شواهد اللغة العربّة: ( 178)
 . 603/ 23( الطربي  جامع الطّان: 179)
 . 129با أمحر الطاهلّي  شعره: قائلها عمرو ( 180)
 . 2105/ 3  وينظر: أبو حّان  التشاف الًرب: 83/ 2ابا مالك  شرح التسهّل: ( 181)
 . 472/ 2( ابا فال   مقايّس اللغة: 182)
 . 482/ 1  والسّوطي  همع ا وامع: 37/ 6ينظر: أبو حّان  التهيّل والتكمّل يف شرح التسهّل: ( 183)
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  وأبرو حّران  الترهيّل والتكمّرل يف شررح      97-96/ 4  واملرربد  املقتًر :   40/ 1اب: اّطويه  الكتر ينظر: ( 184)
  480/ 1  والسرّوطي  همرع ا وامرع:    276/ 3  واخلوالزمي  التخمري يف شرح املفصل: 29/ 6التسهّل: 

 . 364/ 1واألزهري  التصريح مبًمون التوضّح: 
 . 115/ 2ينظر: األنطالي  الطّان يف غري  إعراب القرآن: ( 185)
 . 2100/ 3أبو حّان  التشاف الًرب:   و97-96/ 4املربد  املقتً : ينظر: ( 186)
 . 233/ 1شرح ديوان احلمااة: الطّت لّ يد با احلكم الكالبي  ( 187)
 . 29/ 6ينظر: أبو حّان  التهيّل والتكمّل يف شرح التسهّل: ( 188)

  480/ 1  والسررّوطي  همررع ا وامررع:  29/ 6 ينظررر: أبررو حّرران  التررهيّل والتكمّررل يف شرررح التسررهّل:  ( 189)
 . 364/ 1واألزهري  التصريح مبًمون التوضّح: 

 . 480/ 1  والسّوطي  همع ا وامع: 29/ 6ينظر: أبو حّان  التهيّل والتكمّل يف شرح التسهّل: ( 190)
  والسرّوطي   6/29  وأبو حّران  الترهيّل والتكمّرل يف شررح التسرهّل:      97-96/ 4ينظر: املربد  املقتً : ( 191)

 . 480/ 1همع ا وامع: 
 ( ابا فال   مقايّس اللغة:  192)

  واألزهرري  التصرريح مبًرمون    80/ 2وابا مالرك  شررح التسرهّل:      156ينظر: األنطالي  أارال العربّة: ( 193)
 . 29/ 2وشرح األمشوني:   365-364/ 1التوضّح: 

 . 186/ 2  املعجم املفصل يف شواهد اللغة العربّة: الطّت بال نسطة يف املصادل النحوية  ينظر: يعقوب( 194)
واألزهرري  التصرريح مبًرمون      80/ 2ابا مالرك  شررح التسرهّل:    و  156ينظر: األنطالي  أارال العربّة: ( 195)

 . 29/ 2وشرح األمشوني:   365-364/ 1التوضّح: 
 . 47: الديوانالطّت لدليد با الصّمة  ينظر: ( 196)

واألنطالي  أارال العربّرة:    597/ 1  واجلرجاني  املقتصد يف شرح اسيًاح: 189/ 3قتً : املربد  املينظر: ( 197)
األزهرري   و  276/ 3التخمري يف شرح املفصرل:  واخلوالزمي    2101/ 3أبو حّان  التشاف الًرب: و  156

   .29/ 2  وشرح األمشوني: 365-364/ 1التصريح مبًمون التوضّح: 
اخلطّر   معجرم القرراتات    صحابة  وهي قراتة: ابا كثري  وأبري عمررو  والكسرائي. ينظرر:     قرأ بها مجع ما ال( 198)

 . 330/ 10: القرآنّة
 . 93ومن لة املعنى:   251/ 1  وينظر: اللطاب يف علل الطنات واسعراب: 126/ 1اّطويه  الكتاب: ( 199)
 . 462/ 4( ابا فال   مقايّس اللغة: 200)
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 . 110( اجلرجاني  التعريفات: 201)
( يقول الدكتول السامرائي بعد ذكره ملعنّي  ا  الشرك والرّقني: )يظهرر ممرا مرر أن األصرل يف الظرا أن يكرون         202)

شكا...  والهي يطدو لي أن إبقاتها على معناها ما أمكا أوىل  وما ذكر ما معاني الّقني ميكا تأويلره( معراني   
 . 22/ 2النحو: 

وأبرو حّران  الترهيّل      2099/ 3  وأبرو حّران  التشراف الًررب:     77/ 2ينظر: ابا مالك  شرح التسرهّل:  ( 203)
 . 476/ 1والسّوطي  همع ا وامع:   21/ 6والتكمّل يف شرح التسهّل: 

 . 513 /1لتمّم با مقطل  وألبي شطل األعرابي. ينظر: يعقوب  املعجم املفصل يف شواهد اللغة العربّة: الطّت نس  ( 204)
  21/ 6وأبررو حّرران  التررهيّل والتكمّررل يف شرررح التسررهّل:    77/ 2هّل: ينظررر: ابررا مالررك  شرررح التسرر ( 205)

