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 اإلكمال فيما جاء حمموال على النقص من األفعال
 د/ صاحل حسني األخضر

 
 مقدمة 

اٜنمد  رب العاٞنٌن، كالصالة كالسالـ على أشرؼ األنبياء كاٞنرسلٌن سيدان دمحم كعلى آلو كصحبو 
 ، أما بعد؛كمن هنج هنجهم إىل يـو الدين كالتابعٌن،

فإف الفعل ركن أساس يف تركيب اٛنملة، كينقسم ابعتبارت عدة، إما ابعتبار الزمن إىل ماض كمضارع 
كأمر، كإما ابلصحة كاإلعالؿ، كالتصرؼ كاٛنمود، كغًنىا، كمن ضمن تقسيماتو النقص كالتماـ، كقد 

كمن ضمنها األفعاؿ الناقصة، كإذا قيل: الفعل الناقص  حظي الفعل ٞنركزه بنصيب كافر من البحوث،
فال يتبادر إىل الذىن إال ذلك الفعل الذم نيص عليو يف أبواب النحو ككضعها النحاة يف ابب ٚنوه 

كِناصة  -ابب "األفعاؿ الناسخة: كاف كأخواهتا" اليت ترفع اٚنها كتنصب خربىا، كال خيطر بباؿ البعض
من األفعاؿ ما تعمل نفس العمل ترفع كتنصب على منط "كاف" كمل جيعلها  أف ىناؾ -غًن اٞنتخصصٌن

النحاة من أخواهتا، كالسؤاؿ عنها ىل ىذه األفعاؿ انقصة مثل نقصاف "كاف"، كعند ذاؾ يقاؿ: ملى ملٍ 
جيعلها النحاة من أخواهتا، كمن َثى تيضم إىل سلكها، فتكوف األفعاؿ الناقصة غًن اليت ذكرت؟ أـ أهنا 

س انقصة يف األصل، كإمنا ٘نلت عليها فعملت عملها؛ كلذا مل جيعلها النحاة من أخواهتا، كإمنا لي
 تكلموا عنها يف بعض اٞنواضع إدراكا منهم أهنا ليست بناقصة.

كقد مر أف عرض يل تركيب "ما جاءت حاجتىك" بنصب "حاجة، كذكركا نقصاهنا، عند ذاؾ تنبهت 
 يضمها النحاة إىل قاةمة "كاف"؟ فعزمت األمر على ٗنع ما يقدرا  هل إىل ىذه األفعاؿ كتساءلت ملى ملٍ 

اإلكمال فيما جاء منها كدراستها، كبياف أسباب عدـ تسميها ابألفعاؿ الناقصة، يف ُنث كٚنتو ابسم "
"، كقد بنيت البحث على مقدمة كمبحثٌن يشتمل كل منهما على حمموال على النقص من األفعال

ِنإنة كفهرس ٞنصادر البحث، فأسأؿ اٞنوىل عز كجل أف يعينين على ذلك، كيوفقين إىل  وتمطالب َث ذيل
 ما فيو الصواب، كأف يفتح ابب البصًنة إنو كيل ذلك كالقادر عليو .  

 
 ادلبحث األول: بيان األفعال الناقصة 

 ادلطلب األول: معىن الفعل الناقص



 8102يناير   العدد احلادي عشر  جملة البحوث األكادميية

417 

 

ليست على منط عامة األفعاؿ، كىو مركب من  الفعل الناقص علم لقيب على ٠نموعة من األفعاؿ
مضاؼ كىو "فعل" كمضاؼ إليو كىو "الناقص" كالفعل جنس تنضوم ٓنتو عامة األفعاؿ دكف 
ٔنصيص، كىذه األفعاؿ علم على ما حيدثو متحرؾ كىو الفاعل يرتبط بزمن كقوعو ٥نو "ضرب" فإهنا 

؛ ألنو على كزف "فعل"، كقد تتغًن تدؿ على كقوع حدث الضرب من ضارب، مرتبط ابلزمن اٞناضي
 الصيغة فتحيل اٜندث إىل الزمن اٞنضارع أك اٞنستقبل.

كالناقص ىو اسم فاعل من النقص كىو قلة اٜنظ من الشيء قاؿ اٝنليل: "النقص: اٝنسراف يف 
 :، كقاؿ الزبيدم(2)، كقاؿ الفًنكزآابدم :"كالنقصاف أيضا اسم للقدر الذاىب من اٞننقوص"(1)اٜنظ"

، ككال جزةي التعريف علم على (3)كقاؿ ابن القطاع: النقص يف الشيء : ذىاب شيء منو بعد ٕنامو""
األفعاؿ اليت ترفع مبتدأ كتنصب خربا، كإذا ربطنا بٌن التعريف اللُّغوم ٞنادة "نقص" ابٞنعىن االصطالحي 

اليت تسمى األفعاؿ التامة، ٞنسمى الفعل الناقص يتبٌن لنا أف الفعل الناقص أقل درجة من ساةر األفعاؿ 
 ما الفرؽ بينهما ، ككالمها فعل؟ ف

كاكلة اٛنواب عن ىذا السؤاؿ ال بد من النظر اٛنيد كاٞنتمعن يف الفعل الناقص مع مقارنتو ابلفعل 
، كاٞنعىن الذم يتضمنو اللفظ (4)التاـ، فالفعل كما عرفو النحاة: ما دؿ على معىن يف نفسو مرتبط بزمن

ىو معىن اٜندث الذم أحدثو ادث كاٞندلوؿ عليو ُنركؼ الفعل، فػ"ضرب" داؿ على الضرب، 
ك"عًلم" داؿ على العلم" ك"كتىب" داؿ على الكتابة، مع ربطو ابلزمن، كقد حاكلت يف ُنث سابق أف 

، كأحاكؿ ىنا (5)بٌن الفعل الناقص كالتاـ"أفرؽ بٌن الفعل الناقص كالتاـ ٓنت عنواف "اإلعالـ يف الفرؽ 
أف أجتزئ جزءا يسًنا إليضاح ذلك الفرؽ، فالفعل التاـ داؿ على معىن يبىن عليو فيحتاج إىل فاعل 
كقد يتوقف عنده، كما حيتاج بعضها إىل مفعوؿ أك أكثر فال يتوقف أثرىا عند فاعلها فتطلب مفعوال، 

، كمن َث ال عند بعض النحاة اٜندث معىن خيلو منلكنو زمن ك الفعل الناقص ال يدؿ إال على الكأما 
يف رأيي أنو األقرب إىل حيتاج إىل فاعل، كٟنذا فإنو مل يكتف ّنرفوع كالفعل التاـ فسمي انقصا، ك 

الصواب، كلكن الفعل الناقص ال خيلو من معىن ألبتة؛ بل فيو معىن كلكن ال يرقى إىل درجة الفعل التاـ 
                                                 

 .5/65معجم كتاب العٌن "ؽ ص ف"  (1)
 .817القاموس ايط "ف ؽ ص" (  2)
 . 18/187اتج العركس "ف ؽ ص"  (  3)
 . 4/5على الكافية  ينظر: شرح الرضي(  4)
 . ٠265نلة العلـو الشرعية بكلية العلـو الشرعية مسالتة العدد األكؿ (  5)
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كىي أفعاؿ غًن حقيقية، كمعىن ذلك أهنا سلبت الداللة على اٜندث، كإمنا تدؿ على :" قاؿ اٛنرجاا 
:"كأما كوهنا انقصة فإف الفعل اٜنقيقي يدؿ على معىن كزماف ٥نو  ، كقاؿ ابن يعيش(1)الزماف فقط"

قولك "ضرب" فإنو يدؿ على ما مضى من الزماف، كعلى معىن الضرب، ك"كاف" إمنا تدؿ على ما 
زماف فقط، ك"يكوف" تدؿ على ما أنت فيو، أك على ما أييت من الزماف، فهي تدؿ على مضى من ال

، كٟنذا يقوؿ النحاة يف "كاف": إهنا تفيد اتصاؼ (2)زماف فقط، فلما نقصت داللتها كانت انقصة"
ف ، فلو قاؿ القاةل: كاف زيد قاةما، فإف اٚنها كىو "زيد" متص(3)اٚنها ّنعىن خربىا يف الزمن اٞناضي

 ابلقياـ الذم ىو معىن اٝنرب يف زمن يناسب صيغتها.
فإذا تضمنت األفعاؿ الناقصة معىن حدث ٓنولت إىل اتمة ٥نو قولو تعاىل ﴿ كىًإف كىافى ذي عيٍسرىةو فػىنىًظرىةه 

فػ"كاف" يف اآلية على ما يراه بعض النحاة اتمة تكتفي ّنرفوعها فيكوف اٚنها ىو  (4)﴾ًإىلى مىٍيسيرىةو 
أهنا اتمةه  -كىو األظهر  -أحدمها:  يف "كاف" ىذه كجهاف:، كال كجود للخرب قاؿ ابن عادؿ :"فاعلها

، كأجاز الكوفيوف أف تكوف انقصة كيقدركف ٟنا خربا ١نذكفا كال جييز ذلك (5)"ّنعىن حدث، ككجد
 (7)﴾يًف اٍلمىٍهًد صىًبيٌان  كىٍيفى نيكىلًٌمي مىٍن كىافى يف قولو تعاىل ﴿ابن األنبارم كنقل القرطيب عن  (6)البصريوف
ألنو لو كانت  ؛"كاف" ّنعىن حدث :كال أف يقاؿ ،ال جيوز أف يقاؿ زاةدة كقد نصبت "صبيا"قولو :"

 ، (8)"كتكتفي بو ،فيو عن اٝنرب، تقوؿ: كاف اٜنر ّنعىن اٜندكث كالوقوع الستغين
لو قيل: خرج، دكف إضافة   ككوهنا انقصة أهنا ال تؤسس ٗنلة جديدة كما ىو األصل يف األفعاؿ، إذ

كلمة أخرل تكوف مسندة إليها ٞنا صح الكالـ، كالفعل التاـ مكٌوف مع ما أسند إليو ٗنلة كلو كاف 
ضمًنا مسترتا، كقد مثل ابن مالك للكالـ ابلفعل اٞنسند إىل الضمًن اٞنسترت كىو "استقم" فهو فعل أمر 

 فية:فاعلو مسترت كجواب تقديره أنت فقاؿ يف مستهل األل

                                                 
 .  1/398اٞنقتصد يف شرح اإليضاح (   1)
 .   7/89شرح اٞنفصل البن يعيش (   2)
 .   1/548ينظر: النحو الوايف  (  3)
 .   279البقرة اآلية (   4)
 .   4/465اللباب يف علـو الكتاب (   5)
 . 1/366، حاشية الصباف 2/82، مهع اٟنوامع 2/716ينظر: البحر ايط (   6)
 .   28مرمي اآلية (   7)
 . 11/102اٛنامع ألحكاـ القرآف (   8)
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 كالمنا لفظ مفيد كػ"استقم"      ......................
كأما األفعاؿ الناقصة ال تفي بذلك كلو تكلمنا بػ"كاف" أك "صار" كسكتنا لكاف الكالـ قاصرا ال يؤدم 
معىن حيسن السكوت عليو، فال يكوف كالما كإفادة "استقم" إال إف صًنانىا اتمة ٟنا فاعلها، كاألٚناء 

اخلة على ٗنلة اٚنية اتمة الرتكيب مفيدة معىنن قبل ٠نيئها ٥نو: اٛنو ٗنيل، كاف اٛنو ٗنيال، الناقصة د
كٟنا أحكاـ تدرس يف مضاهنا، كلكن ىناؾ أفعاؿ ليست بناقصة يف األصل، كإمنا عملت عمل الفعل 

كذا ككذا آض كعاد كغدا كراح ك الناقص فحملت عليو، كأٜنقها هبا بعض النحويٌن قاؿ السكاكي :"
جاء كقعد، كتسمى ىذه األفعاؿ انقصة ّنعىن أهنا ال تفيد مع اٞنرفوع بدكف اٞننصوب، كمن ىذا يظهر 

 ،أف مرفوعها كما كاف من جنسو جيب أف يعد من اٞنلحقات ابلفاعل فتأمل، كيسمى مرفوعها اٚنا ٟنا
 ،كحار ،كرجع ،كآؿ ،كعاد ،آض "صارػ"كأٜنق قـو ب، كقاؿ السيوطي :"(1)"كمنصوهبا خربا ٟنا

، كقسم ىذه األفعاؿ تبعا (2)، كقعدت كأهنا حربة"كما جاءت حاجتك ،كارتد ،ؿكٓنو   ،كاستحاؿ
 إلٜناؽ النحاة ٟنا إىل:

 ما أٜنقو أغلب النحاة من األفعاؿ بػ"كاف".  -1
 ما انفرد بو بعض النحاة كإٜناؽ غدا كراح كأتى. -2
 إٜناؽ كل ذم فعل ال يستغىن فيو عن الرفع كالنصب. -3
 إٜناؽ الفراء لػ" أسحر كأفجر كأظهر". -4
 .(3)إٜناؽ الكوفيٌن ٟنذا كىذه مرادا هبما التقريب -5

 كسيكوف لكل قسم من ىذه األفعاؿ مطلبا خاصا. 
 ادلطلب الثاين: محل األفعال على النقص

ىذه األفعاؿ ليست بناقصة حقيقة، إذ لو كانت انقصة مل خيرجها النحاة من ابب "كاف"، كٞنا كانت 
 ّنعناىا يف بعض االستعماالت أٜنقوىا هبا، كعوملت معاملة الفعل الناقص ألمرين: 

أف ىذه األفعاؿ ٟنا معاف تؤديها فهي اتمة ٞنا تتضمنو من معىن اٜندث كالزمن ٥نو: جاء، رجع،  -1
إذا أرادت العرب استعماٟنا استعماال انقصا سلبتها اٞنعىن كجردهتا للزماف، كلذلك اشرتطو ابن برم يف ف

                                                 
 . 236مفتاح العلـو (   1)
 .  2/62مهع اٟنوامع (   2)
 .  2/62ينظر: اٞنصدر نفسو (   3)
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كأىخواهتا كل ًفٍعلو سيًلبى الدًٌاللةى على اٜنىدىث كجيرًٌدى  "كاف"كاعلم أىنو يلحق بباب إٜناقها بػ"كاف" فقاؿ: 
 . (1)تم الكالـ دكنوكال ي ،كجاز يف اٝنرب عنو أىف يكوف معرفة كنكرة ،للزماف

أهنا تيضىمن معىن مستقال عن اٞنعىن األكؿ يف ىذا اٞنوضع خاصة، كاٞنعىن اٞنضمن معىن الفعل  -2
نة ٞنعناه، ّنعىن أف الفعل خرج عن داللتو األصلية إىل معىن آخر، كالتضمٌن مشهور  الناقص اٞنتضمًٌ

كىالى تػىٍعزًميوا ﴿ ٥نو معىن كعمال ٥نو: معلـو يف اللغة، فالتضمٌن ىو إشراب معىن فعل آخر فيشاهبو 
ليغى الًكتىابي أىجىلىوي  ةى النًٌكاًح حىَّت  يػىبػٍ كالتوسع يف معىن ، ضيمًٌن تعزموا معىن تنػٍويكا، فعيدًٌلى تعديتو (2)﴾عيٍقدى

كرد أبنو مسموع من  قاؿ اٞنرادم :"... يف لغة العربمسموع كىو ساةغ ك ، األفعاؿ من ابب التضمٌن
 :كقولو  كالـ العرب

رى جى الش  اءى كى مى الٍ  وً ى بً عى رٍ تػى  به بى ا سى ٟنىى  ...............        ... ...
(3) 

 
كضابطو عندىم: أف يكوف األكؿ كالثاا  ، "كاختيلف أيضا يف ىذا التضمٌن، كاألكثركف على أنو ينقاس

"كفاةدة التضمٌن ىي أف تؤدم كلمتو  قاؿ أبو البقاء الكفوم يف الكليات:، ك (4)"جيتمعاف يف معىن عاـ
 .(5)مؤدل كلمتٌن، فالكلمتاف مقصوداتف قصدان كتبعان"

كأكثر ما تتضمن األفعاؿ اٞنلحقة معىن الفعل الناقص "صار" الذم يفيد التحوؿ من شيء إىل شيء  
كث ال من كأما التحويل اٞنفهـو من كل فعل فإمنا لـز من داللتو على التجدد كاٜندآخر قاؿ اٝنضرم :"

، كاختلف النحاة يف أعدادىا فمن قاةل ٖنانية، كمنهم من جعلها (6)"فحصل الفرؽ بينهما ،الوضع
عشرا، كمن قاةل أحد عشرة، كمنهم من أكصلها إىل كاحد كثالثٌن فعال، كحصر بعضها اٝنضرم يف 

 بيتٌن فقاؿ:
 عىاد ارجٍع لًتىغنىمٍ  ٓنٌوؿ آضى        ره ػػػػعاؿ عشػػػػػػّنعىنى صارى يف األف

                                                 
 .  13/368ينظر قوؿ ابن برم يف: لساف العرب "ؾ ك ف" (   1)
 .   233البقرة اآلية (   2)
        =أعىمرى بنى ىندو ما ترل رأمى صىرمةو صدره  37البيت من البحر الطويل لطرفة ابن العبد يف ديوانو (   3)
 .   2/1030توضيح اٞنقاصد كاٞنسالك (   4)
 .   267الكليات ص (   5)
 .   1/111ة اٝنضرم على شرح ابن عقيل حاشي(   6)
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 (1)مٍ ػػػػػها كهل أىٍعلػػػػػػار فىهاكى ػػػػكح       دٍ ػػػكىرىاح غىدا اٍستىحىاؿى اٍرتىد  فىاقٍػعي 
 كقاؿ ابن مالك يف الكافية:

 "دٍ عى "قػى " كى اؿى حى تى " "اسٍ ادى " "عى عى جى " "رى "آضى          دٍ رى كى  اهي نى ػػػػػػػػػػػػعٍ ا ّنى " مى ارى ػ"صى كى   لٍ عى ػػػػػػػػػػػػػػػػاجٍ كى 
 الى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعً " جي احى "رى ا" كى دى ػػػػػػا "غى ذى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى ىى كى         " الى و  ا "ٓنىى ذى ػػػػػ" كى د  ػػػػػػػػػػػػػتى "ارٍ " كى ارى ػػػػػػػػػػػػػػ"حى كى 
 كى تى ايػى نى ا عً هى ػػػػػػػػلى  ؼٍ رً ػػػػػػػػػػاصٍ ا" فى "مى  دً عٍ ن بػى مً          " كى تى اجى حى  تٍ اءى ػػػػػػػػػػػػ"جى  ن  وا هبًً قي ػػػػػػػػػػٜنٍى أى كى 

كاختالؼ عد األفعاؿ انتج عن اختالؼ النحويٌن يف التوسعة كالتضييق حيث يعد بعضهم أفعاال ال 
يعدىا اآلخركف؛ لذلك اختلف عددىا من مصدر آلخر، فلم يعد ابن مالك مثال "غدا" ك"راح" من 

"كنقص ابن مالك من أخوات :األفعاؿ اٞنلحقة فقد نقل عنو الرضي منع كركدىا على النقص فقاؿ 
 مٌن، كإف جاء بعد مرفوعهما منصوب فهو حاؿ كقولو:مها ال يكوانف إال ات"أصبح" غدا كراح فقاؿ: 

لي سً عٍ يػى كى  ابً عى الشًٌ  بً انى ذٍ أبًى  وتي خيىي       يان افً ىى  يحى الرًٌ  ضي ارً عى يػي  ين اكً ا طى دى غى 
(2) 

، كراح ّنعىن (3)﴾اٍغديكا عىلىى حىٍرًثكيٍم  أىفي  ﴿داة، كقولو تعاىلػػػػّنعىن مشى يف الغ "غدا"أقوؿ: إذا كاف 
 ع يف ػػػػرج

 الركاح كىو ما بعد الزكاؿ إىل الليل، ٥نو: راح إىل بيتو، فال ريب يف ٕنامهما، كأما ٥نو قولو:
لي ح  كى تى يػى  نان اىً ك دى دي غٍ يػى كى  كحي ري يػى       ؿو زًٌ غى تػى مي  ةو ي  ارً دى  فو الً خى  الى كى 

(4) 
 :يدخل يف الركاح كالغداة، فهما أيضا اتماف، كاٞننصوب بعدمها حاؿ، كإف كاان ّنعىن :فإف كاان ّنعىن 

يكوف يف الغداة كالركاح  :يكوف يف الغداة، فهما أيضا اتماف، كاٞننصوب بعدمها حاؿ، كإف كاان ّنعىن
 .(5)"فهما انقصاف، فال منع إذف من كوهنما انقصٌن

                                                 
 .    1/112اٞنصدر نفسو  (   1)
 البيت من البحر الطويل  للشنفرل من قصيدتو اٞنشهورة اٞنسماة بػ"الالمية" كمطلعها(   2)

  .  أىًقٍيميوا بين أيمي صيديكرى مىًطيًٌكيٍم         فإا  إىل قػىٍوـو ًسوىاكيٍم ألىٍميىلي 
 .4/186،  شرح الرضي على الكافية 4/26خزانة األدب ، 64ينظر: الديواف 

 .   22سورة ف اآلية (   3)
 .   61البيت من البحر الطويل للشنفرل من الميتو السابقة الذكر يف ديوانو (   4)
 .4/186شرح الرضي على الكافية (  5)
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غدا زيد  :كتقوؿنصوب بعدىا منصوب على اٜناؿ قاؿ :"كنقل السيوطي عن ابن مالك كغًنه أف اٞن
كمنع ذلك اٛنمهور منهم ابن  ،صار يف حاؿ ضحك كانطالؽ :كراح عبد هل منطلقا أم ،ضاحكا

 .(1)"كقالوا اٞننصوب بعدىا حاؿ إذ ال يوجد إال نكرة ،مالك
كعدـ اطرادىا فيقتصر فيها كذا اختلفوا يف اطراد إعماٟنا انقصة يف كل مثاؿ مشابو للمثاؿ اٞنسموع 

على اٞنثاؿ اٞنسموع، كيف اٞنوضع نفسو دكف غًنه ٥نو اختالفهم يف اطراد "جاء" ك"قعد" انقصٌن، 
فاٞنلحقوف طردكا "جاء" يف مثل ما جاءت حاجتك، كقعد ٥نو: قعد ال يسأؿ حاجة إال قضاىا، 

 .  (2)وا اٞننصوب حاالكبعضهم قصرىا على اٞنثالٌن فقط دكف تعديها إىل أمثلة أخرل، كجعل
كليس كل فعل من ىذه األفعاؿ أك غًنه يكوف انقصا، كال يتبٌن ذلك إال ّنلكة لغوية تستعرض اٞنعىن 

 كالرتكيب، فتعرؼ الفعل اموؿ على النقص من غًنه، كيبىن ذلك على ثالثة أمور:
كوف االسم صحة حذؼ الفعل كتستقيم اٛنملة بعده تركيبا صح اٞنعىن أـ مل يصح؛ لئال ي -1

بعده فاعال لو، فالفعل يف األصل حادث داخل على ٗنلة أصلها اٞنبتدأ كاٝنرب، فإف سقط 
كأصل اٛنملة   (3)"كىًدٍدت أف  ىذا الل نبى يػىعيود قىًطرىاانن رجع إىل األصل ٥نو قوؿ كعب األحبار "

 قبل دخوؿ "يعود" اللنب قطراف.
ف التضمٌن يصحح اٞنعىن كيقيمو، إذ قد صحة اٞنعىن بعد تضمٌن الفعل معىن "صار"؛ أل -2

حيذؼ الفعل كتبقى اٛنملة صاٜنة لالبتداء كاٝنرب تركيبا مع اختالؿ اٞنعىن ٥نو: يعود اللنب 
قطراان، آؿ اٜنطب رمادا، فلو حذؼ الفعل ىنا لصح الرتكيب كاختل اٞنعىن إذ يكوف آنذاؾ: 

 مع إرادة التضمٌن فإنو يستقيم. اللنب قطراف، اٜنطب رماد، كىذا اٞنعىن غًن صحيح، كأما 
مالحظة تغًن معىن الفعل إىل معىن "صار"؛ ألجل صحة اٞنعىن؛ إذ أغلبي معاا  األفعاؿ  -3

 اٞنلحقة ىي ّنعىن "صار". 
فإذا ما سقط الفعل كسقط معىن اٛنملػػػػة معو فالفعل اتـ آنذاؾ ٥نو: عػػػػاد الرجل إىل بيتو، فلو أسقط 

 الفعل ىنا لقيل: الرجل إىل بيتو، كال معىن ٟنذا الرتكيب. 

                                                 
 .  2/71مهع اٟنوامع (   1)
 .  2/70ينظر: اٞنصدر نفسو (   2)
 . 2/316مل أجد ىذا اٜنديث إال يف: النهاية يف غريب اٜنديث (   3)
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 ادلبحث الثاين: األفعال احملمولة على النقص
 (1)ادلطلب األول: األفعال اليت اتفق أغلب النحاة على إحلاقها

 "جاء" 
جمليء: اإلتياف. "جاء" من األفعاؿ التامة، داللتو اإلتياف، يقاؿ: أتى أييت أم: جاء قاؿ اٛنوىرم: "ا

، كأييت زيد،  (2)"يقاؿ جاء جييء جىٍيئة فنقوؿ: جاء علي، كجاء الرجل، كجاء األسد، كأاتا  القـو
كاحد إال أف اإلتياف أعم قاؿ كاإلتياف معىن  حيدثو فاعل، كىو الصادر عن اآليت، كاإلتياف كاجمليء 

كاجمليء كاإلتياف، لكن اجمليء أعم؛ ألف اإلتياف ٠نيء بسهولة، كاإلتياف قد يقاؿ ابعتبار الراغب: "
، كيستعمل الزما كمتعدي ُنرؼ اٛنر (3)"القصد كإف مل يكن منو اٜنصوؿ، كاجمليء يقاؿ اعتبارا ابٜنصوؿ

جئت شيئا  :كابلباء أيضا تقوؿ ،و الـز كمتعد بنفسوجاء ىكبدكنو، كّنعاف ٢نتلفة قاؿ الكفوم: "
 ،كجاء الغيث ،على معىن ذىبت ،جئت إليو :كقد يقاؿ ،إذا أتيت إليو ،كجئت زيدا ،إذا فعلتو ،حسنا

، بضم كما جاءت حاجتي : ّنعىن تقرير الشيء على صفة ٥نو "جاء"ك، بلغ ،كجاء أمر السلطاف ،نزؿ
، كيقصد بو إ٤ناز الشيء ال اجمليء من اإلتياف، كالفعل ىنا يكتفي ّنرفوعو، (4)"ما صارت :أم حاجة،

كٚنع عن العرب ركاية ابلنصب يف قوٟنم: "ما جاءت حاجتىك" بنصب "حاجة"، كال يصح أف تكوف 
مفعوال؛ ألف الفعل الـز غًن متعد؛ لذا ال بد من البحث عن انصب "حاجة" فيحتمل عند ذاؾ 

ن كاف أخاؾ، قوؿ العرب ما جاءت مثل قوٟنم: مى نصب "كاف" قاؿ سيبويو :"ك نقصانو كنصبو للحاجة 
، فجعل سيبويو "مىن" فاعل، كمثل لو من الفعل التاـ ّنثاؿ (5)"ك، كأنو قاؿ: ما صارت حاجتكحاجتى 

"من ضرب أابؾ، كترتيب اٛنملة على ىذا اٞنعىن ضرب من أابؾ، على أف األب مفعوؿ بو، كاٞنعرب عنو 
عل، كقد تكوف "من" مفعوال بو كمثل ٟنا سيبويو ّنثاؿ من ضرب أبوؾ، فػ"أبوؾ فاعل، ك"من" بػ"من" فا

                                                 
،  شرح الرضي على الكافية 1/397، اإلنصاؼ يف مساةل اٝنالؼ 2/351، األصوؿ البن السراج 1/50ينظر: الكتاب (   1)

اف على ، حاشية الصب 2/379، مغين اللبيب2/672، البسيط البن أيب الربيع 1/388، شرح الكافية الشافية 4/187
 . 1/312، شرح األمشوا 1/356شرح ابن عقيل

 .  1/42الصحاح "جيأ" (   2)
 .   34، كينظر: الكليات ص  103مفردات الراغب األصبهاا  ص (   3)
 .   356الكليات ص (   4)
 .  1/50اٞنصدر نفسو ص (   5)
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مفعوؿ بو، فػ"من" يف مثاؿ سيبويو اٞنتقدـ اسم "كاف" كأخاؾ خربىا، فجعل الفعل "جاء" ّنعىن 
 "صار"، ك"صار" انقصة، كإذا كانت ّنعىن "صار" فهي انقصة لذلك عملت عملها. 

 أاتىم عندماباس ػالبن عج أكؿ استعػمل ىذا الرتكيب كاشتهر على لساهنم حٌن قالوا كيقاؿ: إف اٝنوار 
يىٍستىٍدعي منهم الرجوعى إىل اٜنق من ًقبىل علي بن أيب طالب هنع هللا يضر

(1). 
 كيف إعراب ىذا  الرتكيب تبعا الختالؼ الركاية كجهاف:

قاؿ  (2)ٟنا، ك"حاجة" خربىا كاٛنملة اٚنية األكؿ: "ما" مبتدأ كيف "جاء" ضمًن يعود عليها يعرب اٚنا
 "،صارتٍ "فقد أىٍجرىٍكىىا ٠نيٍرىل  ،ما جاءىٍت حاجىتىكى  :قاؿ أبو علي كأبو سعيد: أما قوٟنييمابن سيدة :"

 "جاءتٍ "كجعلوا يف  ،مبتدأ "ما"فجعلوا  ،كأخواهتا "كاف"كجعلوا ٟنا اٚنان كخربان كما كاف ذلك يف ابب 
بػىرى  "حاجىتىك"كجىعلوا  "،جاءتٍ "ذلك الضمًنى اسمى  كجعلوا "،ما"ضىمًنى  ًىٍنده  "فصار ّننزلة  "جاءىتٍ "خى

بتأنيث اٞنعىن فكأنو قاؿ: أية حاجة جاءت حاجتك، كجعل "جاء"  "جاءتٍ "كأنثوا  "،كانت أيٍختىكى 
كىو مىثىله كمل ييٍسمىع ًإال بتأنيث  ،غًن معركؼ إال يف ىذاّنعىن "صار" كأدخلها على اسم كخرب كىو 

 ؟ما ىي حاجتك :كأما من نصب فاألصل، كقاؿ ابن ىشاـ:" (3)""صارتٍ "كأىٍجرىٍكهي ٠نيٍرىل  "جاءتٍ "
 .(4)"َث دخل الناسخ على الضمًن فاسترت فيو ؟أم حاجة ىي حاجتك :ّنعىن

كالتقدير الشيء كاف حاجتك،  كالتأنيث ىنا جرل على غًن ظاىر اٞنبتدأ فػ"ما" اسم نكرة ّنعىن شيء،
كالشيء مذكر، فكاف حق الرتكيب أف يكوف الفعل مذكرا ال تتصل بو اتء التأنيث، قاؿ ابن سيدة 

، كمل يقولوا ما جاء حاجتك على غرار من  (5)"ما جاء حاجىتىكى  :لقاؿ "ما"كلو ٘نىىلى جاء على لفظ :"
، كعلل أتنيث الفعل (6)"كما قالوا مىٍن كاف أم ككمل يقولوا ما جاء حاجتىك  كاف أم ك، قاؿ سيبويو :"

اٜناجىة كما قاؿ  حيث كانت "ما"كلكٌنو أدخل التأنيث على أبمرين: األكؿ: على معىن اٜناجة قاؿ:" 
، ّنعىن أف التأنيث ٞنعىن "ما" ال (7)"على مؤن ث "مىنٍ "حىٍيثي أىكقع  ،من كانت أيم ك :بعض العرب

                                                 
 .17/76السفر  5، 4/187، شرح الكافية للرضي 13/368لساف العرب  ،2/70ينظر:  مهع اٟنوامع (   1)
 .  2/379ينظر: مغين اللبيب(   2)
 . 17/75السفر  5اٞنخصص (   3)
 .  2/452مغين اللبيب  (   4)
 . 17/76السفر  5اٞنخصص(   5)
 .  1/51الكتاب (   6)
 . 1/50اٞنصدر نفسو (   7)
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ما قالوا مىٍن  ػػػػػكمل يقولوا ما جاء حاجتىك كثابة اٞنثل فألزموه التاء، قاؿ سيبويو :"للفظها، كالثاا : أهنا ّن
ىثىل فألزموه ػػػألن   ؛كاف أم ك

 و ّننزلة اٞن
 .(1)"التاءى 

ابلتاء، كىي  (2)ٍلتىًقٍطو بػىٍعضي الس ي ارًة﴾﴿يػى  عز كجلكنظًن التأنيث يف "ما جاءت حاجتك" قوؿ هل 
كحق الفعل  ،كىو مذكر "بعض"فالفعل "تلتقط" مسند إىل  (3)ك٠ناىد، كقتادة، كأبو رجاءاٜنسن، قراءة 

 . التأنيث الالفعل التذكًن 
كزعم يونسي أنو ٚنع ريؤبة يقوؿ ما جاءٍت كالثاا : تبع ٞنا ركاه يونس يف رفع حاجة قاؿ سيبويو: "

امية ٟنا الصدارة قاؿ الرضي:" ، ك"ما" ىنا ىي خرب "جاء" مقدـ عليها؛ ألهنا استفه(4)"حاجتيك فًنفىع
قاؿ ( 6)، كعلى ىذا فاٛنملة فعلية ، فػ"ما" اٝنرب، كاٜناجة" االسم(5)أم: ما كانت، كما استفهامية"

قاؿ ابن  ،(7)"من كانت أيمُّكى  :كثًنه كما تقوؿ  "ما جاءٍت حاجىتيكى " :كمن يقوؿ من العرب"سيبويو :
بػىرى كانت ،اسمى جاءت "حاجتيك"يعين من العرب من جيعل سيدة: "  ،كجيعل خربىا ما كاف جيعل مىٍن خى
، كيقوؿ ابن (8)"كمها يف موضع نصب كأنك قلت أي ةي حاجة جاءىٍت حاجىتيكى  ،اٍٚنىها "أيمُّكى "كجيعل 

 ،فدخل الناسخ بعد تقدير اٞنعرفة مبتدأ ،ما حاجتك :كاألصل ،ما جاءت حاجتك ابلرفعىشاـ:" 
 .(9)"إذ ال يعمل يف االستفهاـ ما قبلو ؛لكلوال ىذا التقدير مل يدخ

كىل يعمل "جاء" عمل الفعل الناقص على اإلطالؽ أـ ىو ٢نتص هبذا الرتكيب، يرل سيبويو أهنا 
٢نتصة هبذا الرتكيب كحده دكف غًنه فال يطرد؛ ألف الفعل لو معىن ٢نصوص يؤديو، فهو فعل اتـ يرفع 

لو خصوصية من انحية اٞنعىن، فاٜناجة على اٜنقيقة ال فاعال كينصب مفعوال، كلكن يف ىذا الرتكيب 

                                                 
 .1/51الكتاب (   1)
 .  10ية يوسف اآل(   2)
 . 4/158، الدر اٞنصوف 6/244انظر: البحر ايط (   3)
 .   1/51الكتاب (   4)
 .2/70. كينظر: مهع اٟنوامع  4/187شرح الكافية للرضي (   5)
 . 2/379ينظر: مغين اللبيب (   6)
 . 1/51الكتاب (   7)
 .17/76السفر 5اٞنخصص (   8)
 . 2/452مغين اللبيب (   9)
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يسند إليها اإلتياف، كال يتأتى منها إال على كجو اجملاز، كإمنا يؤتى هبا، فإسناد اجمليء إليها ٠ناز، كلكن 
معىن الرتكيب يفيد كقوعها ككينونتها بعد أف مل تكن، أك كانت شيئا غًن األكؿ أبف كانت منعدمة َث 

