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  أمساء األفعال يف العربية 

  ))   دراسة داللية لبعض جوانبها ((  

  بنت حممد املدين د. إميان         

  استاذ النحو والصرف املساعد                

  قسم اللغة العربية –كلية اآلداب                

  جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن                

  الرياض -اململكة العربية السعودية                 

  ملخص البحث: 

إن حبث ((أمساء األفعال)) أصيلٌ يف اللّغة العربية، ومواده متنوعة غنية تزيد على املئة،  

واختلف اللغويون فيه، فمنهم من جعله أقرب إىل الفعل، ومنهم من جعل االمسية ظاهرة 

  فيه. 

أهم ما يف ((أمساء األفعال)) من أقسام  وقد حاولت يف هذا املبحث أن أعرض 

وأصول، واخترت بعضًا من شواهدها للداللة على كثرة دوراا يف اللغة العربية، فهي تعبر 

  عن سعة العرب يف التعبري وبالغتهم يف اإلجياز واالختصار. 

  ودرست الشواهد دراسة داللية صوتية موجزة تظهر التفنن اللّغوي يف استعماهلا بدل

  الفعل. 

والبحث يف ((أمساء األفعال)) يفتح أمام الباحث آفاقًا واسعة للتطور الداليل والبالغة  

يف القول، وقيمة الصوت يف إظهار املعىن. وكلّما متعن اإلنسان يف هذه اللغة الشريفة مبا  

ا قادرة فيها من أفعال وأمساء وأصوات أيقن أنها لغة مباركة، ال حييط بعلومها إالّ نيب، وأ 

  على التعبري حبروفها وأصواا عن كلّ ما هو جديد ومستحدث. 

  واهللا وحده أسأل التوفيق                                                         

  خلدمة العربية           
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  املقدمة: 

، وقد تطرق إليه جلّ علماء اللّغة  أصيل يف اللغة العربيةإنَّ مبحث "أمساء األفعال" 

قدميًا، وبعض احملدثني، ولكن احلديث عن هذا املوضوع متناثر يف الكتب، ومل تدرس كثري 

العرب يف تعبريهم وجهم يف األداء اللّغوي، من شواهده دراسة داللية صوتية تظهر اتساع 

  ل استخدامها، وأنواعها مجيعًا. ومل أقف على كتاب جيمع أحكام أمساء األفعال كلَّها، وسب 

وقد حاولت يف هذا البحث تقدمي صورة عامة ألمساء األفعال، واخترت بعضًا منها  

دامها ومعاين أصواا وفنون العرب يف  خووقفت على عدد من شواهدها ألبين بالغة است

ن مثَّ  أدائها. وقد بدأت احلديث عن أقسام كالم العرب ومكانة أمساء األفعال بينها، وم

أوجه الشبه واالختالف بني الفعل واسم الفعل، وبني االسم واسم الفعل، مث قسمت أمساء  

األفعال إىل أقسام ثالثة حسب الزمن وحسب األصل، وذكرت بعضًا من أحكامها  

اإلعرابية، ألنتقل بعد ذلك إىل اختيار متعدد ألمساء األفعال بأقسامها املتعددة، وشفعتها  

من القرآن الكرمي واحلديث الشريف وشعر العرب وأقواهلا. ومل تكن الغاية من  بشواهد 

البحث إحصائية ألنّ أمساء األفعال ال يتسع هلا حبث واحد بل حتتاج إىل دراسة مطولة، وإمنا  

  الغاية حتليلية داللية صوتية. 

 أرجو أن أكون موفقة يف ذلك، واهللا من وراء القصد. 

  عال يف العربية: مكانة أمساء األف 

قسم علماء العربية الكلم إىل أقسام ثالثة، فذكر سيبويه يف "باب علم ما الكلم من  

  : ((فالكلم: اسم وفعل، وحرف جاء ملعىن ليس باسم وال فعل)). )١( العربية"

  ومبثل قوله قال جلّ علماء العربية القدامى وبعض احملدثني. 

تقسيم الكالم، وربما كان حديث القدامى مبنيًا على وال جند ذكرًا السم الفعل يف 

كثرة دوران هذه األقسام الثالثة يف الكالم، فالفعل بأنواعه، واالسم على اختالف 

باإلمكان حصرها   -وإن كثر عددها -استعماالته أكثر من أن حيصيا، أما أمساء األفعال فهي
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كن إغفال دورها يف كالم العرب فهي  وعدها وإحصاء الشواهد اليت تناولتها، ولكن ال مي

  تفتح آفاقًا جديدة لتعدد املعاين وتنوع الداللة. 

وكثر اخلالف واجلدل يف مسألة "االسم والفعل" أيهما األصل، فالبصريون يرون أنّ 

االسم هو األصل والفعل فرع عليه، والكوفيون خيالفوم فيما ذهبوا إليه، وعندهم أن  

  ) ٢( الفعل واالسم فرع عليه.األصل القدمي هو 

وأيًا كان األصل فإنّ أمساء األفعال قد أخذت جانبًا من الفعلية وجانبًا آخر من  

  االمسية، ولذلك أطلق عليها هذا االسم اجلامع "أمساء األفعال". 

ويرى الباحثون أنَّ أمساء األفعال "كثر استعماهلا لتؤدي األغراض اليت تؤدى باألفعال  

  . )٣( لفظ، وأسرع داللة، فكأنها حتمل معاين األفعال اليت تعلّقت ا"يف أقصر 

ورأى آخرون: ((أنها كلمات يطلقها املتكلّم ليفصح عن موقف انفعايل أو  

  . )٤( تأثُّري))

  . )٥( فـ((العريب ميالٌ بفطرته إىل اإلجياز وجتنب الفضول))

مية مجدت على هيأة خمصوصة، فلم ويرى د.إبراهيم السامرائي: ((أنها مواد فعلية قد

يتصرف فيها تصرف األفعال... ولكلّ طائفة منها بناٌء خاص وطريقة يف االستعمال، كما 

كان من أمساء األصوات استعمل استعمال األفعال حكاية لتلك األصوات..، وما كان 

وا من أمساء  مصدرًا يف األصل مثّ استعمل هذا االستعمال للداللة على الطّلب... واعترب 

  . )٦( األفعال ما كان ظرفًا)) 

وسأبين فيما يلي أوجه الشبه واخلالف بني أمساء األفعال من جهة واالسم والفعل من 

  جهة أخرى. 
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  أوجه الشبه واخلالف بني الفعل واسم الفعل: 

ال بد أن نأخذ بقضية األصول والفروع يف العربية اليت أسس هلا ابن فارس وجعلها  

قانونًا أساسيًا سار عليها يف العربية يف معجمه ((مقاييس اللغة)) وشرحها يف كتابه  

  ) ٧( ((الصاحيب يف فقه اللغة)). ومفادها: أنّ لعلم العرب أصالً وفرعًا.

وبناء على ما تقدم فإن الفعل هو األصل واألساس، واسم الفعل فرع عنه، وقسم تولّد  

  منه. 