 . 31/ 2  وشرح األمشوني: 476/ 1والسّوطي  همع ا وامع: 
 . 364/ 1األزهري  التصريح مبًمون التوضّح: ( 206)
  21/ 6وأبررو حّرران  التررهيّل والتكمّررل يف شرررح التسررهّل:    77/ 2ينظررر: ابررا مالررك  شرررح التسررهّل:  ( 207)

 . 31/ 2   وشرح األمشوني:1/476والسّوطي  همع ا وامع:   364/ 1: التوضّحألزهري  التصريح مبًمون وا
  21/ 6وأبررو حّرران  التررهيّل والتكمّررل يف شرررح التسررهّل:    77/ 2ينظررر: ابررا مالررك  شرررح التسررهّل:  ( 208)

 . 31/ 2 وشرح األمشوني:  1/476والسّوطي  همع ا وامع:   364/ 1مبًمون التوضّح: واألزهري  التصريح 
 . 364/ 1األزهري  التصريح مبًمون التوضّح: ينظر: ( 209)
 . 24ينظر: ديوانه: ( 210)
 . 132/ 5ينظر: األزهري  تههي  اللغة: ( 211)
  واألزهرري   21/ 6وأبو حّان  التهيّل والتكمّل يف شررح التسرهّل:     77/ 2ينظر: ابا مالك  شرح التسهّل: ( 212)

 .  476/ 1والسّوطي  همع ا وامع:   364/ 1لتوضّح: التصريح مبًمون ا
  واألزهرري   6/21وأبرو حّران  الترهيّل والتكمّرل يف شررح التسرهّل:         77/ 2ابا مالرك  شررح التسرهّل:    ينظر: ( 213)

 .  1/476والسّوطي  همع ا وامع:   364/ 1التصريح مبًمون التوضّح: 
 . 133/ 5األزهري  تههي  اللغة: ( 214)
  واألزهرري   6/21وأبرو حّران  الترهيّل والتكمّرل يف شررح التسرهّل:         77/ 2ابا مالرك  شررح التسرهّل:    ينظر: ( 215)

 .  1/476والسّوطي  همع ا وامع:   364/ 1التصريح مبًمون التوضّح: 
 . 133/ 5األزهري  تههي  اللغة: ( 216)
  21/ 6يف شرررح التسررهّل: وأبررو حّرران  التررهيّل والتكمّررل   77/ 2ينظررر: ابررا مالررك  شرررح التسررهّل:  ( 217)

 . 31 /2  وشرح األمشوني: 1/476والسّوطي  همع ا وامع:   364/ 1مبًمون التوضّح: واألزهري  التصريح 
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 . 142/ 2( ابا فال : مقايّس اللغة: 218)

وأبرو حّران  الترهيّل      2101/ 3  وأبرو حّران  التشراف الًررب:     80/ 2ينظر: ابا مالك  شرح التسرهّل:  ( 219)
 .  482-481/ 1  والسّوطي  همع ا وامع: 30/ 2وشرح األمشوني:   35/ 6يف شرح التسهّل:  والتكمّل

 .  169/ 3الطّت ل فر با احلالث الكالبّي. ينظر: يعقوب  املعجم املفصل يف شواهد اللغة العربّة: ( 220)

  35/ 6لتسرهّل:  وأبرو حّران  الترهيّل والتكمّرل يف شررح ا       2101/ 3ينظر: أبو حّان  التشاف الًررب:  ( 221)
 . 482-481/ 1والسّوطي  همع ا وامع:   30/ 2وشرح األمشوني: 

 . 246ينظر: لطّد  الديوان: ( 222)

 . 45ينظر: ديوانه: ( 223)
 . 246/ 3وهي قراتة ابا كثري  ونافع  وابا عامر  وعاصم. ينظر: الفالاّي: احلجة للقرات السطعة: ( 224)

 . 246/ 3ومح ة. ينظر: الفالاي  احلجة للقرات السطعة: وهي قراتة أبي عمرو  والكسائي  ( 225)

 . 77/ 8  وشرح ابا يعّش: 271/ 1ينظر: القّسي  مشكل إعراب القرآن: ( 226)

 . 56/ 2( ينظر: ابا فال   مقايّس اللغة: 227)
وأبرو حّران  الترهيّل      2101/ 3  وأبرو حّران  التشراف الًررب:     81/ 2ابا مالك  شرح التسرهّل:  ينظر: ( 228)

وشرح األمشروني:    365/ 1األزهري  التصريح مبًمون التوضّح:   و36/ 6التكمّل يف شرح التسهّل: و
 . 482-481/ 1والسّوطي  همع ا وامع:   30/ 2

وأبرو حّران  الترهيّل      2101/ 3  وأبرو حّران  التشراف الًررب:     80/ 2ينظر: ابا مالك  شرح التسرهّل:  ( 229)
 . 28/ 2وشرح األمشوني:   482/ 1والسّوطي  همع ا وامع:   36/ 6والتكمّل يف شرح التسهّل: 

 . 370/ 2الطّت بال نسطة يف املصادل النحوية. ينظر: يعقوب  املعجم املفصل يف شواهد اللغة العربّة: ( 230)

   .. ولواية الديوان: إذا القوم...24ينظر: ديوانه: ( 231)

