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ى، للطرابزوني )ت ى ولا يَتَعد َّ  هـ(1200رَُسي ِّلة فيما يَتَعَد َّ

 )دراسة وتحقيق(
 الل   ه جميل م.د. ظافر خير                                        أ.م.د. مصطفى كامل أحمد    

بية للعلوم الإنسانية -كليــة الآداب   جامعة الأنبار-جامعـــة الأنبار                           كلية التر
Kamilmu75@gmail.com                                    daferaldahan@gmail.com 

 الملخص
ى( لمحمد بن محمود   ِّلة فيما يتعد ى ولا يتعد َّ ِّمَ بـ)رَُسي  يتناول هذا البحث تحقيق ودراسة ُكتَي ِّب وُس

ى وتلزم في 1200الطرابزوني المتوف َّى سنة ) ( من الهجرة، جمع فيه مؤلفه قسماً من الأفعال التي تتعد َّ
يُعَد ُّ هذا الموضوع آن واحد ، مُرَت بة بحسب الحروف الهجائية على وَفْق مدرسة الصحا ح للجوهري، و

ِّي و اللزوم في اللغة العربية  .جزءاً من مباحث التعد 
 ويمكن عَد ُّ هذا الـكُتَي ِّب مُعَيْجِّماً متخصصاً بجمع هذا النوع من الأفعال.    

Abstract 

This project addresses an investigation a booklet described as (Rusaila for 

transitive and non transitive) for Mohammed bin Mahmoud Altrabzony who died 

in 1200 HJ. He collected, in this booklet, part of the alphabetic transitive and non 

transitive verbs according to Alsihah School for Aljawhary. This topic is part of 

transitive and non transitive studies in the Arabic languages. This booklet can be 

considered as a small and specialized dictionary for this type of verbs. 

 
 : المقدمة

 الحمد لل   ه رب  العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين.   
 أما بعد :

ِّي واللزوم بعناية كثير من علماء اللغة والصرف والنحو في القديم والحديث،       فقد حظيت ظاهرة التعد 
وقد نالت بعض مباحث هذه الظاهرة اهتمام عدد من العلماء فأفردوها بالتصنيف، ومن بين المؤلفات 

ِّ لة ِّمَ بـ) رَُسي ِّي واللزوم ُكتَي ِّب وُس ى ( لمحمد  المفردة لجانب من مباحث ظاهرة التعد  ى ولا يَتَعَد َّ فيما يتعد َّ
( من الهجرة ، وقد تناول المؤلف فيه قسماً من الأفعال التي 1200بن محمود الطرابزوني المتوف َّى سنة )

ياها بحسب الحروف الهجائية على وفْق مدرسة الصحاح للجوهري . ِّباً إ ى وتلزم في آن واحد، مرت   تَتعد َّ
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فرِّدت لجمع هذا النمط من الأفعال ؛ لذا وتكمن أهمية هذا الـكُتَي ِّ      ب في أنه من المؤلفات القلائل التي أُّ
هو جدير بأن ُيحقق ويدرس، ولم ا كان هذا الـكُتَي ِّب ما زال مخطوطاً عقدنا العزم على دراسته وتحقيقه ، 

 َ يف بالمؤل ف وبكُت ِّه، وأما وقد اقتضت طبيعة البحث أن يقسم على قسمين : جعلنا القسم الأول للتعر ي ِّب
القسم الثاني فقد اشتمل على نص  الـكُتَي ِّب الذي حققناه ، وقد سلكنا في تحقيقه المنهج العلمي المتبع في 

 تحقيق النصوص.
 ومن الل   ه التوفيق والسداد.                                                  

 
 القسم الأول

يف بالمؤل ِّف وبكُتَي ِّبه  التعر
يف بالطرابزوني.المبحث الأ  ول: التعر

 اسمه، ولقبه، ونسبته . -أولاً:
 .(2)الحنفي ، الشهير بالمدني(1)هو محمد بن محمود بن صالح بن حسن الطرابزوني

 ثانياً : ولادته .
وكانت ولادته في زهاء  ولد الطرابزوني في عهد السلطان العثماني محمد الرابع في مدينة طرابزون التركية ،

 . (3)( من الهجرة 1100سنة ) 
 ثالثاً : نشأته ، وطلبه للعلم ، ورحلاته .

بدأ الطرابزوني طلب العلوم والمعارف بمدينته التي ولد فيها ، ثم انتقل إلى مدينة الآستانة عاصمة الخلافة 
اد الشام ومصر والحجاز ، وجاور في الإسلامية العثمانية ، فأخذ العلوم على يد علمائها ، ثم رحل إلى بل

يفين والقدس عشرات السنين  ، وكان يتردد إلى مدينة الآستانة . (4)الحرمين الشر
 رابعاً : شيوخه ، وإجازة العلماء له ، وتلامذته .