كإمنا فاإلتياف ىنا غًن مفيد، كإمنا استعملت العرب ىذا الرتكيب كاٞنثل قاؿ سيبويو :"أصبحت شيئا، 
 "كاف"ّننزلة  "عسى"ألنو كاف ّننزلة اٞنثل، كما جعلوا  ؛يف ىذا اٜنرؼ كحده "كاف"ّننزلة  "جاء"صًن 

منونة يف  "غدكة"مع  "لدف"ككما جعلوا  ،يف قوٟنم: "عسى الغوير أبؤسان "، كال يقاؿ: عسيت أخاان
، كقاؿ (1)"كمن كالمهم أف جيعلوا الشيء يف موضع على غًن حالو يف ساةر الكالـ ،لدف غدكة :قوٟنم

 "جاء"كال يكوف  "،صارت"فيو ّنعىن  "جاءتٍ "فإف  ،ما جاءٍت حاجىتىكى  :كأما قوؿ العربابن سيدة: "
 إال يف قولو: "كافى "كوف ّنعىن ال ت "عىسىى"كما أف ،كىو من الشاذ  ،إال يف ىذا اٞنوضع "صار"ّننزلة 

 .(2)"عىسىى الغيوىيٍػري أىٍبوسىا
كاختصاص ىذا االسم هبذا كلزكمها ٞنا بعدىا كلزـك "لدف" لػ"غدكة"، ك"الت" لػ"اٜنٌن" قاؿ األنبارم :"

ما جاءت  :يف قوٟنم "حاجتكػ"ب "جاءت"ك "،غدكةػ"ب "لدف"ك "،حٌنػ"ب "الت"اٜنكم كاختصاص 
ال تنصب إال  "جاءت"ك "،غدكة"ال تنصب إال  "لدف"ك ،ال تعمل إال يف اٜنٌن "الت"فإف  ،حاجتك

 . (3)"أك كانت حاجتك ،ما صارت حاجتك :كأهنم قالوا  "،حاجتك"
 الفعل "آض" 

آض فعل ماض ّنعىن "عاد" أك "رجع" كأصلو أيىض على كزف فػىعىلى، كمضارعو يئيض كأصلو يػىٍئًيض على 
آضى يىئيض أيضان فهو يف معىن رجع؛ يقاؿ: آضى فالف ، قاؿ ابن دريد :"كزف يػىٍفًعلي،  كمصدره األيض

، كاأليض صًنكرة الشيء غًنه كٓنولو عن اٜنالة اليت كاف عليها كما يقاؿ: (4)"إىل أىلو، أم رجع إليهم
  :كيقاؿ آضى سىواد شعره بىياضان قاؿآض اٞناء ثلجا، قاؿ اٝنليل: "

يوكىف ابإلكاؼً كى      اًؼ رى عٍ ا أى ذى  ا آضى ا مى ذى إً  َّت  حى 
 (1)"(5)الكىٍودىًف اٞن

                                                 
 .  1/51الكتاب (   1)
 . 17/75السفر 5اٞنخصص (   2)
 .  1/397اإلنصاؼ يف مساةل اٝنالؼ (   3)
 .  1/18ٗنهرة اللغة "أ ض ض" (   4)
 البيت من ُنر الرجز، ىكذا أكرده النحاة، كالبيت ملفق من بيتٌن للعجاج يف ديوانو كمها:(   5)

 ًإذىا مىا آضى ذىا أىٍعػػػػػػػػػػػػػرىاؼً سىٍرىىٍفتيوي مىا ًشٍئتى ًمن ًسٍرىىاًؼ       حىَّت  
ػػػػػػػػػػػف ابإلكاًؼ     قىاؿى ال ًذم ٗنىىٍعتى يل صىوىاؼً  يوكى

 كىالكىٍودىًف اٞن
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: الرُّجوعي يػيقىاؿ: آضى فيالفه ًإىل أىٍىًلًو، أىمالزبيدم :" قاؿك  ا،  :األىٍيضي : كآضى كىذى رىجىعى ًإلٍيًهم، قاؿ الل ٍيثي
: آضى سىوادي شىٍعرًه بىياضان  :أىم تقوؿ: فػىعىلى ذًلكى أىٍيضان، ًإذا فػىعىلىوي ميعىاًكدان  ،أىٍصلي األىٍيًض: العىٍودي  ،صىارى يػيقىاؿي

ٍعىنى الص يػٍريكرىًة، لًتػىقىاريهًبًمىا يف مىٍعىنى  ،لىوي، راًجعان إًلٍيو، قالو ابني ديرىٍيد
ى
: افٍػعىٍل ذًلكى أىيضان، فاٍستيًعًني ٞن ا تػىقيوؿي ككىذى

: صارى الفىًقًني غىًنيٌان، كعاد غىًنيٌ  ،االنًٍتظىارً  عيٍد ٞنا  :أم ،ضاػل ىذا أيػافعاٝنليل :"كيقاؿ:  كقاؿ، (2)"ان تػىقيوؿي
 كتفسًن ، ضىىػمى 
 .(3)"عاد يعود :أم ،كأن و من آضى يىئيضي ،زيدةه  "أيضان "
كّنا أف آض فيها معىن التحوؿ اليت تفيده "صار" عملت عملها قاؿ ابن يعيش :"كقد يستعمل ّنعىن  

 "صار" قاؿ زىًن يذكر أرضا قطعها:
 (5)"(4)قىطىٍعتي ًإذىا مىا اآلؿي آضى كىأىن وي     سيييوؼه تػىنىح ى سىاعىةى َثي  تػىٍلتىًقي

 كقاؿ الشاعر : (6)قاؿ ثعلب يف شرح البيت :"كآض: صار"
ا عى عٍ جى   آضى َّت  حى  ضً حٍ مى لٍ ابً كى  ـى ا قى ذى إى         طنانى طٍ نى دن وبي ارً غى  لً حٍ فى الٍ  بى ارً ل غى اكى سى  ا

 (7) 
كيف حديث  ،كتفسًني أىٍيضان زًيدةه  :أىًعد يل ما مضى قاؿ :تقوؿ ،أىيضان  :فًإذا قلتمنظور :"كقاؿ ابن 

صارت  :آضىٍت أىم:" قاؿ أىبو عبيد (8)"ًإف الشمس اسودت حَّت آضىٍت كأىهنا تػىنُّومة"ٚنرة يف الكسوؼ 
 كرىجىعىٍت كأىنشد قوؿ كعب يذكر أىرضان قطعها

ا عى عٍ جى   آضى َّت  حى  ضً حٍ مى لٍ ابً كى  ـى ا قى ذى إى         طنانى طٍ نى دن وبي ارً غى  لً حٍ فى الٍ  بى ارً ل غى اكى سى  ا
 "(9). 

 الفعل "عاد"

                                                                                                                         

 .  111ينظر: الديواف                        
 .  1/18معجم كتاب العٌن  "أ م ض" (   1)
 .  18/235اتج العركس (  2)
 .  7/76معجم كتاب العٌن (   3)
 .  177البيت من البحر الطويل  لزىًن بن أيب سلمى يف ديوانو بشرح ثعلب(   4)
 . 7/90شرح اٞنفصل البن يعيش(   5)
 .  177شرح شعر زىًن بن أيب سلمى (   6)
 . 3/122، لساف العرب "ج ع د" 1/388البيت من البحر الطويل  لفرعاف التميمي يف: ٓنقيق شرح الكافية الشافية (   7)
 . 20054رقم اٜنديث  15/144مسند اإلماـ أ٘ند (   8)
 . 7/116لساف العرب "أ م ض" (   9)
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، كىو الرجوع من فرع (1)"كعاد إًليو يػىعيودي عىٍودىةن كعىٍودان رجعالفعل "عاد" معناه الرجوع، قاؿ اٛنوىرم :"
 :العود اثا  البدء قاؿإىل أصل أم: مبتدؤه قاؿ ابن سيدة :"

 (3)"(2)دي ٍ٘نى أى  دي وٍ عى الٍ كى  تي يٍ نػى ثػٍ أى  دتٍُّ عي  فٍ إً فى      ادن اىً جى  تي يٍ نػى ثػٍ أى فى  مٍ نتي سى حٍ أى فى  تيٍ أٍ دى بى 
أي اٝنٍىٍلقى َثي  ييًعيديهي ﴾ عىادى ﴿كىمىٍن كقاؿ  (5)، كقاؿ ﴿إًن وي ىيوى يػيٍبًدئي كىييًعيدي﴾(4)كقاؿ تعاىل ﴿ كىٍىوى الًًٌذم يػىٍبدى

فػىيىنتىًقمي هلي ًمٍنوي﴾عىادى 
 كأنشد اٛنوىرم: (7)كيف اٞنثل: كالعود أ٘ند( 6)

البىٍدًء كالعىٍودي أىٍ٘نىدي  لً ثٍ كًجٍئنا ّنًً     جىزىيٍنا بىين شىٍيبافى أمًس بقىٍرًضًهٍم 
(8) 

 كقاؿ ضابئ بن اٜنارث الربٗني:
 (9)الى حى كٍ أى  ادى عى  دٍ قى رو فػى انى  الى أيًسف  صى      ا من ى أى كى   ٌٍنً بػى اجً سىوىاًد اٜنٍى  يدي دً شى 

ًإمنا ك  ،أىنو مل يػىٍقطىٍع ذىىابىو حَّت كصلو برجوعوانثىن عىٍوده؛ إمنا تريد  :تقوؿال جيوز أف ك قاؿ سيبويو :"
يئىو برجوع :أىرٍدتى أىنو رجع يف حاًفرىتًو أىم  .(10)"نػىقىضى ٠نًى

اثنية  شيءالرجوع: فعل الكلكن ىناؾ فرؽ بٌن الرجوع كالعود قاؿ أبو ىالؿ العسكرم يف الفركؽ :"
عمل يف االبتداء ٠نازا، تإىل حاؿ كاف عليها، كالعود يستعمل يف ىذا اٞنعىن على اٜنقيقة، كيس مصًنهك 

 .(11)"قاؿ الزجاج: يقاؿ قد عاد إيل من فالف مكركه، كإف مل يكن قد سبقو مكركه قبل ذلك

                                                 
 .  2/513الصحاح مادة "ع ك د" (   1)
، لساف 1/77، ديواف اٞنعاا  للعسكرم1/35البيت من البحر الطويل لعمارة ابن عقيل يف: الكامل يف اللغة كاألدب(   2)

 . 3/315العرب
 . 2/320يط األعظم "ع ك د" اكم كا(   3)
 . 26الرـك اآلية  (   4)
 .  13الربكج اآلية (   5)
 .97اٞناةدة اآلية (   6)
 .2/41ينظر: ٠نمع األمثاؿ (   7)
، فصل 8/422، اتج العركس 2/41. ينظر: ٠نمع األمثاؿ البيت من البحر الطويل ٞنالك بن نويرة كقيل ألكيس بن حجر (   8)

 .1/253كتاب األمثاؿ اٞنقاؿ يف شرح  
 . 200.  ينظر: ديواف األصمعيات البيت من البحر الطويل لضابئ بن حارث الربٗني(   9)
 .  1/392الكتاب (   10)
 .250معجم الفركؽ اللغوية (   11)
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معة؛ إذ كمنو اشتق العيد على كجو؛ ألنو يعود يف موعد خاص قصر الزمن كاألسبوع ففيو عيد يـو اٛن
يف كل أسبوع أييت مرة، أك اتسع كعيدىم الفطر كاألضحى فهما يف كل عاـ مرة، كىو من رجوع الفرح 

، (1)"كالًعيدي عند العرب الوقت الذم يػىعيودي فيو الفىرىح كاٜنزفأك اٜنزف، قاؿ األزىرم نقال عن األنبارم :"
، (2)"كىذا عندان أصحُّ  ،د كل  عاـو ألن و يعو  :كديكن أف يقاؿكصحح ىذا الوجو ابن فارس فقاؿ :"

 .(3)كالوجو اآلخر من العادة؛ ألهنم اعتادكه
كحرفان ّنعىن  ،كانقصا ،كفعالن اتٌمان  ،أىمكنةو فيكوف اٚنان  لو ستةي كيستعمل اٚنا كفعال كحرفا، قاؿ الزبيدم :"

 .(4)"كجواب اٛنملًة اٞنتضٌمنىًة معىن النػ ٍفًي مىٍبًنيٌان على الكسر متصالن ابٞنضمىرات ،كحرفا ّننزلىة ىل ،ًإف  
ككونو فعال فهو اتـ الـز داؿ على معىن كزمن تقوؿ: عاد الرجل، عادت اٜنياة، كعادت اٞنياه، قاؿ 

ريهي ًإىلى اَّللً  كىمىٍن عىادى فىأيكلىًئكى أىٍصحىابي الن اًر فىمىٍن جىاءىهي مىٍوًعظىةه ًمٍن رىبًًٌو فىانٍػتػىهىى فػىلىوي مىا سىلىفى كىأىمٍ تعاىل﴿
تىًقمي اَّلل ي ًمٍنوي ، كقاؿ (5)﴾"ىيٍم ًفيهىا خىاًلديكفى   .(6)﴾﴿عىفىا اَّلل ي عىم ا سىلىفى كىمىٍن عىادى فػىيػىنػٍ

كمتعديػا ، (7)كأكثر ما يستعمل الزما ّنعىن "رجع" ٥نو: عاد الرجل، كّنعىن زار ٥نو : عدت اٞنريض
 ،كقالوا: عادى إىل الشيءً ابٜنرؼ، كال يقتصر على حرؼ كاحد بل يتعدل بعدة حركؼ، قاؿ الزبيدم :"

فنحو تعديو بػ"إىل" قوؿ  ، (8)"كغًنىا "يفػ"كبعضهم فػىر ؽ بٌن استعمالو ب ،كعادى فيو ّنعىن ،كعادى لوي 
 الشاعر:

 ل رىٍمًسوً رى ػػػػػػ ثى ارىل يف وى ػػػػػػَّت  يي حى        وي ػػػقى الى خٍ ريؾي أى تػٍ يػى  خي الى ػػػػػػػيٍ الش  كى 
 (9)ًسوػػ نيكٍ ىلى إً  ادى م الض ىنى عى ذً كى          وً  جىٍهلً ىلى ادى إً وىل عى ػػػػػػعى ا ارٍ ذى إً 

 كقوؿ آخر: 

                                                 
 . 3/132هتذيب اللغة "عاد" (   1)
 . 2/196معجم مقاييس اللغة "ع ك د" (   2)
 . 8/438، اتج العركس 3/131ينظر: هتذيب اللغة "عاد" (  3)
 .8/452 اتج العركس(   4)
 .  274البقرة اآلية (   5)
 .  97اٞناةدة اآلية (   6)
 .2/436 ينظر: اٞنصباح اٞننًن(   7)
  .8/432 اتج العركس(   8)
 . 1/120البياف كالتبيٌن البيت من البحر السريع لصاحل عبد القدكس. ينظر: (   9)
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 (1)ااىى ادى ًإىلى بػىٍلدىة و ًسوى عى        كو لٍ كري مي ري ا سي هى نػٍ ابى عى ا غى مى 
كىلىٍو ريدُّكا لىعىاديكا ًلمىا نػيهيوا عىٍنوي﴾كتعديو ابلالـ ٥نو قولو تعاىل ﴿ 

أىٍك ﴿ كتعديو بػ"يف" ٥نو قولو تعاىل (2)
، قاؿ الز٢نشرم :"كعاد عليهم الدىر: عادى عليهم الٌدٍىري ٥نو:  ، كما يعدل بػ"على"(3)﴾لىتػىعيوديف  يف ًمل ًتنىا

استعملو ابن مالك معدل ك ، (4)على الدير حَّت درست" الدىر: أتى عليهم، كعادت الريح كاألمطار
 بػ"على" من قولو يف األلفية: 

ا ًإذىا عىادى عىلىٍيًو ميٍضمىري   ٣ن ا بًًو عىٍنوي ميًبينان خييٍبػىري       كىذى
 كقوؿ الشاعر : عاد ابألمركيعدل ابلباء ٥نو: 

 (5)اامن مى ا لً دن وٍ اٜنمى عى  اءً عى رٍ جى  ندى عً      مٍ  هبًً اا  مى زى  ادى عى  وٍ آه لى 
، كيتعدل بػ"من" ٥نو: عاد منو شيء، قاؿ: اٛنوىرم مستعمال ىذا (6)ذكره ابن اٛنوزم يف اٞندىش

، كمل أحظ بشاىد يف (7)يء"ما تقوؿ. فقاؿ: ىل عاد منو ش مفقاؿ الساةل: ما أدر األسلوب: "...
 شعر عصر االستشهاد فلعل ىذا من أساليب اٞنولدين.  

