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 "َأفْ َعَل" الزماً يف العربية "دراسة تطبيقية"
 قسم اللغة العربية وآداهبا -كلية اآلداب   -جامعة مصراتة  -د. عبد احلميد عثمان زرموح 

 
 تقدمي

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 على رسول هللااحلمد هلل، والصالة والسالم 

 أما بعد
فإن دروس النحو والصرف علَّمتين أن الفعل إما الزم وإما متعد ٍّ، وأن مثة طرقًا لتعدية الالزم وإلزام 
املتعدي، وأن من طرق الضرب األول زايدَة مهزة يف أوله، ويسموهنا مهزة التعدية أو التقوية، وأميل إىل 

ه  -أيضاً -وحده، بل إليه وإىل املتعدي تفضيل أألخرية؛ ألهنا ال تزاد إىل الالزم  فتقو ِّي تعديته، إذ تصري ِّ
من متعد ٍّ إىل واحد متعدايً إىل اثنني، ومن متعد ٍّ إىل اثنني متعدايً إىل ثالثة، ولكين الحظُت يف حاالت  
كثرية خالف ذلك، أي أن أييت الفعل مزيدًا هبذه اهلمزة يف أوله مث يكتفي بفاعله وال يطلب مفعوالً، 
فعزْمُت على تتبع هذا األمر أبن أمجع ما أستطيع من األفعال اليت على وزن "أفعَل" وال مفعول هلا؛ فإذا 
يب أفاجأ أبن هذا األمر "ظاهرة" وليس حاالت فردية؛ حيث زاد ما مجعته من هذه األفعال على مثامنائة 

 بكثري. فعل، وال أدَّعي أين أحطت هبا ُخرباً، فلعل عددها احلقيقي يفوق هذا
 وقبل الشروع يف البحث أرى أن أقدم له بثالث نقاط أراها مهمة، وهي:   
 ( اللزوم والتعدي:1
قسَّم النحويون الفعل إىل عدة أقسام، منها قسم الالزم واملتعدي، أي: من حيث اللزوم والتعدي،    

واللزوم يعين أن الفعل لزِّم حده ابكتفائه بفاعله، مثل: قعد و انم، فإذا قيل: "قعد فالن" فال يُتصور أن 
فالن عليه القعود، أما  يقال: ماذا قعد؟ أو من قعد؟ مبعىن السؤال عن الشيء أو الشخص الذي أوقع

التعدي فهو أن يتجاوز الفعل هذا احلد ويطلب مفعواًل به، مثل: أكل وضرب، فإذا قيل: "أكل فالن" 
فال عجب أن ُيسأل عن الشيء الذي أكله؛ ألنه ال يُتصور حدوث أكل وال مأكول؛ ولذلك أطلقوا 

 .-أيضاً –عليه اسم املتجاوز 
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                      الزم ميكن حتويله إىل متعد ٍّ بعدة طرق، منها:ووجدوا أن الفعل الثالثي ال   
إدخال حرف جر أصلي مناسب للمعىن على االسم الذي يُ َعد مفعواًل به لذلك الفعل معىًن ال  -1

  إعراابً.
 تضعيف عني الفعل الالزم. -2
 حتويل الفعل الالزم إىل صيغة )فَاَعَل(. -3
 َل(.حتويله إىل صيغة )استفعَ  -4
 حتويله إىل صيغة )فَ َعَل، يفُعُل(. -5
إسقاط حرف اجلر، وتُعَرف ب )احلذف واإليصال(، ويُعَرب االسم الذي كان جمرورًا به "منصوب اً  -6

 على نزع اخلافض".
 التضمني، وهو أن ُيشَرب الفعل الالزم معىن فعل متعد ٍّ. -7
مهزة تنقل معىن الفعل إىل مفعوله، ويصري هبا "إدخال مهزة النقل على أول الفعل الثالثي، وهي  -8

 (.1الفاعل مفعواًل... مثل: )َخفَِّي القمُر( و)أخفى السحاُب القمَر(")
والطريقة األخرية هي املرادة يف هذا البحث، ولكن من حيث الصورة فقط؛ ألن الفعل الذي أقصده    

 بقي الزماً حىت بعدها ومل يتحول إىل متعد ٍّ كما هو معروف. 
  ( املعاين العامة للوزن )َأفْ َعَل(:2
سأقتصر على معاين )أَفْ َعَل(  -وفقاً ملوضوع البحث-تذكر كتب النحو معاين كثرية ل )أَفْ َعَل(، ولكين    

 الالزم دون املتعدي، فمن تلك املعاين اليت سيجد القارئ الكرمي أمثلة تطبيقية هلا يف هذا البحث: 
                  املكاُن، وأَْظََب، وأَْدَأَب، إذا كثرت ضباُؤه وظبابُه وذائبُه.الكثرة، مثل: َأَضبَّ  -1
الصريورة، مثل: أَغدَّ البعرُي، إذا صار ذا غدة، وكذلك: أْجَرَب الرجُل، وأالَم، وأْصَرَم النخُل،  -2

 َبتِّ املرأُة.وأْحَصَد الزرُع، وأتْ َلتِّ الناقُة، وأْجَرتِّ الكلبُة، وأْلبَ َنتِّ الشاُة، وأنَْ 
بلوغ العدد، مثل: أْعَشَرتِّ الدراهُم، وأثْ َلَثْت، وأْربَ َعْت، إذا بلغت العشرين، والثالثني، واألربعني،  -3

 وأمََّأْت، إذا بلغت مائة، وآَلَفْت، إذا بلغت ألفاً.
ي بلوغ الزمان، مثل: أصبحنا وأمسينا، وأعشينا، وآَصْلنا، أي: بلغنا الصباح واملساء والعش -4

 واألصيل.
 بلوغ املكان، مثل: أْعَرَق القوُم، وأْنَدوا، وأتْ َهموا، وأميَنوا، إذا بلغوا العراق ونداً وهتامة واليمن. -5
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اإلغناء عن الفعل الثالثي، مثل: أََغذَّ فالن، وأْذنَب، وأْقَسَم، وأفْ َلَح، إذا سار سريعاً، وأمثَِّ، وَحَلَف،  -6
 وفَاَز.

مثل: قشعت الريح السحاب فأقشع، أي: َتفرََّق، وظأْرُت الناقة على ُحوار غريها  مطاوعة )فَ َعَل(، -7
، إذا أسقطته فسقط.                                 فأْظَأَرْت، إذا رعته، وكببُت الرجَل فَأَكبَّ

َل واحتبس. -8  نفي الغريزة، مثل: أسرع فالن، وأبطأ، أي: عجِّ
 ، وأحَصَد الزرُع.االستحقاق، مثل: أقطع النخلُ  -9

 مطاوعة )فَ عََّل(، مثل: فطَّْرتُه فأْفَطَر. -10
  (.2التفرقة، مثل: أشَرَقتِّ الشمُس، أي: أضاءت، وَشَرَقْت: طلَعْت) -11

 : ( صيغ أخرى أتخذ حكم )َأفْ َعَل(3
عثرت يف النصوص اليت نقلتها على أفعال أخرى ليست على )أَفْ َعَل(، ولكنها مبعناها، فأحببُت أن    

 أسجلها هنا إمتاماً للفائدة العلمية، وهي مرتبة حسب جميئها يف البحث:
                              

 . 2/165، النحو الوايف 3/124ينظر: شرح املقاصد الشافية  (1)
 .128-127املمتع الكبري يف التصريف  174-1/172، ارتشاف الضَرب 450-3/449هيل ينظر: شرح التس (2)
 

مثر مثل أمثر، جرم واجرتم مثل أجرم، دبِّر مثل أدبر، قبَِّل مثل أقبل، شَرق مثل أشرق، استفاق مثل أفاق، 
وجتنَّب واجتنب مثل أجنب، سَفر  -بضم عينه وكسرها-جدِّب مثل أجدب، خصِّب مثل أخصب، جنب 

ل أسفر، نح مثل أنح، بَرق مثل أبرق، رَعد مثل أرعد، بَسر مثل أبسر، متَّر مثل أمتر، استحصد مثل مث
ب واعشوشب مثل أعشب، وَرق وورَّق مثل أورق.   أحصد، مَشس مثل أمشس، عشِّ

أخرياً، ولكل ما تقدَّم رأيت أن أدرس هذا املوضوع يف ثالثة مباحث: خصصت األول للقرآن الكري م، 
والثان ي للحديث النبوي الشريف، واألخري لكالم العرب، غري أن هذا العدد اهلائل من األفعال ال ميكن 

خمتارة يف كل مبحث، مع دراسته يف مثل هذا البحث القصري، فألزمت نفسي دراسة عشرة أفعال منها غري 
قدر -التنقيب يف كتب اللغة عن معاين هذه األفعال واستعماالهتا، وما قاله أهل االختصاص بشأهنا 