 أما شيوخه فقد وقفنا على أسماء عدد منهم ، وهم : 
 .(5)ه ( 1166ي بعد يحيى بن صالح المكي الحنفي المدرس بالمسجد الحرام ) توف

 . (6)ه ( 1170أبو عبدالله محمد بن الطيب الفاسي المالـكي ) ت 
 . (7)ه ( 1175محمد بن الحسن المعروف بابن هم ات الدمشقي الحنفي ) ت 

 ، فقد أجازه عدد من العلماء ، منهم شيوخه الذين ذكرناهم آنفاً.(8)وأما إجازة العلماء له
فلا شك في أن له تلامذة استفادوا من علمه ومعارفه ، لـكن لم تصرح مصادر ترجمته  وأما تلامذته ،

 التي وقفنا عليها بذكر أسمائهم .
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 خامساً : وظائفه .
ً في مدارس السليمانية ،  تقل د الطرابزوني وظائف عديدة ، فقد كان إماماً لجامع السليمانية ، ومدر سا

 . (9)وحافظاً للـكتب
 مكانته وثناء العلماء عليه . سادساً :

الناظر في المصادر التي ترجمت له يجد الإشادة به ، ووصفه بالصفات الحسنة التي تدل على علمه وثقته ، 
 .  (10)فقد وصِّف بالعالم والأديب والفقيه ...ونحو ذلك من الأوصاف الدالة على علو مكانته

 سابعاً : وفاته .
ية1200) توفي الطرابزوني سنة مئتين وألف  . (11)( من الهجرة النبو

 ثامناً : مؤلفاته .
 ما يأتي : (12)"للطرابزوني مؤلفات كثيرة ومتنوعة ، ومن هذه المؤلفات

 الاتحافات السنية في الأحاديث القدسية . ط
 تحفة الإخوان في بيان الحلال والحرام من الحيوان . خ

 جمع الفصول والفوائد في تاريخ البيت الحرام . خ
 ية على التحبير في علم التفسير للسيوطي . خحاش

 حاشية على ملتقى الأبحر . خ
 الدرر الثمينة في فضائل الآيات والسور العظيمة . خ

 رسالة في بيان الأضداد ، بتحقيق د . ظافر خيرالله جميل .
 رسالة في صوم عاشوراء . خ

 بتحقيق د . ظافر خيرالله جميل . رسالة في مثلثات العين من الاسم والفعل ،
 رسالة في مناقب بعض المحدثين . خ 

ِّلة فيما يتعدى ولا يتعدى ، وهي التي نقوم بتحقيقها .  رَُسي 
 شرح أسماء أهل بدر رضوان الل   ه عليهم . خ

 عجالة الزاد في شرح ذخر المعاد في معارضة قصيدة بانت سعاد . خ
 فقه الطهارة . خ

 رح أسماء الل   ه الحسنى . خالمقصد الأسنى في ش
 . خ -صلى الل   ه عليه وسلم  –مولد الرسول 

يق،                 ("13)من المؤلفات وغيرها.خ.. هي رسالة في بيان حكم الدخان. هادي العمي إلى جادة الطر
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 :المبحث الثاني
ى ى ولا يَتَعَد َّ ِّ لة فيما يَتَعَد َّ يف برَُسي  .( 14)التعر

يف بهذا الـكُتَي ِّب على النحو الآتي:   سيكون التعر
ب. -أولاً:  موضوع الـكُتَي َّ
ً  –أفاض علماؤنا    ً وحديثا ِّي واللزوم في كتب النحو والصرف -قديما ، ( 15)في بحث موضوع التعد 

لوا ما يتعلق بهما من مباحث خير تفصيل، ولا نريد هنا تكرار ما ذكروه مما يتعلق بهما من مباحث.  وفص 
يلزم من الأفعال ، أو الأفعال التي استوى فيها ( 16)بل إن  ما يعنينا هنا الحديث عنه هو ما يتعدى و

ِّي واللزوم، أو الأفعال التي تتعدى وتلزم في آن واحد ، أو ما يلزم ويتعدى بنفسه من الأفعال ( 17)التعد 

 ، وهذا النوع من الأفعال هو موضوع هذا الـكتيب.
يون في مؤلفاتهم، إذ نجد المعجميين ينبهون على هذه الأفعال في  وقد ذكر هذا النوع    من الأفعال اللغو

يين فصولاً أو أبواباً مفردة أشاروا فيها إلى قسم منها، مجموعة ( 18)معجماتهم ، بل قد عقد عدد من اللغو
 ... وغيرهم .( 22)، والسيوطي( 21)، وابن سيده(20)، وابن جني(19)في مكان واحد، كابن قُتيبة

وقد توجه بعض العلماء إلى إفراد هذا النمط من الأفعال بمؤلف ، كالشيخ أبي محمد عبد الل   ه بن محمد    
الذي نَظَمَ هذا النوع من الأفعال في قصيدة سم اها: منظومة الأفعال ( 24) هـ(1221)ت( 23)البيتوشي

علي بن سهل المكنى بأبي ، وكذلك أفردها الشيخ حسن بن ( 25)المتعد ية اللازمة مع شرح مختصر عليها
 . ( 26)ه ( بمؤلف سم اه : الأفعال اللازمة المتعدية في المعنى الواحد في القاموس 1275قفطان ) ت 