الذم ركاه أبو سعيد -ملسو هيلع هللا ىلص -انقصا ّنعىن "صار" يرفع اٚنا كيرفع خربا ٥نو قوؿ رسوؿ هل كاستعمل
يػٍرنا قىطُّ قىٍد عىاديكا ٘نىمنا فػىيػيٍلًقيًهٍم اٝندرم:"...  يًف فػىيػىٍقًبضي قػىٍبضىةن ًمنى الن اًر فػىييٍخرًجي ًمنػٍهىا قػىٍومنا ملٍى يػىٍعمىليوا خى

ري اٜنٍىيىاةً وىاػأىفٍ  نػىٍهرو يف   ،صاركا :أم ،(9)"عادكا ٘نما" :قولوقاؿ القاضي عياض: " (8)..."ًه اٛنٍىن ًة يػيقىاؿي لىوي هنى
كإف مل يكن متصفا هبا  صار إىل حالة أخرل: ّنعىن "عاد"كالعرب تستعمل  ،كليس ّنعىن رجعوا ،صاركا
أم: صرت، فتاء اٝنطاب اٚنو  (1)"يى ميعاذ؟أعيٍدتى فػىت اانن :" -ملسو هيلع هللا ىلص -٥نو قوؿ رسوؿ هل (10)قبل"

                                                 
 .   139البيت من ُنر ٢نلع البسيط لدعبل اٝنزاعي ص(   1)
 . 29األنعاـ اآلية (   2)
 . 16، إبراىيم اآلية 87األعراؼ اآلية (   3)
 .438أساس البالغة (   4)
 .425اٞندىش صالرمل كمل أجده إال يف اٞندىش. ينظر: البيت من ُنر (   5)
 .425اٞندىش (   6)
 .3/1223الصحاح "ر م ع" (   7)
 .  1/170صحيح مسلم، كتاب اإلدياف، ابب معرفة طريق الرؤية (   8)
 .  1/170، 302صحيح مسلم، ابب معرفة طريق الرؤية، حديث رقم (   9)
 .  2/104ينظر: مشارؽ األنوار على صحيح اآلاثر (   10)
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ا النًٌقىادي ٠نيٍرىنًٍثمان ،كحديث خزدية :"(2)ك"فتاان" خربه صلى هل عيليو  -، كقولو(4)، أم: صار (3)"عىادى ٟنى
يىًصًن :أم (5)"كىًدٍدت أف  ىذا الل نبى يػىعيود قىًطرىاانن :"  -كسلم

 كقوؿ كعب بن زىًن: (6) 
 (7)افى دً م رى ذً ًف ال  وٍ ا الل  ذى ابً بان ىى حى رٍ مى  الى        وً قً ارً فى اضان يف مى يى ادي بػى وى الس   ادى عى 

 أم: صار السواد بياضا، كقوؿ الشاعر: 
 

بي ذٍ عى الٍ  بي رى شٍ مى الٍ  رى ٍُنى أى  فٍ ي أى ضً رى  مى ىلى إً      ا  ادى زى فػى  ران ُنىٍ  ضً رٍ األى  اءي مى  ادى عى  دٍ قى 
(8) 

 كقوؿ اآلخر: (9)فػ"ماء األرض" اسم عاد، ك"ُنرا" خربه
 (10)ران آمً  دً شٍ لرُّ فػًلل ًو ميغوو عىادى ابً      هً دً يتي ًبريشٍ ي مىٍن ىيدً ككاف ميًضلًٌ 

 .(11)فاسم "عاد" ضمًن عاةد على مغو ك"آمرا" اٝنرب، كالتقدير عاد اٞنغوم آمرا ابلرشد
 "عاد"كلك أف ْنعل قاؿ :" (12)﴾حىَّت  عىادى كىاٍلعيٍرجيوًف اٍلقىًدميً كجعلو الدركيش انقصا يف قولو تعاىل ﴿ 

 ، كقاؿ الشاعر:(13)"خرب عاد "مثل"اسم ّنعىن  "الكاؼ"ك ،فيكوف االسم مسترتا ،انقصة
 (1)ااىى وى اانن ىى وى لٍ سي  ادى عى كى  دتي زً فى       ىًن عى ل مي ون ىى  اتى ذى  ادى عى سي  دتي هً عى 

                                                                                                                         
تكوف فتاان ي معاذ" كمل يرد بلفظ "أعدت" مل يركه أىل الصحاح كاٞنسانيد إال بلفظ ال تكن كما يف صحيح مسلم "أتريد أف (   1)

 . 3/317، لساف العرب "ع ك د" 1/316، النهاية يف غريب اٜنديث 2/104إال يف: مشارؽ األنوار على صحيح اآلاثر
 .  .  3/317، لساف العرب "ع ك د" 2/104، مشارؽ األنوار على صحيح اآلاثر2/316ينظر: النهاية يف غريب اٜنديث (   2)
 .  2/316مل أجد ىذا اٜنديث إال يف: النهاية يف غريب اٜنديث (   3)
 .  3/317، لساف العرب "ع ك د" 2/316ينظر: النهاية يف غريب اٜنديث (   4)
 . 5سبق الكالـ على ىذا اٜنديث يف ص(  5)
 .  3/318، لساف العرب"ع ك د" 2/317ينظر: النهاية يف غريب اٜنديث (   6)
 .73البسيط لكعب بن زىًن يف ديوانو ص  البيت من البحر(   7)
، اكم كايط 9/65. "خرؼ" 4/41لساف العرب "ب ح ر".  ينظر: 66البيت من البحر الطويل لنصيب يف ديوانو (   8)

 . 5/38، هتذيب اللغة "ب ح ر" 3/319األعظم 
 .5/38هتذيب اللغة "ب ح ر" ينظر: (   9)
 .1/135يف: أمايل القايل  البحر من الطويل منسوب ٝننافر(   10)
 . 1/310، شرح األمشوا 1/389ينظر: الكافية الشافية البن مالك (   11)
 . 38يس اآلية (   12)
 .  6/328إعراب القرآف (   13)
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فػ"ىواىا" اٚنو مؤخرا، فػ"عاد" يف البيت فعل ماض انقص ّنعىن "صار" أم: صار ىواىا سلواان، 
 .(2)ك"سلواان" خربه مقدما كما أعربو دمحم ١نيي الدين عبد اٜنميد

كقد يستعمل ّنعىن "كاف" فيشرتط يف استعمالو انقصا أف يكوف مفتقرا إىل خرب يتقدمو حرؼ عطف 
 ٥نو قوؿ حساف بن اثبت:

ا ا ميسٍ       كلقد صىبػىٍرت هبا كعادى شىباهبي  (3)تىٍطرفىاغىض ان كعادى زىماهني
اأم:   . (4)ككاف شباهبي

 الفعل "رجع"
الرُّجوع: العىودي إىل ما كاف رجع أم: عاد من حيث أتى، فالرجوع العود إىل ما كاف منو قاؿ الراغب: "

كبذاتًو كاف ريجوعيو أك َنيزءو من أجزاةًو أك بًفعلو من  ،أك تقديري البىدًء مكاانن أك ًفعالن أك قىوالن  ،منو البىدءي 
كقاؿ  (6)أفىال يػىرىٍكفى أال  يٍرًجعى إليًهم قػىٍوال﴾قاؿ تعاىل﴿ (5)"كالر ٍجع: اإلعادة ،فالرُّجوع: العىود ،أىفٍػعىالو

كال ": قاؿ سيبويو: كتقوؿ ورجع عىٍودىه على بدةكقالت العرب:  (7)فىًإٍف رىجىعىكى اَّلل ي ًإىلى طىاةًفىةو ًمنػٍهيٍم﴾﴿
 كإمٌنا أردتى أنو رجع يف ، يىقطع ذىابىو حَّت  كصلىو برجوعملألن ك إمٌنا تريد أنٌو  ؛جيوز أف تقوؿ انثىىن عىٍودىه

 يعلى بىدة ودمرجعتي عى  :و َث يىرجع فيقوؿئكقد يكوف أف يىنقطع ٠ني ،برجوعو  ونػىقىضى ٠نيئى  م:حاًفرًتو أ
، كقاؿ الفيومي (8)"كالرجوعي عىٍوده  ،كىو بىدءه  ،موصوؿه بو الرجوعي  يءاجملف ،رجعتي كما جئتي  م:أ

 .(9)"إذا أعادىا إىل ملكو ،رجع يف ىبتو :كمن ىنا قيل ،كرجع الكلب يف قيئو عاد فيو فأكلو:"

                                                                                                                         
، شرح 2/565البيت من البحر الطويل مل ينسب إىل شاعر معٌن كقد استشهد بو لتعػػػػػػػدد اٜناؿ يف: مغين اللبيب(   1)

 ، أكضح 1/602التصريػػح
 .  2/337اٞنسالك      

 .2/338ينظر: عدة السالك إىل ٓنقيق أكضح اٞنسالك إىل ألفية ابن مالك (   2)
 .8/452ينظر: اتج العركس "ع ك د"   الكامل نسبو الزبيدم ٜنساف بن اثبت كمل أعثر عليو يف ديوانو.البيت من البحر (   3)
 .8/452"ع ك د"   ينظر: اتج العركس(   4)
 .   188اٞنفردات يف غريب القرآف (   5)
 . 88طو اآلية (   6)
 . 84التوبة اآلية(   7)
 .  1/392الكتاب (   8)
 .1/220اٞنصباح اٞننًن يف غريب الشرح الكبًن (   9)
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 فالرجوع ّنعىن العودة عن شيء حسا أك معىن، تقوؿ: رجعت عن كذا، أم: مل أعد أعتقده أك أقوؿ بو،
 كرجعت من سفرم، أم: عدت إىل مكاف إقاميت بعد انفصايل عنو ابلسفر.

 ك"رجع" فعل اتـ الـز ٥نو رجع زيد، فال حيتاج إىل مفعوؿ، كمتعد يتعدل إىل مفعوؿ بنفسو ٥نو قولو  
يستوم  "رجع، قاؿ ابن عطػية :""(2)﴾نىاؾى إىل أيمًٌكى ػفػىرىجىعٍ ، كقولو تعاىل ﴿(1)فىًإٍف رىجىعىكى اَّلل ي﴾تعاىل ﴿ 
رىجىعى فػى ﴿، كيتعدل ُنرؼ اٛنر ٥نو: رجع اٜنجاج إىل بيوهتم، كقولو تعاىل (3)"اكزه كغًن ٠ناكزهػيستوم ٠ن

ميوسىى ًإىلى قػىٍوًمًو غىٍضبىافى أىًسفنا﴾
(4) . 

كأحياان خيرج من اببو إىل ابب األفعاؿ الناقصة فًنفع اٚنا لو كينصب خربا، كيكوف ّنعىن "صار" كما يف 
، قاؿ بدر الدين العيين (5)"ال ترجعوا بعدم كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض:" -ملسو هيلع هللا ىلص -هلقوؿ رسوؿ 

معىن  "صار"ىنا استعمل استعماؿ  "رجع" :معناه ىهنا ال تصًنكا قاؿ ابن مالك :ال ترجعواالعيين :"
 ،ال تصًنكا :أم ،ألنو خرب ال ترجعوا ؛منصوب "كفارا"فعلى ىذا  ،ال تصًنكا بعدم كفارا :أم ،كعمال

 . (6)"سم اٞنرفوع كاٝنرب اٞننصوبفتكوف من األفعاؿ الناقصة اليت تقتضي اال
 "استحالالفعل "

"استحاؿ" فعل سداسي مزيد بثالثة أحرؼ، كأحرؼ الزيدة األلف كالسٌن كالتاء، كأصلو "حوؿ" كلو 
علي، أم: استعصى علي معنياف: األكؿ: ما يفيد عدـ حصوؿ الشيء كامتناعو ٥نو استحاؿ األمر 

، (7)"أخذ يف أف يصًن ١ناال :أم ،صار ١ناال فهو مستحيل يءكاستحاؿ الشكامتنع قاؿ الراغب :"
، (8)"استحاؿ الشيء تغًن عن طبعو ككصفوكاٞنعىن الثاا : ىو التغًن من شيء إىل شيء قاؿ الفيومي:" 

 :أبو الفتح البسيت، قاؿ (1)"انقلبت عن حاٟنا :أم ،كاٍستىحىالىٍت ّنعىن، كيف ٢نتار الصحاح: "(8)"ككصفو
 :البسيت

                                                 
 . 84التوبة اآلية (   1)
 . 40طو اآلية (  2)
 . 3/66ارر الوجيز (   3)
 .  84طو اآلية (   4)
 . 1/82صحيح مسلم (   5)
 .1/309شرح األمشوا  على األلفية ،1/390الكافية الشافية  ، كينظر: 2/281عمدة القارئ شرح صحيح البخارم (   6)
 .  138فردات يف غريب القرآف اٞن(   7)
 . 84اٞنصباح اٞننًن يف غريب الشرح الكبًن (   8)
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 ضي ارً عى ػػػػيي  ٌنى ػػػػػحً  ر  بي اٜنٍي ػػػػػيصً رٌّ يي ضي       وي ػػػػػػن  إى  رى يػ  ػػػػػغى ٍف تػى إً  كى يقى دً صى  رٍ ذى حٍ ا
ضي امً لٌّ حى خى  يى هٍ ٍت فػى الى حى تى ا اسٍ ذى إً فى      ا هى يمي سً نى ا كى هى قػي كٍ ذى  عي ػػػػػػػػنى دييٍ  رً مٍ اٝنٍى كى                      

(2)  
كهبذا اٞنعىن فإهنا تدخل على اٚنٌن أصلهما اٞنبتدأ كاٝنرب، فرتفع األكؿ كتنصب الثاا  ٥نو: استحاؿ  

، كاألصل فيها: اٞناء استحاؿ اٝنشب فحمان ، استحالت النار رمادا، استحاؿ الظن يقينان اٞناء ِنارا، 
ِنار، الظن يقٌن، النار رماد، اٝنشب فحم، كلكن اٞنعىن يف بعضها ال يستقيم إال بدخوؿ "استحاؿ" 
اليت تربط بٌن اٛنزأين، فيصح يف اٞنثاؿ األكؿ؛ ألف اٞناء الساقط من السماء ما كاف إال ِنارا، كلكن 

 (3)ال ًذينى يىظينُّوفى أىنػ هيم ميالىقيوا هًل ﴾﴿قولو تعاىل الظن ليس ابليقٌن إال على سبيل التضمٌن كاجملاز ٥نو 
أم: أيقنوا، كليست النار ابلرماد، كال اٝنشب ابلفحم، كلكنهن ٓنولن إىل معىن خربىن، ككذا قوؿ ابن 

 ، ك٥نو قوؿ الشاعر:(4)"فإذا أقرح اٜنزف القلب استحالت الدموع دمان اٛنوزم يف اٞندىش: "
 (5)اتً سىنى ٜنٍى اًت ابً فىوى اريًؾ اٍٟنى دى تى بً     د ةن وى مى  يلي حً تى سٍ تى  ةى اكى دى عى الٍ  ف  إً 

فيما ركاه مسلم يف صحيحو عن ابن عمر يف  -ملسو هيلع هللا ىلص -كالشاىد على استعماٟنا انقصة قوؿ رسوؿ هل
صارت كٓنولت عن حاٟنا  م:أ، قاؿ القاضي عياض:" (6)"فىاٍستىحىالىٍت غىٍرابن  فضاةل عمر بن اٝنطاب:"

، فاسم استحاؿ ضمًن الدلو ك"غراب" خربىا، كالتقدير استحالت (8)كالغرب الدلو العظيم (7)"األكؿ
 الدلو غراب.
 "لح و  الفعل "تح 

"ٓنٌوؿ" فعل ّنعىن التغًن على كزف "تفٌعل" مزيد ابلتاء كتضعيف العٌن، كىذه الصيغة تفيد معاف عدة 
، كىي من اٛنذر "حوؿ" اٞننقلب (9)عٌلمتو فتعٌلم، ككٌسرتو فتكٌسر، كحٌولتو فتحوؿمنها اٞنطاكعة ٥نو: 

                                                                                                                         
 . 163ص٢نتار الصحاح "ح ك ؿ" (   1)
 . 398ينظر: التذكرة السعدية ص(   2)
 . 45البقرة اآلية (   3)
 . 377اٞندىش ص(   4)
 .1/227، الدرر اللوامع 2/69البيت من البحر  الكامل ٠نهوؿ القاةل . ينظر: مهع اٟنوامع (   5)
 . 2393، حديث رقم 4/1862صحيح مسلم،كتاب فضاةل الصحابة (   6)
  .7/398اةد مسلم إكماؿ اٞنعلم بفو (   7)
 .470ينظر: ٢نتار الصحاح "غ ر ب" ص(   8)
 .43ينظر: شذا العرؼ يف فن الصرؼ ص(   9)
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 ،كانفصالو عن غًنه يءأصل اٜنوؿ تغًن الشكاكه ألفا فصارت "حاؿ" اليت تفيد التغًن قاؿ الراغب: "
 كابعتبار التغًن قيل: حاؿ الشيء حيوؿ حؤكال، كاستحاؿ: هتيأ ألف حيوؿ، كابعتبار االنفصاؿ قيل:

 (2)"كٓنىىو ٌؿ أيضان  ،كحاؿى الش ٍيءي حيىيوؿي حيؤيٍكالن: تػىغىيػ رى كقاؿ الصاحب بن عباد: " (1)" حاؿ بيين كبينك كذا
 ،نقلتو من موضع إىل موضع ،من مكانو انتقل عنو كحىو ٍلتيوي ٓنىٍوًيالن  كٓنىىو ؿى كيف اٞنصباح اٞننًن: " (2)"أيضان 

 جؤية قاؿ ساعدة بن  (3)"كحىو ؿى ىو ٓنىٍوًيالن 
يىٍصرىد وىٍبلً ميٍقًلع الٍ  ـى وٍ يػى  شىف افى بً       أن وي لىٍوفو كى  دى عٍ ٓنىىو ؿ لىٍوانن بػى 

(4) 
كيكوف الًفٍعل على ؛ ألنو من أفعاؿ اٞنطاكعة قاؿ اٞنربد :"يستعمل الزماأم: تغًن لوان بعد لوف، ك 

فال يتعدل ٥نو قولك قط عتو فتقط ع ككٌسرتو  "فٌعل"على اٞنطاكعة من  :فيكوف على ضربٌن "لى ػػتىفع  "
حىو ؿى ، قاؿ الزبيدم :"تعدي، كأصلو اٞنضعف "حٌوؿ" يكوف الزما كم(5)"فهذا للمطاكعة ،فتكٌسر
، الًزـه ميتػىعىدٌو  الشيء: و ؿى "، إف كاف "حٌوؿ" على معناه األصلي فهو متعد، كإف كاف ّنعىن ٓنٌوؿ فهو ٓنى

؛ ألنو جيوز أف يست  اٛنىٍعًدم:عمل حٌوؿ ّنعىن "ٓنوؿ" قاؿ ابن سيده على قوؿ النابغة الـز
 (6) ٍبنى اٜنىيىا ال ٓنىىو الى يى  وي لى  تي كقػيلٍ      أىكىظ كى آابًةي فحىو ٍلتى عىنػٍهيمي 

و ٍلت"مكافى  "حىو ٍلت"جيوز أف ييستىعملى فيو " ، (7)"، كجيوز أف يريد: حىو ٍلتى رىٍحلىك، فحىذؼ اٞنفعوؿى "ٓنى
 ؿ أيضا بنفسو، يتعدل كال يتعدل قاؿ ذك الرمة يصف اٜنرابء:ؿ، كحوٌ لو فتحوٌ كحوٌ كقاؿ اٛنوىرم :"