، وحرصت على اإلحالة يف اهلامش إىل "املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي"؛ ألنه مصدر -استطاعيت
لفعل، فجاء هذا البحث مكواًن من هذا التقدمي، مث مهم جدًا يف معرفة بقية املواضع اليت ذُكِّر فيها هذا ا

 ، تعقبها خامتة، فقائمة مبصادره ومراجعه، مث فهرس حملتوايته. -آنفاً –املباحث الثالثة املذكورة 
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 أسأل هللا التوفيق والتسديد
 يف القرآن الكرمي -املبحث األول

 أبلس -1

 :-تعاىل-قال هللا                    (1 وذكرت كتب ،)

 اللغة والتفسري عدة معانٍّ هلذا الفعل، منها: 
  السكوت، وله أحوال، فقد يكون غمًّا، "يقال: أبلس فالن إذا سكت غماً، قال الراجز: -1

 (.2قال نعم أعرفه وأبلسا") ∴اي صاحِّ هل تعرف رمساً ُمكَرسا 
    ("... (، وقد 3وقد يكون حزانً، "يقال: أبلس فالن إذا سكت غمًا وحزانً، قال العجاج: اي صاحِّ

)5(، وقد يكون مع َحرية وانقطاع حجة)4يكون من احلزن أو اخلوف)  (.6(، وقد يكون من أْيسٍّ
 (.7الكآبة واحلزن) -2
 (.8احلسرة واليأس والسكوت والندم) -3
")الدهشة: "وقيل: أبلس إذا دَ  -4    (.9هِّش وحتريَّ
 أثقل -2

 : -سبحانه-قال هللا               (10  و"أثقلت املرأة وثُقلْت ،)

(، واملثقِّل اليت ثقل مْحُلها يف 12(، وأثقلت احلامل كذلك)11ك )َكُرم( فهي ُمثقِّل: استبان مْحلها")
الثقل، كما تقول: أصبح وأمسى، أو صارت ذات ثقل،  بطنها، أو ثقلت من محلها، أي دخلت يف 

 كما تقول: أمتر الرجل وألنب
                              
 .134، وينظر: املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي ص12( الروم / اآلية 1)
 .12/442، هتذيب اللغة 1/185، وينظر: ديوان العجاج 3/909( الصحاح 2)
 .15/464، وينظر: اتج العروس 6/29( لسان العرب 3)
 .1/152( ينظر: النهاية 4)
 .1/68( ينظر: املعجم الوسيط 5)
 .1/210، كتاب الغريبَ نْيِّ 12/442، هتذيب اللغة 12/237، تفسري الرازي 75، 1/74( ينظر: أساس البالغة 6)
 .7/262( ينظر: معجم العني 7)
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 .فيها 2اهلامش، و 7/160، البحر احمليط 2/346( ينظر: الكشاف 8)
 .15/464( اتج العروس 9)
 .189( األعراف/ اآلية 10)
 .5/137، وينظر: معجم العني 28/157( اتج العروس 11)
 .85، املعجم الوجيز 1/98الوسيط  ، املعجم1/110( ينظر: أساس البالغة 12)
 

قُرب وِّالُدها، وثقل (، وقيل: اليت حان وقت ثقل مْحلها، كقولك: أقربت، أي 1) إذا صار ذا متر ولنب
(، ونُقِّل عن العرب أهنم قالوا: "رجل ُمثقِّل، إذا كان معه ما يُثقِّله، ويكون ذلك من 2الولد يف بطنها)

("  (.3العوائق، وضده: رجل خمِّفٌّ
 أمثر -3 

هو  (، والثََّمر5(، "كلوا من مثره إذا أمثر")4: "انظروا إىل مَثَره إذا أمثر وينعه")-سبحانه–قال هللا    
(، وفصَّل بعضهم مراحله فقال: "الثََّمر: 7(، ومَثََر الشجُر وأمثر: صار فيه الثََّمر")6) محل الشجر

(، ويقال: أمثر الشجُر إذا 8الرطب ما دام يف رأس النخلة، فإذا ُصرَِّم فهو الرَُّطب، فإذا ُكنِّز فهو التْمر")
(، وأمثر الشيء: أتى 10بقوله: أخرج مَثََره) (، وعربَّ عنه بعضهم9طلع مثَره قبل أن ينضج، فهو مثمر)

(، 13(، ويقال: "أمثر الرجُل إذا كثر ماله")12بلوغ أوان اإلمثار) -أيضاً –(، ويراد به 11بنتيجته)
 (.15(، وأمثر مالُه: كثر)14و"أمثر القوُم ومثَروا مُثوراً: كثر ماهلم" )

 أجرم -4

 : -تعاىل-قال                (16 :ويف التاج ،)

(، وهذا يعين أن الفعل الثالثي 17"وَجَرم فالن َجرماً: أذنب ك )أجرم( و)اجرتم(، فهو جُمْرِّم وجرٌِّم")
 املزيد ابهلمزة )أجرم(

                              
 .4/437البحر احمليط ، 9/81، هتذيب اللغة 11/86، لسان العرب 4/1647( ينظر: الصحاح 1)
 .15/90، تفسري الرازي 2/541( ينظر: الكشاف 2)
 .1/287( كتاب الغريبني 3)
 .99( األنعام/ اآلية 4)
 .141( األنعام/ اآلية 5)
 .224، 8/223( ينظر: معجم العني 6)
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       .332، 10/331( اتج العروس 7)
 .1/293( كتاب الغريبَ نْيِّ 8)
 .4/106، لسان العرب 84، 15/83، هتذيب اللغة 332، 10/331ج العروس ، ات2/606( ينظر: الصحاح 9)
 .2/38( ينظر: الكشاف 10)
 .1/100، املعجم الوسيط 87( ينظر: املعجم الوجيز 11)
 أنفسهما. ( ينظر: السابقان12)
 .2/606، وينظر: الصحاح 84، 15/83( هتذيب اللغة 13)
 .1/115( أساس البالغة 14)
 .1/100، املعجم الوسيط 87الوجيز ( ينظر: املعجم 15)
 .166فهرس أللفاظ القرآن الكرمي ص، وينظر: املعجم امل124( األنعام/ اآلية 16)
  .1/135، وينظر: أساس البالغة 31/385( 17)

والتمُر إذا (، وأجرم النخُل 2(، أي "ارتكب جرماً")1يعامل معاملة اجملرد )َجَرَم(، و اجملرم هو املذنب)
رامه) ُيه.3حان جِّ   (، أي َجن ْ

 
 أدبر -5

 : -سبحانه-قال             (4 ودبر وأدبر ُدْبرًا وُدبُورًا وإدابرًا مبعىن ،)

(، يقال: أدبر الليل مبعىن تبع النهاَر وخَلفه، و"على هذا كالم 5واحد، ومها لغتان مبعىن وىلَّ وذهب)
(، وُيسَند هذان 8(، و "اإلدابر نقيض اإلقبال")7(، ومثله قَبَِّل وأقَبَل)6التفسري وأكثر أهل اللغة")أهل 

الفعالن لألوقات واألشخاص فيقال: دبر الليل وأدبر كما يقال: دبر فالن وأدبر، فقد جاء يف التاج: 
 (.9"ال أُبعُِّد أن أييت يف الرجال ما أتى يف األزمنة")

وللفعل )أدبر( استعماالت أخرى، جاء فيها الزمًا ال مفعول له، ومنها أنه يقال: أدبر أمُرهم، أي     
(، وإذا تغافل عن 11أي يوم األربعاء) -ابلضم-(، وأدبر الرجل إذا سافر يف ُدابر 10وىلَّ لفساد)

(، 14ٌر، أي: ماٌل كثري)(، وإذا صار له َدب ْ 13(، وإذا دبِّر ظهُر بعريِّه)12حاجة صديقه كأنه وىلَّ عنه)
 (. 15وإذا مات)

                             
 .11/64، هتذيب اللغة 6/119( ينظر: معجم العني 1)
 .102( املعجم الوجيز 2)
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 .1/118( ينظر: املعجم الوسيط 3)
 .253، 252، وينظر: املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي ص17( املعارج/ اآلية 4)
 .8/369، البحر احمليط 14/111، هتذيب اللغة 2/1250، التبيان 11/257ج العروس ( ينظر: ات5)
 .5/71( إعراب القرآن للنحاس 6)
 .2/616( ينظر: كتاب الغريَبني 7)
 .2/654( الصحاح 8) 
 .4/269، لسان العرب 1/277، وينظر: أساس البالغة 257، 11/256( 9)
 .220، املعجم الوجيز 1/268يط ، املعجم الوس8/33( ينظر: معجم العني 10)
 .11/258( ينظر: اتج العروس 11)
 .11/259( ينظر: السابق 12)
، 8/369، البحر احمليط 30/208، تفسري الرازي 5/71، إعراب القرآن للنحاس 2/97( ينظر: السابق نفسه، النهاية 13)

 .2/616، كتاب الغريبني 6/260الكشاف 
 .11/260( ينظر: اتج العروس 14)
 .11/259( ينظر: السابق 15)
 