معجماً سماه: معجم  -رحمه الل   ه–في هذا الموضوع أيضاً الدكتور هاشم طه شلاش  -من المعاصرين–وأل ف 
 .( 27)اللازمة -الأفعال المتعد ية

هـ( 1200ومن الذين أفردوا هذا النوع من الأفعال بمؤلف الشيخ محمد بن محمود الطرابزوني )ت       
 ً ى، ذكر فيها مؤلفها قسما ى ولا يتعد َّ ِّلة فيما يتعد َّ من هذه ( 28)صاحب هذا الـكُتَي ِّب الذي وسمه بـ: رَُسي 

ِّلته هذه جمعها كل ها من الأفعال التي من هذا ( 30)ته الـكثير، بل قد فا(29)الأفعال، ولم يستوعب في رَُسي 
 النمط . 
 مصادر الـكُتَي ِّب، وشواهده . -ثانياً:

 صر ح الطرابزوني بقسم من مصادره التي رجع إليها في تأليف ُكتيبه، ويمكن تقسيمها على قسمين، هما:
 -الأعلام:

 -ورد في ُكتيبه ذِّكْر عد ة أعلام نقل عنهم، هم:
 .( 31) هـ(244ابن السكيت )ت
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 .( 32) هـ(377أبو علي الفارسي )ت
 .( 33) هـ(538الزمخشري )ت
 .( 34) هـ(542ابن عطية )ت

 .( 35) هـ(745أبو حيان الأندلسي )ت
 الـكتب، وهي: 

 .( 36) هـ(666مختار الصحاح، للرازي )ت
 .( 37) هـ(745تفسير أبي حيان ، أي : البحر المحيط، لأبي حيان الأندلسي )ت

 .( 38) هـ(770)تالمصباح المنير، للفيومي 
وقد كان اعتماده الـكبير في تأليف كتيبه هذا على القاموس المحيط للفيروز آبادي وإن لم يصرح بذلك، 

 .( 39)وقد تبين لنا ذلك من خلال توثيق النصوص التي نقلها من المصادر
يلاحظ أن الطرابزوني يذكر اسم العالم دون ذكر اسم كتابه كما في قوله : )إلا أن  أبا ع ، )وقال ( 40)لي (و

 .( 44)، )عن أبي حيان(( 43)، )قال ابن عطية(( 42)، )قاله الزمخشري(( 41)ابن السكيت(
، وقوله: )كذا في مختار ( 45)وأحياناً يذكر اسم الكتاب دون ذكر اسم مؤلفه كقوله: )كذا في المصباح(

 .( 47)، وقد جمع بينهما في موضع واحد( 46)الصحاح(
 ً خر نقله بتصرف( 48)وقد كان نقله من هذه المصادر في كثير من الأحيان نقلاً حرفيا ( 49)، وفي أحيان أُّ

 ً  .( 51)، وأحياناً يأخذ بالوساطة( 50)، وكثيراً ما يأخذ من المصادر أخذاً مباشرا
ية عن نصر ، (52)بن سي ار وأخيراً لا بد َّ من التنبيه على أن هذا الـكُتيب قد خلا من الشواهد إلا عبارة نثر

 .( 53)ولهجة منقولة عن قبيلة هذيل
 منهج الطرابزوني في ُكتيبه. -ثالثاً:
يقة تأليفه، بل اكتفى في المقدمة بقوله: )بسم الل   ه الرحمن     لم يذكر الطرابزوني في مقدمة كتيبه منهجه وطر

ى(. الرحيم ، ِّلة فيما يَتَعَد ى ولا يَتَعَد َّ  الحمد لل   ه وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد: فهذه رَُسي 
فهو قد اكتفى في مقدمته بالبسملة ، والحمدلة ، والسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أشار إلى موضوع 

 -اتبعه يتمثل بما يأتي: الـكُتيب، ولـكن من خلال دراستنا للـكتيب تبي ن لنا أن منهجه الذي
رت ب الطرابزوني كتيبه على حروف المعجم بحسب مدرسة الصحاح، فذكر الألفاظ التي تنتهي بالهمزة في 

، وقد سار على ( 54)باب الهمزة، والتي تنتهي بالباء في باب الباء، ....وهكذا إلى آخر حروف المعجم
يقة أيضاً القاموس المحيط للفيروز آبادي   الذي اعتمد عليه الطرابزوني كثيراً في كتيبه.هذه الطر
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ً ( 55)اعتاد المؤلف في كثير ، مع ( 56)من المواضع النص على تعدي الفعل ولزومه  في نهاية كل مادة غالبا
ى( ( 57)أن هذا هو موضوع كتيبه، وقد استعمل عد ة عبارات وألفاظ في ذلك مثل: )يتعد ى ولا يتعد َّ

، )يكون لازماً ( 60)متعدية( -، )لازمة( 59)وز وغير مجاوز(، )فعل مجا( 58)متعد( -، )لازم
يلزم(( 62)، )لازمان متعديان(( 61)متعدياً(  ، وكلها بمعنى واحد.( 63)، )يتعدى و