ًنيفان كيف      رأيتىوي  الًعشيُّ  إذا حىو ؿ الٌظل    (8)الضُّحىى يػىتػىنىص ري  ٍرفً  قػى حى
  .(9)"ؿيعىن ٓنوٌ 

                                                 
 .137اٞنفردات يف غريب القرآف ص (   1)
 .3/210ايط يف اللغة "ح ك ؿ" (   2)
 .84اٞنصباح اٞننًن "ح ك ؿ"ص(   3)
 .6/151السفر اٞنخصص ،240لبيت من البحر الطويل  ينظر: ديواف اٟنذليٌن صا(  4)
 .1/78اٞنقتضب(   5)
 .137البيت من البحر الطويل يف ديوانو ص(   6)
 .4/7اطم كايط األعظم (   7)
 .224البيت من البحر الطويل لذم الرمة يف ديونو ص(   8)
 .4/1681"ح ك ؿ" الصحاح (   9)
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ؿ ٓنوٌ ، ك ثوابن راةعان  جؿى النسينسيجان، كٓنوٌ ؿ القطن ٓنوٌ كيستعمل انقصا فًنفع اٚنا لو كينصب خربا ٥نو: 
 قاؿ الشاعر: (1)القمح خبزا

 (2)اأىبٍػؤيسن  نى لٍ و   ٓنىى انى ايى لىعىل  مىنى       كبيدًٌٍلتي قػىٍرحان داًميان بػىٍعدى ًصح ةو 
 ك٥نو قوؿ اٜنريرم يف اٝنمر الذم أكرده اٛنرجاا  يف التعريفات قاؿ: 

 (3)ارىشىدى  يُّوي غى  ؿى و  ٓنىى    ا دى سى ا فى ذى ءه إً يٍ ا شى مى 
 

كقد نىض  اٞناؿي يىًنضُّ إذا ٓنىىٌوؿ نػىٍقدان بعد كاستعملو ابن األثًن يف كتابو النهاية يف غريب اٜنديث فقاؿ: 
فػػ"ٓنوؿ" فعل انقص اٚنو ضمًن يعود على اٞناؿ، ك"نقدا" خربه كالتقدير: إذا ٓنوؿ  (4)"أف كاف متاعا

كالناضُّ من اٞنتاًع ما ٓنٌوؿ كىرًقان أك األسلوب ابن سيده أيضا يف اكم فقاؿ :"اٞناؿ نقدا، كاستعمل ىذا 
 أم: ٓنوؿ اٞنتاع كرقا. (5)"عىٍينان 

 الفعل "قعد"
ـً  ، كقد يطلق على القياـ قاؿ ابن منظور جلس :أىم ،قػىعىدى يػىٍقعيدي قيعودان كمىٍقعىدان  ،القيعيودي نقيضي القيا

، كىو فعل اتـ الـز تقوؿ (6)"كىو من األىضداد ،جلىس :كقعد ،قاـ :اإًلنسافي أىمكقاؿ أىبو زيد قػىعىدى :"
 قعد الرجل، كيتعدل بػ"على" ٥نو: قعد التلميذ على اٞنقعد.

قوٟنم شحذ الشفرة  كتكوف ملحقة بػ"كاف" فتعمل عملها ّنعىن "صار" فتصب اٚنا كترفع خربا، كما يف
الكساةي قولو :"قعد ال يسأؿ حاجة إال قضاىا، ّنعىن  ، نقل أبو حياف عنحَّت قعدت كأهنا حربة

كجيوزي أىٍف ، كقاؿ السمٌن اٜنليب :"جيوز أف تكوف على ابهبا فينتصب ما بعدىا على اٜناؿ، (7)صار"
 فينتصبى على اٝنربية، كإليو ذىب الفراء كالز٢نشرم كأنشدكا يف ذلك:  "صار"تكوفى ّنعىن 

 كال الًوشاحاف كال اٛنًٍلبابي      ابي ػػػاًٝنضةى ػػعي اٛناريػػػػػػػػال يػيٍقنً 

                                                 
 .1/557ينظر: النحو الوايف(   1)
 . 352البيت من البحر الطويل المرئ القيس يف ديوانو ص(   2)
  .5/67، شرح مقامات اٜنريرم أليب العباس الشريسي 135ينظر: التعريفات ص(   3)
 .5/72النهاية يف غريب اٜنديث (   4)
 .8/158اكم كايط األعظم (   5)
 .9/48، اتج العركس 3/357لساف العرب "ؽ ع د" (   6)
 .4/164التذييل كالتكميل (   7)
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 (1)ابي عى ػػػػػػػو لي ػػػػري لى ػػػػػػدى األىيٍ ػػػػػػػكيػىٍقعي      ابي ي األىرٍكى قً تى لٍ ف تػى أى  كفً ن دي مً                          
قاؿ الز٢نشرم  (3)﴾فػىتػىٍقعيدى مىٍذميومنا ٢نىٍذيكالن  ، كيف تفسًن قوؿ هل سبحانو كتعاىل ﴿(2)"أم : كيىصًن

، كبعض النحاة يقصره (4)"من قوٟنم شحذ الشفرة حَّت قعدت، كأهنا حربة ّنعىن صارت "فػىتػىٍقعيدى :""
مقصور عند  "صار"ّنعىن  "قعد"كتعقب ىذا أبو حياف أبف ٠نيء على السماع قاؿ األلوسي: "

اٞنوضع الذم استعملتو  ذا اٞنثل كال يطرد، كقاؿ بعضهم: إف اطرد فإمنا يطرد يف مثلىاألصحاب على 
لكونو مثل  ؛بل قعد كأنو سلطاف ؛يعين القوؿ اٞنذكور فال يقاؿ: قعد كاتبان ّنعىن صار ،العرب فيو أكالن 

قعدت كأهنا حربة، كلعل من فسر القعود ىنا ّنعىن الصًنكرة ذىب مذىب الفراء فإنو كما قاؿ أبو 
كال « البحر كاٜنواشي الشهابية»ٞنذكور يف كجعل منو قوؿ الراجز ا ،حياف كغًنه يقوؿ ابطراد ذلك

، قاؿ (5)"كاستعماؿ البغداديٌن على ىذا ،اىاضكحكى الكساةي قعد ال يسأؿ حاجة إال ق"، حجة فيو
قاؿ أبو حياف: "كيقتصر يف "قعد" ّنعىن صار على مورد السماع، كذىب الفراء إىل أنو يطرد، كجعل 

":كالظاىر أنو ٢نصوص ّنحلو فإنو يعرؼ يف غًنه إذ ال يقاؿ: ، كقاؿ ابن اٜناجب (6)"قعد" ّنعىن صار"
يقاؿ: قعد كاتبا، على ٥نو: صار كاتبا، كلكن يقاؿ: قعد زيد كأنو سلطاف على ٥نو ما ٥نن فيو من 

كأهنا ، ككأنو يريد أف يكوف منط ما جاء يف قوٟنم :"(7)إرادة ثبوتو على ىذه الصفة فيكوف ّنثل ذلك"
كوف خرب "قعد" أف يكوف مسبوقا بػ"كأف"، كيقوؿ السمٌن اٜنليب:   " فيشرتط اٞنماثلة يفحربة

ثىل يف قوٟنم: شىحىذى شفرتىو حَّت قػىعىدىٍت كأهنا مى لػكالبصريوف ال يىقيسوف ىذا، بل يػىٍقتىًصركف بو على ا"
ٍربىةه  :ال يتجاكز هبذين: أعين  قاؿ األندلسي، كنقل الرضي عن األندلسي عدـ االطراد فقاؿ :"(8)"حى
فال  "قعد"كأما ، َث قاؿ: "(9)"بعضهم مها فيو العرب، كطرده ، كقعد، اٞنوضع الذم استعملتجاء

                                                 
 .9/48األبيات من ُنر الرجز نسبها الزبيدم لػ"اللعٌن اٞننقرم" ينظر: اتج العركس (   1)
 . 4/381الدر اٞنصوف (   2)
 . 22اإلسراء اآلية (   3)
 . 2/657الكشاؼ (   4)
، ارتشاؼ 6/35اب على البيضاكم" حاشية الشهعناية القاضي ككفاية الراضي "، كينظر: 15/53ركح اٞنعاا  لأللوسي(   5)

 ، .3/1165الضرب 
 ، .3/1165ارتشاؼ الضرب (   6)
 . 2/73اإليضاح يف شرح اٞنفصل (   7)
 .5/506اللباب يف علـو الكتاب . كينظر:  4/381الدر اٞنصوف (   8)
 .4/187شرح الرضي على الكافية (   9)
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يطرد، كإف قلنا ابلطرد فإمنا يطرد يف مثل ىذا اٞنوضع الذم استعمل فيو أكال، يعين قوؿ األعرايب، فال 
 .(1)"حربة، بل يقاؿ قعد كأنو سلطاف، لكونو مثل: قعدت كأهنا "صار"يقاؿ: قعد كاتبا، ّنعىن 

 
 
 

 ادلطلب الثاين: األفعال اليت انفرد إبحلاقها بعض النحاة
 الفعل "غدا"

غدا يغدك غدكة، من ابب قعد يقعد، بفتح عينو يف اٞناضي كضمها يف اٞنضارع، كالغدك ىو الزمن 
الواقع بٌن صالة الصبح كطلوع الشمس، َث استعمل ّنعىن الذىاب كاالنطالؽ دكف ٓنديده بزمن 

 ، قاؿ الشاعر:(2)معٌن
 (3)يناٚنىً غدا ِنىًميلًة اٝنم اًء لىم ا        أىاتان زىٍنكىله كىًظران 

 كقاؿ آخر: 
 (4)مً هي سٍ أى كى  سو وٍ قى ك بً دي غٍ ا يػى دى ا غى ا مى ذى إً       ةه امى مى دى  وً يٍ لى مٌو عى اكً شى بً  تي سٍ لى فػى 

، (5)..."لىغىٍدكىةه أك رىٍكحةه يف سبيل اَّللٌ  -ملسو هيلع هللا ىلص -كالغدكة اٞنرة من الغدك كىو السًن صباحا، قاؿ رسوؿ هل
ؼي  :كىرىاحى استعمل الغدكة يف مقابل الركحة، كىو السًن بعد الظهر، قاؿ اٞنطرزم: " ا"ًخالى إذىا جىاءى  "غىدى

     (6)"كىقىٍد ييٍستػىٍعمىلي ًلميٍطلىًق اٍلميًضيًٌ كىالذ ىىابً  ،بػىٍعدى الز كىاؿً  :أىمٍ  ،أىٍك ذىىىبى رىكىاحنا
، كأغلب ما يعرب مفعوال فيو، إذ ىو اسم لليـو الذم بعد يومك الذم أنت فيوابلتنوين غدان " ك"

يد ظرؼ زماف لليـو الذم قبلو، كيطلق على مطلق الزمن يف االستقباؿ، تقوؿ: أزكرؾ غدا، كأنت تر 
 اليـو التايل، كأزكرؾ غدا، كأنت تريد ٠نرد زماف مستقبل، كقوؿ الشاعر: 

 (1)فىًإف  غىدان لًنىاًظرًًه قىرًيبي       ىل  كى  ـً وٍ يػى ا الٍ ذى ىى  ري دٍ صى  كي ف ي  إً كى 
                                                 

 .4/188اٞنصدر نفسو (   1)
 .39/147ينظر: اتج العركس  (  2)
 .  3/300البيت من البحر الوافر أليب اٝنرقاء يف: كتاب اٛنيم "ابب الواك" (   3)
  3/367البيت من البحر الطويل ٠نهوؿ كىو من األبيات اٝنمسٌن اليت مل ينسبها سيبويو. ينظر: الكتاب (   4)
ب اٍلغىٍدكىًة كىالر ٍكحىًة يف صحيح البخارم، "(   5) ًبيًل اَّلل  ابى  . 2793رقم اٜنديث  1/304"  سى
 . 1/352اٞنغرب يف ترتيب اٞنعرب (   6)
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كىو من الظركؼ اٞنتصرفة اليت تعرب ظرفا كغًن ظرؼ، ٥نو أزكرؾ غدا، فػ"غدا" يف ١نل نصب على 
 ينصب بػ"إف" ٥نو قوؿ الشاعر يف البيت السابق.الظرفية، كما 

فإذا كاف الغدي دخىلى الشهر كأييت يف ١نل رفع ٥نو "كاف الغدي" يف قوؿ اٝنليل يف كتاب العٌن :"
ـي   . (2)"اٜنىرا

كيسلب ىذه اٞنعاا  كخيرج عن الظرفية إىل إعمالو عمل "كاف"، فًنفع اٚنا كينصب خربا ٥نو: غدىا 
"غدا" ىنا ّنعىن "صار" أك ٓنوؿ، أم: صار العمل مرىقا، كتقوؿ: غدا ىدفا لو، ، فػ(3)العمل مرىقا

بنفس اٞنعىن قاؿ ابن عصفور :" كأما "غدا" ك "راح" فإف كانتا انقصتٌن فهما للداللة على اقرتاف 
مضموف اٛنملة ابلزماف الذم يشاركهما يف اٜنركؼ، كقد تكوانف ّنعىن "صار"، كإذا كانتا انقصتٌن 

 قاؿ الشاعر:  (4)للداللة على السًن يف الوقت الذم يشاركهما يف اٜنركؼ"فهما 
ا حىٍشوى رىٍيطىةو كىبػيريكدً      كىادىًت النػ ٍفسي أف تىًفٍيضى عىلىٍيًو   (5)ًإٍذ غىدى

أم: صار، كاٚنها ضمًن مسترت كالتقدير: غدا ىو حشو ريطة، كعلى ذلك أعربو الشيخ خالد األزىرم 
، كاٚنو مسترت فيو، يعود إىل ما عاد عليو ضمًن "عليو" قبلو، كىو اٞنيت "صار""كغدا" ّنعىن قاؿ: "

 ، كقاؿ آخر:(6)""اٞنرثي، "كحشو" خرب "غدا
 (7)ثي ارً ا اٜنٍى ىى دى يًٌ ا سى دى غى  دٍ قى كى      ان مًش  وىابي أى  افي مى لٍ سى  ؾى اءى جى 

 أم: أصبح سيدىا اٜنارث كقاؿ آخر:
ا مًلكه ذى إً   (8)اٜنىرىبً كى  ٍيلً وى لٍ ابً  وً كً ى ميلٍ لى ٍم عى كي احٍ فى       الن غً تى شٍ ابل لهًو مي ا غىدى

                                                                                                                         
. كأصل عجز البيت مثله أكؿ قاةل لو قراد ابن أجدع. (   1)  البيت من البحر الوافر ٟندبة بن خشـر

 .1/106، ٠نمع األمثاؿ4/511ينظر: اٝنزانة                                                                 
 .  8/122معجم كتاب العٌن (   2)
 .  122ينظر: التطبيق النحوم(   3)
 .  1/93اٞنقرب (   4)
 طىةو كال شاىد فيو على ىذه الركايةميٍذ ثػىوىل حىٍشوى رىيٍ البيت من البحر اٝنفيف غًن منسوب. كيركل (   5)

 .1/285، شرح التصريح على التوضيح 1/330، شرح ابن عقيل 1/315ينظر: أكضح اٞنسالك 
  .1/285شرح التصريح على التوضيح(   6)
 .  8ينظر: االنتخاب لكشف األبيات اٞنشكلة اإلعراب ص(   7)
 .  1/176لة السًناء البيت من البحر البسيط أليب الفتح البسيت يف: اٜن(   8)
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فػ"ملك" يف البيت اسم "غدا"، كمشتعال خربىا، كىذا البيت مثل بو عباس حسن يف النحو الوايف، 
كعبد هل بن صاحل الفوزاف يف دليل السالك إىل ألفية ابن مالك، كال يصح أف يكوف شاىدا؛ ألنو قاةلو 

من كتاب فهو ق، ابإلضافة إىل سكناه 400خارج عن عصر االستشهاد فوفاتو كما قاؿ الزركلي سنة 
، كإمنا أتى بو جملرد التمثيل لػ"غدا" امولة يف العمل على "كاف"، كمع الدكلة السامانية يف خراساف

ذلك فاستعماؿ "غدا" على ىذا قليل مل أحظ منو إال ابلقليل من الشواىد؛ كلذا فإف كثًنا من النحاة مل 
-ك"راح"، فإهنما ملحقاف عند بعضهم هبا كأما "غدا" يلحقومها ابألفعاؿ الناقصة قاؿ ابن مالك: " 

ا من كالـ العرب يكوف االستدالؿ بو صرحينا -أيضنا ، لكن أاب حياف (1)"إال أا  مل أجد لذلك شاىدن
قاؿ :"كقد يستشهد على ذلك بقوؿ ابن مسعود هنع هللا يضر: اغد عاٞنا أك متعلما كال تكن 

 .   (3)ا اٞننصوب بعدمها حاؿ إذ ال يوجد إال نكرة"...كالصحيح أهنما ليسا من ىذا الباب، كإمن(2)إمعة
 الفعل "راح"

"راح" ضد "غدا"، فػ"غدا" حصوؿ السًن صباحا، ك"راح" تفيد حصولو يف كقت ما بعد الظهر، قاؿ 
من لىديف  :أىم ،كقيل: الر كىاحي: العىًشٌي أىك من الز كاؿ ،كالر كىاحي: نىًقيضي الص بىاح كىو اٍسمه للوٍقتً الزبيدم :"

كسار  ،ابلفىٍتح يعين الس يػٍرى ابلعىًشيًٌ  ،كريٍحنىا رىكىاحان  ،رىاحيوا يػىٍفعىليوف كذا ككذا يقاؿ: زىكىاًؿ الش ٍمس ًإىل الل ٍيل
 أىنشد ثعلب:  ،أىك عىًمٍلنىا ،يف ذلك الوىقتً  :أىم ،كتىرك ٍحنىا: ًسٍرانى فيو ،كراحى القىٍوـي كذلك، القىٍوـي رىكىاحان 

تي أىٌنك رى كأىن اةى غىدو أىك راةحه هًبىجًنً       حله اتى اٌلذم خيربًٌ  (5)"(4)غىدى
، كيطلقاف كيراد (6)كقاؿ ابن يعيش :"كالركاح نقيض الغدك، كىو اسم للوقت من بعد الزكاؿ إىل الليل"