 أدهن -6

  : -تعاىل-قال هللا           (1 واملعىن ،)-ودوا -وهللا أعلم :

(، ولإلدهان معانٍّ جمازية متعددة، منها: أن 2لو تلني هلم فال تنكر عليهم الكفر واملعاصي فيلينون لك)
(، و"املقاربة يف الكالم والتليني يف 4(، وذكر بعضهم أنه "أصل اإلدهان")3يُظهِّر خالف ما ُيضمِّر)

 (. 6(، واخلداع والغش)5القول")
 أشرق -7

 : -عزَّ وجلَّ -قال               (7 :ًو"أشرقت الشمس إشراقا ،)

(، وقيل: شرقت وأشرقت  10) (، وصفتْ 9) وانبسطت على األرض (، ومنهم من يزيد:8) أضاءت"
 (، وأشرق وجه فالن،12) (، ويقال: أشرقت األرض: أانرت إبشراق الشمس11) كالمها طلعتْ 

 (: 13) أي: تألأل حسناً من الفرح واجلمال، قال الشاعر
 واسرتحنا من الثقيل الفراشِّ  ∴أشرقت داران وطاب فِّناان 
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 .264، وينظر: املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي 9( القلم/ اآلية 1)
 .5/8( ينظر: إعراب القرآن 2)
 .207، 6/206، هتذيب اللغة 1/300، املعجم الوسيط 1/305ظر: أساس البالغة ، وين35/41( اتج العروس 3)
 .8/26( إعراب القرآن 4)
 .207، 6/206، هتذيب اللغة 236( ينظر: املعجم الوجيز 5)
 .1/300( ينظر: املعجم الوسيط 6)
 .378، وينظر: املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي ص69( الزمر 7)
، اشتقاق 2/464، النهاية 4/1501، الصحاح 5/324، الكشاف 7/423، وينظر: البحر احمليط 8/317( هتذيب اللغة 8)

 .2/305،523األمساء 
 .10/174( ينظر: لسان العرب 9)
 .3/992( ينظر: كتاب الغريَبني 10)
 .341، املعجم الوجيز 6/101، احملكم 1/504، أساس البالغة 25/500( ينظر: اتج العروس 11)
 .8/316، هتذيب اللغة 1/482ظر: املعجم الوسيط ( ين12)
 .341، والبيت فيه غري معزو ٍّ إىل قائله، املعجم الوجيز 5/38،39( ينظر: معجم العني 13)

 
 أصعد -8

 : -تعاىل-قال هللا              (1 ويقال هذا ،)

(، وذهب من حيث جييء السيل، 3(، ومن معانيه: ارتقى مشرفاً)2واملخارج)الفعل يف ابتداء األسفار 
(،ويقال: أصعد يف 5(، ومضى وسار، ومنه قوهلم: أْصعدت الناقة)4الوادي) ومل يذهب إىل أسفل

(، 7(، ومنهم من جعله مبعىن أتى مكة فقال: "فمن أَمَّ القِّبلة فهو ُمصعِّد")6األرض أو الوادي ال غري)
(، ومنهم من أسنده إىل السفينة، أي إذا ُمدَّ شراُعها 8مَّم فقال: "من أي بلد كان")ومنهم من ع

(، ومنهم من أوضح أنه "السري يف مستوٍّ من األرض وبطون األودية 9فذهبت هبا الريح)
(، "فكأن اإلصعاد إبعاد يف األرض كإبعاد االرتفاع، قال 11(، وهو إبعاد يف الذهاب)10والشعاب")

 : (12الشاعر)
 فإن هلا من بطن يثرب موعدا" ∴أال أيهذا السائلي أين أصعدْت       
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 أفلح -9
(، والعرب تقول لكل من أصاب خرياً: ُمْفلِّح، "وقد أفلح 13: "قد أفلح املؤمنون")-سبحانه-قال     

ر الفالح 15ونصوا على أنه رابعي الزم) (،14الرجل، أي: فاز مبا غبط به") (، 16ابلبقاء)(، وُفس ِّ
 والفوز

                              
 .153( آل عمران/ اآلية 1)
 .4/1076، كتاب الغريبني 1/289، معجم العني 7-2/6( ينظر: هتذيب اللغة 2)
 .1/516، املعجم الوسيط 1/260احملكم  ( ينظر:3)
 .261، 1/260، احملكم 3/252لسان العرب  ( ينظر:4)
 .3/30، النهاية 2/497( ينظر: الصحاح 5)
 .1/261( ينظر: احملكم 6)
 .8/27( اتج العروس 7)
 .4/1076( ينظر: كتاب الغريبني 8)
 .2/6،7، هتذيب اللغة1/547، أساس البالغة1/289( ينظر: معجم العني9)
 .4/239( تفسري القرطيب 10)
 .9/41، تفسري الرازي 1/641، الكشاف 3/87( ينظر: البحر احمليط 11)
، والذي فيه: )ميََّمْت( بدل 68، والبيت ألعشى قيس، ينظر ديوانه 3/87، وينظر: البحر احمليط 4/239تفسري القرطيب ( 12)

 )أصعَدْت(، و)يف أهل( بدل )من بطن(.
 .526، وينظر: املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي 1( املؤمنون/ اآلية 13)
 .5/72لغة ، وينظر: هتذيب ال5/1471( كتاب الغريبني 14)
 .7/27( ينظر: اتج العروس 15)
 .5/1471( ينظر: كتاب الغريبني 16)

(، وهو من "أفلح" كالنجاح 3(، والدخول يف الفالح ك "أبشر" إذا دخل يف البشارة)2(، والظفر ابملراد )1ابألماين ونعيم اآلخرة)
 (.4من "أنح")
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 أفاق -10

 : -سبحانه-قال                        

   (5("يف الكشاف: "من صعقته ،)ويف البحر احمليط: "اتب إليه حسه 6 ،)

(، ويقال: أفاق السكران من سكره، واجملنون من جنونه، والنائم من نومه، والغافل من غفلته 7وعقله")
(، وأفاق عن 9(، إذا رجع إىل ما كان قد ُشغِّل عنه، وعاد إىل نفسه من غشية حلقته)8"إفاقة وُفواقاً")

(، وكل مغشي عليه أو سكران أو معتوه إذا انلى ذلك عنه قيل: قد أفاق 10النعاس: أقلع)فالن 
إذا نقِّه ورجعت الصحة إليه  -أي: املريض–عن العليل  -أيضاً -(، ويقال هذا 11واستفاق)
 (:13(، وأفاق الزمان: جاء ابخلصب بعد الضيق، قال األعشى)12واسرتاح)

ينِّني ماهلم يف زم        هِّ
ُ
 ء حىت إذا أفاق أفاقوا ∴ان السو امل

                             
 .2/707، املعجم الوسيط 479( ينظر: املعجم الوجيز 1)
 .2/707، املعجم الوسيط 479، املعجم الوجيز 2/547( ينظر: لسان العرب 2)
 .4/216، الكشاف 23/78( ينظر: تفسري الرازي 3) 
 .3/469( ينظر: النهاية 4)
 .143األعراف/ اآلية ( 5)
(6 )2/505. 
(7 )4/383. 
 .2/713، وينظر: املعجم الوسيط 26/328( اتج العروس 8)
 .484، املعجم الوجيز 10/321( ينظر: لسان العرب 9)
 .2/713( ينظر: املعجم الوسيط 10)
 . 4/1547، الصحاح 26/328، اتج العروس 9/338، هتذيب اللغة 5/225( ينظر: معجم العني 11)
 . 5/1481، كتاب الغريبَ نْيِّ 14/245( ينظر: النهاية 12)
(، املعجم الوسيط 195، ديوان الشاعر 2/41( ينظر: أساس البالغة 13) ( بدل )يف زمانِّ  .2/713، والذي فيه: )لزمانِّ
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 يف احلديث النبوي الشريف -املبحث الثاين
 أجدب -1

ط املطُر  -رضي هللا عنه-عن أنس  عليه  صلى هللا-عامًا فقام بعض املسلمني إىل النيب أنه قال: "ُقحِّ
ط املطُر، وأجدبت األرض، وهلك املال") -وسلم (، ويف رواية 1يف يوم مجعة فقالوا: اي نيب هللا، ُقحِّ

 (.2أخرى: "اي رسول هللا، تقطعت السبل، وهلكت األموال، وأجدب البالد، فادع هللا أن يسقينا")
(، وأجدبت 4(، و"أجدب القوم: أصاهبم اجلدب")3واجلْدب هو احمْلل، وهو نقيض اخلِّصب)   

(، ويقال: جُدب املكان ُجدوبة، 6(، و"أجدبت السنة: صار فيها جدب")5األرض فهي جُمدِّبة)
 (. 7، أي صار جدابً)-مثل خصِّب وأخصبَ -وجدِّب وأجدب، 