 الإقلال من ذكر المصادر سواء أكانت أعلاماً أم كتباً.
ية منقولة عن نصر بن سي ار، ولهجة منقولة عن   قبيلة هذيل.خلو كتيبه من الشواهد إلا عبارة نثر

، والضبط ( 65)، والضبط بالمثال( 64)العناية بضبط الألفاظ المشكلة بوسائل الضبط المتنوعة كالضبط بالقلم
 .( 66)بالعبارة

ميله في الغالب إلى الاختصار ، ولـكنه في مواضع ينقل المادة كاملة من مصادره من غير اكتفاء بالمطلوب 
ه واستعماله في حالة اللزوم والتعدي بل يذكر مصادر الفعل منها، أي هو لم يكتفِّ بذكر الفعل ومعنا

 .( 67)واللهجات الواردة فيه، ....ونحو ذلك
ية، كإشارته إلى الأضداد ية وصرفية ونحو ، ( 69)، والمثل ث اللغوي( 68)الإشارة بإيجاز إلى مسائل لغو

، والواوي ( 74)فعل وأفعل، و( 73)، وغير القياسي( 72)، والمول َّد( 71)، والتصحيح اللغوي( 70)واللهجات
( 80)، والإعراب( 79)، واسم المفعول( 78)، وباب الفعل( 77)، والجموع( 76)، والمصادر( 75)واليائي

 ...ونحو ذلك.
 اسم الـكتيب، ونسبته إلى المؤلف. -رابعا: 

ِّلة    ى فيما ( 81)أما اسم الـكتيب فقد صرح الطرابزوني به في مقدمته، إذ قال )أما بعد: فهذه رَُسي  يَتَعَد َّ
ى  ( .( 82)ولا يَتَعَد َّ

 .( 83) في حين سم اه إسماعيل البغدادي  )رسالة فيما يتعدى ومالا يتعدى(
له، فضلاً عن إفصاح المؤلف نفسه  ( 84)وأما نسبة الـكتيب إلى المؤلف فقد صرح بذلك بعض من ترجم

 .( 85)بعزو الـكتيب إليه في آخر كتيبه هذا
 وصف مخطوطة الـكتيب. -خامساً:

ُكتبت بخط المؤلف نفسه، تقع هذه النسخة ( 86)اعتمدنا في تحقيق هذا الـكتيب على نسخة خطية واحدة
ة رسائل، وهذا المجموع محفوظ في المكتبة السليمانية برقم ) . وتقع هذه (87) (1041في مجموع فيه عِّد َّ

ِّلة من ورقة ) في ( 88)صفحةب( من هذا المجموع، وهي تقع في صفحتين ونصف /113-أ/112الرَُسي 
 ( سطراً، عدا الصفحة الأولى والأخيرة.25هذا المجموع، وعدد السطور في كل صفحة )
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كتبت المخطوطة بخط النسخ العادي، وهي واضحة ومقروءة، وألفاظها معجمة الحروف، مضبوطة الشكل 
والأبواب في بعض المواضع، كما أن المؤلف قد َكتََب كل لفظ من ألفاظ التعد ي واللزوم والعناوين 

 باللون الأحمر، وشرحه باللون الأسود.
يوجد على حواشي المخطوطة تعليق واستدراكان، وُكتب على المجموع: وقف السليمانية بالعبارة الآتية:  

يلاحظ أن المؤلف لم يشر إلى تاريخ تأليفها أو نسخها.  )وقف كتب خانه سليمانية( و
 حمن الرحيم، الحمد لل   ه وكفى...إلخ(.ابتدأ المؤلف ُكتيبه بقوله : )بسم الل   ه الر

 وختمه بقوله: )هذا ما تيس ر جمعه على يد الشيخ محمد المدني...إلخ(. 
يقة نسخ هذه المخطوطة إهمال رسم الهمزة، مثل:   ولابد من الإشارة إلى أنه قد شاع في طر

 واضاه : وأضاءه.
 اشارة: إشارة.

 اقام: أقام...إلخ.
 يب.منهج تحقيق الـكُت -سادساً:

  -يتلخص منهج التحقيق الذي اتبعناه في تحقيق هذا الـكتيب بما يأتي:   
يقة الإملاء المعاصر، ووضع علامات الترقيم، لتسهيل قراءة النص.  نسخ النسخة الخطية وكتابتها على طر
ية.  العناية بضبط الألفاظ المشكلة الواردة في الـكُتيب، واعتمدنا في ضبط ذلك على المعجمات اللغو

توثيق الأفعال التي استوى فيها التعد ي واللزوم من كتب اللغة عامة والمعجمات خاصة، وقد قدمنا العزو 
ِّدَم.  في حواشي التحقيق إلى المصدر الذي نقل منه المؤلف، ثم ذكرنا بعده المصادر الأخر بحسب الق

  مظانها. تخريح الأقوال من
 الترجمة بإيجاز للأعلام المذكورين في الـكتيب.

وضع ما زدناه على النص مما يقتضيه السياق بين قوسين معقوفين هكذا ]  [ وقد نبهنا على ذلك في 
 الهامش.