 . 370الطّت للنمر با تول   ينظر: ديوانه: ( 232)
/ 6وأبو حّان  الترهيّل والتكمّرل يف شررح التسرهّل:       2102-2101/ 3نظر: أبو حّان  التشاف الًرب: ي( 233)

 . 28/ 2وشرح األمشوني:   37
 . 179/ 8الطّت لّعلى با األحول األزدّي. ينظر: يعقوب  املعجم املفصل يف شواهد اللغة العربّة: ( 234)

والسّوطي  همع ا وامع:   2101/ 3حّان  التشاف الًرب:    وأبو81/ 2ابا مالك  شرح التسهّل: ينظر: ( 235)
 . 28/ 2وشرح األمشوني:   482/ 1

 . 365/ 1األزهري  التصريح مبًمون التوضّح: ( 236)
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األزهرري  التصرريح     و2101/ 3  وأبرو حّران  التشراف الًررب:     81/ 2ابا مالك  شرح التسهّل: ينظر: ( 237)
 . 28/ 2وشرح األمشوني:   482/ 1همع ا وامع:   والسّوطي  365/ 1مبًمون التوضّح: 

 . 235/ 2( ينظر: ابا فال   مقايّس اللغة: 238)
 . 365/ 1ينظر: األزهري  التصريح مبًمون التوضّح: ( 239)
 . 120ينظر: شعر أبي زبّد الطائّي: ( 240)
 ينظر: لسان العرب )زعم(  وال بّدي  تاج العرو  )زعم(.  ( 241)
  وشررح  360/ 1األزهرري  التصرريح مبًرمون التوضرّح:       و2098/ 3تشاف الًرب: أبو حّان  الينظر: ( 242)

 . 31/ 2األمشوني: 
 .  138/ 1الطّت ألبي أمّّة أو  احلنفي. ينظر: يعقوب  املعجم املفصل يف شواهد اللغة العربّة: ( 243)
 . 386ينظر: ديوانه: ( 244)
 .  36/ 1م: 1945عة دال الكت  املصرية  الطّت ألبي ذؤي  ا هلي. ينظر: ديوان ا هلّني: مطط( 245)
 . 76/ 2ابا مالك  شرح التسهّل: ( 246)
األزهرري  التصرريح مبًرمون      وابرا منظرول  اللسران )زعرم(  و    76/ 2ابرا مالرك  شررح التسرهّل:     ينظر: ( 247)

 . 31/ 2  وشرح األمشوني: 365/ 1التوضّح: 
 . 67/ 4(: 2405أخرجه ابا ماجة يف كتاب الصدقات )لقم احلديث( 248)
 : فاقطلي يا هند...   والرواية األوىل يف اللسان وتاج العرو .  15يف الديوان: ( 249)
  وشرررح 1/365األزهررري  التصررريح مبًررمون التوضررّح:   و76/ 2ابررا مالررك  شرررح التسررهّل: ينظررر: ( 250)

 . 31/ 2األمشوني: 
  وشرررح 1/365التوضررّح: األزهررري  التصررريح مبًررمون   و76/ 2ابررا مالررك  شرررح التسررهّل: ينظررر: ( 251)

. أولد الشِّ خالد األزهري  ا معنى اابعا  وهو )طِمرع(  والرهي مبعنرى طِمرع إمنرا هرو       32/ 2األمشوني: 
 )زيِعمي( بكسر العني  هكها ضط  يف التههي  واللسان والتاج يف مادة )زعم(.  

 . 10/ 3( ينظر: ابا فال   مقايّس اللغة: 252)
 . 364 /1  واألزهري  التصريح مبًمون التوضّح: 21/ 6شرح التسهّل: والتكمّل يف  ينظر: أبو حّان  التهيّل( 253)
 . 907ينظر: ديوانه: ( 254)

 . 23-22/ 6أبو حّان  التهيّل والتكمّل يف شرح التسهّل:  (255)
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أبرو حّران  التشراف      و434/ 1  والطسّ  يف شرح مجرل ال جراجي:   77/ 2ينظر: ابا مالك  شرح التسهّل: ( 256)
  واألزهررري  التصررريح 21/ 6أبررو حّرران  التررهيّل والتكمّررل يف شرررح التسررهّل:   و2099/ 3ب: الًررر

 . 475/ 1  والسّوطي  همع ا وامع: 31/ 2وشرح األمشوني:   364/ 1مبًمون التوضّح: 
 . 31/ 2  وشرح األمشوني: 2099/ 3ينظر: أبو حّان  التشاف الًرب: ( 257)
 . 31/ 2  وينظر: شرح األمشوني: 2099/ 3أبو حّان  التشاف الًرب: ( 258)
 . 29النعمان با بشري  ينظر: ديوانه: ( 259)
 . 338أبو دؤاد اسيادي  الديوان: ( 260)

 . 29/ 4( ينظر: ابا فال   مقايّس اللغة: 261)
  38/ 6أبرو حّران  الترهيّل والتكمّرل يف شررح التسرهّل:         و2103/ 3ينظر: أبو حّان  التشاف الًررب:  ( 262)

 . 483/ 1  والسّوطي  همع ا وامع: 367/ 1صريح: وشرح الت
 . 181ملحل ديوانه: ينظر: ( 263)