 أجنب -2
يف  -صلى هللا عليه وسلم-أنه قال: "بعثين رسول هللا  -عنهمارضي هللا -ُروَِّي عن عمار بن ايسر     

(، "وأجنب الرجل إذا أصابته 9(، ويف )النهاية(: "اإلنسان ال جُينِّب")8حاجة فأجنبُت فلم أجد املاء")
، وجتنََّب -ابلكسر–، وَجنَِّب -ابلضم–: َجُنَب -أيضاً -(، ويقال 10جنابة فهو جُمْنِّب")

  (، يستوي فيه11واجتنَب)
                             

 .450، رقم: 26، وينظر: التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد 415،416( شرح السُّنَّة 1)
 .249( سنن النسائي 2)
، احملكم 102، املعجم الوجيز 1/124، أساس البالغة 1673، هتذيب اللغة 6/87، معجم العني 1/97( ينظر: الصحاح 3)

 .140-2/138، اتج العروس 345، 7/344
 . 140-2/138، اتج العروس 1/254، وينظر: لسان العرب 1/243( النهاية 4)
 .140-2/138، اتج العروس 1673، هتذيب اللغة 6/87( ينظر: معجم العني 5)
  البالغة .، أساس 102، املعجم الوجيز 345، 7/344، احملكم 6/87، وينظر: معجم العني 140-2/138( اتج العروس 6)

 .1673، هتذيب اللغة 1/124
 .109، املعجم الوسيط 102، املعجم الوجيز 345، 7/344، احملكم 1/124( ينظر: أساس البالغة 7)
، كتاب التيمم، ابب: إذا خاف اجلنب على نفسه املرض أو املوت أو خاف العطش تيمم، فتح 1( ينظر: صحيح البخاري: ج8)

 شرح ، كتاب احليض، ابب التيمم،2، ج368، صحيح مسلم بشرح النووي، مسألة: 2/85الباري بشرح صحيح البخاري 
 .41أحاديث عمدة األحكام: رقمه: 

(9 )1/302. 
 .1/212( ينظر: اشتقاق األمساء 10)
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، أساس البالغة 11/118، هتذيب اللغة 1/103، الصحاح 2/189، اتج العروس 1/279( ينظر: لسان العرب 11)
  .1/138، املعجم الوسيط 119، املعجم الوجيز 1/372ريبني ، كتاب الغ1/150

(، والفرق ظاهٌر بني املصدر القياسي من 2(، وأجنَب جُينُِّب إجناابً، "واجلنابة االسم")1الواحد واجلمع واملؤنث)
 (3أجنب وهو اإلجناب، وبني االسم وهو اجلنابة، و"أجنَب" أكثُر من "َجنَِّب")

(، وأجنب القوم إذا دخلوا يف ريح 4رى، منها قولك: أجنب الرجل مبعىن تباعد)وهلذا الفعل استعماالت أخ
  (.6(، أو دخلوا يف اجلنوب)5اجلنوب، أو مرت عليهم)

 أزبد -3
(، ويقال: أرغى 7جاء يف سنن الرتمذي: "فلم يزل عمر يتكلم حىت أزبد شدقاه مما يُوعِّد ويقول")    

(، وُيسَند هذا الفعل إىل البحر 9أنه كثُر زُبده) (،و قد يراد به8فالن وأزبد إذا غضب وتوعَّد وهتدَّد)
(، 12(، وإىل فم البعري اهلادر)11(، ويف التهذيب: "أزبد البحر إزابداً، فهو ُمزبِّد")10مبعىن دفع بزبده)

(، ويف 14(، والسدر إذا فوَّر، "أي طلعت له مثرة بيضاء كالزبد على املاء"، وهو من اجملاز)13والقِّدر)
-بغري ألف-اللسان: "قال اللحياين: وكذلك كل شيء إذا أردت أطعمتهم أو وهبت هلم قلت: فعْلُتهم 

 (.16(، وأزبد الشيء: اشتد بياضه)15وا")، وإذا أردت أن ذلك قد كثر عندهم قلت: أفعل
                             

 .465، 7/462، احملكم 1/103( ينظر: الصحاح 1)
 .1/302( النهاية 2)
 .1/279( لسان العرب 3)
 .119، املعجم الوجيز 11/118( ينظر: السابق نفسه، هتذيب اللغة 4)
 .1/138، املعجم الوسيط 1/103( ينظر: الصحاح 5)
 .465، 7/462( ينظر: احملكم 6)
 .83(، رقمه -صلى هللا عليه وسلم-)ابب يف وفاة رسول هللا  53، 1/52( 7)
 .293( ينظر: املعجم الوجيز 8)
 .2/480، الصحاح 1/407، أساس البالغة 132، 8/131، اتج العروس 7/357( ينظر: معجم العني 9)
 .1/389الوسيط ، املعجم 1/407( ينظر: أساس البالغة 10)
 .293، املعجم الوجيز 9/23، وينظر: احملكم 13/183( 11)
 .3/1803( ينظر: لسان العرب 12)
 ، املعجم2/480، الصحاح 1/407، أساس البالغة 132، 8/131( ينظر: اتج العروس 13)

 .1/389الوسيط 
 .7/357( معجم العني 14)
 .9/23، وينظر: احملكم 3/1803( 15)
 .1/389، املعجم الوسيط 1/407البالغة  ( ينظر: أساس16)
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 أسفر -4
فسأله عن وقت  -صلى هللا عليه وسلم-عن عطاء بن يسار أنه قال: "جاء رجل إىل رسول هللا     

، حىت إذا كان من الغد صلى -صلى هللا عليه وسلم-صالة الصبح، قال: فسكت عنه رسول هللا 
رضي -(، وف ي )النهاية( عن عمر 1الصبح حني طلع الفجر، مث صلى الصبح من الغد بعد أن أسفر")

-(، وقول ه 2: "صلوا املغرب والفجاج مسفرة"، مث شَرحه بقوله: "أي بينة مضيئ ة ال ختف ى")-عنههللا 

 : -تعال ى        (وسفَر الصبُح وأسفر: انكشف وأضاء 3أي: مضيئة ،)

(، وأسفر القوم: 6(، والسَفر: بياض النهار)5(، وأسفر: وضح وانكشف)4إضاءة ال ُيَشك فيه)
(، ووجه 8(، ويقال: أسفر وجهه حسناً، أي: أشرق)7أصبحوا، وأسفر القمر: أضاء قبل الطلوع)

(، وأسفر فالن: دخل يف سْفر 10وجهه وسفر: أشرق)(، وأسفر 9ُمْسفِّر: منري مشرق سرورًا وحسناً)
 (.12(، ويقال: أسفرت اإلبل إذا ذهبْت يف األرض)11الصبح)

 أطرق -5
(، ويف 13جاء يف صحيح البخاري : "فكان إذا أاته جربيل أطرق، فإذا ذهب قرأه كما وعده هللا")   

(، وقيل: من 15(، وأطرق الرجل إذا سكت فلم يتكلم)14)النهاية(: "فأطرق ساعة، أي: سكت)
 حرية أو فَ َرق،

                              
رضي هللا -يف )األذان( عن أنس بن مالك  12، 2/11وينظر: سنن النسائي ، 189-1/188( املوطأ )ابب وقوت الصالة( 1)

 ، وفيه: "حىت أسفر".-عنه
(2 )2/372. 
 .901، كتاب الغريبني 12/40( من سورة عبس، وينظر: اتج العروس 38( اآلية املذكورة هي رقم: )3)
، احملكم 7/246معجم العني  ،1/457، أساس البالغة 3/2026، لسان العرب 687، 2/686( ينظر: الصحاح 4)

 .401، 12/400، هتذيب اللغة 8/479
 .312، املعجم الوجيز 1/435( ينظر: املعجم الوسيط5)
 .7/246( ينظر: معجم العني 6)
 .8/479( ينظر: احملكم 7)
 .401، 12/400، هتذيب اللغة 687، 2/686( ينظر: الصحاح 8)
 .7/246( ينظر: معجم العني 9)
 .8/479احملكم ( ينظر: 10)
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 .1/435( ينظر: املعجم الوسيط 11)
 .2/372( ينظر: النهاية 12)
 .4929)كتاب التفسري، تفسري سورة القيامة(، رقمه:  3/317( ينظر: البخاري 13)
 .7/229، هتذيب اللغة 4/2664، وينظر: لسان العرب 3/122( 14)
، املعجم 6/271، احملكم 77، 26/76العروس  ، اتج4/2664، لسان العرب 1516، 4/1515( ينظر: الصحاح 15)

  .2/562، املعجم الوسيط 398الوجيز 
 

(، وقال اخلليل: "والكروان الذكر امسه 2(، ورجل ُمْطرِّق ومِّْطراق وطِّر ِّيق: كثري السكوت)1أي: خوف)
بعضه م: طِّر ِّيق؛ ألنه إذا رأى أحدًا سقط على األرض فأطرق، فإذا رأوه من بعيد أطافوا ب ه، ويق ول 