  الشبه بني الفعل وامسه، ونوجزها فيما يلي: ولذلك سنبني أوجه االتفاق و

 الداللة عل املعىن املراد: إذ إن مدلول أمساء األفعال هو مدلول لفظ الفعل نفسه.  -١

أحكام اسم الفعل مع فاعله موافقة ألحكام الفعل التام مع فعله مبعىن أنه يوافقه يف  -٢

   أغلب األحيان. اللزوم والتعدي ويف إظهار الفاعل وإضماره ويف العطف وغريه يف

 وختتلف أمساء األفعال عن األفعال يف أمور كثرية منها: 

أوالً: أمساء األفعال أغلبها مساعي، وال مقاييس هلا يف العربية يف األعم الغالب، إالّ وزن 

(فَعالِ) مثل: حذَارِ، وال ميكن االشتقاق منها، فهي جامدة غري متصرفة. تبقى على صيغة 

  نة كلِّها. مثل: (رويدك). واحدة يف األزم

ثانيًا: أمساء األفعال ال تقبل عالمات األفعال كالنواصب واجلوازم وما يتصل بالفعل 

من ضمائر هلا حملّ من اإلعراب أو مهملة مثل: تاء الفاعل وياء املؤنثة املخاطبة ونوين  

  واملثىن واجلمع. التوكيد. فتقول مثالً: صه، أو مه، بلفظ واحد للمذكر واملؤنث واملفرد 

ثالثًا: أمساء األفعال ال تعمل مضمرة خبالف األفعال، فال بد من وجودها حىت تقدر 

معموهلا وتعينه. وال جيوز تقدمي معموهلا عليها، فال يصح القول زيدًا رويدك أو زيدًا 

  عليك. 

ا، بينما جيوز يف رابعًا: أمساء األفعال الدالة على األمر ال جيوز نصب املضارع يف جوا

 .هنزالِ. م ،وال جيوز يف اسم الفعل: صه، تراك .ت فتسلَمالفعل الطليب، مثال: أنص  

أوجه الشبه بني اسم الفعل واالسم: ذكر ابن جين يف خصائصه دالئل على امسية أمساء  

  )٨( األفعال، إذ توجد فيها أشياء ال توجد يف األفعال وختتص ا األمساء، ومنها: 
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وين: والتنوين عالمة بارزة لالسم وال ينون الفعل أبدًا، ومن أمساء األفعال  التن -١

 املنونة: أُف، آه، صه، فالتنوين علَم التنكري. 

التثنية واجلمع، وهي من خواص األمساء، فأما التثنية فمثاله قوهلم: ((دهدرين،   -٢

لك املعىن)). ودهدرين: اسم  وهذه التثنية الغرض فيها التوكيد ا، والتكرير لذ

فعل ماضٍ مبعىن: بطَل بطَلَ، ((فأنت ال تريد أن تنفي كونه مرة واحدة، بل  

  )٩( غرضك فيه متابعة نفيه ومواالة ذلك)).

يقول الكفوي: ((وإذا أشكل أمر االسم فانظر إىل تثنيته)). ((والفعل ال يثىن ألن 

وأما وجود   )١٠( ثري فلم يكن لتثنيته فائدة)).مدلوله جنس، وهو واقع على القليل والك

 اجلمع فيها يف ((هيهات)). 

 التأنيث يف األمساء باهلاء واأللف مثل: هيهاة وهيهات.  -٣

 اإلضافة، وهي قوهلم: دونك، وعندك، ووراءك، ومكانك، وفرطُك، وحذَرك.  -٤

٥-  .جنوجود الم التعريف فيها، حنو: النجاَءك. فهذا اسم ا 

  من خواص األمساء، وذلك كقوهلم رويدك. التصغري وهو  -٦

  أقسام أمساء األفعال: 

  تقسم أمساء األفعال من حيث الزمن الذي تعرب عنه إىل أقسام ثالثة: 

أمساء أفعال مبعىن الزمن املاضي: وهي تدل على اخلرب، وهي قليلة يف االستعمال   أوالً: 

 .دعوب ان، هيهات، وهي أمساء أفعال مبعىن افترقمثال: شت  

أمساء أفعال مبعىن الزمن احلاضر أو املضارع: وهي قليلة أيضًا يف االستعمال   ثانيًا: 

 ،رع وأتضجمبعىن أتوج ه، أُفب. مثال: أوقّد مبعىن يكفي، وا، وي، واها مبعىن: أتعج  

  أمساء أفعال مبعىن األمر:  ثالثًا: 

إن القسم األكرب من أمساء األفعال جاءت للداللة على األمر، ولعلَّ هذا عائد إىل املقام 

الذي يقتضيه فعل األمر، واألحوال اليت تستدعي املبالغة واالختصار يف الطّلب. ولذلك قال  

  ب: ابن اخلشا
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((هذه األمساء املسمى ا الفعل باا األمر، ألنه املوضع الذي جيتزأ فيه باإلشارة يف 

 ا مع ما فيها من مبالغة أكثر األحوال عن النطق بلفظة األمر، وأسرار ذلك: أنَّ املراد

االختصار، واالختصار يقتضي حذفًا، واحلذف يكون مع قوة العلم باحملذوف، وهذا حكم 

ستغىن فيه يف كثري من األمر عن ذكر ألفاظ أفعاله بشواهد  خمتصباألمر، ألن األمر ي 

  ) ١١( احلال..)).

وأمثلة هذا القسم كثرية منها: صه مبعىن: اسكت، مه: مبعىن انكفف، آمني مبعىن:  

استجب، نزالِ، حصارِ، حذارِ وما جاء على صيغة فَعالِ القياسية، رويدك مبعىن: متهل، بلْه  

عىن: كُف ودع، حيهل مبعىن: أقبل، عندك مبعىن: خذْ، هيا مبعىن: أسرِع، عليك: اسم فعل  مب

  أمر مبعىن خذ، دونك مبعىن: خذ. 

  وتصنف أمساء األفعال من حيث أصل وضعها إىل: 

قسم مرجتل: أي أن أصل وضعه اسم فعل، فلم يعرف إال ذا االستخدام، ومل   أوالً: 

  على هذه احلال، ومن ذلك: يستعمل إالّ 

((صه: أف، آمني، هيهات، آه، هلُم، شتان، وي، وشكان..)) ومعظم أمساء األفعال  

  مرجتل ومساعي. والغالب عليها عدم االشتقاق. 

املنقول: وهو ما سبق أن استعمل يف غري اسم الفعل، مث نقل استعماله للداللة   ثانيًا: 

  وعان: على معاين أخرى، واملنقول ن

ما نقل من مصدر سواء استعمل فعله مثل: رويد، أو أمهل استعمال فعله مث قوهلم:   -١

 بلْه زيد، مبعىن: دع زيدًا واتركه. 

  ما نقل من ظرف أو جار وجمرور مثل: عليك، إليك، دونك، مكانك، أمامك.  -٢

تؤدي معىن الفعل  املعدول عن فعل األمر: على صيغة فَعالِ، وهي صيغة قياسية، ثالثًا: 

ذاته، مثل: حذارِ، تراك، نزالِ، دراك، حضارِ، مناعِ، وهذه الصيغة القياسية ((فَعالِ)) ال  

يتصل ا ضمري الفعال وال تكون إال للمخاطب، يؤمر ا املذكر واملؤنث واملفرد واملثىن 

  ) ١٢( واجلمع، واالسم بعده منصوب على املفعولية.

  األفعال: أحكام أمساء  
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ذكرنا سابقأ أن أمساء األفعال تشترك مع األفعال يف داللتها الواحدة على معىن الفعل، 

ولذلك فإن أحكام اسم الفعل مع فاعله هي أحكام اجلملة الفعلية، كوقوعها صفة أو حاالً 

  )١٣( أو مفعوالً به بعد القول. 

د فصل أبو حيان النحوي وقد اختلفت آراء علماء اللغة يف بيان حملها من اإلعراب، وق

  األندلسي يف آراء النحويني حوهلا فقال: 

((ومذهب األخفش أنّ أمساء األفعال ال موضع هلا من اإلعراب، ونسبه أبو جعفر  

النحاس إىل اجلمهور، وذهب سيبويه واملازين وأبو علي الدينوري إىل أا يف موضع نصب  

يف موضع نصب، وذهب بعض النحاة إىل أا يف   بأفعاهلا النائبة عنها لوقوعها موقع ما هو

حمل رفع على االبتداء، وأغىن الضمري املستكن فيها عن اخلرب، والصحيح: أنَّ كالً منها اسم 

  ) ١٤( الفعل، وأنه ال موضع هلا من اإلعراب)).