   38/ 6أبو حّان  التهيّل والتكمّل يف شرح التسهّل: ينظر: ( 264)

 . 44/ 6أبو حّان  التهيّل والتكمّل يف شرح التسهّل:   و2104/ 3ينظر: أبو حّان  التشاف الًرب: ( 265)

 . 44/ 6وأبو حّان  التهيّل والتكمّل يف شرح التسهّل:   2104/ 3ف الًرب: ينظر: أبو حّان  التشا( 266)
 . 2104/ 3أبو حّان  التشاف الًرب: ( 267)

 . 354/ 1ينظر: السمني  الدل املصون: ( 268)

 . 44/ 6أبو حّان  التهيّل والتكمّل يف شرح التسهّل:   وينظر: 2104/ 3أبو حّان  التشاف الًرب: ( 269)

 . 354/ 1مني  الدل املصون: ينظر: الس( 270)
 . 94/ 2  وينظر: القّسي  مشكل إعراب القرآن: 53/ 6أبو حّان  التهيّل والتكمّل يف شرح التسهّل:  (271)
 . 172/ 1الدل املصون: السمني  ( 272)
 . 374/ 1ينظر: األزهري  تههي  اللغة )جعل(:  (273)

 . 253/ 1وينظر:   192/ 1ينظر: الدل املصون: ( 274)
 . 100/ 2  وينظر: األنطالي  الطّان يف غري  إعراب القرآن: 469/ 1لقّسي  مشكل إعراب القرآن: ا( 275)

  والسرّوطي   6/25أبو حّان  التهيّل والتكمّل يف شرح التسهّل:   و78/ 2ابا مالك  شرح التسهّل: ينظر: ( 276)
 . 471: والناغوي  حروف اجلر وأثرها يف الدالالت  479/ 1همع ا وامع: 
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  25/ 6أبررو حّرران  التررهيّل والتكمّررل يف شرررح التسررهّل:    و78/ 2ابررا مالررك  شرررح التسررهّل: ينظررر: ( 277)
وال ترتّر (   ... . يف منت التسهّل البا مالك  ولد)وجعل اليت ال لتصرّري 479/ 1والسّوطي  همع ا وامع: 

 ويف شرحه فّسر الكتّ  مبعنى اسلقات ومثل له مبا نقلناه يف املنت.  
 . 172/ 1ينظر: السمني  الدل املصون:  (278)
 . 576/ 4  وينظر: السمني  الدل املصون: 101/ 4أبو حّان  الطحر امّ : ( 279)
  25/ 6أبررو حّرران  التررهيّل والتكمّررل يف شرررح التسررهّل:    و78/ 2ابررا مالررك  شرررح التسررهّل: ينظررر: ( 280)

 . 479/ 1والسّوطي  همع ا وامع: 
  وأبرو حّران  التشراف    78/ 2ابرا مالرك  شررح التسرهّل:       و94/ 2إعراب القرآن: ينظر: القّسي  مشكل ( 281)

  172/ 1  والردل املصرون:   6/25أبرو حّران  الترهيّل والتكمّرل يف شررح التسرهّل:         و2103/ 3الًررب:  
   .471  وحروف اجلر: 483/ 1والسّوطي  همع ا وامع: 

 . 94 /2  والقّسي  مشكل إعراب القرآن: 536/ 2  وينظر: 229/ 2القرآن: األنطالي  الطّان يف غري  إعراب ( 282)
 . 124ينظر: ديوان النابغة اجلعدي: ( 283)
 . 25/ 6أبو حّان  التهيّل والتكمّل يف شرح التسهّل:   وينظر: 78/ 2ابا مالك  شرح التسهّل: ( 284)
 . 447/ 1( ابا األثري  الطديع: 285)
 . 2103/ 3أبو حّان  التشاف الًرب: ( 286)
 . 433/ 1ينظر: الطسّ  يف شرح مجل ال جاجي: ( 287)
 . 172/ 1الدل املصون: ينظر: السمني  ( 288)
  328/ 4أبرو حّران  الترهيّل والتكمّرل يف شررح التسرهّل:         و390/ 1ابا مالرك  شررح التسرهّل:    ينظر: ( 289)

 . 172/ 1والسمني  الدل املصون: 
سة لعمرو با أمحر الطاهلّي  إال أن قافّتها لائّة ال المّة كما وقرع  قال الطغدادي يف اخل انة: )والطّت ما أبّات مخ( 290)

 . 358/ 9يف إنشاد النحويني(  ويف لواية األبّات اخلمسة ) الّشالملِب الّسِكرمل( خ انة األدب: 
 . 94  و52/ 2ينظر: القّسي  مشكل إعراب القرآن: ( 291)
 . 41/ 2ينظر: ابا عطّة  امرل الوجّ : ( 292)
 . 181/ 2األنطالي  الطّان يف غري  إعراب القرآن:  ينظر:( 293)
 . 53/ 6وينظر: أبو حّان  التهيّل والتكمّل يف شرح التسهّل: . 2106/ 3أبو حّان  التشاف الًرب: ( 294)
 . 26/ 7ينظر: األزهري  تههي  اللغة )خلل(: ( 295)
 . 94/ 2القّسي  مشكل إعراب القرآن: ( 296)
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 مصادر البحث

 الطديع يف علرم العربّرة  حتقّرل: د. فتحري أمحرد علري الرديا         هر(  606طالك با حممد اجل لي  )تابا األثري  امل
النهاية يف غري  احلرديث واألثرر: حتقّرل: طراهر أمحرد الر اوي        هر. و1420  مكة املكرمة  1جامعة أم القرى   

 وحممود حممد الطناحي  دال إحّات الكاث العربي  بريوت  لطنان.  