 التعليق على النص المحقق إن اقتضى المقام ذلك.
  .وضع أرقام نهاية صفحات المخطوط في أثناء الكلام بترقيمنا الخاص، ورمزنا للوجه بـ)أ(، وللظهر بـ)ب(

 موجزة عن المؤلف والـكتيب قبل النص المحقق.قدمنا دراسة 
 عنوان المجموع. صورة لصفحةالمخطوط، وكذلك  والأخيرة منوضعنا صورة للصفحة الأولى 
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 صورة لصفحة عنوان المجموع

 
 

 صورة للصفحة الأولى من المخطوطة
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 صورة للصفحة الأخيرة من المخطوطة
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 النص  المحق ق. -القسم الثاني:

ى، للطرابزوني )ت ى ولا يتعد َّ ِّلة فيما يَتعد َّ  هـ(.1200رَُسي 
ِّلةأما بعد: فهذه  الحمد لل   ه وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. بسم الل   ه الرحمن الرحيم فيما (89) رَُسي 

ى ولا  ىيَتَعَد َّ  (.90) يَتَعَد َّ
 باب الهمزة

ِّياً، يقال: أضاء الشيءُ، وأضاءَهُ غيرُه  (92)، كذا في المصباح( 91)أضاء: يكون لازماً ومتعد 
د   /1: أرواها ]-كزلزل  –ثأثأ الإبَل  يْت، ( 94) . وثأثأ ]ت[( 93)أ[ ، وعط شَها، ضِّ الإبُل: عطِّشْت وروِّ

 .( 96()95)ضد  
 .( 98): بَعُدَ، كاْنخَسََأ وَخسِّئَ (97)طرَده َخْسأً وُخسُوءاً، والكلبُ  -كمنَع –خسََأ الكلَب 

 باب الباء
َ –( 99)رَُحبَكُم الدخوُل في طاعته ِّكم، شاذ  -ككَرُم ؛ لأن  فَعَُل ليست بمتعدية، إلا  أن  أبا ( 100): وسع

 .( 104)تعديتها (103)حكى عن هُذَيْل( 102()101)علي  
ٍّ ِّكاب: إثارة الغُبار وثَوَرانه، لازِّمٌ مُتَعَد   .( 106( )105)الاعت

ِّيب. وعابَ  والعاب: الوَْصمة،العَيْب    .(108)وهو مَعيب ومَعْيوب-لازم متعد  –(107)كالمَعاب والمَعابة والمَع
ِّمَ، كانَكَب   ، لازم متعد . وأَكَب  عليه: أقبَل ولز ه، وَكبَْكبه فَأَكب َّ ه: قَلَبهُ، وصَرَعَه، كََأَكب َّ  .( 109)َكب َّ

ً  -كنصَر وفرِّح–نكََب عنه  با اه، لازم متعد .: عدَل( 110)نَْكباً ونُكُو به تَنْكيباً: نح َّ َب، ونكَ  َب وتنك َّ  ، كنكَ 
ُ ( 111)أوهَبَهُ لك ه، والشيء  .( 113): أمكَنََك أْن تأخذَه، لازم متعد  ( 112): أعد َّ



   2018 السادس والعشرون:               مجلة جامعة الأنبار للغات والآداب 
 

35 

 

 باب التاء
مَات مُوت و الص ُّ ْمت والص ُّ : السكوت، كالإصمات والت َّصمِّيت. ورماه بُصماته أي: ما َصمََت منه. الص 

ِّيان تَه: أسكته، لازمان مُتَعد   .( 114)وأصمَتَه وَصم َّ
 باب الثاء

ثَه وَحثَْحثَه َ ه وحث َّ ه واْحتَث ه وأحث َّ ه عليه، واستَحث َّ ، لازم متعد   َحث َّ ه فاحتَث َّ  .( 115): َحض َّ
 باب الجيم

لامة. حَ  ً لك، أي: سلامةً، والاحتياج. وقد حاَج واحتاَج وأحوََج، وأحوْجتُه، الحَوْج: الس َّ وْجا
 : الفَْقر. ( 116)وبالضم

ج غير قياس ي، ( 117)والحاجة: معروف َج: َطلَبَها، جمعه: حاٌج وحاجات وحِّوَج، وَحوائِّ ، كالحَوْجاء. وتحو َّ
جة  .( 119()118)أو مُول َّدة، أو كأنهم جمعوا حائِّ

 .( 120)عاَج بالمكان: أقامَ به، وبابه: قاَل، وعاَج غيرَهُ به، لازم متعد ٍّ
 َ  .( 121)أْنهََج: وضحَ وأوَضحَ، ونَهََج: وضحَ وأوضح

 باب الحاء
رْح والإصراح وانكشاف الحق   يض وتَبْيين الأمر كالص َّ عر صْريح خِّلاُف الت َّ ، لازم ( 122)الت َّ

 .( 124()123)متعد  
 باب الدال

 ً يادة: الن ُّمُو ، وبابه: باعَ، وزاده الل   هُ خيرا :زادَ الشيءُ وزاده غيرُه، فهو لازم ومتعد  ( 126). قلت( 125)الز ِّ
: تمييز، انتهى كلامي، كذا في مختار ( 127)إلى مفعولين. وقولك: زادَ الماُل درهماً والبُر ُّ مُد اً، فدرهم ومُد  