 لْهوب زيد وأمساء األفعال ال تضاف، فإذا أضيفت أصبحت مصدرًا، فإذا قلت: رويد

  اخلفض كانا مصدرين، وإذا قلت: رويد زيدًا وبلْه زيدًا كانا امسي فعل. زيد، ب

واسم الفعل مبين، وبناؤه مساعي، ويكون الزمًا أو متعديًا وقسم يستعمل مرة الزمًا  

  وأخرى متعديًا: 

م  فالالزم مثل: صه، ومه. واملتعدي: مثل: دونك بكرًا، عليك زيدًا وأما: رويد وهلُ 

  ) ١٥( وحيهل فيستعمل تارة الزمًا وتارة متعديًا.

هذه أبرز أحكام أمساء األفعال آثرت ذكرها قبل دراسة بعض الشواهد من القرآن  

  الكرمي واحلديث الشريف وشعر العرب وأقواهلا، ليغين ذكرها عن التفصيل اإلعرايب فيها. 

  دراسة شواهد تتضمن بعض أمساء األفعال: 

أبدأ بدراسة بعض أمساء األفعال الواردة يف القرآن الكرمي بوصفه املصدر األساسي يف  

االحتجاج الذي ليس بعده حجة، مث ما جاء يف احلديث النبوي الشريف فأشعار العرب 

وأقواهلا. وآثرت أن آخذ اسم فعل وأضرب له أمثلة متتابعة من املصادر السابقة أحيانًا  

 -كالم اهللا  -ام وليست الغاية املقارنة ألا ال تصح بني القرآن الكرمي ألبين طريقة االستخد

، إمنا هي من باب - كالم البشر -وبني الشعر والنثر -كالم نيب اهللا -واحلديث الشريف
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عرض الكلمات يف الشواهد املتعددة، واالستدالل على استخدام أمساء األفعال بكثرة، وأا  

  ية. قسم ال يستهان به يف العرب

- رٍ،  اسم الفعل أُفجمن كَربٍ أوَ ض فئيو فؤي ر منه، أَفجضكره أو ياسم ملا ي :

 .هكلمة تكَر ١٦( وأُف(  

وفيه مثاين لغات: أُف، وأُف، وأُف، وأُف، وأُف وأُفًّا وأُيف، ممال وهو الذي تقول 

  ) ١٧( فيه العامة: أيف، وأُف خفيفة.

، ونقل الفريوزآبادي عن أيب حيان األندلسي أنه )١٨( هري فيها ست لغاتوذكر اجلو

  )١٩( ذكر فيها أربعني لغة. 

  

﴿فال تقل  وقد ورد اسم الفعل هذا يف القرآن الكرمي مرتني، األوىل: يف قوله تعاىل: 

﴾ما أُف٢٠( لَه( ﴾لَكُما أُف هيدالووالثانية يف قوله: ﴿والّذي قالَ ل )٢١( .  

وقد جاءت هذه الكلمة يف اآليتني الكرميتني السابقتني يف معرض احلديث عن الوالدين  

والتوصية بربمها وبيان جزاء البارين وعقوبة عقوق الوالدين. وقد عبر البيان اإلهلي باسم 

، واُألف يف األصل اللغوي: هو الوسخ )٢٢( القول السيئالفعل "أُف" عن أدىن مراتب 

الذي حول الظُّفُر، وقيل وسخ األذن، يقال ذلك عند استقذار الشيء، مث استعمل ذلك عند 

  )٢٣( كل شيء يضجر منه ويتأذّى به. 

إذًا أصل األف: ((كل مستقذر من وسخ وقالمة ظفر وما جيري جمراها، ويقال ذلك  

 ٢٤( به استقذارًا له)).لكلِّ مستخف (  

  يء، هلو أشدإن صوت هذه الكلمة املكونة من حرفني خيرج من الصدر املستثقل للش

  "رتعبريًا عن حال اإلنسان املتضجرة الكارهة املستقذرة ملا حوهلا من تعبري الفعل "أتضج

بشدة فكيف إذا كانت هذه الكلمة موجهة من األبناء لآلباء. إن أصلها اللغوي يوحي 

الكراهية هلذه الكلمة، وأا بيان عام يف أسوء قول يف حق الوالدين، فجاء اسم الفعل "أف"  

  أبلغ يف التعبري عن الفعل أتضجر وقد يستعمل التأفف يف خطاب غري الوالدين. 
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يقول قارئ القرآن بعد الفراغ من قراءة فاحتة الكتاب: آمني،  اسم الفعل آمني: -

  وجيوز القصر واملد فيها، فتقول: أمني وآمني، وأصله القصر.  ومعناها: اللهم استجب.

وقال بعضهم: هي مجلة مركبة من فعل واسم، معناها: اللّهم استجب يل. وقال  

  الزجاج: هو إجياب، رب افعل. 

وقيل: آمني اسم من أمساء اهللا تعاىل، وقيل: معىن آمني كذلك يكون. والنون فيها  

  )٢٥( اء اليت قبلها، ومن كسرها جيعلها امسًا مضافًا ملا بعده. مفتوحة لسكوا وسكون الي

  

قال:   أن النيب  -رضي اهللا عنه -ووردت هذه اللفظة يف حديث رواه أبو هريرة

((إذا قال أحدكم آمني، وقالت املالئكة يف السماء آمني، فوافقت إحداهن اُألخرى غُفر له  

  . )٢٦( ما تقدم من ذنبه))

أنه قال: ((ما حسدتكم النصارى على شيء   -رضي اهللا عنه -ابن عباسوروي عن 

  . )٢٧( كما حسدتكم على آمني)) 

  ووردت "آمني" يف أشعار العرب، ومنها قول قيس بن امللوح: 

  يا رب ال تسلُبني حبها أبدًا

  

  ) ٢٨( ويرحم اُهللا عبدًا قالَ آمينا  

  ومعناها: اللهم استجب.   

  : )٢٩(أشعار العرب يف لغة القصر "أمني" قول الشاعر ومما ورد يف 

  تباعد مني فُطْحلٌ إذ سألته 

  

  أمني، فزاد اُهللا ما بيننا بعدا  

واللغتان آمني باملد، وأمني بالقصر تفيد الدعاء، ومها موضوعان يف موضع اسمِ    

  االستجابة. 

وكلّها تتجلّى يف الدعاء  وما حيمله أصل الكلمة من معىن األمان والصدق والطمأنينة 

وطلب االستجابة من رب العاملني، جيعل من استخدام اسم الفعل "آمني" أكثر تأثريًا يف 

  النفس وأحسن بالغة من استخدام الفعل املؤدى منها. 

  )٣٠( كلمة يكتسب ا قائلها درجة يف اجلنة.  -أي آمني -وقد ذكر اآلئمة: أا



٤٥٢ 
 

  اهللا تعاىل وعبادة جيزى ا، فما أبلغها من كلمة.  فقوهلا تأدية معىن وطلب عون من

- :هته من حديث أو عمل:  اسم الفعل إِيجل إذا استزدي به الفعل، تقول للراسم مس

  إيه بكسر اهلاء. 

  وقال أبو حيان: ((من أمساء األفعال: إيه، ويكون على ضربني: 

حدثنا أو زدنا حديثًا، وإذا أراد أحدمها: مبعىن االستزادة يف احلديث، كأنه قال: 

  التنكري ينون ويكسر.