 هر(  التصريح مبًمون التوضّح: حتقّل: د. عطرد الفتراح هرريي    905د زيا الديا با عطد اهلل  )تاألزهري  خال
 م. 1992هر= 1413  1إبراهّم  القاهرة   

 هر(  تههي  اللغة: حققه جمموعرة مرا العلمرات  ولاجعره األارتاذ حممرد علري        370األزهري  حممد با أمحد  )ت
 م. 1964هر=1384  النجال  الدال املصرية للتألّف والكمجة

 هر(  شرح ألفّة ابا مالك: ططع مع حاشّة الصطان  ومعه شررح الشرواهد   900األمشوني  علي با حممد  )ت حنو
 للعّين  حتقّل: طه عطد الرؤوف اعد  املكتطة التوفّقّة  مصر. 

 لضرا  دال املرأمون   هر(  صفة اجلنة: حتقّل: علي لضا با عطد اهلل با علري  430األصطهانّي  أمحد با عطد اهلل  )ت
 م. 1995هر=1415  القاهرة  2للكاث   

        1األعظمي  حممد ضّات الرمحا  املنة الكربى شرح وختريج السنا الصغرى للحرافظ الطّهقري  مكتطرة الرشرد  
 . م2001هر=1422الرياض  

   علّران أبرو   هرر(: دلاارة وحتقّرل: د. أنرول     275امرئ القّس  الديوان وملحقاته بشرح أبي ارعّد السركري  )ت
 م. 2000هر=1421  العني  1اويلم  ود. حممد علي الشوابكة  مرك  زايد للكاث والتاليِ   

 الطّران  م. و1975هر(  أارال العربّة: حتقّل: حممد بهجة الطّطال  دمشل  577األنطالي  عطد الرمحا با حممد  )ت
فى السقا  ا ّئرة املصررية العامرة للكتراب      يف غري  إعراب القرآن: حتقّل: د. طه عطد احلمّد طه  ومراجعة مصط

 م. 1980هر=1400

   .األنصالي  حسان با ثابت  الديوان  ضططه عطد الرمحا الربقوقي  دال إحّات الكاث العربي 

           األنصالي  النعمان با بشري  الديوان: عين بنشرره وتصرحّحه أبرو عطرد اهلل حممرد برا يوارف السرولتّي  املططرع
 هرر. 1332الرمحانّي مبصر  

         اسيادي  أبو دؤاد  الديوان: نشر جواتاف جرونّام  ضما دلاارات يف األدب العربري  ترمجرة: إحسران عطرا
 م. 1959  بريوت  1منشولات مكتطة احلّاة   
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   .)الطاهلّي  عمرو با أمحر  شعره: مجعه وحققه: حسني عطوان  مططوعات جممع اللغة العربّة بدمشل  )ال. ت 

 هر(  صحّح الطخرالي )اجلرامع الصرحّح املسرند مرا حرديث       256د اهلل حممد با إمساعّل  )تالطخالي  أبو عط
لاول اهلل صلى اهلل علّه والم واننه وأيامه(: حتقّل: حم  الرديا اخلطّر   وتررقّم: حممرد فرؤاد عطرد الطراقي         

 هر. 1400  القاهرة  1وأشرف على ططعه: قصّي حم  الديا اخلطّ   املططعة السلفّة   

 ضرططه بكرري حّراني  وصرححه صرفوة      كن  العمرال   هر(  975ربهان فولي  علي املتقي با حسام الديا  )تال
 . م1985هر=1405  5السقا  بريوت  مؤاسة الراالة   

 هر(  التنطّه على األارطاب الريت أوجطرت االخرتالف برني املسرلمني يف       521الططلّواي  أبو حممد با عطد اهلل  )ت
اداتهم: حتقّل وتعلّل: د. أمحد حسا كحّل  ود. محر ة عطرد اهلل النشررتي  دال االعتصرام      آلائهم ومهاهطهم واعتق

 م. 1978هر=1398  القاهرة  1 

 هر(  خ انة األدب: حتقّل: عطد السرالم حممرد هرالون  مكتطرة اخلراجني       1093الطغدادي  عطد القادل با عمر  )ت
 م. 1989هر=1409  القاهرة  3 

 م1994هر=1414بريوت    2بي متام  قدم له لاجي األمسر  دال الكتاب العربي   التربي ي  شرح ديوان أ . 