كقيل: أىٍصلي الر كىاًح أىف  ،راحى القىٍوـي كتػىرىك حوا، ًإذا ساريكا أىم  كىٍقتو كىافى هبما ٠نرد السًن قاؿ الزبيدم :"
                                                 

  .1/392شرح الكافية الشافية (   1)
قوؿ ابن مسعود تفسًن معىن لقوؿ رسوؿ هل صل هل عليو كسلم الذم ركاه الرتمذم يف شعب اإلدياف :"اغد عاٞنا أك متعلًٌما أك (   2)

مسعود أنو قاؿ : اغد عاٞنا أك ، كما ركم يف كثًن من اٞنصادر عن 3/229أك مستمعا أك ١نبا كال تكن اٝنامس فتهلك"  
، كعلى ذلك أكردتو 1/67متعلما أك مستمعا أك ١نبا كال تكن اٝنامس فتهلك. كركاه ابن األثًن يف النهاية بػ"كال تكن إمعة"

 بعض كتب اللغة، ككأا  بػ"تكن" ىذه تفسًن لػ"تغدك"، كليست من أصل اٜنديث .
، شرح ٗنل الزجاجي البن 104، اٞنقدمة اٛنزكلية ص1/348، كينظر: شرح التسهيل البن مالك 4/165التذييل كالتكميل (   3)

 . 1/360البن عصفور
 . 6/427، اتج العركس 1/211البيت من البحر الطويل ٠نهوؿ القاةل أنشده ثعلب كمل ينسبو. ينظر: ٠نالس ثعلب (   4)
 .6/427اتج العركس (   5)
 .7/90شرح اٞنفصل البن يعيش (   6)
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نىةأمن رىاحى إىل اٛنيمعة يف الساعة األكىل فك:"-ملسو هيلع هللا ىلص -قاؿ رسوؿ هل (1)"يكوف بعد الز كاؿ ا قر ب بىدى  (2)"من 
 .(3)"مشىى إليها كذىىىب إىل الصالة كمل ييرًد رىكاحى آًخر الن هار :أمقاؿ عنو ابن األثًن :" 

كاستعمل انقصا عند البعض فعده ٗنع من النحاة من األفعاؿ اليت تنصب مفعولٌن قاؿ الز٢نشرم: 
كقاؿ ابن يعيش :"كالذم يدؿ أف اٞننصوب هبما يف  (4)"ك٣نا جيوز أف يلحق هبا آض كعاد كغدا كراح"

، كمن (5)مذىب اٝنرب كليس ُناؿ كقوع اٞنعرفة فيو ٥نو قولك: غدا زيد أخاؾ، كراح دمحم صديقك"
، كلكن (6)ىؤالء النحاة األمشوا  يف شرح األلفية، كاٛنزكيل يف اٛنزكلية، كابن عصفور يف شرح اٛنمل

شواىده من كالـ العرب قليلة، كأثناء ُنثي كجدت النحاة يتعرضوف الستعماؿ الفعل "راح" انقصا كال 
ا أيضا إال أا  مل أجد لذلك ديثلوف لو، قاؿ ابن مالك :"كأما غدا كراح فإهنما ملحقاف عند بعضهم هب

عليو  -شاىدا من كالـ العرب يكوف االستدالؿ بو صرحيا، كديكن أف يستدؿ على ذلك بقولو 
، كمثل ٟنا السيوطي ّنثاؿ من عنده (8)("7)"لرزقكم كما يرزؽ الطًن تغدك ٙناصا كتركح بطاان:" -السالـ

صار يف حاؿ ضحك  :أم ،منطلقا كراح عبد هل ،كاػػػػػػػػػػغدا زيد ضاح :كتقوؿعنده فقاؿ :"
، كما مثل لو حسن عباس كعادتو يف التمثيل ّنثاؿ من عنده كىو "راح اٞنرء مقدرا ّنا (9)"كانطالؽ

 حيسنو"، كلعلو مل جيد يف كالـ العرب ما يستشهد بو. 

                                                 
 .6/424اتج العركس (   1)
، فى (   2) نىةن" اٞنوطأ  عن أيب ىريرة أف رسوؿ هل قاؿ :"مىًن اٍغتىسىلى يػىٍوـى اٛنٍيميعىًة غيٍسلى اٛنٍىنىابىًة، َثي  رىاحى يف الس اعىًة األيكىلى كىأىمن ىا قػىر بى بىدى

 . 69كتاب اٛنمعة، ابب العمل يف غسل يـو اٛنمعة ص
 273/.2 غريب اٜنديثالنهاية يف(   3)
 .7/90شرح اٞنفصل البن يعيش(  4)
 .7/90اٞنصدر نفسو (  5)
، شرح اٛنمل البن عصفور 104اٞنقدمة اٛنزكلية ص، 1/388، الكافية الشافية 7/90ينظر: شرح اٞنفصل البن يعيش(  6)

1/360 . 
(7  ) ، ٍعتي عيمىرى : ٚنًى ًيمو اٛنٍىٍيشىاا ًٌ ، قىاؿى ٍلتيٍم عىلىى هًل حىق  عىٍن أىيب ٕنى : لىٍو أىن كيٍم تػىوىك  ٍعتي رىسيوؿى هًل صىل ى هل عىلٍيًو كسىل مى، يػىقيوؿي : ٚنًى يػىقيوؿي

ا يػىٍرزيؽي الط يػٍرى ، تػىٍغديك ًٙنىاصنا ، كىتػىريكحي ًبطىاانن  ًلًو، لىرىزىقىكيٍم كىمى  .5/590، سنن ابن ماجو، كتاب الزىد تػىوىكُّ
 .1/522. كينظر: إعراب القرآف كبيانو للدركيش1/392ية الشافية شرح الكاف(  8)
 .2/71مهع اٟنوامع(  9)
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 كمنع بعض النحاة أف تكوف "غدا" ك"راح" انقصة، منهم ابن مالك، قاؿ يف التسهيل: "كأال جيعل من
، كقاؿ أبو حياف: "كأما "غدا" ك"راح" فالصحيح أهنما ليسا من ىذا (1)ىذا الباب "غدا" ك"راح""

، كقاؿ: "ككاف األستاذ أبو الوليد بن أيب أيوب ينكر قوؿ من يقوؿ إف "غدا" ك"راح" من (2)الباب"
خرج ابلعػػػػػػشي، كىذا  أفعاؿ ىذا الباب إنكارا شديدا، كيقوؿ: "غدا" ّنعىن خرج غدكة، ك"راح" ّنعػػػػػػىن

 مستػػػػغن عن 
 .(3)اٝنرب"

 الفعل "آل" 
 قاؿ شيخنا علي بن عبيد هل: اآلؿ:"آؿ" فعل ماض ّنعىن رجع، كاالسم منو اآلؿ قاؿ ابن اٛنوزم :"

اسم لكل من رجع إىل معتمد عليو  فيما رجع فيو إليو...كاألصل يف ذلك قولنا يف "آؿ" كىو ّنعىن 
ثعلب عن ابن األعرايب: ، كقاؿ األزىرم :"...(4)رجع، كّنعىن صار، تقوؿ: آؿ الشيء يؤكؿ أكال"

الرجل إىل بيتو"  ، يستعمل فعال اتما يكتفي ّنرفوعو ٥نو "آؿ(5)"كقد آؿ يػىؤيكؿ أكالن ، ؿ: الرجوعاألكٍ 
 .(6)"كإف كاف حيذؼ من الذل فقد آؿ إىل القوؿ األكؿرجع، ك٥نو قوؿ اٞنربد يف اٞنقتضب: "

كقد يكوف انقصا يكتفي ّنرفوعو ّنعىن "صار" ٥نو: آؿ اٜنطب رمادا، أم: صار رمادا؛ ألنو أفاد معىن 
فلما كانت بنفس اٞنعىن أجريت ٠نراىا، كاقتصر ذكرىا ّنعىن "صار"  االنتقاؿ كالتغًن كما تفيده "صار"،

عند النحاة اٞنتأخرين قاؿ ابن أيب الربيع :"كزاد بعض اٞنتأخرين "آؿ" تستعمل ّنعىن "صار" تقوؿ" آؿ 
، كلقد ُنثت يف كتاب سيبويو، كاٞنقتضب كالكامل للمربد، كأصوؿ ابن (7)زيد عاٞنا، ّنعىن صار"

ذكر ابن مالك يف التسهيل ك عثر على قوؿ ٟنم يف أف "آؿ" ّنعىن "صار" كتعمل عملها، السراج، فلم أ
أف "آؿ" من ملحقات "صار" قاؿ :"كيلحقها ما رادفها من آض كعاد كآؿ.....كاألصح أف ال تلحق 

                                                 
 .1/344شرح التسهيل(  1)
 .3/1165ارتشاؼ الضرب (  2)
 .4/166التذييل كالتكميل (  3)
 . 122نزىة األعٌن النواظر يف علم الوجوه كالنظاةر ص (  4)
 .15/437هتذيب اللغة (  5)
 . 3/115اٞنقتضب (  6)
 . 670- 2/669البسيط يف شرح اٛنمل (  7)
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، كمل يتعرض ٟنا يف الشرح قاؿ أبو حياف يف التذييل كالتكميل :"كأنشد (1)هبا "آؿ" كال قعد مطلقا"
 صنف على أف "آؿ" ّنعىن "صار" قوؿ الشاعر:اٞن

ٍتػػػػػػػػػػػػيًن كيد ىىا ًحقىػػػػػػػػػبان  ػػػػػػػػػػػػػةو     مىل كى  كىعىريكبه غىػػػػػػػػػػيػٍري فىاًحشى
ػػػػػػػػػػػػػنىا      كيلُّ حىيٌو ميٍعقىػػػػػػبه عيقػػػػػبان  لًٌمي  ثيػػػػػػػػم  آلىػػػػػػػػػػٍت الى تيكى

، كتعقبو (2)ة يف ىذا؛ ألنو حيتػػػػػػمل أف يكوف "آلػػػػػت" ّنعىن حلفػػػػت، كال تكلمػنا جواب القسم"كال حج
 ١نقق 

الكتاب فقاؿ ":البيتاف ليسا من مطبوعة شرح اٞنصنف، كمها يف النسخة اليت حققها دمحم علي 
لر٘نن السيد، كدمحم بدكم ، كمل أجد البيتٌن يف النسخة اليت بٌن يدم بتحقيق دمحم عبد ا(3)إبراىيم"

اٞنختوف، فلعل يف ىذه النسخة سقطان مل ينتبو إليو اققاف، كمل يتكلم عنها يف شرح الكافية الشافية، كمل 
 ،إف اٞننصوب فيها حاؿيتعرض ٟنذه األفعاؿ كلها يف عمدة اٜنافظ كعدة الالفظ، كقاؿ السيوطي:" 

 .(4)"ككافق عليو ابن مالك يف آؿ كقعد، كال تكلمنا جواب القسم ،ّنعىن حلفت "آلت"كإف 
 الفعل "ارتدَّ"

"ارتٌد" فعل ٙناسي مزيد على كزف افتعل أصلو "ارتدد"، كىو مضعف إبدغاـ العٌن يف الالـ، كأصلو 
كيل  "ردد"، كمعناه إرجاع الشيء إىل ما كاف عليو، تقوؿ: ريد اٞناؿ إىل صاحبو، رجع إليو، قاؿ تعاىل ﴿  

نىًة أيرًٍكسيوا ًفيهىامىا ريدُّكا  َثي  ريدُّكا ًإىلى كقاؿ ﴿ (6)﴾كىلىٍو ريدُّكا لىعىاديكا ًلمىا نػيهيوا عىٍنوي كقاؿ ﴿  (5)﴾ًإىلى اٍلًفتػٍ
نػيهىا كىالى ٓنىٍزىفى ، كقاؿ ﴿ (7)﴾اَّلل ً  ًو كىٍي تػىقىر  عىيػٍ هي ًإىلى أيمًٌ ردة ردا كتردادا ك كيف اٞنعجم الوسيط:"  (8)﴾ فػىرىدىٍدانى

ًثًنه ًمٍن أىٍىًل اٍلًكتىاًب لىٍو يػىريدُّكنىكيٍم ًمٍن بػىٍعًد ًإديىاًنكيمٍ ﴿ كيف التنزيل العزيز  ،كصرفو كأرجعوردة منعو    كىد  كى

                                                 
 . 1/244شرح التسهيل (  1)
 .4/162التذييل كالتكميل (   2)
 .4/162" 1التذييل كالتكميل ىامش "(   3)
 . 2/70مهع اٟنوامع  (  4)
 .90النساء اآلية رقم (   5)
 .29األنعاـ اآلية رقم (   6)
 63األنعاـ اآلية رقم (   7)
 .12اآلية رقم القصص (  8)
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كرد  ،قابلو ّنثل كيده :كرد كيده يف ٥نره ،دفعو :كرده على عقبو ،أعاده :رده إليو :كيقاؿ (1)﴾كيف ارنا
رجعو  :كرد إليو جوابو ،رد عليهم السالـ :يقاؿ ،أجابو :عليو كرد ،مل يقبلو :كرد عليو كذا ،أغلقو :الباب

 .(2)"راجعو فيو :كرد عليو قولو ،كأرسلو
كرد ، كرد عليو اٟنبة، رد الساةل كرده عن حاجتوكىو فعل متعد بنفسو كُنرؼ اٛنر قاؿ الز٢نشرم :" 

، فتعدل بنفسو يف اٞنثاؿ األكؿ، كتعدل بػ"عن" يف اٞنثاؿ الثاا ، كبػ"على" (3)"كرد إليو جوااب، عليو قولو
حكمي اٍفتعىلى كاببوي أىف يف الثالث، كبػ"إىل" يف الرابع، كصيغة افتعل منو متعدية أيضا قاؿ ابن السراج :"

 ،كعًة فهوى غًني متعدو فمَّت جاءى على معىن اٞنطا ،يف اٞنطاكعةً  "انٍػفىعلى "كقىٍد جييءي يف معىن  ،يكوفى متعدين 
: شىويتوي فاٍشتىول فهوى علىى معىن    .(4)""انشىول"فإذا قلتى

  فػىلىم اكخيرج عن ٕنامو إىل النقص فيستعمل استعػػػػػػماؿ األفعاؿ الناقػػػصة ّنعىن "صار" ٥نو قولػو تعاىل ﴿ 
أك  ،انقلب من العمى إىل البصر،  أم: صار بصًنان  (5)أىٍف جىاءى اٍلبىًشًني أىٍلقىاهي عىلىى كىٍجًهًو فىاٍرتىد  بىًصًننا﴾

، كالصحيح أهنا ليست "كاف"عٌده بعضهم يف أخوات  "ارتد  "كقاؿ أبو حياف :" من الضعف إىل القوة
ففي  ،كاٞنعين: أنو رجع إىل حالتو األكىل من سالمة البصر ،من أخواهتا، فانتصب بصًنان على اٜناؿ

ألٌف فعيالن من صيغ اٞنبالغة، كما عدؿ من  ؛قول ٣نا كاف عليو كأحسنالكالـ ما يشعر أٌف بصره عاد أ
ألٌف فعيالن ىنا ليس للمبالغة، إذ فعيل الذم  ؛انتهى. كليس كذلك .مفعل إىل فعيل إال ٟنذا اٞنعىن

ىنا فهو اسم فاعل من بصر ابلشيء، فهو جار  "بصًنان "كأما  ،للمبالغة ىو معدكؿ عن فاعل ٟنذا اٞنعىن
ألٌف  ؛ل ٥نو ظرؼ فهو ظريف، كلو كاف كما زعم ّنعىن مبصر مل يكن للمبالغة أيضان عي على قياس فػى 

، كأعربو مكي بن أيب طالب (6)" مؤمل كمسمع :ّنعىن ليس للمبالغة ٥نو: أليم كٚنيع ّنعىن "فعيالن "
رمًًهىا قىصىصنا﴿ ، كيف قولو تعاىل (7)القيسي على اٜناؿ كقد عٌدىا قاؿ أبو حياف :" (8)﴾فىاٍرتىد ا عىلىى آاثى

                                                 
 .108البقرة اآلية رقم (   1)
 .1/337اٞنعجم الوسيط (   2)
 .227أساس البالغة "ر د د" (   3)
 .3/126األصوؿ يف النحو (   4)
 .96يوسف اآلية رقم (   5)
 .2/391. كينظر: 6/324البحر ايط (   6)
 .2/70، كينظر: مهع اٟنوامع 374مشكل إعراب القرآف ص ينظر:(   7)
 .63الكهف اآلية رقم (   8)
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، كجعلها من الرجوع، كالناظر يف (1)"بعضهم فيما يتعٌدل إىل اثنٌن إذ كانت عنده ّنعىن: صًن كجعل
اآليتٌن جيد الفرؽ كاضحا بينا، فػ"فارتدا" يف سورة الكهف ىي ّنعىن "رجع" اليت ال تدؿ على صًنكرة 

يء كتغًنه، كإمنا تدؿ على معاٛنة العودة إىل اٞنكاف الذم نسيا فيو اٜنوت، فالرجوع على معناه قاؿ الش
كإعراب "قصصا" على  (2)"رجعا يف طريقهما يقصاف أثرمها األكؿ لئال خيرجا عن الطريق :أمالكليب :"

األكؿ: أنو  ثالثة أكجو:اٞنفعولية اٞنطلقة كالتقدير يقصاف أثرمها قصا، قاؿ ابن عادؿ الدمشقي:" فيو 
الثاا : أنو مصدر منصوب بفعل من لفظو مقدر، أم: يقص اف  مصدر يف موضع اٜناؿ، أم: قاصًٌٌن.