الثاين: مبعىن الكف عن احلديث، فينون ويفتح. فيقال: "أيهًا" للفرق بني طلب احلديث  

  )٣٢( ، (وقد تبدل مهزة أيه وأيها) هاًء، فيقال: هيه وهيها. )٣١( وطلب السكوت)) 

وقد ورد اسم الفعل هذا بضربيه يف احلديث الشريف واألثر، فقد ذكر ابن األثري من 

املدينة، قال: كيف تركت مكّة؟ قال:  حديث أصيل اخلُزاعي حني قدم على النيب 

: ((إيها أُصيلُ!  تركتها وقد أحجن ثُمامها وأعذَق إِذْخرها، وأمشر سلَمها، فقال النيب 

دعِ القلوب ((رتق )واسكت.  )٣٣ أي: كُف  

  أي: صدقت ،ذات النطاقني، فقال: إيهًا واإلله بري ملَّا قيل له: يابنومنه حديث ابن الز

  ورضيت بذلك. 

  ويروى: إيه، بالكسر، أي: زدين من هذه املنقبة. 

."هه أنشد شعر أمية بن أيب الصلت، فقال عند كل بيت: "إي٣٤( ويف احلديث أن (  

السم الفعل "إيه" وبالغته النبوية يف التعبري أضفت على الكلمة  تخدام النيب إنّ اس

روحًا ومعىن أكثر عمقًا، فحني قال: ((إيهًا أصيل، دع القلوب تقر)) أثار من الشجون  

واحلزن والشوق وكلّ ما تفيض به النفس من مشاعر جتعل من القلوب متقلقلة غري  

 ى للفعل أن يعبة. فأنر به اسم الفعل؟!! مستقرا عبر عم  

  ومما ورد يف أشعار العرب قول ذي الرمة: 

  وقفنا فقلنا: إِيه عن أُم ساملٍ

  

  وما بالُ تكليم الديارِ البالقعِ؟   
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أراد حدثنا عن أم سامل وزدنا يف احلديث. ويف "إيه" ما فيها من احلسرة والتأوه 

  احملبوبة. والشوق لالستزادة من ذكر 

إن صوت حروف هذه الكلمة اليت خترج من أقصى احللق مع هواء اجلوف لتحمل  

مواجع النفس كلها إما طلبًا لالستزادة من حديث يروي الروح وإما طلبًا للسكوت 

  والكف عن حديث ال يراد منه األسى أو إثارة الشجن واحلزن.

  ل: اسم فعل مركَّب تركيبًا مزجِيًا، واألص حيهال: -

"حي": مبعىن أقبل و"هال" مبعىن أسرع وعجل، وقد يفرد كلّ واحد منهما، وخيتص 

  "حي" باستحثاث العاقل، وهال باستحثاث غري العاقل ويقلّ استعماهلا للعاقل. 

  وقد ذُكر السم الفعل هذا لغات كثرية منها: 

حيهال، حي وحدها، هال وحدها، وحي  حيهلَ، حيهال، حيهلَ، حيهلْ، حي إىل، 

.لَن٣٥( ه (  

  وكلُّها تدل على طلب اإلقبال واإلسراع يف تلبية النداء. 
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  . )٣٦( قوله: ((إذا ذُكر الصاحلون فحيهلَ بِعمر))  ومما ورد عن النيب 

  ومعناه: عليك بعمر، وادع عمر، فإنه من أهل هذه الصفة. 

يف حديث األذان: "حي على الصالة حي على الفالح"، أي:  وردت لغة "حي" مفردة 

  )٣٧( هلُموا إليها وأقبلوا وتعالوا مسرعني، وقيل: معناه عجلوا إىل الصالح وإىل الفَالح. 

إن اسم الفعل هذا نقل من الفعلية وركِّب ونحت من كلمتني ليؤدي معىن السرعة يف 

املتعجل على ما فيه الصالح والفالح لذلك جاء يف األذان للحض على  التلبية واإلقبال 

الصالة، وعلى الرغم من أن حروف الكلمتني "احلاء واهلاء" من حروف احللق، ومها ال 

يأتلفان يف كلمة واحدة ألما من خمرج واحد، إالّ أما يف هذه الكلمة استعمال معًا دون 

لى"، ومجعتا أحيانًا فقيل: حيعلَ، وكذلك احلاء والعني  استثقال، واستعملت "حي" مع "ع

من خمرج احللق ولكن كثرة استعمال الكلمة، وداللتها على األذان والدعوة إىل كلِّ خري 

جعلتها مستساغة قريبة، واختلط بناء "حي" و"هل" وتالزما، فأصبحا مبنزلة البناء الواحد. 

  ومثاله من أشعار العرب، قول لبيد:

 لَه ى يف الّذي قُلْتمادوت  

  

  ولقد يسمع قويل: حيهلْ   

فاستخدام الشاعر هنا لـ"حيهلْ" طلبًا منه لإلجياز يف القول والتحفيز والسرعة يف   

  الداللة. 

صه: كلمة تقال عند اإلسكات، وال قياس هلا، فهي مرجتلة، وهي كلمة زجر بنيت -

فعل، ومعناه: اسكُت، وإن وصلت نونت فقلت: صه صه  على السكون، واسم سمي به ال

 .هكذلك م  

والتنكري يف "صه" لإلام والتفخيم، وكأنه قال: اسكت سكوتًا وأي سكوت، أي:  

  )٣٨( سكوتًا بليغًا، أي: اسكت عن كلِّ كالم. 

وتوفيته  فالفعل مشتق من صوت احلرف، وهو "الصاد" هنا، وملا أريد ((متكني الصوت 

ليمتد ويقوى يف السمع، وكان الوقف يضعف احلرف أحلقت اهلاء ليقع احلرف قبلها  
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)، والصاد حرف مهس وفيه صفري واستعالء، فكأن املراد هو ٣٩حشوًا، فيبني وال خيفى))( 

  اإلسكات باستعالء املريد وزجر منه للمتحدث. 

  : )٤٠( ك قول الشاعروقد ورد اسم الفعل هذا يف كالم العرب وأشعارها ومن ذل

أةبن إذا قال حادينا لتشبيه  

  

  صه مل يكُن إال دوِي املَسامعِ   

استخدم الشاعر كلمة "صه" للزجر ونونه ألنَّ كلّ شيء من موقوف الزجر فإنّ   

العرب تنونه خمفوضًا، ويف استخدامها طلب سريع جدًا للكف عن الكالم، فكأنَّ الشاعر  

للتصريح بلفظ الفعل "اسكت" فأوجز وأبلغ يف استخدام "صه" الدالة على  مل جيد فرصة

  اإلسكات السريع مبا حيمله حرف الصاد من املعاين املذكورة.

علَيك: اسم فعل أمر مبعىن خذْ، وقد نقل من احلرفية، فأصله حرف جر وجمرور،  -

واهلا وأمثاهلا وقد ذكر  وقد كثر استعماله، وورد يف احلديث الشريف وأشعار العرب وأق

اجلوهري أنَّ ((قوهلم: علَيك زيدًا، أي: خذْه، ملَّا كَثُر استعماله صار مبنزلة "هلُم" وإنْ كانَ 

  ) ٤١( أصله من االرتفاع)).

ومنها قوله: ((عليكم باتقاء اهللا وحده ال شريك له  وردت كثريًا يف أحاديث النيب 

  . )٤٣( ((عليكم ذا العود اهلندي فإنّ فيه سبعة أشفية)) ، )٤٢( والوقار والسكينة..)) 