)أطرِّق كرى؛ فإنك ال ترى ما أرى، ها هنا كرى(، حىت يكون قريبًا منه، فيضربه بعصًا أو يلقي عليه 
 (.3ثوابً فيأخذه")

وتنوعت تعبريات اللغويني عن معناه، ففي الصحاح: "وأطرق أي: أرخى عينيه ينظر إىل األرض، ويف    
(، ويف )اتج العروس(: 4، ُيضَرب للمعجب بنفسه")املثل: )أطرق كرا أطرق كرا * إن النعام يف القرى(

لألرض، أي:  "وقيل: أطرق: أرخى عينه ينظر إىل األرض، وأطرق فالن: أغضى كأنه صارت عينه طرقة
(، ويف 6(، ويف )األساس(: "وأطرق الرجل: رمى ببصره األرض")5ضاربة هلا كالضرب ابملطرقة")

(، ويف )املعجم 7وقعت ريشته على اليت حتتها فألبستها"))كتاب الغريبني(: "وأطرق جناح الطائر إذا 
 (. 8الوجيز(: "أمال رأسه إىل صدره، وسكت فلم يتكلم")

 أفطر -6 
أنه قال: "إذا أقبل الليل وأدبر النهار فقد أفطر  -صلى هللا عليه وسلم-جاء يف )النهاية( عنه     

قيل: معناه أنه قد صار يف حكم املفطرين (، أي: "دخل يف وقت الفطر جاز له أن يفطر، و 9الصائم")
ا: "أفطر احلاجم (، و عثْرُت على حديثني آخَرْينِّ، أحدمه10يشرب") وإن مل أيكل ومل

ر (،11واحملجوم")  وُفس ِّ
                             

 .2/562، املعجم الوسيط 398، املعجم الوجيز 6/271( ينظر: احملكم 1)
 .77، 26/76اتج العروس ، 6/271كم ( ينظر: احمل2)
 .106، وينظر: املنتقى من أمثال العرب وقصصهم ص98، 5/97( معجم العني 3)
(4 )4/1515 ،1516. 
 .6/271، وينظر: احملكم 77، 26/76( 5)
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(6 )1/602.  
(7 )4/1169. 
 .2/562، وينظر: املعجم الوسيط 398( 8)
(9 )3/457. 
، كنز العمال 7/8، تفسري الطربي 3/162، وينظر: تفسري ابن كثري 2/70( موسوعة أطراف احلديث النبوي الشريف 10)

(، لسان العرب 4249، مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح )كتاب األطعمة، املسألة 201، 3/118، مسند أمحد 24384
5/3435. 
 .2/781( الصحاح 11)

 
جهة التغليظ هلما والدعاء أبهنما تعرضا لإلفطار، وقيل: حان هلما أن يفطرا، وقيل: هو على 

 (. 2(، واآلَخر: "أفطر عندكم الصائمون")1عليهما)
(، 3ويف )التاج(: "أفطر الصائم، واالسم: الفِّطر...ورجل ُمفطِّر وقوم مفاطري مثل موسر ومياسري")    

ذ فِّْطُر الصائم؛ "ألنه يفتح فاه"، ويقال: فطَّْرُت الصائم فأفطر، ومثله  وأصل الفطر هو الشق، ومنه ُأخِّ
                              (.4يف الكالم: بشَّرته فأبشر)

 أفلس -7
: "من أدرك ماله بعينه -صلى هللا عليه وسلم-قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنه-عن أيب هريرة    

(، ويف رواية أخرى: "إذا أفلس 5عند رجل قد أفلس )أو إنسان قد أفلس( فهو أحق به من غريه")
عن معىن  (، وقد تنوَّعت عبارات اللغويني6الرجل فوجد الرجل عنده سلعته بعينها فهو أحق هبا")

(، "صار ذا فلوس بعد أن كان ذا 7)أفلَس(، ومنها: فقَد ماله فأعسر بعد يسر، فهو مفلس)
(، 11(، "صارت درامهه فلوسًا وزيوفاً")10(، ليس معه فَ ْلس)9(، "مل يبق له مال")8دراهم")

ي َّْفُتها والزيوف: هي الرديئة، جاء يف الصحاح: "ودرهم َزْيٌف وزائف، وقد زافت عليه الدراهم، وز 
(، ويف اللسان: "زاَف الدرهُم يَزيف زُيُوفًا وزُيُوفًة: َرُدَؤ، فهو زائف، واجلمع: زُيٌَّف، وكذلك 12أان")

(، وفالن ُمْفلِّس ُمَفلَّس، وهو الذي فلَّسه القاضي، أي: اندى عليه 13َزْيٌف، واجلمع: زُيُوف")
إذا صار أصحابه خبثاء، وأقطف: (، وشبَّهه بعضهم بقول العرب: "أخبث الرجل 14ابإلفالس)

 ل، إذا صار إىل حال يُقَهر عليها.صارت دابته َقطوفاً... وأقهر الرج
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 .5/3435( ينظر: لسان العرب 1)
 .3/457( السابق نفسه، وينظر: النهاية 2)
(3 )13/330 ،331. 
 .13/326( ينظر: هتذيب اللغة 4)
 .16/344، اتج العروس 5/3460، وينظر: لسان العرب 22، رقم: 1194 ،3/1193( مسلم 5)
 .3/470( مسلم نفسه، وينظر: النهاية 6)
 .2/707، املعجم الوسيط 488( ينظر: املعجم الوجيز 7)
، اتج العروس 8/503، احملكم 16/344، اتج العروس 7/260، وينظر: معجم العني 5/3460( لسان العرب 8)

16/344. 
 .3/470، وينظر: النهاية 12/429ب اللغة ( هتذي9)
 .3/959( النهاية نفسه، وينظر: الصحاح 10)
 .( السابقان أنفسهما11)
 "زيف".4/1371( 12)
 "زيف".21/1900( 13)
 .2/35( ينظر: أساس البالغة 14)
 

السري هي اليت تسيء  -بفتح القاف-(، والدابة الَقطوف 1وأذلَّ الرجل: صار إىل حال يَذِّلُّ فيها")
                  (.2وتبطئ فيه)

 أقعى -8
: " اي علي، إين أحب -صلى هللا عليه وسلم-قال: قال يل رسول هللا  -رضي هللا عنه-عن علي     

لك ما أحب لنفسي، وأكره لك ما أكره لنفسي، ال تقرأ وأنت راكع وال وأنت ساجد ... وال تُ ْقعِّ بني 
اي علي، ال : "-صلى هللا عليه وسلم-: قال النيب -أيضاً -قال  -رضي هللا عنه-(،وعنه 3السجدتني")

 -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  -رضي هللا عنه-(، وعن أنس بن مالك 4تُ ْقعِّ إقعاء الكلب")
"هنى أن يُقعي الرجل يف  -صلى هللا عليه وسلم-(، وذُكَِّر أنه 5هنى عن اإلقعاء والتورك يف الصالة)

 (،6الصالة")
وقد تنوَّعْت تعبريات الشرَّاح عنه، ، (7كلب")وجاء يف رواية أخرى: "هنَِّي املصلي أن يقعي إقعاء ال

   ومنها:
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(، ويضع يديه على األرض كما يُقعي 9(، وفخذيه)8* أن يقعد على عقبيه وينصب ساقيه)
                (.10الكلب)

(، ومنه قول 11* أن يُلصِّق أليتيه ابألرض وينصب ساقيه كأنه متساند إىل ظهره، أو إىل ما وراءه)
                             عدي يهجو الزبرقان بن بدر:املخبل الس

 (12فأقعِّ كما أقعى أبوك على استه *** رأى أن َرمياً فوقه ال يعادلْه)
(، والكلب والذئب والسبع يف ذلك 14(، مفرتشًا رجليه وانصبًا يديه)13أن جيلس على استه) *

  (.15سواء)
                             

 .5/3460، وينظر: لسان العرب 3/959( الصحاح 1)
 .5/3681( ينظر: لسان العرب 2)
، لسان العرب 896، 895، 894، رقم: 161، 2/160، وينظر: سنن ابن ماجة 1243رقم:  2/115( مسند أمحد 3)

5/3698. 
 .5/3698، وينظر: لسان العرب 282، رقم: 2/72( سنن الرتمذي 4)
 .32، 3/31، هتذيب اللغة 5/3698ب لسان العر ، 5/1568( ينظر: كتاب الغريبني 5)
 .4/89( النهاية 6)
 .8/5( املعجم الوجيز 7)
 .5/1568، كتاب الغريبني 4/89( ينظر: النهاية 8)
 .5/3698، لسان العرب 2/176( ينظر: معجم العني 9)
 .6/2465( ينظر: الصحاح 10)
 .325، 39/324، اتج العروس 2/272، احملكم 5/3698( ينظر: السابق نفسه، لسان العرب 11)
 .325، 39/324، اتج العروس 2/272( ينظر: احملكم 12)
 .2/756، املعجم الوسيط 6/2465( ينظر: الصحاح 13)
 .325، 39/324، اتج العروس 2/272، احملكم 2/176( ينظر: معجم العني 14)
  .32، 3/31، هتذيب اللغة 2/176( ينظر: معجم العني 15)
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 أحمل -9
(، 1قال رجل: "اي رسول هللا، قحط املطر، وأحملت األرض، وقحط الناس، فاستسق لنا ربك")    