   م. 1968ثعل   أمحد با اّى  شرح ديوان زهري: نشر الدال القومّة للططاعة والنشر  القاهرة 

 ال هر(  املقتصد يف شررح اسيًراح: حتقّرل: د. كرا م املرجران  د     471اجلرجاني  عطد القاهر با عطد الرمحا  )ت
 م. 1982الرشّد للنشر  بغداد  

 هر(  حتقّل: حممد صديل املنشاوي  دال الفًّلة  مصر. 816اجلرجاني  علي با حممد  )ت 

    ال. ت(.  3جرير با عطّة  الديوان: حتقّل: نعمان أمني طه  دال املعالف مبصر(   

     م. 2000  القاهرة  4حسان  متام  اللغة بني املعّالية والوصفّة: عامل الكت 

 هر(  مسند اسمام أمحد با حنطرل: املشررف العرام علرى إصردالها: د. عطرد اهلل برا عطرد         241ابا حنطل  أمحد )ت
  برريوت   1امسا الككي  واملشرف العام على حتقّقها: الشِّ امدث شرعّ  األلنراؤو   مؤاسرة الرارالة       

 م. 1995هر=1416

 الًرب مرا لسران العررب: حتقّرل: د. لجر  عثمران حممرد         هر(  التشاف 745أبو حّان  حممد با يواف  )ت
م. والطحرر امرّ : دلاارة    1998هر=1418  القاهرة  1لاجعه: د. لمًان عطد التواب  الناشر مكتطة اخلاجني   

  برريوت  لطنران    1وحتقّل: عادل أمحد عطد املوجود  والشِّ علي حممد معوض وآخرون  دال الكت  العلمّرة    
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  1والتهيّل والتكمّل يف شرح كتاب التسهّل: حتقّل: د. حسرا هنرداوي  كنروز إشرطّلّا       م. 1993هر=1413
والنكت احلسان يف شرح غاية اسحسان  حتقّرل: د. عطرد احلسرني الفتلري  مؤاسرة      م. 2005هر=1426الرياض  

 م. 1985هر=1405  بريوت  1الراالة   

 م. 2002هر=1422  دمشل  1ّف: دال اعد الديا   اخلطّ   د. عطد اللطّف  معجم القراتات القرآنّة: تأل 

 هر(  التخمري شرح املفصل يف صنعة اسعراب: حتقّل: د. عطد الرمحا برا  617اخلوالزمي  القاام با احلسني  )ت
م. وترشرّح العلرل يف شررح اجلمرل: إعرداد      1990  لطنان  1الّمان العثّمني  دال الغرب اساالمي  بريوت   

 م. 1998هر=1419مريي  جامعة أم القرى  مكة املكرمة  عادل حمسا اامل الع

 هر(  الديوان  حتقّل: خلّل مرردم برك  مططوعرات اجملمرع العلمري      517ابا اخلّا  الدمشقي  أمحد با حممد  )ت
 . م1958هر=1377العربي بدمشل  

  الًراما  مكتطرة   هرر(  التّسرري يف القرراتات السرطع  حتقّرل: د. حرامت صرا         444الدانّي  عثمان با ارعّد  )ت
 م. 2008هر=1429  1الصحابة  اسمالات  الشالقة   

   م. 1981دليد با الصّمة  الديوان: مجع وحتقّل: حممد خري الطقاعّي  قدم له: شاكر الفحام  دال قتّطة  دمشل 

 هر(  نتائج التحصّل يف شرح كتاب التسرهّل:   حتقّرل: د. مصرطفى الصرادق    1089الدالئي  حممد با حممد  )ت 
 العربي  مطابع الثولة للططاعة والنشر  بنغازي.  

      ذو الرمة  غّالن با عقطة  الديوان  شرح أمحد با حامت الطاهلّي  لواية: أبي العطا  ثعل   حتقّرل: عطرد القردو
 م. 1982  بريوت  1أبي صا   مؤاسة اسميان   

 م. 1980  2يدة  بريوت   لؤبة با العجاج  الديوان: حتقّل: ولّم با الولد  دال اآلفاق اجلد 

            1ابا أبي الربّع  الطسّ  يف شرح مجل ال جراجي: حتقّرل: د. عّراد برا عّرد الثطرّيت  دال الغررب اسارالمي  
 م. 1986بريوت  

              3ابا الرومي  علي برا العطرا   الرديوان  حتقّرل: د. حسرني نصرال  مصرر  دال الكتر  والوثرائل القومّرة  
 . م2003هر=1424

 هر(  معاني احلروف  حتقّل: علري توفّرل احلمرد  مؤاسرة الرارالة       340طد الرمحا با إاحاق  )تال جاجي  ع
 . م1986هر=1406  بريوت  ودال األمل  إلبد  2 

 هر(  أاا  الطالغة  حتقّل: حممد باال عّرون السرود  دال الكتر  العلمّرة      538ال خمشري  حممود با عمر  )ت
 . م1998هر=1419  1بريوت   
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 هر(  تاج العرو  ما جواهر القامو : اجمللس الروطين للثقافرة والفنرون    1205  حممد مرتًى احلسّين  )ال بّدي
 م. 2001هر=1422  الكويت  1واآلداب   

    م. 2008هرر=1429  عمان  3السامرائي  فاضل صا   معاني النحو: دال الفكر 

 د. عطرد احلسرني الفتلري  مؤاسرة الرارالة       هر(  األصول يف النحو  حتقّل316ابا السراج  حممد با اهل  )ت :
 م. 1987  بريوت  2 