: ((يا معشر الشباب، من استطاع منكُم الباَءة فليتزوج، ومن مل يستطع  وقوله 

  . )٤٤( فَعلَيه بالصومِ، فإنه له وِجاٌء))

  : ((فعليه بالصوم)) توجيهان حنويان:-عليه السالم -ويف قوله

دة، و"الصوم" مبتدأ، و"عليه": جار وجمرور متعلّقان مبحذوف خرب أنّ الباء زائ أوالً:

  متقدم، وكأنه قد قيل: الصوم واجب عليه. 

أنَّ "عليه" اسم فعل أمر، مبعىن: ليلْزم، وفاعله ضمري مستتر فيه وجوبًا،   ثانيًا: 

  و"بالصوم" الباء حرف جر زائد، والصوم منصوب على املفعولية. 
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الثاين، على أنه ضعيف يف صناعة النحو ألنّ األصل يف فعل األمر   واستحسن التوجيه

أن يكون خلطاب احلاضر ال للغائب، ((وإنما أمر الغائب ذا احلرف على شذوذه، ألنه قد  

  . )٤٥( جرى للمأمورِ ذكْر، فصار بالذِّكر الذي جرى له كاحلاضر، فأشبه أمر احلاضر)) 

اسم الفعل "عليك" وكلّها يف احلض على مكارم  ومثَّة أحاديث كثرية استخدم فيها 

  األخالق وفضائل األعمال واألوقات واألقوال. 

وأصل حرف اجلر "على" الذي يدل على االستعالء دليل على استخدامها يف طلب 

  الرفعة من كلّ أمر. 

  ومما ورد من شعر قول القطامي: 

  علَيك بالقَصد فيما أنت فاعلُه 

  

  ) ٤٦( التخلُّق يأيت دونه اخلُلُق إنَّ   

جاء اسم الفعل "عليك" اسم فعل أمر ليلزم اإلنسان القصد يف األمور، وليدل حبرف   

  اجلر عن الفعل، وذلك من التفنن اللغوي يف اإلجياز يف التعبري. 

اسم فعل مضارع مبعىن يكفي، وهي مبنية على السكون، وقد أورد اللغويون هلا    قَطْ:-

  لغات متعددة منها: 

  ) ٤٧( قَطْ، قَط، قَطي، قَطْنِي، قَطَ، قطْ قطْ.

 .٤٨( وقيل إن الطاء يف "قَطْ" مبدلة من الدال، واألصل قد(  

قَد" فيدلُّ على  واألصل اللغوي لـ"قطْ" يدل على قطع الشيء بسرعة عرضًا، أما "

قطع الشيء طوالً. والطّاء والدال فيهما خيتلفان يف اإلطباق اخلاص بالطاء لكنهما من خمرج  

لساين وهم حرفان من حروف اجلهر واالستفال والشدة والقلقلة لذلك جاز اإلبدال 

بينهما. لكن داللة الطاء املطبقة املتسعة دلت على القطع عرضًا وانفتاح الدال وخفتها  

  جعلتها تدل على القطع طوالً. 

مث استخدم األصالن "قط" و"قد" للداللة على اسم الفعل املضارع املرادف  

  لـ"يكفي". 



٤٥٧ 
 

وقد ورد اسم الفعل هذا يف األحاديث الشريفة ومنها احلديث القدسي، قال رسول  

زة فيها قدمه، : ((ال تزال جهنم يلْقَى فيها وتقول هلْ من مزِيد، حتى يضع رب العاهللا 

فينزوي بعضها إىل بعض، وتقول: قَطْ قَطْ وعزتك وكرمك)) ويف رواية: ((حىت يضع  

  أي: حسيب ويكفيين. )٤٩( اجلبار فيها قدمه، فتقول: قَطْين قَطْين)).

ونالحظ من احلديث القدسي ورود قَطْ أو قَطْين ومها لغتان، وداللة الكلمة توحي  

  طع السريع والتعبري البليغ بأوجز كلمة عن املعىن املراد. باالتساع عرضيًا والق

وقد ورد اسم الفعل هذا أيضًا يف أشعار العرب وأقواهلا ومنها قول أيب النجم 

  ) ٥٠العجلي:( 

  امتأل احلَوض وقالَ قَطْنِي

  حسيب رويدًا قَد ملَأْت بطْين 

يذكر "قطين" مث يشرحها يف البيت إن رجز أيب النجم يشرح الكلمة ففي البيت األول 

  الثاين بكلمة "حسيب"، وبكلمة "مألت". 

والسم الفعل هذا أغراض بالغة الداللة، فاملوقف حيتاج سرعة يف األداء واختصارًا يف 

التعبري. وصوت القاف والطاء اللذان يدالن على االكتفاء والقطع يعربان عن املراد بدقة 

  له قطّ))، أي: اقطع الكالم يف هذا. ومن كالم العرب: ((ما رأيت مث

  إذًا القطّ هو القطع عامة. 

- :ككانم   وقُم ،كمكان اسم فعل أمر مبعىن: الزِم مكانك واثبت، والعرب تقول: كُن

  ) ٥١( مكانك واقعد مقعدك، ومكانك، حتذِّره شيئًا من خلفه.

 يف قوله تعاىل: ﴿ثُم وهو اسم فعل أمر نقل من الظرفية، وقد ورد يف القرآن الكرمي 

 ﴾كُمكَاؤروش متأَن كُمكَانكُوا مرأَش نيلَّذلُ لقُوأي: الزموا مكانكم ال تربحوا حىت   )٥٢( ن

تنظروا ما يفْعل بكم، وقُدر بـ"اثبتوا". والزموا أنتم وهم مكانًا معينًا، امتازوا فيه عن مقام 

  املؤمنني. 

  انك" يف الشعر، ومن ذلك قول عمرو بن اإلطنابة: وقد ورد اسم الفعل "مك
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 تاشوج أَتشرِحيي    وقويل كُلَّما جتسدي أو تمحت ككان٥٣( م (   

  أي: اثبيت.

  واملكان موضع لكينونة الشيء فيه. 

ونقل ظرف املكان "مكانك" ليدلّ على اسم الفعل دليلٌ على السرعة يف القول، فقول  

احلرب واملوقف ال حيتاج إطالة كالم أو توسعًا يف القول فعبر   ابن اإلطنابة يف موضع

  بالظرف عن الفعل لضيق الوقت وخطورة احلدث. 

اسم فعل أمر مبعىن انزِلْ، ويستوي يف هذه الصيغة الواحد واجلمع  نزالِ نزال، نزالِ:-

  واملؤنث، وهو وزن قياسي على وزن فَعالِ، من الفعل الثالثي "نزلَ". 

  وقد وردت يف شعر العرب، ومنها قول ربيعة بن مقروم الضبي:

   ) ٥٤(  أنزِلِ؟وعالم أركَبه إذا مل    فَدعوا نزالِ، فكُنت أولَ نازِلٍ 

إن نِزالِ يف البيت أبلغ يف املعىن من: انزِلْ، وإنما غير لفظ الفعل الواقعة هذه األمساء  

  موقعه ليكون ذلك أدلَّ على الفعلِ وأبلَغَ يف إفادة معناه. 

واألشهر يف اسم الفعل نزالِ التخفيف، وورد فيه التشديد فقيل نزالِ. تقول: نزالِ إىل  

  ) ٥٥( زيد، ونزالِ الوادي.

 - :لُمدة جيمع بينها  همتعد معان ،طب وأَعوقر اسم فعل معناه: أقبل وتعالَ وهات

الدعوة إىل الشيء على مهل دون شدة أو صعوبة، أي: تعالوا على هينتكم كما يسهل  

  عليكم. 

  وأصلها مركب، وتعددت آراء علماء اللغة فيها، فقالوا: 

كّبة من "ها" اليت للتنبيه، و"لُم" الفعل، من قوهلم: ملَّ اهللا شعثَه أي: مجعه، كأنه  هي مر

أراد: لُم نفسك إلينا، أي: اقرب، و"ها" للتنبيه، وإنما حذفت ألفها لكثرة االستعمال 

  وجعال امسًا واحدًا. 