 (:3(، وزمان ماحل، قال النابغة الذبياين)2واحمْلل: انقطاع املطر ويبس األرض من الشجر والكأل)
 ..................... *** ميرغ منه الزمان املاحُل                 

ل، فما قالوه خمالٌِّف للقياس)وأحمل     ٌل، والقياس ممُْحِّ (، "ورمبا جاء ذلك يف الشعر، 4البلد فهو ماحِّ
 قال حسان: 

") ∴إمَّا تَرْي رأسي تغريَّ لونه  لِّ ْمحِّ
ُ
 (5مَشَطاً فأصبح كالثغام امل

ل)6ويف غري الشعر: أحمل الزمان والبلد، فهو ماحل وممحل) (، وأحمل 7(، وكذا األرض، فهي ممُْحِّ
(، وأحمل القوم: 11(، وأحمْلنا)10(، وأحمل املطر: احتبس)9(، وأحمل املكان: أجدب)8أهلها)

 (. 13(، واحتبس عنهم املطر)12أجدبوا)
                             

 .105( موسوعة أطراف احلديث النبوي الشريف 1)
 .3/242( ينظر: معجم العني 2)
 .ديوان الشاعر( ينظر: السابق نفسه، ومل أجده يف 3)
 .3/374، احملكم 6/4147( ينظر: لسان العرب 4)
، 2/863، املعجم الوسيط 3/374، احملكم 6/4147، لسان العرب 3/392، وينظر: اتج العروس 5/1817( الصحاح 5)

 .(، والذي فيه: )أَما ترى( بدل )إمَّا تري124ديوان الشاعر 
 .2/863، املعجم الوسيط 3/374، احملكم 6/4147، لسان العرب 2/196( ينظر: أساس البالغة 6)
 .4/304، النهاية 2/196، أساس البالغة 5/95، هتذيب اللغة 6/4147، لسان العرب 3/242( ينظر: معجم العني 7)
 .2/196( ينظر: أساس البالغة 8)
 .2/863، املعجم الوسيط 574( ينظر: املعجم الوجيز 9)
 .5/95اللغة ، هتذيب 6/4147( ينظر: لسان العرب 10)
 ( ينظر: السابقان أنفسهما.11)
، املعجم الوجيز 4/304، النهاية 3/374، احملكم 3/392، اتج العروس 5/1817( ينظر: السابقان أنفسهما، الصحاح 12)

 .2/863، املعجم الوسيط 574
 ( ينظر: األخريان أنفسهما.13)
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 أجنح -10 
: "إن أول ما ُُياَسب به العبد يوم -صلى هللا عليه وسلم-عن النيب  -رضي هللا عنه-عن أيب هريرة     

(، وعن أم 1القيامة من عمله صالته، فإن صلحت فقد أفلح وأنح، وإن فسدت فقد خاب وخسر")
(، وهو 3)(، وأنح الرجل: صار ذا ُنْح2قالت: "وأنح وأكذبتم") -رضي هللا عنها-املؤمنني عائشة 

(، يقال: نح فالن وأنح إذا أصاب طَلِّبَ َته، ونحْت 5) (، وقد نحْت حاجيت وأنحتْ 4) منجح
 :(، قال عروة بن الورد7) (، وما أفلح فالن وال أنح6) طلبته وأنحتْ 

 .(8) ومبلغ نفس عذرها فِّْعُل ُمنجحِّ  ∴ليبلغ عذراً أو يصيب رغيبة 
                             

 .3081رقم:  307، وينظر: رايض الصاحلني 413، رقم: 270، 2/269( سنن الرتمذي 1)
 .4345، 6/4344، وينظر: لسان العرب 5/18( النهاية 2)
 .2/908، املعجم الوسيط 2/249، أساس البالغة 1/409( ينظر: الصحاح 3)
 .2/249، أساس البالغة 165، 7/164( ينظر: اتج العروس 4)
 .4345، 6/4344، لسان العرب 165، 7/164، اتج العروس 3/89كم ( ينظر: احمل5)
 .5/18( ينظر: النهاية 6)
 .4345، 6/4344، لسان العرب 1/409( ينظر: الصحاح 7)
(، و)مِّْثُل( بدل )فِّْعُل(.52، ديوان الشاعر 2/249( ينظر: أساس البالغة 8)  ، والذي فيه: )نفسي( بدل )نفسٍّ
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 يف كالم العرب -املبحث الثالث
 أبرق -1

(، وبَرقت السماء ورَعدت وأبرقت 1تقول: بَرق الشيُء َيربُق بُروقًا وبَريقاً، و"أبرق لغة")    
(، وللعرب عدة 4(، وكان األصمعي ينكر أبرق وأرعد)3(، وأبرقت السماء مبعىن بَرقْت)2وأرعدت)

سيفه يربِّق: (، و أبرق الرجل ب5استعماالت هلذا الفعل، منها: أبرق القوم إذا أصاهبم برق، أي ضوُؤه)
(، يقال للناقة إذا تلقَّحْت 7إذا شالت بذنَبها أو ضربْت به) -أيضاً -(، وأبرقت الناقة وبرقت 6ملع به)

(، و برق الرجل وأبرق: إذا اشتدَّ يف هتديده 9(، فهي ُمربِّق، وجُتَمع على مباريق)8وليست بالقح)
   ووعيده، قال الكميت:

 (10وعيدك يل بضائْر) ُد فما  ∴ أبرِّْق وأرعِّْد اي يزي 
(، وأبرق السحاب على 12(، وأبرقت السماء: جاءت بربق وملع فيها)11وأبرقنا إذا رأينا الربق)    

                 (.13البلد: أمطر)
(، ومن 15(، وأبرق فالن: أرسل برقية، وهو استعمال حمدث)14وأبرق القوم: دخلوا يف الربق)    

 (16نة وأرعدْت، أي: حتسَّنْت له وتعرضْت)اجملاز قوهلم: أبرقْت يل فال
                             

 .5/156( معجم العني 1)
 .1/57( ينظر: أساس البالغة 2)
 .1/50( ينظر: املعجم الوسيط 3)
 .25/38، 8/104، اتج العروس 398، 6/397( ينظر: احملكم 4)
 .1/50الوسيط ، املعجم 1/261، لسان العرب 4/1448( ينظر: الصحاح 5)
 .9/131، هتذيب اللغة 4/1448( ينظر: الصحاح 6)
 .4/1448( ينظر: الصحاح 7)
 .9/131، هتذيب اللغة 5/156( ينظر: معجم العني 8)
 .9/131( ينظر: هتذيب اللغة 9)
، 6/397، احملكم 46، املعجم الوجيز 9/131، هتذيب اللغة 1/261، لسان العرب 5/156( ينظر: معجم العني 10)

 .132، ديوان الشاعر 1/50، املعجم الوسيط 25/38، 8/104 ، اتج العروس398
 .9/131، هتذيب اللغة 2/447( ينظر: اشتقاق األمساء 11)
 .46، املعجم الوجيز 25/38، 8/104 ، اتج العروس398، 6/397( ينظر: احملكم 12)
 .1/50( ينظر: املعجم الوسيط 13)
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 .25/38، 8/104 اتج العروس، 398، 6/397( ينظر: احملكم 14)
 .1/50، املعجم الوسيط 46( ينظر: املعجم الوجيز 15)
 .1/57( ينظر: أساس البالغة 16)

 أبسر  -2
ٌر      (، ويقال: أبسرت األرض وأبسر 1كله على النسب) -بغري هاء-أبسرت النخلة وخنلة ُمبسِّ

 :اللغويون عن معناه بعبارات متنوعة، منها(، وقولنا: )أبسر النخل( عربَّ 2املركب يف البحر: وقف)
 (.3بعدما كان بلحاً) صار ما عليه ُبسراً  -
 (. 4طاب بُْسرُه) -
(، ويف احلديث: "ال تَبُسروا"، أي ال ختلطوا البسر ابلتمر 5إذا خلط الُبسر ابلتمر منبذمها) -

 (.6للنبيذ)
 (. 8لتمر قبل أن يُرطِّب لغضاضته)(، واحدته ُبسرة، أي: ا7والُبسر هو ما لوَّن ومل ينضج)    

 أمتر -3
(، وجُيمع على متور، وواحدته مترة، وجُتمع 10(، وقيل: اليابس من متر النخل)9التمر: مَحْل النخل)   

(، 13(، وأمتروا وهم اتمرون: كثر مترهم)12(، ويقال: أمتر الرجل، إذا كثر عنده التمر)11على مترات)
 (، ومتََّرتِّ النخلُة وأمترت إذا 15(، وأمترت النخلة: صار ما عليها متراً)14)ورجل ُمْتمِّر: أي: كثري التمر