، كأما يف آية يوسف فإف "ارتد" (3)""اٍرتد ا " ألنو يف معىن " فقىص اػػػػػالثالث : أنو منصوبه ب. قصصان 
ّنعىن انقلب أم: صار شيئا غًن الذم كاف، انقلب من العمى إىل البصر، أك من الضعف إىل القوة، 

قاؿ الشيخ: كليس يف اآلية معاٛنة اٞنشي حَّت يسأؿ عنها كيف رجع كعاد؟، قاؿ السمٌن اٜنليب :" 
، كىجىعىلى من ذلك قولىو كقد عىد ىا بعضيهم فيما يتعد ل إىل اثنٌن إذا كانت فىاٍرتىد  ﴿ عنده ّنعىن صىًن 

كلذلك  ،أـ ال "صار"كىذا منو سهو؛ ألف  اٝنالؼى إمنا ىو ابلنسبًة إىل كوهًنا ّنعىن  ،بىًصًننا﴾  أم: رىجىع
ىا حاالن، ، كمنهم مىٍن جىعىل اٞننصوبى بعدى "صار"فىاٍرتىد  بىًصًننا﴾ فمنهم مىٍن جىعىلها ّنعىن ﴿مث لوا بقولو: 

فهو رىد  ال ارتد ، فاشتبو عليو  "صىًن  "كأم ا الذم عىدُّكه يتعد ل الثنٌن ّنعىن  ،كإال فأينى اٞنفعوالف ىنا؟
، ففي آية الكهف ىي فعل اتـ، كيف آية يوسف ىي انقصة ّنعىن (4)"صارى ػ". كصًن  ب"ارتىد  " ػب "رد  "

ثانية ٠نرد معىن االنقالب كالتغًن الذم تفيده "صار". كقاؿ "صار"؛ ألف األكىل فيها معاٛنة السػًن، كال
 عبد هل بن الزبًن األسدم:
كىرىد  كيجيوىىهين  اٍلًبيضى سيودىا    فرىد  شيعيورىىين  السُّودى بًيضان 

(5) 
 (6)قاؿ التربيزم :" أم: صارت شعورىن البيض سودا من اٜنزف"

 الفعل "أتى"

                                                 
 .2/391البحر ايط (   1)
 .386التسهيل لعلـو التنزيل ص  (  2)
 .12/528اللباب يف علـو الكتاب (   3)
 .1/533الدر اٞنصوف (   4)
 .1/597البيت من البحر الوافر لعبد هل بن الزبًن األسدم يف: شرح ديواف اٜنماسة للتربيزم (   5)
 1/597اٜنماسة للتربيزم  شرح ديواف(   6)
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"أتى" فعل يفيد اجمليء، فػ"جاء" ك"أتى" بنفس اٞنعىن، إال أف بينهما فرقٌن قاؿ الكفوم يف األكؿ: 
 ،كاٞنركر يعمو ،كالذىاب يقابل اجمليء ،كفيما كاف طبيعيا كقهري ،إلتياف ىو عاـ يف اجمليء كالذىاب"ا

ا يكوف ٠نيئو ّنف كاٞنعاا  ك كيقاؿ جاء يف األعيا ،ألف اإلتياف ٠نيء بسهولة ؛اجمليء أعم :كيف الراغب
، كأما اآلخر فإف "جاء" كالـ اتـ ال حيتاج إىل ما يكملو، ك"أتى" صلة تتمها ٥نو: جاء زيد، (1)"بذاتو

، قاؿ أبو ىالؿ العسكرم:" (2)﴾﴿ًإال مىٍن أىتىى اَّلل ى بًقىٍلبو سىًليمو كأتى زيد بكذا ٥نو قوؿ هل تعاىل 
 :كٟنذا يقاؿ يء،يقتضي ٠نيئو بش ،كقولك أتى فالف ،كالـ اتـ ال حيتاج إىل صلة  ،جاء فالف :قولك

ستعمل أحد اللفظٌن يف موضع اَث كثر ذلك حَّت  ،أتى فالف نفسو :كال يقاؿ ،جاء فالف نفسو
 .(3)"اآلخر

كىالى ﴿كمل أعثر على رأم يقوؿ إف "أتى" أتيت ّنعىن "صار" إال ما قالو الز٢نشرم يف تفسًن قولو تعاىل 
يػيٍفًلحي الس اًحري حىٍيثي أىتىى﴾

، ففسر أتى (5)قاؿ :"كقوٟنم: حيث سًن، كأية سلك، كأينما كاف"( 4)
يف  "جاءػ"ك  "صار"جييء ّنعىن  "أتى"ف أكذكر الز٢نشرم بػ"كاف" كنقلو الكفوم يف الكليات قاؿ :"

حىٍيثي أىتىى﴾كىالى يػيٍفًلحي الس اًحري ، أم: صار، ﴿جاء البناء ١نكما :قولك
، كقد حاكلت (7)أم: كاف" (6)

 حاكلت البحث مرارا فيما توفر لدم من مصادر تذكر استعماؿ "أتى ّنعىن "صار" فلم أظفر بذلك. 
 الفعل "حار"

 ءو يتغًن من حاؿ إىل حاؿ فإنك تقوؿ يكل ش"حار" فعل ثالثي أجوؼ يفيد معىن الرجوع كالتغًن، فػ"
حىٍوران  ،حارى ًإىل الشيء كعنو ،اٜنىٍوري الرجوع عن الشيء كًإىل الشيء، كيف لساف العرب "(8)"حارى حيوري 

ارىةن كحيؤيكركان  اران ك١نى : الرتدد ، كقاؿ الراغب :(1)"رجع عنو كإًليو :ك١نى ، كااكرة: مراجعة (2)"" اٜنىٍوري
 .(3)الكالـ

                                                 
 . 34الكليات ص(   1)
 . 89الشعراء اآلية (   2)
 .  305الفركؽ يف اللغة ص (   3)
 . . 68طو اآلية (   4)
 .  3/375الكشاؼ (   5)
 . 68طو اآلية (   6)
 .  34الكليات (   7)
 . 5/227هتذيب اللغة (   8)
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 ،ًإذىا سىافػىرى يػىتػىعىو ذي ًمٍن كىٍعثىاًء الس فىرً "أنو  -ملسو هيلع هللا ىلص -كقد يطلق كيراد بو النقص كما ركم عن رسوؿ هل
نػٍقىلىبً  آبىًة اٍلمي  .(5)، قاؿ اٛنوىرم "أم: من النقصاف بعد الزيدة"(4) ف"كىاٜنٍىٍوًر بػىٍعدى اٍلكىوٍ  ،كىكى

، (7)أم: أف لن يرجع (6)﴾﴿إًن وي ظىن  أىٍف لىٍن حيىيورى كالفعل ّنعىن الرجوع الـز ال متعد ٥نو قولو تعاىل 
كيف كيتعدل ُنركؼ اٛنر "على" ك"إىل" ك"الباء" ٥نو حار إىل قومو رجع إليهم قاؿ ابن منظور: "

كىمىٍن دىعىا رىجيالن اًبٍلكيٍفًر كىلىٍيسى كىذىًلكى ًإال  حىارى عىلىٍيوً : اٜنديث
كمنو  ،سب إًليورجع إًليو ما نى  :أىم (8)

لو عىيػ ٍرتي رجالن : كمنو حديث بعض السلف ،(9)"هتا إًليوتها َث أىحىرٍ ففػىغىسٍلتها َث أىٍجف" :حديث عاةشة
ككل شيء تغًن من حاؿ ًإىل حاؿ فقد حارى  ،يكوفى عىلىي  مىٍرًجعيو :أىم ،ابلر ضىًع ٝنشيتي أىف حيىيورى يب داؤه

 . (10)"حيىيور حىٍوران 
 لبيد: ٌن بقوؿ"صار" فًنفع االسم كينصب اٝنرب عند بعضهم مستدل ّنعىن انقصا يستعملك 
عي اطً سى  وى ىي  ذٍ إً  دى عٍ ادنا بػى مى رى  وري حيىي      وً ةً وٍ ضى كى  ابً هى الشًٌ كى   ال  إً  ءي رٍ مى ا الٍ مى كى 

(11) 
، خربىا "رمادا"ك "،اٞنرء"يعود على  "ىو"كاٚنها ضمًن مسترت تقديره  "صار"ىنا انقصة ّنعىن  "حيورػ"ف 

 . (12)"ال أنو كاف رمادا ،يصًن رمادا :أرادقاؿ ابن اٛنوزم: "
 ادلطلب الثالث: أفعال وأمساء متفرقة

 أوال: أفعال اتمة ال يستغىن فيها عن الرفع والنصب 

                                                                                                                         
 .4/217لساف العرب "ح ك ر" (   1)
 .  134فردات يف غريب القرآف صاٞن(   2)
 4/455ينظر: الدر اٞنصوف (   3)
 .2/978صحيح مسلم (   4)
 .2/638الصحاح "ح ك ر" (   5)
 .14االنشقاؽ اآلية (   6)
 .5/261 اللباب يف علـو الكتاب(   7)
 .كىمىٍن دىعىا رىجيالن اًبٍلكيٍفًر أىٍك قىاؿى عىديك  اَّلل ً. كىلىٍيسى كىذىًلكى ًإال  حىارى عىلىٍيًو" : كفيو .1/80ينظر: صحيح مسلم (   8)
 .2/224سنن أيب داكد (   9)
 . 4/217لساف العرب "ح ك ر" (  10)
 .88البيت من البحر الطويل يف ديوانو ص(  11)
 .1/390رح الكافية الشافية ، ش1/311.  كينظر: شرح األمشوا  1/226زاد اٞنسًن (  12)
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إف مسار عمل كل فعل يعمل عمل "كاف" أك إحدل أخواهتا تضمنو معىن من معاا  أم فعل من 
األفعاؿ الناقصة، فكل فعل اتـ خرج عن معناه إىل معىن فعل انقص رفع مبتدأ كنصب خربا، إذ العربة 

، فكل فعل معناه يتعدل فا -من كجهة نظرم -يف العمل علو اٞنعىن ال اللفظ، بدليل التعدم كاللزـك
يطلب مفعوال ٥نو: "ضرب" فإف معناه يتحتم أف يكوف ىناؾ مضركاب ذكر أك مل يذكر، ِنالؼ فرح فإف 
معناه ال يتعدل صاحبو، فصورة ٗنلة الفعل التاـ أف يكوف ما يف موضع اٝنرب حاال، كديكن االستغناء 

، فيصح أف يقاؿ: زيد عنو ٥نو: جاء زيد راكبا، فػ"راكبا" كإف كاف حاال فهو يف األصل كصف ٢نرب بو
راكب، كاٜناؿ حيذؼ كتصح اٛنملة بعده فيقاؿ: جاء زيد، كأما يف حالة إعرابو انقصا فال يصح حذفو 

لعدـ الفاةدة  -كالفعل يف ىذه اٜناؿ ّنعىن فعل انقص -كال يستغىن عنو فال يقاؿ: جاء زيد، دكف اٝنرب
كجىعىلى ، كأىنشأى يقوؿ، كأىخىذ يىٍكتيب، طىًفق يفعلكمنها ، صار زيده الشريفى  :أىم ،جاء زيده الشريفى ٥نو: 
، قاؿ أبو حياف :"قاؿ بعض النحويٌن: إف كل فعل جيوز فيو أف يدخل يف ابب "كاف" إذا (1)يقوؿ

، فإف اٜناؿ  جعلت اٜناؿ غًن مستغن عنها تقوؿ: قاـ زيد كرديا؛ ألنك ىنا ال تريد أنو قاـ يف حاؿ كـر
ا ال تفيد ٔنصيصا، فالفعل ىنا داخل على اٞنبتدأ كاٝنرب، كقد تكوف منتقلة منتقلة فال تريدىا ىنا؛ ألهن

 لكنك ال تريد أف ْنعلها مستغىن عنها ٥نو: ذىب زيد متحداث، فاألفعاؿ ىنا انقصة قاؿ الشاعر:
ا يًف قػىٍوًموً   (2)عىاشى الفىَّتى ٠نيىاًىدن

:"كينبغي أف يربط ىذا الباب فإذا قلت: ، كقاؿ ابن أيب الربيع (3)فإذا جعلتها اتمة نصبت على اٜناؿ"
جعل زيد يقرأ، فهو من ىذا الباب؛ ألف جعل دلت على أف القراءة أخذ فيها، كلذلك دخلت، فينبغي 
أف يقاؿ يف "زيد" إنو اسم جعل، ك"يقرأ" يف موضع خرب ٟنا؛ ألف األصل زيد يقرأ، فػ"زيد" مبتدأ 

 . (4)ك"يقرأ" خرب عن زيد"
 الفراء لـ" أسحر وأفجر وأظهر"اثنيا: إحلاق 

 "أسحر" ك"أفجر" ك"أظهر" أفػػػػػػعاؿ على كزف أفعػػػػل تفيد حصػػػػوؿ مضػػػػموف خػػربىا يف الزمن اليت تدؿ 

                                                 
 .  13/368ينظر: لساف العرب(   1)
البيت من ُنر الرجز . مل أعثر عليو فيما تيسر لدم من مصادر إال ما أنشده أبو حياف يف التذييل كالتكميل كمل ينسبو، ينظر: (   2)

 .  4/169التذييل كالتكميل 
 .  4/169التذييل كالتكميل (   3)
   .2/670البسيط (   4)
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عليو كداللة أمسى كأصبح كأضحى، فكما يقاؿ: أمسى الرجل مسافرا، أم: حصل منو سًن يف فرتة 
منو يف فرتة السحر، كىي الفرتة اليت ىي قبيل الفجر، اٞنساء يقاؿ: أسحر الرجل مسافرا، أم: حصل 

كأفجر تفيد حصوؿ مضموف اٝنرب عند الفجر، كأظهر عند الظهر، كمل يتكلم عنها النحاة كمل يلحقوىا 
، كقاؿ (1)"كمل يذكر ٟنا شاىدا على ذلك:" قاؿ أبو حيافبػ"كاف" إال الفراء فقد جعلها ملحقة هبا، 

، كلعل عدـ ذكر الشاىد (2)"ا أسحر كأفجر كأظهر ذكرىا يف كتاب اٜندكدكأٜنق الفراء هبالسيوطي :"
عدـ السماع كىذا ما جعل بقية النحاة ديتنعوف عن إٜناقها، كأٜنقها الفراء قياسا على أصبح كأمسى 

 لداللة كل منها على كقت حصوؿ مضموف اٝنرب. 
 اثلثا: إحلاق الكوفيني لـ"هذا" و"هذه"

أٜنق الكوفيوف هبذه األفعاؿ اٚني اإلشارة "ىذا" ك"ىذه" إذا أريد هبما التقريب كليس اإلشارة، كُنثنا 
يف األفعاؿ ال يف األٚناء، كحيث إنين مل أجد من األٚناء ما أٜنقت بػ"كاف" يف العمل غًن ىذين 

غيًن العنواف لغلبة االٚنٌن، كعند الكوفيٌن فقط؛ لذا أحببت أف أدرجهما استكماال للفاةدة دكف ت
األفعاؿ، كإٜناؽ ىذين االٚنٌن ابألفعاؿ الناقصة عند الكوفيٌن مشركط ابنتفاء اإلشارة منهما، كبسلب 
اإلشارة منهما كما تسلب معاا  األفعاؿ أٜنقها الكوفيوف بػػ"كاف" فيكوف ٟنما اسم كخرب، كعدـ 

ذا مل حيتاجا إىل اإلشارة لبياهنما فال بد اإلشارة الٚنها كخربىا مع حضورمها أساسو عدـ االحتياج، فإ
من أٚناء اإلشارة ىنا من مقصد آخر، كأكرد أبو حياف رأيهم كبسط فيو القوؿ كأكضحو َنالء كرد 
عليهم فقاؿ :"كذىب الكوفيوف إىل أف "ىذا" ك"ىذه" إذا أريد هبما التقريب كاان من أخوات "كاف" 

ذلك ٥نو: كيف أخاؼ الظلم كىذا اٝنليفة قادما؟ ككيف يف احتياجهما إىل اسم مرفوع كخرب منصوب ك 
أخاؼ الربد كىذه الشمس طالعةن؟ ككذلك كل ما كاف االسم الواقع بعد أٚناء اإلشارة ال اثا  لو يف 
، كعن الشمس ابلطلوع، كأييت ابسم اإلشارة  الوجود؛ ألف اٞنعىن إمنا ىو على اإلخبار عن اٝنليفة ابلقدـك

وع، أال ترل أنك مل تشر إليهما كمها حاضراف، كأيضا فاٝنليفة كالشمس معلوماف، تقريبا للقدـك كالطل
فال حيتاج إىل تبيينهما ابإلشارة إليهما، كيبٌن أف اٞنرفوع بعد اسم اإلشارة ٢نرب عنو ابٞننصوب أنك لو 
 أسقطت اسم اإلشارة فقلت :اٝنليفة قادـ، كالشمس طالعة، مل خيتل اٞنعىن، كما أنك لو أسقطت

"كاف" من "كاف زيد قاةما" فقلت: زيد قاةم مل خيتل اٞنعىن...كما ذىبوا إليو من أف اٞنعىن على اإلخبار 
                                                 

 .4/167التذييل كالتكميل (   1)
 .2/71مهع اٟنوامع (   2)
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عن اٞنرفوع ابٞننصوب صحيح إال أف اإلعراب على غًن ما ذكركه؛ بل اٞنرفوع بعد اسم اإلشارة خرب 
 . (1)كاٞننصوب حاؿ"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اخلامتة 
اٜنمد رب العاٞنٌن ٘ند الشاكرين، كأصلي كأسلم على اٞنبعوث ر٘نة للعاٞنٌن، سيدان دمحم كعلى آلو 

 كأصحابو أٗنعٌن، صالة كسالما داةمٌن متالزمٌن إىل يـو الدين.
 أما بعد: 

ففي ختاـ ىذا البحث الذم توليت فيو ٗنع شتات ما تفرؽ يف اٞنصادر من الكالـ على األفعاؿ اليت  
 عوملت معاملة األفعاؿ الناقصة يف رفعها االسم كنصبها اٝنرب أكد أف أٝنص حصيلة البحث يف اآليت:

                                                 
 .168، 4/167التذييل كالتكميل (   1)
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ال ابلنقصاف،  ىذه األفعاؿ ليست بناقصة يف األصل؛ ألف ٟنا معاف حيكم على ألفاظها ابلتماـ – 1
كيتكوف منها مع فاعلها ٗنلة اتمة تفيد معىن اتما، كال ٓنتاج إىل فضالت تتم معناىا كقعد زيد، جاء 

 األسد، كعاد الرجل.
٘نل ىذه األفعاؿ التامة يف اٞنعىن كالعمل على األفعاؿ الناقصة، كاموؿ حيمل على اموؿ  – 2

 عليو، فيتضمن معناه كيعمل عملو.
ف النحاة يف ٘نل بعض ىذه األفعاؿ على النقص، فمن متسع يف ذلك كمن مقيد ٟنا، اختل – 3

فيعملها انقصة يف أحواؿ معينة كاختالفهم يف اطراد استعماٟنا انقصة يف اٞنثيل كاٞنشابو قياسا، أك 
 اطرادىا يف نفس اٞنوضع دكف القياس عليو.