رت حىت تكلَّم ا الداعي، وقيل: أصلها: هلْ أَؤم، كالم من يريد إتيان الطعام، مثَّ كث

  مثل قوهلم: تعال. 
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 .دأي: اقْص ،يف الطَّعامِ أُم لْ لك٥٦(وحيتمل أن يكون معناها: ه (  

وهلا لفظ واحد "هلُم" يقال للواحد واالثنني واجلمع واملذكَّر واألنثى وبذلك نزل  

وقوله: ﴿هلُم   )٥٧(القرآن الكرمي يف قوله تعاىل: ﴿والقائلني إلخوام هلُم إلينا﴾

وهذه هلجة أهل احلجاز، أما التميميون فإم يلحقون ا عالمات التثنية  )٥٨( شهداَءكُم﴾

  واجلمع وياء املؤنث. وهلجة احلجاز أعلى لنزول القرآن الكرمي ا. 

وقيل: ((إنَّ "هلُم" ملّا ركّبت شات أمساء األفعال، وأمساء األفعال جتري على منط 

  )٥٩( فكذلك "هلُم" للواحد واالثنني واجلمع واملذكّر واملؤنث على حد واحد)).  واحد،

من مثل قوله: ((لَيذادنَّ رجالٌ عن حوضي فأناديهم:  وقد وردت يف حديث النيب 

  )٦٠( أال هلُم أال هلُم، فيقال إنهم قد بدلوا، فأقول: فسحقًا)). 

  وقد تقترن هلُم بـ"جرًا"، فيقال: هلُم جرا، ومعناه: تعالوا على هينتكم. 

، أي: امتد ذلك إىل اليوم، ويقال: كان عامًا أول كذا وكذا فهلُم جرًا إىل اليوم

ومعناه: استدامة األمر واتصاله، وأصله من اجلَر والسحبِ، وانتصب جرًا على املصدر أو 

  ) ٦١( احلال.

  ويقال للشيء الكثري: هلم جرًا. 

  : )٦٢( ووردت "هلُم" يف أشعار العرب، ومن الشواهد عليها قول األعشى 

 همةً قَووعا دعكَانَ دو     رِمص رِكُم قَدإىل أم لُمه   

إن اسم الفعل هلُم يدل على طلب اإلقبال، وحروف الكلمة ختلو من الشدة أو 

االستعالء أو اإلطباق أو اجلهر، وهذا ما جيعل طلب اإلقبال ا فيه من الرفق والعناية  

واخلطاب النبوي  بالشخص ما ليس متحققًا بالفعل نفسه، ولذلك جاء البيان اإلهلي ا 

ألصحابه على احلوض ا مبا فيه من اخلوف على األمة والرفق ا وطلب إقباهلم من غري  

  شدة أو مشقّة. 

  اسم فعل ماضٍ مبعىن: بعد كثريًا جدًا.  هيهات: - 

  وقد ذكر العلماء أكثر من أربعني لغة هلذه الكلمة، ومنها: 
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  )٦٣( ا، هيهان، أَيهات، هيهات..... هيهات، هيهات، هيهات، هيهاتًا، هيه

. ومعناه:  )٦٤( وقد وردت يف القرآن الكرمي يف قوله: ﴿هيهات هيهات لما توعدون﴾

  بعد األمر والوعد ملا توعدون. 

وتكرر هيهات غالبًا للتوكيد ولتدل على التبعيد الكثري، وكأنّ األمر فيه استحالةُ 

  يرجى.حتقيقٍ، وتبعيد لشيء ال 

  ووردت يف أشعار العرب وأقواهلا، ومن ذلك قول جرير: 

 به نوم قيقالع هاتيه هاتيلُه    فهواصلٌّ بالعقيقِ نخ ٦٥( وهيهات (   

إنّ "هيهات" هنا تدل على االستحالة يف حتقيق الشيء، فيا له من أمر بعيد جدًا وصل  

حسرة يف النفس، وفقدان الرجاء واألمل من حصول اخلالّن، وكم ختلِّف هذه الكلمة من 

  الشيء وتقريبه. 

 ه الكبري املستكنر يف الكلمة ليدل على األمل واحلسرة والتأوإن صوت اهلاء املكر

بالنفس، وخاصة أن اهلاء من أقصى حروف احللق، فهي خترج من العمق اإلنساين الراجي 

  املستحيل البعيد. 

ىن أعجب، وله توجيهات إعرابية كثرية، فقيل: إنه اسم اسم فعل مضارع مبع وي:- 

  فعل معناه التعجب. 

أو: إنه اسم صوت، ألنّ املتعجب يقول عند التعجب: وي، ال يقصد إخبارًا بأنه 

تعجب، بل كما يقول املتألِّم: آه، ولذلك يقوهلا املتعجب منفردًا، ولو كان اسم فعل مل  

  ) ٦٦( املتكلّم إالّ خماطبًا.يقُلها 

  و"وي" قد يكىن ا عن الويل. 

وتدخل على "كأنّ" املخفّفة واملشددة عند البصريني، وعند الكوفيني أنَّ "ويك"  

  دخلت على "أنَّ". 

 نمل قزطُ الرسبكَأَنَّ اَهللا يوقد وردت يف القرآن الكرمي يف قوله تعاىل: ﴿وي

أَنه ال يفْلح الكَافرونَ﴾، هذان املوضعان يف آية واحدة وتكرر  وقوله: ﴿ويك )٦٧( يشاُء﴾ 
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فيها ذكر، ويكأنَّ، ويكأنه"، وقد اختلف يف تفسريها، فقيل: معناه: "ويلك اعلم أنَّ.."  

فخفِّف وقيل: ويك، وقيل: معناه "وي، كأنَّ" ففصلها، وجعل حرف "وي" للتعجب أو 

ىن: أظن وأحتسب. وقيل معناه: أمل تر أنَّ اهللا، وقيل: "وي": صلة يف للتنبيه، و"كأنّ" مبع

  ) ٦٨( الكالم، واملراد: كأنّ اهللا يبسط الرزق ملن يشاء، كأنه ال يفْلح الكافرون.

 :ا جاء يف ذلك قول عنترة العبسيوقد وردت يف أشعار العرب، ومم  

قيلُ الفَوارِسِ: ويك عنتر     ولَقَد شفَى نفِْسي وأَبرأ سقْمها

"ويك" هنا جاءت للتعجب من حال هذا الفارس، وطلب ندائه وكأنه يقال له: ويلك    )٦٩( أَقْدمِ

أقدم أيها البطل، لكن املوقف يتطلب صوتًا سريعًا، ونداًء يف موقف يتطلب االختصار يف  

لتصريح بلفظ الفعل، ألنَّ اخلطر محدق القول والسرعة يف التلبية، فال توجد فرصة تسمح با

  بالفوارس، فجيء باسم الفعل "وي" ههنا. 

  وقال زيد بن عمرو بن نفَيلٍ: 

   قَلَّ مايل، قد جئتماين بِنكْرِ     سأَلَتاين الطّالق أَنْ رأَتاين

ـ  حي بشن لَه كُني نكَأَنْ م يو  

  

  شعي رقفْتي نوم بـب شيع

 رم ويفرون   ) ٧٠( ضاملُنع ون الغيناس حيبم، فالنر وتندب وحتسو"وي" يف هذا املوضع كلمة تعج

من الفقري، فيحيا حياة بؤس وشقاء. ويف موقف التعجب من حال السائل، ال جيد الشاعر  

ليدل   كالمًا موسعًا لينطق به ويرد على الطلب سوى هذا الصوت "وي" ويتبعه بـ"كأنّ"

  على حالته املتعجبة واملتندمة احلزينة مما جيري معه. 