(، وأمتر الرطب: صار متراً، أو حان له أن يصري 17(، أو صار ما عليها رطباً)16محلت التمر)
 (، 18متراً)

                             
 .8/489، احملكم 1/279( ينظر: لسان العرب 1)
 .1/55املعجم الوسيط ( ينظر: 2)
 .50، املعجم الوجيز 1/60، أساس البالغة 10/179، اتج العروس 2/589، الصحاح 7/250( ينظر: معجم العني 3)
 .1/55، املعجم الوسيط 50( ينظر: املعجم الوجيز 4)
 .413، 12/412( ينظر: هتذيب اللغة 5)
 .7/250( ينظر: معجم العني 6)
 .413، 12/412( ينظر: هتذيب اللغة 7)
 .14/281، هتذيب اللغة 8/119( ينظر: معجم العني 9).1/279( ينظر: لسان العرب 8)
 .77( ينظر: املعجم الوجيز 10)
 .( ينظر: السابق نفسه11)
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 .1/87، املعجم الوسيط 1/445، لسان العرب 2/601( ينظر: الصحاح 12)
 .294-10/290، اتج العروس 9/485، احملكم 1/445( ينظر: لسان العرب 13)
 .( ينظر: األخري نفسه14)
، املعجم الوسيط 77، املعجم الوجيز 97، 1/96، أساس البالغة 14/281، هتذيب اللغة 8/119( ينظر: معجم العني 15)

1/87. 
 .9/485( ينظر: احملكم 16)
 .294-10/290( ينظر: اتج العروس 17)
 .1/87، املعجم الوسيط 77عجم الوجيز ، امل14/281، هتذيب اللغة 8/119( ينظر: معجم العني 18)
 

(، و"فالن: اتمٌِّر، ُمتمٌِّر، مَتَّاٌر، مَتْرِّيٌّ، أي: ذو مَتْرٍّ، ُمكثٌِّر منه، 1ومتَّر الرطُب وأمتر: صار يف حد التمر)
 (.2بَ يَّاُع مترٍّ، حمِّبٌّ له")

 أحَصدَ  -4
  (.5(، وحان له أن ُُيَصد)4(، إذا آن َجزازُه، أي: حصاده)3أحَصَد الزرُع والرُب واستحصد واحد)    

 أمشس  -5
    ( (، أو اشتد حر 7(، وأمشس: صار ذا مشس)6مَشس يوُمنا َيشُمس وَيشمِّس، إذا كان ذا مشسٍّ

  (.9(، وقد أمشست األايُم وأقمرت الليايل)8مشسه)
 أعشب -6

ب املوضع يعَشب َعَشباً وُعُشوبة)من الثالث       بت األرض)10ي اجملرَّد: عشِّ (، تقول: 11(، وقد عشِّ
ب)12بلد عاشب) (، وعلى )افْ َعْوَعَل( 13(، وزادوه على )أفعَل( فقالوا: أعشب البلد فهو ُمْعشِّ

زيَدْينِّ مبعىن واحد مع مالحظة 15(، واعشوشبتِّ األرض)14فقالوا: اعشوشب املكان)
َ
(، وجعلوا امل

        تقدمي املزي د ابهلم زة
                             

 .9/485( ينظر: احملكم 1)
 .97، 1/96( أساس البالغة 2)
 .1/192، أساس البالغة 4/229( ينظر: هتذيب اللغة 3)
 .3/112( ينظر: معجم العني 4)
، املعجم 8/29، اتج العروس 3/140، احملكم 4/229، هتذيب اللغة 2/894، لسان العرب 2/466( ينظر: الصحاح 5)

 .1/177، املعجم الوسيط 154الوجيز 
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 .1/496، املعجم الوسيط 350، املعجم الوجيز 3/940( ينظر: الصحاح 6)
، اتج 8/5، احملكم 1/496، املعجم الوسيط 350، املعجم الوجيز 4/2324، لسان العرب 3/940( ينظر:الصحاح 7)

 .16/174العروس 
 .1/256ق األمساء ( ينظر: اشتقا8)
                           .1/521( ينظر: أساس البالغة 9)
 .1/262( ينظر: معجم العني 10)
 . 2/608( ينظر: املعجم الوسيط 11)
 .1/653، أساس البالغة 373، 3/372( ينظر: اتج العروس 12)
     .373، 3/372( ينظر: اتج العروس 13)
   .419( ينظر: املعجم الوجيز 14)
  .2/608( ينظر: املعجم الوسيط 15)

 
 (. 2) (، وقد أعشَبْت واعشوشَبْت إذا كثر عشبها1) فقالوا: أعشب القوم واعشوشبوا: أصابوا عشباً 

 ويظهر أن الكثري يف االستعمال هو )أعشب(، وله عدة استعماالت، منها:    
                                                      (.3) أعشب القوم: أصابوا عشباً  -أ

                                                   (.4) أعشبت اإلبل: رعت العشب -ب
  (5) أعشبت األرض: أنبتته -ج 
بة: قد أعشبْت، أي: كثر عشبها وطال والتفَّ 6) أعشب املكاُن: كثر عشبه -د بة ُمْعشِّ  (، وأرض عشِّ
(7 .) 

ومن أهل اللغة من منع استعمال اجملرد فأكَّد أنه ال يقال يف ماضيه إال أعشَبتِّ األرض إذا أنبتت     
  (.8) العشب، وال يقال عشبْت، وهو القياس

    ألنب -7
 وجدت هلذا الفعل عدة استعماالت جاء فيها كلها الزماً، وهي:   
(، ويقال: البنون على النسب، أي: ذوو 9ُمْلبُِّنون والبُِّنون)ألنب القوُم: كثر عندهم اللنب، فهم  -1

 (.10لنب، كما تقول: اتمِّر وانعِّل، أي: ذو متر وذو نعل)
 (.11ألنب الرجُل: اختذ التلبينة، وهي حساء يُتخذ من خنالة ولنب وعسل) -2
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ذات لنب، فهي  : نزل لبنها يف ثديها و ضرعها، وصارت-خباصة-والناقُة  -بعامة-ألبنت األنثى  -3
ٌ ولبون)  (. 12ُمْلنبِّ

                             
 .2/608، املعجم الوسيط 419، املعجم الوجيز 1/380، احملكم 4/2951، لسان العرب 1/262( ينظر: معجم العني 1)
 .1/441( ينظر: هتذيب اللغة 2)
 .1/441، هتذيب اللغة 373، 3/372( ينظر: اتج العروس 3)
 .2/608، املعجم الوسيط 419املعجم الوجيز ( ينظر: 4)
 .373، 3/372( ينظر: اتج العروس 5)
 .419( ينظر: املعجم الوجيز 6)
 .1/262( ينظر: معجم العني 7)
، 3/372، ت اج الع روس 1/653، أس اس البالغ ة 1/441، هتذي ب اللغ ة 1/182، الصحاح 1/262( ينظر: معجم العني 8)

 .3/314، احليوان 373
، املعجم الوسيط 10/383، احملكم 2/157، أساس البالغة  5/3989، لسان العرب 6/2192( ينظر: الصحاح 9)

2/820. 
               .2/820، املعجم الوسيط 10/383( ينظر: احملكم 10)
 .93-36/87( ينظر: اتج العروس 11)
، اتج 15/363، هتذيب اللغة 3990 ،5/3989، لسان العرب 6/2192، الصحاح 8/327( ينظر: معجم العني 12)

 .2/820، املعجم الوسيط 550، املعجم الوجيز 93-36/87 العروس
 

 أننت -8
ُ وشيء نَ َْتٌ)     ُ مبعىن)1نََت اللحُم وغريه نَ ْتنًا ونَتانًة يَنَتِّ )2(، وأنََتَ يُنَتِّ ٌ ومِّنَتِّ (،  3(، فهو ُمنَتِّ

(، وُمنَُت ومِّنتِّني، قال ابن جين: أما 4( ليس من األبنية)ُكسرت امليم إتباعًا لكسرة التاء؛ ألن )مِّْفعِّالً 
، وأقلها ُمنَُت)  (. 5ُمنَتِّ فهو األصل، مث يليه مِّنَتِّ

 أوحش -9
 عثْرُت هلذا الفعل الالزم على االستعماالت اآلتية:    
ار  : ص-أيضاً –أي: قْفر... وأوحش املنزل  -ابلتسكني-خلوُّ املكان: "وأرض وْحشة وبلد وْحش  -1

                كذلك، وذهب عنه الناس، قال الشاعر:
شاً طلُل  لُل") ∴ملية ُموحِّ  (.6يلوح كأنه خِّ
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(، قال مُحَْيد بن 8(، "ويقال: قد أوحش منذ ليلتني إذا نفد زاده")7اجلُوع: أوحش الرجل: جاع) -2
 ثور: 