 هر(  األفعال: حتقّل: د.حسني حممد حممد شرف  ومراجعة: د. 400السرقسطي  اعّد با حممد املعافري  )ت بعد
 م. 1992هر=1413حممد مهدي عالم  القاهرة  

 د شاكر  دال املعالف  مصر.  هر(  ططقات فحول الشعرات: حتقّل: حممود حمم231ابا االم  حممد )ت 

 هرر(  الردل املصرون يف علروم الكتراب املكنرون: حتقّرل: د. أمحرد حممرد          756السمني احلليب  أمحد با يواف  )ت
 م. 1987هر=1407  دمشل  1اخلرا   دال القلم   

 بريوت.   هر(  الكتاب: حتقّل: عطد السالم حممد هالون  عامل الكت  180اّطويه  أبو بشر عمرو با عثمان  )ت 

 هر(  شرح كتراب ارّطويه: حققره: د. لمًران عطرد الترواب  ا ّئرة املصررية العامرة          368السريايف  أبو اعّد )ت
 م. 1990للكتاب  

 هر(: همع ا وامع يف شرح مجع اجلوامع  حتقّل: أمحد مشرس الرديا    911السّوطي  عطد الرمحا با أبي بكر  )ت
 م. 1998هر=1418  دال الكت  العلمّة  بريوت  لطنان  1 

    الشجريي  د. هادي أمحد  املعنى اللغوي وأثره يف اتساع باب األفعال النااخة  وهو هث قّد النشر يف جملرة جممرع
 .  اللغة العربّة األلدني

    م. 1968  1الشّماخ با ضرال  الديوان: حتقّل: صالح الديا ا ادي  دال املعالف مبصر 

  1هرر(  دال الفكرر     1206ح األمشروني علرى ألفّرة ابرا مالرك: )ت     الصطان  حممد با علي  حاشّة على شرر  
 م. 1999هر=1419بريوت  

        الطائي  حرملة با املنهل شعره: حتقّل نولي مّحودي القّسي  ااعد اجملمرع العلمري العراقرّي علرى نشرره  مططعرة
 م. 1967  بغداد  1املعالف   

 حققه وخرج أحاديثه: محدي عطرد اجملّرد السرلفي  مكطرة     هر(  املعجم الكطري360الطرباني  الّمان با أمحد  )ت :
   القاهرة.  2ابا تّمّة   
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   1980طرفة با العطد  الديوان: دال صادل  بريوت . 

    م. 2000  2طويلة  عطد الوهاب عطد السالم  أثر اللغة يف اختالف اجملتهديا: دال السالم 

 ا   نشر وزالة اسعالم يف الكويت  مططعة حكومرة الكويرت    العامري  لطّد با لبّعة  الديوان: حتقّل: إحسان عط
 م. 1984  2 

      العجاج  عطد اهلل با لؤبة  ديوان: لواية وشرح: عطد امللك با قري   حتقّل: عطد احلفرّظ الفالارّي: احلسرا برا
أبرو بكرر برا     هر(  احلجة للقرات السطعة )أئمة األمصال باحلجاز والعراق والشام الهيا ذكرهم377عطد الغفال  )ت

جماهد(: حققه: بدل الديا قهوجي وبشري جو اتي  لاجعه ودققه: عطرد الع ير  لبراح  أمحرد يوارف الرّدّقاق  دال       
 م. 1984هر=1404  دمشل  1املأمون للكاث   

 هرر(  امرل الوجّ  يف تفسري الكتراب الع ير : حتقّرل: الرحالرة الفرالوق       541ابا عطّة  عطد احلل با عطّة  )ت
د اهلل با إبراهّم األنصالي  والسّد عطد العال السّد إبراهّم  وحممد الشرافعي الصرادق العنراني  مططوعرات     وعط

 م. 2007هرر=1428  قطر  2وزالة األوقاف والشؤون اساالمّة   

 هر(  اللطاب يف علل الطنات واسعراب: حتقّرل: غرازي خمترال طلّمرات  دال     616العكربي  عطد اهلل با احلسني  )ت
 م. 2001هر=1422الفكر املعاصر  بريوت  ودال الفكر  دمشل  

    م. 2000  بريوت  1العمكلّي  النمر با تول   الديوان: مجع وشرح وحتقّل: د. حممد نطّل طريفي  دال صادل 

 دمشرل  دال املنرالة  برريوت     1هر(  احللطّات  حتقّل: حسا هنداوي  دال القلرم    377أبو علي الفالاي  )ت  
 م. 1987هر=1407

    م. 1988  4عمر با أبي لبّعة  ديوان: حتقّل حممد حمّي الديا عطد احلمّد  دال األندلس 

   م. 1970عنكة  ديوان: حتقّل: حممد اعّد مولوي  دمشل 

 هر(  شرح الشواهد: ططع مع حاشّة الصطان على شرح األمشوني  حتقّل: طه عطد الرؤف ارعد   855العّين  )ت
 ّة.  املكتطة التوفّق

    هر(  مقايّس اللغة  حتقّل وضرط : عطرد السرالم حممرد هرالون  دال الفكرر        395أمحد با فال   )تابا فال
 . م1979هر=1399

 م1994هر=1414  2فرا  احلمداني  الديوان  شرح خلّل الدويهي  بريوت  دال الكتاب العربي    وأب . 