فصوت الواو والياء اجلوفيان اللذان خيرجان بزفرات التحسر والتعجب دون كلفة مع  

  هواء النفس ليدالن على حالة الشاعر النفسية ومها أبلغ من الفعل يف التعبري. 

  الدارجة يف كثري من بالدنا العربية.ومازال شيء من هذه الكلمة يف هلجتنا 
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  خامتــــة: 

 م جند أنَّ أمساء األفعال قسم من كالم العرب ال يستهان به، وإن مل ينصا تقدومم

النحاة واللغويون العرب على ذلك. وقد أخذت أمساء األفعال من الفعلية جانبًا ومن االمسية  

أوجه االتفاق واالختالف  للجانبني، وقد بينت جانبًا آخر، ولذلك محلت االسم اجلامع 

 ثتعن بعض أمساء األفعال على  بينها وبني الفعل من جهة واالسم من جهة أخرى. وحتد

  اختالف أقسامها من حيث الزمن أو األصل الذي وضعت له. 

ومل يكن يل أن أعرض يف هذا البحث أمساء األفعال كلها ألا تزيد على املئة فيما 

ليه. وإمنا اخترت بعضًا منها للداللة على كثرة دوراا يف العربية، فقد وردت يف وقفت ع 

القرآن الكرمي واحلديث الشريف وأشعار العرب وأقواهلا، وهي تعبر عن سعة العرب يف  

التعبري وقدرم على التفنن اللغوي يف بالغة اإلجياز يف التعبري واالختصار يف القول والسرعة  

  اء اللغوي. يف األد

ومبحث أمساء األفعال كامالً جدير أن يؤلّف فيه كتاب جتمع فيه أمساء األفعال كلّها  

  والشواهد عليها ويدرس دراسة داللية وبالغية. 

أرجو أن يكون هذا البحث فاحتة لتأليف كتاب مستقلّ يف هذا امليدان وأن يوفقنا 

  خلدمة العربية لغة القرآن الكرمي. 

  واهللا املوفّق 
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  املصادر واملراجع: 
 القرآن الكرمي. .١

ارتشاف الضرب من لسان العرب، أليب حيان األندلسي، حتقيق: د.مصطفى النماس، مطبعة املدين  .٢

١٩٨٧. 

إعراب القرآن املنسوب إىل الزجاج، حتقيق ودراسة: إبراهيم األبياري، دار الكتاب اللبناينّ بريوت،  .٣

 م.١٩٨٢-هـ١٤٠٢، ٢ط

 .١٩٨٥، ١احلاجب: حتقيق هادي حسن محودي، عامل الكتب، طأمايل ابن  .٤

منشورات جامعة  -اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني البصريني والكوفيني: تأليف ابن األنباري .٥

 .١٩٨٨البعث 

 م.٢٠٠٤اإليضاح يف شرح املفصل البن احلاجب: حتقيق د.إبراهيم عبد اهللا، دار سعد الدين،  .٦

 .١٣٤٤دريد، نشر كرنكو، حيدر آباد مجهرة اللغة البن  .٧

 .١٩٥٢اخلصائص أليب الفتح ابن جني، حتقيق حممد علي النجار، دار الكتب املصرية،  .٨

 م.١٩٨١-هـ١٤٠١ديوان أيب النجم العجلي، صنعة عالء الدين آغا، النادي األديب، الرياض  .٩

 ديوان األعشى: طبعة دار صادر، بريوت. .١٠

 ناصر الدين، دار الكتب العلمية، مصر.ديوان جرير: شرح مهدي حممد  .١١

 ديوان عنترة: حتقيق حممد سعيد مولوي، املكتب اإلسالمي، دمشق. .١٢

 .١٩٦٠ديوان القطامي: حتقيق السامرائي ومطلوب، بريوت  .١٣

 ديوان قيس بن امللوح: حتقيق عبد الستار فراج، القاهرة. .١٤

 .١٩٦٢ديوان لبيد: حتقيق د.إحسان عباس، الكويت  .١٥

- هـ١٤٢٤ -٣ر يف معاين كلمات الناس البن األنباري: حتقيق د.حامت الضامن، دار البشائر، طالزاه .١٦

 م.٢٠٠٤

 .١٩٥٢سنن ابن ماجه، حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي، مطبعة البايب احلليب، مصر  .١٧

دين، شرح أبيات اجلمل: البن السيد البطليوسي، دراسة وحتقيق عبد اهللا الناصري، منشورات دار عالء ال .١٨

 .٢٠٠٠، ١دمشق، ط

 .١٩٨٢شرح الكافية الشافية البن مالك، حتقيق عبد املنعم هريدي، مكة،  .١٩

 البن يعيش، املطبعة املنريية، طبعة مصورة. شرح املفصل .٢٠

 .١٩٧٩، ٢الصحاح للجوهري، حتقيق أمحد عبد الغفور العطّار، دار العلم للماليني، ط .٢١

 م.٢٠٠٣-هـ١٤٢٤، ١العطار، دار الفكر، دمشق، طصحيح البخاري، إعداد صدقي مجيل  .٢٢

، ١ط -دار الفارايب -: عبد القادر حممد املكي الكتاينصفوة األحاديث النبوية الشريفة، إعداد .٢٣

 م.٢٠٠٢-هـ١٤٢٣

 م.١٩٨٣-هـ١٤٠٣، مؤسسة الرسالة، بريوت ٣الفعل زمانه وأبنيته للدكتور إبراهيم السامرائي، ط .٢٤
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 ادي، دار اجليل، بريوت.القاموس احمليط للفريوزآب .٢٥

 م.١٩٨٣-هـ١٤٠٣، ٣الكتاب لسيبويه، حتقيق عبد السالم حممد هارون، عامل الكتب، ط .٢٦

 .١٩٧٧، ١الكشاف للزخمشري، دار الفكر، دمشق، ط .٢٧

الكلّيات أليوب بن موسى الكفوي، قابله ووضع فهارسه د.عدنان درويش وحممد املصري، وزارة   .٢٨

 الثقافة، دمشق.

 ن منظور، دار صادر، بريوت.لسان العرب الب .٢٩

 اللغة العربية معناها ومبناها، د.متّام حسان، دار الثقافة، املغرب. .٣٠

، ١خمتصر تفسري ابن كثري، حتقيق: حممد علي الصابوين، دار إحياء التراث العريب، بريوت، ط .٣١

 م.١٩٩٦-هـ١٤١٦

 م.١٩٧٢املرجتل يف شرح اجلمل البن اخلشاب، حتقيق علي حيدر، دمشق،  .٣٢

 .١٩٧٢مغين اللبيب البن هشام األنصاري، حتقيق د.مازن املبارك وحممد علي محد اهللا، دمشق  .٣٣

، ٣مفردات ألفاظ القرآن للراغب األصفهاين، حتقيق صفوان عدنان داوودي، دار القلم، دمشق، ط .٣٤

 م.٢٠٠٢-هـ١٤٢٣

 م.١٩٩٨-هـ١٤١٨، ٢رو، دار الفكر، دمشق، طمقاييس اللغة، حتقيق شهاب الدين أبو عم .٣٥

 .١٩٨٦النحو العريب نقد وتوجيه: د.حممد مهدي املخزومي، دار الرائد العريب، بريوت،  .٣٦

 .١٩٧٥، ٥النحو الوايف: عباس حسن، دار املعارف، مصر، ط .٣٧

واوي وحممود الطناحي، مصر، النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري، حتقيق طاهر أمحد الز .٣٨