عىن، فإف كاف اٞنعىن ١نتاجا إىل االسم الفيصل يف ٘نل ىذه األفعاؿ كغًنىا من عدمو ىو اٞن  – 4
فهو فعل ملحق ابألفعاؿ الناقصة،  -كديكن فهم ذلك من خالؿ السياؽ -كاٝنرب كال يتم إال بكليهما

كإف كاف اٞنعىن اٞنراد خيتص ّنا بعده فقط كيكتفي ّنرفوعو فهو فعل اتـ، كال يطلع عليو إال من لو دربة 
 كملكة لغوية.

 ٚناء "ىذا كىذه" معاملة األفعاؿ الناقصة عند الكوفيٌن.معاملة بعض األ  – 5
كأخًنا فهذا جهد العبد الضعيف، فإف كاف صوااب فللو اٞننة كاٜنمد، كإف كاف غًن ذلك فلو الكماؿ، 
فهو حسبنا كنعم الوكيل، كال حوؿ كال قوة إال اب العلي العظيم كصلى هل على سيدان دمحم كعلى آلو 

 كأصحابو أٗنعٌن. 
 
 

 ادلصادر وادلراجع
 القرآف الكرمي بركاية قالوف عن انفع 

 ـ.1992 -ق 1412أساس البالغة للز٢نشرم، دار صادر، بًنكت، ط. األكىل  -
 األمايل أليب علي القايل، دار الكتب العلمية، بًنكت. -
 إعتاب الكتاب البن األابر. -
ـ، دار ابن كثًن. دار 2001 -ق1422الثامنة إعراب القرآف كبيانو يي الدين الدركيش، ط.  -

 بًنكت. -اليمامة. دمشق
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إكماؿ اٞنعلم بفواةد مسلم للقاضي عياض، تح: حيٍن إٚناعيل، دار الوفاء للطباعة كالنشر كالتوزيع،  -
 ـ.1998 -ق1419اٞننصورة، ط. األكىل 

 بد اٜنميد، دار الفكر.أكضح اٞنسالك إىل ألفية ابن مالك البن ىشاـ، تح: دمحم ١نيي الدين ع -
األصوؿ يف النحو البن السراج، تح: عبد اٜنسٌن الفتلي، مؤسسة الرسالة، بًنكت، ط. الثالثة  -

 ـ.1988-ق 1408
 البحر ايط أليب حياف، مكتبة اإلدياف، بريدة، السعودية. -
إلسالمي، ط. األكىل البسيط يف شرح اٛنمل البن أيب الربيع، تح: عياد بن عيد الثبييت، دار الغرب ا -

 ـ.1986 -ق1407
 البياف كالتبيٌن للجاحظ، تح: عبد السالـ ىاركف، دار الفكر. -
 للزبيدم، تح: ٠نموعة من اققٌن. اتج العركس من جواىر القاموس -
التذكرة السعدية يف األشعار العربية للعبيدم، تح: عبد هل اٛنبورم، اٞنكتبة األىلية، بغداد،  -

 ـ.1972 -ق1391
 التسهيل لعلـو التنزيل للكليب، الدار العربية للكتاب. -
 . ـ1999ىػ 1420األكىل  .ط، مكتبة اٞنعارؼ للنشر كالتوزيعلعبده الراجحي،  لتطبيق النحوما -
هتذيب اللغة لألزىرم، تح: ٠نموعة من اققٌن كمراجعة دمحم علي النجار، الدر اٞنصرية للتأليف  -

 الرتٗنة.
ٞنقاصد كاٞنسالك بشرح ألفية ابن مالك للمرادم، تح: عبد الر٘نن علي سليماف، دار الفكر توضيح ا -

 ـ.2001 -ق1422العريب، القاىرة، ط. األكىل 
اٛنامع الصحيح للبخارم، تح: ١نب الدين اٝنطيب كآخرين، اٞنكتبة السلفية، القاىرة، ط. األكىل  -

 ق.1400
 الشاـ للرتاث، بًنكت، لبناف، ط. الثانية. اٛنامع ألحكاـ القرآف للقرطيب، دار  -
 ٗنهرة اللغة البن دريد، مكتبة الثقافة الدينية. -
 حاشية اٝنضرم على شرح ابن عقيل، دار الفكر للطباعة كالنشر. -
حاشية الشهاب "عناية القاضي ككفاية الراضي"، تح: عبد الرزاؽ اٞنهدم، دار الكتب العلمية،  -

 ـ.1997 – ق1417بًنكت، ط. األكىل
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 ـ.1985، تح: حسين مؤنس، دار اٞنعارؼ، القاىرة، بكر القضاعيأليب  اٜنلة السًناء -
 خزانة األدب كلب لباب لساف العرب للبغدادم، دار صادر، بًنكت. -
الدر اٞنصوف للسمٌن اٜنليب، تح: علي دمحم معوض كآخرين، دار الكتب العلمية، بًنكت، ط. األكىل  -

 ـ .1993 –ق 1414
 الدرر اللوامع للشنقيطي، تح: أ٘ند السيد سيد أ٘ند علي، اٞنكتبة التوفيقية، القاىرة. -
-ق 1425ديواف األصمعيات، لألصمعي، تح: دمحم نبيل طريفي، دار صادر، بًنكت، ط. الثانية -

 ـ. 2005
 -ق1414ديواف دعبل اٝنزاعي، تح: حسن ٘ند، دار الكتاب العريب، بًنكت، ط. األكىل  -

 ـ. 1994
ديواف ذم الرمة بشرح اٝنطيب التربيزم، تح: ٠نيد طراد، دار الكتاب العريب، بًنكت، ط. الثانية  -

 ـ.  1996 –ق 1416
ديواف طرفة بن العبد، تح: مهدم دمحم انصر الدين، دار الكتب العلمية، بًنكت، ط. الثالثة  -

 ـ2002 -ق1423
 ـ.1997بًنكت، ط. ديواف العجاج، تح: سعدم ضناكم، دار صادر،  -
ديواف كعب بن زىًن بشرح أيب سعيد العسكرم، تح: حنا نصر اٜنيت، دار الكتاب العريب  -

 ـ.2008-ق1429
 ديواف لبيد بن ربيعة العامرم، دار، صادر، بًنكت. -
 ـ.1989 –ق 1409ديواف امرئ القيس، تح: حنا الفاخورم، دار اٛنيل، بًنكت، ط.  -
ؿ العسكرم، تح: أ٘ند حسن بسج، دار الكتب العلمية، بًنكت، ط. األكىل ديواف اٞنعاا  أليب ىال -

 ـ.1994 –ق 1414
 ـ.1998ديواف النابغة اٛنعدم، تح: كاضح الصمد، دار صادر، بًنكت، ط. األكىل -
ديواف اٟنذليٌن، نسخة مصورة عن نسخة دار الكتاب، الدار القومية للطباعة كالنشر، القاىرة  -

 ـ .1965 -ق1385
 ركح اٞنعاا  لأللوسي، دار إحياء الرتاث العريب، بًنكت. -
 زاد اٞنسًن يف علم التفسًن البن اٛنوزم، اٞنكتب اإلسالمي. -
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زىر اآلداب كٖنر األلباب أليب إسحاؽ اٜنصرم القًنكاا ، تح: يوسف علي طويل، ط. األكىل،  -
 ـ، دار الكتب العلمية، بًنكت، لبناف. 1997-ق1417

 ـ.1998 -ق1418اجو، تح: بشار عواد معركؼ، دار اٛنيل، بًنكت، ط. األكىل، سنن ابن م -
 شذا العرؼ يف فن الصرؼ، أل٘ند اٜنمالكم، دار عامل اٞنعرفة. -
 شرح األمشوا ، تح: عبد اٜنميد السيد دمحم عبد اٜنميد، اٞنكتبة األزىرية للرتاث، القاىرة. -
 اٜنميد.شرح ابن عقيل، تح: دمحم ١نيي الدين عبد  -
شرح التصريح على التوضيح لألزىرم، تح: دمحم ابسل عيوف السود، دار الكتب العلمية، بًنكت،   -

 ـ.2000 –ق 1421
شرح ٗنل الزجاجي البن عصفور، تح: فواز الشعار كإشراؼ إميل بديع يعقوب، دار الكتب  -

 ـ.1998 –ق 1419العلمية، بًنكت، ط. األكىل 
شرح سنن أيب داكد للعيين، تح أيب اٞننذر خالد بن إبراىيم اٞنصرم، مكتبة الرشد، الريض، ط.  -

 ـ.1999 –ق 1420األكىل 
شرح شعر زىًن بن أيب سلمى لثعلب، تح: فخر الدين قباكة، دار الفكر اٞنعاصر، بًنكت، دار  -

 ـ.1996 –ق 1417الفكر، دمشق، ط.
 اٞنتنيب، القاىرة.، مكتبة البن يعيش شرح اٞنفصل -
 -أليب العباس الشريسي، تح: دمحم أبو الفضل إبراىيم، اٞنكتبة العصرية، صيدا مقامات اٜنريرمشرح  -

 ـ.1992 –ق 1413بًنكت، 
للبيهقي، تح: عبد العلي عبد اٜنميد حامد، مكتبة الرشد للنشر كالتوزيع، الريض،  شعب اإلدياف -

 ـ.2003 –ق 1423ط. األكىل 
، مكتبة الدكتور مركاف العطية، بغداد شعر  -  ـ.1967نصيب بن رابح، تح: داككد سلـو
الصحاح للجوىرم، تح: أ٘ند عبد الغفور عطار، دار العلم للماليٌن ،بًنكت، ط. الرابعة  -

 ـ.1987 -ق1417
 ـ، دار اٜنديث، القاىرة.1991-ق1412صحيح مسلم، تح: دمحم فؤاد عبد الباقي، ط. األكىل،  -
ة القارئ شرح صحيح البخارم لبدر الدين العيين، تح: عبد هل ١نمود دمحم عمر، دار الكتب عمد -

 ـ. 2001 -ق1421العلمية، بًنكت، ط. 
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 ، دار الكتب العلمية، بًنكت .سن بن دمحم النيسابورمٜن غراةب القرآف كرغاةب الفرقاف -
اث العريب يف دار اآلفاؽ اٛنديدة، الدار الفركؽ يف اللغة أليب ىالؿ العسكرم، تح: ٛننة إحياء الرت  -

 ـ. 1983 -ق1403العربية للكتاب، ط. السادسة
 القاموس ايط للفًنكزآابدم، مؤسسة الرسالة، بًنكت. -
 -ق 1417الكامل يف اللغة كاألدب للمربد، تح: حنا الفاخورم، دار اٛنيل، بًنكت، ط. األكىل  -

 ـ.1997
-1426ر الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع، بًنكت، لبناف، ط. األكىلكتاب التعريفات للجرجاا ، دا  -

 ـ. 2005
كتاب اٛنيم أليب عمرك الشيباا ، تح: عبد الكرمي العزابكم، كمراجعة: عبد اٜنميد حسن، اٟنيئة   -

 ـ.  1975 –ق 1395العامة لشؤكف اٞنطابع األمًنية، القاىرة، 
 دار الكتاب العريب. الكشاؼ للز٢نشرم، تح: مصطفى حسٌن أ٘ند،  -
، ط. بًنكت ،مؤسسة الرسالة الكليات أليب البقاء الكفوم، تح: عدانف دركيش كدمحم اٞنصرم، -

  ـ.1998 -ىػ 1419 الثانية
، األكىل، ط. كعلي دمحم معوض عادؿ أ٘ند عبد اٞنوجود اللباب يف علـو الكتاب البن عادؿ، تح:  -

 .ـ1998-ىػ  1419لبناف  ،بًنكت ،دار الكتب العلمية
 ـ.1994 –ق 1414لساف العرب البن منظور، ط. الثالثة، دار صادر، بًنكت  -
 ٠نالس ثعلب، تح: عبد السالـ ىاركف، دار اٞنعارؼ ّنصر، النشرة الثانية. -
 ٠نمع األمثاؿ للميداا ، تح: نعيم حسن زرزكر، دار الكتب العلمية، بًنكت. -
ة، تح: عبد السالـ عبد الشايف، دار الكتب العلمية، بًنكت، ط. األكىل ارر الوجيز البن عطي -

 ـ.2001 -ق1422
اكم كايط األعظم البن سيده، تح: عبد اٜنميد ىنداكم، دار الكتب العلمية، بًنكت، ط.  -

 ـ.2001 –ق 1421األكىل 
 -ق1314، ط. ايط يف اللغة للصاحب بن عباد، تح: دمحم حسن آؿ يسٌن، عامل الكتب -

 ـ. 1994
 ٢نتار الصحاح للرازم، تح: ٛننة من العلماء، دار اٞنعارؼ ّنصر، القاىرة. -
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 اٞنخصص البن سيده، دار الكتب العلمية، بًنكت. -
 ـ.1985الثانية  .ط، بًنكت ،دار الكتب العلمية، تح: مركاف قباا ، بن اٛنوزماٞندىش ال -
 ـ. 1995 –ق 1416زين، دار اٜنديث، القاىرة، ط. األكىلمسند اإلماـ أ٘ند، تح: ٘نزة أ٘ند ال -
 مشارؽ األنوار على صحاح اآلاثر للقاضي عياض، اٞنكتبة العتيقة، تونس، دار الرتاث، القاىرة.  -
مؤسسة ، ط. الثانية، حات صاحل الضامنتح: ، القيسيٞنكي بن أيب طالب شكل إعراب القرآف م -

 .بًنكت ،الرسالة
تح: يسٌن دمحم السواس، اليمامة للطباعة كالنشر ، القيسيٞنكي بن أيب طالب شكل إعراب القرآف م -

 ـ.2002ق1423كالتوزيع، دمشق، ط. الثالثة، 
يوسف ، تح: أ٘ند بن دمحم بن علي اٞنقرم الفيومي اٞنصباح اٞننًن يف غريب الشرح الكبًن للرافعي -

 ، اٞنكتبة العصرية.الشيخ دمحم
يب ىالؿ العسكرم كجزءا من كتاب السيد نور الدين ألفركؽ اللغوية اٜناكم لكتاب معجم ا -

 ق.1412، قم، ط. األكىل سالميمؤسسة النشر اإل كنشر: تح، اٛنزاةرم
معجم كتاب العٌن للخليل بن أ٘ند الفراىيدم، تح: مهدم اٞنخزكمي كإبراىيم السامراةي، كزارة  -

 الثقافة كاإلعالـ، العراؽ.
مقاييس اللغة البن فارس، تح: إبراىيم مشس الدين، دار الكتب العلمية، بًنكت، ط.  معجم -

 ـ.1999 -ق1420
 . دار الدعوة، ٠نمع اللغة العربيةإلبراىيم مصطفى كآخرين، تح: اٞنعجم الوسيط   -
 ،مكتبة أسامة بن زيد، ١نمود فاخورم ك عبداٜنميد ٢نتار، تح: لمطرزملاٞنغرب يف ترتيب اٞنعرب  -

 ـ.1979األكىل .ط، حلب
، مؤسسة الرسالة، إحساف عباس، أليب عبيد البكرم، تح: فصل اٞنقاؿ يف شرح كتاب األمثاؿ -
 ـ.1991، ط. األكىل ًنكتب

ـ، جامعة بغداد، 1981 -ق1400مفتاح العلـو للسكاكي، تح: أكـر عثماف يوسف، ط. األكىل -
 دار الرسالة، العراؽ.

 القرآف للراغب األصفهاا ، تح: دمحم سيد كيالا ، دار اٞنعرفة، بًنكت.اٞنفردات يف غريب   -
 اٞنقتضب للمربد، تح: دمحم عبد اٝنالق عضيمة، عامل الكتب، بًنكت. -



 8102يناير   العدد احلادي عشر  جملة البحوث األكادميية

457 

 

 اٞنقدمة اٛنزكلية للجزكيل، تح: شعباف عبد الوىاب دمحم. -
 –ق 1391األكىل اٞنقرب البن عصفور، تح: أ٘ند عبد الستار اٛنوارم كعبد هل اٛنبورم، ط.  -

 ـ.1971
 ـ.2005 –ق 1426اٞنوطأ لإلماـ مالك، تح: حامد أ٘ند الطاىر، دار الفجر للرتاث، القاىرة  -
، حات صاحل الضامن، تح: بن عدالف اٞنوصليال االنتخاب لكشف األبيات اٞنشكلة اإلعراب -

 .ـ1985ىػ 1405 ،بًنكت ،مؤسسة الرسالة
 النحو الوايف لعباس حسن. -
ة األعٌن النواظر يف علم الوجوه كالنظاةر البن اٛنوزم، تح: دمحم عبد الكرمي كاظم الراضي، نزى -

 مؤسسة الرسالة. 
اٞنقتصد يف شرح اإليضاح لعبد القاىر اٛنرجاا ، تح: كاظم ُنر اٞنرجاف، مكتبة الثقافة الدينية،  -

 القاىرة.
رم كعبد اٜنميد ٢نتار، ط. األكىل اٞنغرب يف ترتيب اٞنعرب البن اٞنطرزم، تح: ١نمود فاخو  -

 ـ، مكتبة أسامة بن زيد، حلب. 1979
النهاية يف غريب اٜنديث البن األثًن، تح: ١نمود دمحم الطناجي كطاىر أ٘ند الزاكم، مؤسسة التاريخ  -

 العريب، بًنكت.
، ط. الثانية، مؤسسة الرسالة، بًنكت  - -ق1407مهع اٟنوامع للسيوطي، تح: عبد العاؿ سامل مكـر

 ـ.1987
 اجملالت

 العلـو الشرعية بكلية العلـو الشرعية مسالتة العدد األكؿ.٠نلة  -