  الريررراض  1طابه وآثررراله  دال إشرررطّلّا   الفنّسررران  أ. د ارررعود برررا عطرررد اهلل  اخرررتالف املفسرررريا أاررر  
 م. 1997هر=1418
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 الفوزان  عطد اهلل صا   دلّل السالك إىل ألفّة ابا مالك: دال املسلم . 

  هررر(  القررامو  امررّ   مصررر  ا ّئررة املصرررية العامررة للكترراب     817الفريوزآبررادي  حممررد بررا يعقرروب  )ت
 . م1980هر=1400

 هرر(  مشكل إعراب القرآن: حتقّل: د. حرامت صرا  الًراما  دال الطشرائر      437القّسي  مكي با أبي طال  )ت
 م.  2003هر=1424  دمشل  1 

    م. 1971  1كثري عّ ة  ديوان: حتقّل إحسان عطا   دال الثقافة  بريوت 

 ود. هر(  اسلشاد إىل علم اسعراب: حتقّل: د. عطد اهلل علي احلسرّين الربكراتي  695الكّشي  حممد با أمحد  )ت  
 م. 1989هر=1410  مكة املكرمة  1حمسا اامل العمريي  جامعة أم القرى   

 هر(  انا ابا ماجة: حققه وخرج أحاديثه وعلل علّه: د. بشال عواد معرروف   273ابا ماجة  حممد با ي يد  )ت
 م. 1998هر=1418  بريوت  1دال اجلّل   

 حتقّل: د. عطد الرمحا السّد  د. حممد بردوي املخترون    هر(  شرح التسهّل672ابا مالك  حممد با عطد اهلل  )ت :
 م. 1990هر=1410  1هجر للططاعة   

 هرر(  املقتً : حتقّل: حممد عطد اخلالل عًّمة  عامل الكت   بريوت. 285املربد  حممد با ي يد  )ت 

 رح الرديوان(: ضرططه وصرححه    املتنيّب  أمحد با احلسني  الديوان  بشرح أبي الطقات العكربي)املسمى برالتطّان يف ش
 ووضع فهالاه: مصطفى السقا  وإبراهّم األبّالي  وعطد احلفّظ شليب  دال املعرفة  بريوت  لطنان  )ال. ت(.  

 هر(  توضّح املقاصد واملسالك بشررح ألفّرة ابرا مالرك: شررح وحتقّرل: د. عطرد        749املرادي  ابا أم قاام  )ت
 م. 2001هر=1422  القاهرة  1 الرمحا علي الّمان  دال الفكر العربي  

 هر(  شرح ديوان احلمااة: نشره: أمحد أمني  وعطد السالم هالون  مططعرة جلنرة   421املرزوقي  أمحد با حممد  )ت
 م. 1967هر=1387التألّف والكمجة والنشر  القاهرة  

 فاطمرة لاشرد    هرر(  شررح املكرودي علرى ألفّرة ابرا مالرك: حتقّرل: د.        807املكودي  عطد الرمحا با علي  )ت
 م. 1993الراجحي  جامعة الكويت  

 هرر(  لسان العرب: دال صادل  بريوت  )د. ت(.  711ابا منظول  حممد با مكرم  )ت 

   م. اللغرة برني املعّاليرة والوصرفّة: د. مترام حسران  عرامل        1953النابغة اجلعدي  الديوان: نشر مالية نللّنو  لوما
  م.2001هر=1421  4الكت   القاهرة    
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    م1991هر=1411  1النابغة الهبّاني  الديوان  حتقّل: حنا ناصر احليت  بريوت  دال الكتاب العربي . 

          لّطّرا   1الناغوي  حممد طّ  فانكا  حروف اجلر وأثرهرا يف الردالالت: منشرولات كلّرة الردعوة اسارالمّة  
 م. 2002

  م. 2003هرر=1424  دبي  1العربي: دال العامل العربي    النجال  د. لطّفة إبراهّم  من لة املعنى يف نظرية النحو 

 هر(  انا النسائي: حكم على أحاديثه وآثاله وعلل علّه العالمة امدث حممرد  303النسائي  أمحد با شعّ   )ت
 .  1ناصر الديا األلطاني  اعتنى به: أبو عطّدة مشهول با حسا آل المان  مكتطة املعالف  الرياض   

 دلااة حنوية داللّة بني القدمات وامردثني  جملرة جامعرة الناصرر  العردد       -مد حسني  الفعل الناقصالنقّ   د. حم
 . م2014ديسمرب  -الرابع  يولّو

   م. 1945ا هلّني  ديوان ا هلّني: مططعة دال الكت  املصرية 

 عرني امللروحي  دمشرل     هر(  األزهّّرة يف علرم احلرروف: حتقّرل: عطرد امل     415ا روي  علي با حممد النحوي  )ت
 م. 1993هر=1413

             برريوت  لطنران    1يعقوب  د. إمّرل برديع  املعجرم املفصرل يف شرواهد اللغرة العربّرة: دال الكتر  العلمّرة  
 م. 1996هر=1417

 هر(  شرح املفصل: عامل الكت   بريوت  )د. ت(643ابا يعّش  يعّش با علي  )ت  . 