 م.١٩٦٣

 
 .١/١٢الكتاب  )١(
 .٢٨املسألة  ١/٢٣٥انظر: اإلنصاف يف مسائل اخلالف  )٢(٢٢
 . ٢٠٤النحو العريب: د.مهدي املخزومي  )٣(

  .١١٣انظر: اللغة العربية معناها ومبناها، د.متّام حسان  )٤(

  ٣٥٠اللغة العربية، مصر، اجلزء السابع صاجلملة الفعلية: علي اجلارم، جملة جممع  )٥(

  .١٢٤-١٢١) انظر الفعل زمانه وأبنيته: د.إبراهيم السامرائي، ٦(

 .٤٥-٣/٤٤) انظر اخلصائص ٧(

 .٤٥-٣/٤٤) انظر اخلصائص ٨(

 .٣/٣٢٩) الكليات ٩(

 .٣/٣٣٢) الكليات ١٠(

 .٢٥٠) املرجتل يف شرح اجلمل ١١(

 .١٢٧-١/١٢٦) انظر الكتاب ١٢(

 .٤/١٥٩انظر النحو الوايف ) ١٣(

 .٣/٢١٤) ارتشاف الضرب ١٤(



٤٦٥ 
 

 

 .٤/٤٦) انظر شرح املفصل ١٥(

 ) انظر: اللسان "أفف" والقاموس احمليط "أفف".١٦(

 .٣/٣٧) انظر اخلصائص ١٧(

 ) انظر الصحاح "أفف".١٨(

 ) انظر القاموس احمليط "أفف".١٩(

 .١٧/٢٣) اإلسراء ٢٠(

 .٤٦/١٧) األحقاف ٢١(

  .٣/٣٢٠، ٢/٣٧٣تفسري ابن كثري ) انظر خمتصر ٢٢(

 ) انظر اللسان "أفف".٢٣(

 .٧٩) مفردات ألفاظ القرآن: الراغب األصفهاين ٢٤(

 .٩٢، وانظر مفردات ألفاظ القرآن ١/١٦١) الزاهر ٢٥(

  .٧٨١كتاب األذان، باب فضل التأمني احلديث رقم  ١/١٨٩) احلديث يف صحيح البخاري ٢٦(

  .٢٧٩) سنن ابن ماجه ٢٧(

 ، واللسان "أَمن".٢٨٣البيت يف ديوانه ) ٢٨(

أي  - والبيت دون عزو يف الصحاح "أمن" واللسان "أمن" وفيه: "وأراد ١/١٦٢) الزاهر يف معاين كلمات الناس ٢٩(

  زاد اهللا ما بيننا بعدًا آمني" -الشاعر

 .١٣/٢٧) انظر اللسان "أمن" ٣٠(

 .٣/٢٠٤) ارتشاف الضرب ٣١(

 .٢/٧١ي ) انظر شرح الكافية للرض٣٢(

 .١/١٥٩وإعراب القرآن املنسوب إىل الزجاج  ١/٨٧) النهاية ٣٣(

 .١/٨٧) النهاية ٣٤(

 واللسان "حيا". ١/١٣٠) الزاهر ٣٥(

  واللسان (حيا) "هل". ١/٤٧٢والنهاية يف غريب احلديث  ١/١٣٠) انظر الزاهر ٣٦(

  واللسان (حيا). ١/٤٧٢) النهاية ٣٧(

 ولسان العرب "صهصه". ١٤٣اب القرآن املنسوب للزجاج "صه" وإعر ٥٦٤) انظر مقاييس اللغة ٣٨(

 .٢/٣٢٨) اخلصائص ٣٩(

 ) البيت دون نسبة يف اللسان "صهصه".٤٠(

 ) الصحاح "علو".٤١(

  كتاب اإلميان. ٥٨احلديث رقم  ١/٣٤) صحيح البخاري ٤٢(

  كتاب الطب. ٥٦٩٢احلديث رقم  ٤/١٦) صحيح البخاري ٤٣(

  كتاب النكاح. ٥٠٦٥احلديث رقم  ٣/٣٤١) احلديث يف صحيح البخاري ٤٤(



٤٦٦ 
 

 

  .١/١٥٣) إعراب القرآن املنسوب إىل الزجاج ٤٥(

 .٨٠) ديوان القطامي ٤٦(

 ) انظر اللسان "قطط.٤٧(

 "قط". ٨٥٦ومقاييس اللغة  ٢/٣٥٣) انظر الزاهر ٤٨(

 ن "قطط".واللسا ١٣٠وصفوة األحاديث النبوية  ٧٩، ٤/٧٨) احلديث بروايتيه يف النهاية يف غريب احلديث ٤٩(

 واللسان "قَطَطَ". ٨٥٦ومقاييس اللغة قَطَّ  ٢/٣٥٤، والزاهر ٥٠) الرجز يف ديوان أيب النجم ٥٠(

 ) انظر اللسان "مكن".٥١(

وخمتصر  ٢/٢٣٥والكشاف  ١/١٢٧وانظر يف تفسريها: إعراب القرآن املنسوب إىل الزجاج  ١٠/٢٨) يونس ٥٢(

 .٢/١٩٢تفسري ابن كثري 

 واللسان "جشأ". ٣٠١وشرح أبيات اجلمل البن السيد البطليوسي  ٣/٣٥واخلصائص  ٣/٢٧٩) البيت يف اجلمهرة ٥٣(

 واللِّسان "نزل". ٤/٥٠) البيت يف شرح املفصل البن يعيش ٥٤(

 ) انظر اللسان "نزلَ".٥٥(

الضرب وارتشاف  ٢/٢٧٩والزاهر  ٨٤٥ومفردات ألفاظ القرآن  ١٠٧٣ومقاييس اللغة  ٣/٣٥) انظر اخلصائص ٥٦(

 ولسان العرب "هلم". ٣/٢١٢

  .٣٣/١٨) األحزاب ٥٧(

 .٦/١٥٠) األنعام ٥٨(

 .٤/٢٤٨) انظر أمايل ابن احلاجب ٥٩(

كتاب الرقاق، باختالف يف بعض اللفظ، والزاهر  ٦٥٨٧احلديث رقم  ٤/١٦٥٦) احلديث يف صحيح البخاري ٦٠(

٢/٢٨٠."لُمواللسان "ه ، 

 .٣/٢١٢) انظر ارتشاف الضرب ٦١(

  .٢/٢٨٠، ١/٤٨٦والزاهر يف معاين كلمات الناس  ٥٨ديوان األعشى ) ٦٢(

 واللسان "هيه". ٣/٤٢) انظر اخلصائص ٦٣(

وإعراب القرآن املنسوب  ٨٤٨وانظر مفردات ألفاظ القرآن  ٢/٥٠٠وسر صناعة اإلعراب  ٢٣/٣٦) املؤمنون ٦٤(

 .٢/٥٦٥وخمتصر تفسري ابن كثري  ١/٢٩

  واللسان "هيه". ٣/٤٢، واخلصائص ١٥٠) ديوان جرير ٦٥(

ومفردات ألفاظ  ٤٨٣ومغين اللبيب  ١/٤٨٦واإليضاح يف شرح املفصل البن احلاجب  ٢/١٥٤) انظر الكتاب ٦٦(

 .٨٨٨القرآن 

 .٢٨/٨٢) القصص ٦٧(

 .٣/٢٥وانظر خمتصر تفسري ابن كثري  ٣/٤١واخلصائص  ٢/١٥٤) الكتاب ٦٨(

 .٣/٤٠واخلصائص  ٤٠) البيت يف ديوان عنترة ٦٩(

  .٣/٤١، واخلصائص ٢/١٥٥البيتان يف الكتاب ) ٧٠(