 .( 128)الصحاح
 .( 130): نامَ، وأنامَ ( 129)أهجَدَ 

 اب الراءب
: ما يَبْطُل من دم وغيره، هدَر يَهْدُر ويهدِّر هَْدراً وهَدَراً، وهدرتُه، لازم متعد ، وأهْدَْرتُه،  -محر كة–الهَدَر 

 .( 131)فَعََل وَأفْعََل بمعنىً 
 باب السين

ٍّ  .( 132)احتبَسَه: حَبَسَه، فاحتبََس، لازم متعد 
َس  ِّيساً: وارَاهُ، فدَب َّ باَت. ودَب َّسَه تَْدب  .( 134)، لازم متعد  ( 133)أدبَسَتِّ الأرُض: أظهرت الن َّ

سْمُ دُرُوساً: عَفا، ودرَستْه الر ِّيحُ، لازم متعد    .( 135)دَرََس الر َّ
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 .( 137)، لازم متعد  ( 136)غَطََس في الماء يغطِّس: غَمََس وانغمََس 
يقمِّس، و ٍّ( 138)الغَْمسالقَْمس: الغَوْص، يقمُس و  .( 139)، كالإقماس، لازم متعد 

نقيص -كالوَعْد–الوَْكس  قصان، والت َّ  .( 141)، لازم متعد  ( 140): الن ُّ
 باب الشين

 ً ِّيُش: فَزِّعَ، وفلانا  .( 143): أفزَعَهُ، لازم متعد  ( 142)حاَش يح
ٍّ  .( 144)غَْطرََش الليُل بَصَرَه: أظلمَ عليه، فغطرَش بصرُهُ، لازم متعد 
 باب الصاد

هُ ]به[ ه بالشيء: َخص َّ َص، لازم متعد  ( 145) اختص َّ ، وَتخَص َّ  .( 146)، فاختص َّ
، وقَنْزَعَ، أو الصواب بالسين، والبازيَ  ( 148): اقتناه للاصطياد، فقرنََص البازي( 147)قَرْنََص الديُك: فَر َّ

 .( 149)، لازم متعد  
ْقصان. نْقاص والن ُّ ، كالت َّ ْقص: الخُسْران في الحَظ   الن َّ

ْقصان أيضاً: اسم للقَْدر الذاهب من المنقوص. ونَقََص، لازم متعد    .( 150)والن ُّ
 .( 152)، لازم متعد  ( 151)ب[ فوَقََصتْ /1: كسَرها، ] -كوَعَدَ –وقََص عُنُقَه 

 باب الضاد
 .( 155()154)بالإباض( 153)المُتأب ِّض: المَعْقُول

 .( 156)وتأب َّضُت البعيرَ، فتأب ََّض هو، لازم متعد  
ى  َِّل به ذلك، وغاَضهُ الل   هُ، يتعد َّ غاَض الماءُ: قَل  ونََضَب، وبابه: باعَ، وانغاَض مِّثْلُه، وغِّيَض الماءُ: فُع

يلزم، كذا في مختار الصحاح  .( 157)و
يلزم(158)َأقَض َّ  ى و َب، وَخشَُن، وأقض َّ الل   هُ عليه المضجَع، يتعد َّ                                              .(159)عليه المضجُع أي: تَتَر َّ

 باب الطاء
ه صحيحاً، فعَبََط هو ِّط، لازم متعد  ( 160)عبَط الشيءَ : َشق َّ  .( 161)، يَعْب

ِّط هُبوطاً: نزَل.  هبَط يهبُط ويهب
ُ  -كنَصَرَه –وهَبَطَه   .( 162): أنزلَهُ، كأهبطَه

 (163)باب الظاء
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 باب العين
ً ورُْجعى ومَْرجِّعاً. قال ابن الس ِّك ِّيت ً ورُُجوعا : هو ( 164)رََجَع من سفره، وعن الأمر، يرجِّــع رَْجعا

ى بنفسه في اللغة الفُْصحى فيقال: رََجعْتُه عن الشيء وإليه ، كذا في ( 165)نقيض الذهاب ، ويتعد َّ
 .( 167()166)المصباح
عَه،  -كمنَعَه–رفَعَه  د ُّ وَضعَه، كرف َّ ُ : ضِّ ُ أنا، لازم ( 168)وارتفَعَه فارتْفََع، والبعير في سيره: بالَغ. ورفعته
 .( 169)متعد  

عَ، لازم متعد   ْوع: الفَزَع، كالارتياع، وراعَ: أفزعَ، كرو َّ  .( 170)الر َّ
ٍّ  . (171)نزَعَه من مكانه يَنْزِّعه: قلَعَه، كانتزعه، وانتزعَ : كف َّ وامتنع، واقتلع، لازم متعد 

 .( 172)ه، كَأْهجَعَه، فهَجَع، لازم متعد  هجََع ُجوعَه: كسَر
 باب الفاء
ٍّ قَه، فخسََف هو: انخرَق، لازم متعد   .( 173)خسََف الشيءَ: خر َّ