 (9ذراعاً ومل يصبح هلا وهو خاشُع) ∴وإن ابت وْحشاً ليلة مل يضق هبا 
كثرة الوحش يف املكان، فقد جاء يف املعجمني الوسيط والوجيز: "وأوحش: كثر فيه   -3

                                                                                                                                       (10الوحش".)
 أورق -10
 ثة معانٍّ هي: وجدت هلذا الفعل ثال    
 (، ويف )احملكم(: "وَرقت11. ظهور الوَرق: أورق الشجر إيراقاً، مثل ورَّق توريقاً إذا أخرج ورقه)1

                            
 .2/248، أساس البالغة 14/255( ينظر: هتذيب اللغة 1)
 .14/255( ينظر: هتذيب اللغة 2)
 .602، املعجم الوجيز 6/2210( ينظر: الصحاح 3)
 .6/2210( ينظر: الصحاح 4)
 .36/224، اتج العروس 9/465، احملكم 6/4338( ينظر: لسان العرب 5)
ويف البيت روايتان أخراين:  ،2/1028، املعجم الوسيط 662، املعجم الوجيز 3/467، وينظر: احملكم 3/1025( الصحاح 6)

، اتج 5/144، واألخرى: "لعزة". ينظر: هتذيب اللغة 6/4784، لسان العرب 3/262إحدامها: "لسلمى"، ينظر: معجم العني 
 .)أبيات مفردة(، وروايته: "لعزة 506، ديوان ُكثري ِّ 17/444العروس 

 .5/161، النهاية 3/1025( ينظر: الصحاح 7)
 .2/1028، وينظر: املعجم الوسيط 17/444( اتج العروس 8)
 ".، وروايته "خاضِّعُ 104( ينظر: ديوان الشاعر ص9)
 .662، املعجم الوجيز 2/1028( املعجم الوسيط 10)
، أساس 9/288، هتذيب اللغة 6/4815، لسان العرب 1565، 4/1564، الصحاح 5/209( ينظر: معجم العني 11)

 .2/1037، املعجم الوسيط 665، املعجم الوجيز 2/329البالغة 
 

ويقال: أورق الشجر فهو ُمورٌِّق إيراقاً... (، 1) الشجرة وورَّقت وأورقت، كل ذلك إذا ظهر ورقها اتماً 
 (. 2) وأورق الغصن يُورِّق إيراقاً 

 (.4) (، يعين به املاشية والدراهم3) . كثرة املال: أورق فالن: كثُ َر مالُه، و صار ذا ورِّقٍّ 2
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(، وأورق 6) (، ويقال: أورق الصائد: مل َيصِّ د5) . اإلخفاق: أورق طالب احلاجة: أخفق، ومل ينلها3
 :لصائد: أخطأ وخاب، وأنشد ثعلب يريد غري خائبةا

با ُصُيدا ∴إذا كَحْلن عيوانً غري مورقة   ( 7) ريَّْشن نبالً ألصحاب الص ِّ
بالته صيد    ْد، ويقال: أورق احلابل إيراقاً، فهو ُمورِّق، إذا مل يقع يف حِّ (، 8) وجمازاً: أورق الصائد إذا مل يصِّ

 ، وهو من األضداد، قال الشاعر: -أيضاً -(، وأييت مبعىن َغنَِّم 9) يغنم ويقال: أورق الغازي إذا أخفق ومل
 (10مراراً وأحياانً تُفيد وُتورُِّق) ∴أمل تر أن احلرب تُ ْعوِّج أهلها 

                             
 .6/344( ينظر: احملكم 1)
 .1/165( ينظر: اشتقاق األمساء 2)
 .2/1037، املعجم الوسيط 2/329البالغة ، أساس 1565، 4/1564( ينظر: الصحاح 3)
 .26/466( ينظر: اتج العروس 4)
 ( ينظر: السابق نفسه.5)
 .2/1037، املعجم الوسيط 2/329( ينظر: أساس البالغة 6)
 .557-6/555( ينظر: احملكم 7)
 .26/466( ينظر: اتج العروس 8)
 .1/165( ينظر: اشتقاق األمساء 9)
 .557-6/555( ينظر: احملكم 10)
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 اخلامتة
 احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا

 أما بعد
 ففي اخلتام أسجل النقاط اآلتية:    

إن األصل يف الفعل الذي على زنة "أفعَل" أن أييت متعدايً، سواء أكان قبل دخول اهلمزة عليه  -1
العرب عاملت هذا الفعل معاملة خاصة يف الزمًا أم متعداًي إىل أقلَّ مما صار عليه بعد دخوهلا، ولكن 

، حىت إين سلكُتها يف عِّداد -ذكرت يف املقدمة-مواضع، فجعلته الزماً، وهذه املواضع كثرية كما 
لن يضارع األعداد اليت جاء فيها  -وإن كان هائالً -أن هذا العدد  -هنا-الظواهر اللغوية، ولكين أؤكد 

 يف احتفاظ هذه الصيغة بوصفها ابملتعدية.الفعل متعدايً؛ وأرى أن هذا هو السر 
إن الزايدة ال بد أن أتيت مبعىن زائد كالتوكيد، كما أشار إىل ذلك الرضي يف شرحه على الشافية  -2

   وغريُه.
يف الصفحات السابقة رأينا أمثلة جمليء "أفعَل" الزماً، وقد قصدت وضع ثالثة مباحث حىت يظهر  -3

خاصة ابلشعر؛ إذ لو اقتصر االستدالل هلا على كالم العرب لقيل هذا  بوضوح أن هذه املسألة ليست
خاص ابلشعر، وفيه جيوز ما ال جيوز يف غريه، فعقدت مبحثني آخرين: أحدمها للقرآن الكرمي، واآلخر 

  .-كما هو معلوم-للحديث النبوي الشريف، ومها نصان ال مكان للشعر فيهما 
ح أن األفعال اليت جاءت ال -4 زمة على "أفعَل" هي أفعال مساعية غري قياسية، فما ألزمته العرب أرج ِّ

-متعداًي مل جيز لنا إلزامه، والدليل على ذلك أن هذه األفعال  -على أصله-منها ألزمناه، وما أبقته 
 متماثلة ال فرق بينها إال استعمال العرب هلا. -الزمًة ومتعديةً 

من مْجع بقية هذه األفعال يف معجم واحد، تيسرياً  -اء هللاإن ش-أخرياً، أرجو أن أمتكَّن قريبًا  -5
 ملعرفتها مث دراستها. 

 
 وهللا ويلُّ التوفيق.
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 فهرس املصادر واملراجع
* القرآن الكرمي. برواية حفص عن عاصم. ابلرسم العثماين. ومبا يوافق مصحف املدينة النبوية. نقاًل عن 

 WWW.soft.vip600.com العاملية:موقع سوفت إقالع على شبكة املعلومات 
، 1أساس البالغة، الزخمشري، حتقيق: حممد ابسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بريوت، ط -1

 م. 1998ه /1419
صالح اشتقاق األمساء، األصمعي، حققه وقدَّم له وصنع فهارسه: د. رمضان عبد التواب و د.  -2

 م.1994ه /1415، 2الدين اهلادي، مكتبة اخلاني، القاهرة، ط
، 3إعراب القرآن، النحاس، حتقيق: د. زهري غازي زاهد، عامل الكتب، بريوت، ط -3

                                                                                                                                                    م.1988ه /1409
 اتج العروس من جواهر القاموس، الزبيدي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. )د. ط. ت.( -4
التبيان يف إعراب القرآن، العكب ري، حتقي ق: عل ي حمم د البج اوي، دار الش ام للرتاث، بي روت. )د.  -5

 ط. ت.(
أبو حيان، حتقيق: الشيخ عادل أمحد عبد املوجود وآخرِّيَن، دار الكتب تفسري البحر احمليط،  -6

 م.2001ه /1422، 1العلمية، بريوت، ط
 م. )د. ط.( 1969تفسري القرآن العظيم، ابن كثري، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت،  -7
اشيه وصحَّحه أ. التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد، ابن عبد الرب، حققه وعلَّق حو  -8

 م. )د. ط.(1967ه /1387مصطفى العلوي و أ. حممد البكري، الرابط، 
 م. )د. ط.(1967هتذيب اللغة، األزهري، حتقيق: إبراهيم األبياري، دار الكتاب العريب، القاهرة،  -9

، 1اجلامع ألحكام القرآن )املعروف بتفسري القرطيب(، دار الكتب العلمية، بريوت، ط -10
 م.1988 /ه1408

 م. )د. ط.(1988جامع البيان عن أتويل آي القرآن، الطربي، دار الفكر، بريوت،  -11
، 2احليوان، اجلاحظ، حتقيق وشرح: عبد السالم حممد هارون، مكتبة احلليب، القاهرة، ط -12

 . 1965ه /1384
، 1ديوان األعشى، شرح د. يوسف شكري فرحات، دار اجليل، بريوت، ط -13

 م. 1992ه /1413

http://www.soft.vip600.com/
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