ُـ]ـه[ ٍّ( 174) كفْفت  .( 175)عنه: دفعته وصرفته، كـ: كفكفتُه، فَكَف َّ هو، لازم متعد 
 َ فتِّ البئرُ: انخسفْت، والبئر  .( 177): َحفَرَ في جوانبها ، لازم متعد ٍّ (176)تلج َّ

 ً َف: خَدَمَ، وفلانا د   (178)تَنَص َّ  .( 180()179): استخدمَهُ، ضِّ
ج، كأوخفه، فوَخَف ، لازم متعد ٍّ (181)وََخَف الخَْطمِّي   َلز َّ ِّفُه: ضرَبه حتى ت  .( 182)َيخ

 ً َف، وفلانا يفاً: أسرعَ، كأوزَف ووز َّ ٍّ( 183)وَزََف يزِّف وَزِّ  .( 184)وَْزفاً: استعجَلَهُ، لازم متعد 
ى، والمصدر فارقوَقَفَتِّ الداب ةُ  ى ولا يتعد َّ ِّف وُقُوفاً: َسكَنَْت، ووَقَْفتُها أنا وَقْفاً، يتعد َّ  .( 186()185)تَق

 باب القاف
ه  ه–َحق َّ َ  -كمَد َّ ، كَأحق ه، والشيء قَهُ، والأمرُ ( 187): غَلَبَه  على الحق  يحُق ُّ ( 188): أوجبه، كأحق ه وحق َّ

ةً  ِّق ُّ َحق َّ  .( 189)لازم متعد ٍّ: وَجب ووقَع بلا شك،  -بالفتح–ويح
 ُ َِّق الماء َق فهو رَنْق  -كفرِّح و نصَر–رَن ً ورُنُوقاً: كَدِّر ، كترن َّ ً وَرنْقا ِّف وَجبَل–رَنَقا .  -كعَْدل وكت

 َ د   ( 190)والماء اه، ضِّ قَه أيضاً: َصف َّ قَهُ. ورَن َّ رَه، كرن َّ  .( 192()191): كد َّ
ْت، وأشرقها الل   هُ، كما يقال: ملأ الأرَض عَْدلاً  شَرَقَت الأرض بالضوء تشرُق: إذا امتلَأْت به واغتص َّ

قَها عدلاً، قاله الزمخشري  . ( 194()193)وَطب َّ
ى(195)وقال ابن عَطِّي ة ب من فعل مُعد َّ ، فهذا على أن يقال: أشرَق البيُت، وأشرَقَهُ ( 196): وهذا إن ما يترت َّ
ً وغير مجاوزالس ِّراُج، فيك ، ( 200)ورجعْتُه، ووقََف ووقْفتُه( 199)، كرَجعَ ( 198()197)ون الفعل ُمجاوزا

ان  .( 202()201)كذا في تفسير أبي َحي َّ
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 ُ ه، والمالَ ( 203)عَتَقَه ِّقه عَتْقاً : عض َّ  .( 205): أصلحه ، فعَتََق هو، لازم متعد ٍّ ( 204)يعت
 .( 206)ضعُفَتْ غَْيهََق الظلامُ عيْنَه: أضعََف بصَرَه، فغيهَقَْت عَيْنُه: 

 باب الكاف
ِّكاً ومَهْلـكة -بضم هما–وهَلاكاً و تُهْلُوكاً وهُلوكاً  -بالضم  –هُلْكاً  -كضرَب ومنَع وعلِّم–هَلََك  –( 207)ومَهْل

ثتي اللام ِـّكه، لازم متعد   -مثل َّ كه، وهَلـَكَه يَهْل ـ َّ  ( 208): مات، وأهلـكه واستهلـكه وهل
 باب اللام

ٍّ( 210): جمَعه، واجتمعَ ( 209)ذهَب وجاء، والصوَف  : -كمنَع–جَأَل   .( 211)، لازم متعد 
ُحال من الكلام  له : جعله ُمحالاً، وإليه -بالض م–الم : أزاله، ( 212): ما عُدَِّل عن وجهه، كالمُستحيل. وَحو َّ
ِّنَب ُ ( 214)وَأمِّير( 213)والاسم: كع ٍّ( 215)، والشيء َل، لازم متعد   .( 216): َتحَو َّ
لَتِّ الخمرُ وغ ُ خَل َّ ، (218): صار خل اً، كاختل  ( 217)يرُها من الأشربة َتخْليلاً : حَمُضْت  وفسَدْت، والعصير

 َ ٍّ( 219)والخمر  .( 220): جعلها خل اً، لازم متعد 
 ً ِّها َشوْلاً وَشوَلانا  .(222)فشاَل الذ نَُب نفسُه،لازم متعد ٍّ ، وأشالَتْه: رفعتْه،(221)شالتِّ الناقةُ بذَنَب

 باب الميم
ْت ] ْبةَ: مَلأها، فَزَم َّ ِّر  .( 224)، لازم متعد  ( 223) أ[ زُموماً: امتلَأ ]ْت[/2زَم َّ الق

بَه مَ الثوُب: أخْلََق واسترقََع، وثَوْ َلَد َّ ٍّ( 225)ت  .( 226):: رَقَعهُ، لازم متعد 
مَهُ: استَعْطَفَه، وعليه َف، لازم متعد  ( 227)تَهَش َّ  .( 228): تَعَط َّ

 باب النون
ِّنْتُهُ  بي َّنَ وتبي َّنَ وأبانَ واستبانَ، كلها  -بالـكسر–ب فْتُه، فبانَ و نْتُه وأبنْتُه واستبنْتُه: أوضحْتُه، وعر َّ نْتُه وتَبَي َّ بَي َّ و

ِّية  .( 229)لازمة مُتَعَد 
نَه وأفْتَنَه ِّتْنة، كفَت َّ ِّنُه: أوقعَهُ في الف لازم متعد ٍّ، كافتتن  ومَْفتُون، ووقََع فيها،( 231)فهو مُْفتَن( 230)فَتَنَه يَْفت

 .( 233()232)فيهما
َ –ودَنَهُ  َ  -بالـكسر–وَْدناً ووِّداناً  -كوَعَدَه ِّلْد نه، والج َل َّهُ، ونَقَعَه، فهو وَدِّين، ومَوْدُون، كوَد َّ ، ( 235()234): ب
دنَ هو: انتقع( 236) ]و[ دنه، فات َّ ٍّ( 237)ات َّ  .( 238)، لازم متعد 

 باب الواو والياء
اهُ إليه  ً أبلاه عُْذراً: أد َّ ِّلَهُ، وفلانا ٍّ( 240()239)فقَب  .( 241): َأحْلَفَهُ، وحلََف له، لازم متعد 
ِّيه، ويَنْفُوه ان( 242)نَفاهُ يَنْف اهُ، فنَفا هو(243)عن أبي َحي َّ  .( 244): َنح َّ

يادة  فعليك بها.( 245)هذا ما تيس ر جمعه على يد الشيخ محمد المدني، والتتب ع يقضي عليك بالز
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 الهوامش
ً  -وهي تُكتب  نسبة إلى مدينة طرابزون التركية ، (1) بلفظ )طربزون ( ؛ لذلك وردت هذه النسبة في بعض  -أيضا

يكيبيديا( على الشابكة  مصادر ترجمته بلفظ )الطربزوني(. ينظر التفصيل عن هذه المدينة وأسمائها في الموسوعة الحرة )و
 )الإنترنت( . 

 .2/345ن : نُسِّب إلى المدينة المنورة ؛ لأنه جاور بها . ينظر : هدية العارفي (2)
 . 21ينظر : مقال بعنوان : الشيخ محمد الطرابزوني المدني :  (3)
 ينظر تفصيل ذلك في المقال نفسه ، والصفحة نفسها . (4)
 . 59/692ينظر : خزانة التراث :  (5)
 . 2/331تنظر ترجمته في هدية العارفين :  (6)
 . 2/333تنظر ترجمته في هدية العارفين :  (7)
 صيل ذلك في مقال بعنوان : إجازات الطرابزوني المدني في مكة والمدينة .ينظر تف (8)
، ومقال بعنوان : الشيخ محمد  12/3، ومعجم المؤلفين :  7/89، والأعلام :  2/345ينظر : هدية العارفين : ( 9)

 .  21الطرابزوني المدني في رحلته إلى الشام ومصر : ص
 . 12/3، ومعجم المؤلفين :  7/89الأعلام : ينظر :( 10)
 . 12/3، ومعجم المؤلفين :  7/89، والأعلام : 2/345ينظر : هدية العارفين :  (11)
ما ذكرت أمامه حرف )ط( فهو إشارة إلى أنه مطبوع ، وما ذكرت أمامه حرف )خ( فهو إشارة إلى أنه ما زال  (12)

 مخطوطاً .
، وفهرس المخطوطات العربية والتركية والفارسية في  7/89، والأعلام :  2/345هدية العارفين :  ينظر عن مؤلفاته :(13)

 . 299، 2/298المكتبة السليمانية : 
 اللازمة . –أن يذكرها في معجم الأفعال المتعدية  -رحمه الل   ه –( فات الدكتور هاشم طه شلاش (14
، 2/632، وشرح الكافية الشافية 4/299، وشرح المفصل 153 ، ودقائق التصريف4/38و  1/33( ينظر: الكتاب (15

، وشذا 3/7، وهمع الهوامع 455، وشرح شذور الذهب 4/2088، وارتشاف الضرب 7/5والتذييل والتكميل 
 .128، وقضايا التعدي واللزوم في الدرس النحوي 2/150، والنحو الوافي 43، وجامع الدروس العربية 38العرف 

 ن الأفعال مقصور على السماع ينظر: المصادر السابقة.( هذا النوع م(16
ل عليه في الأفعال التي تتعدى وتلزم في آن واحد هو أن تكون بوزن (17 ( ذكر الدكتور هاشم طه شلاش أن  الضابط المُعَو َّ

من هذا الباب. واحد وبمعنى واحد أيضاً، وأما إذا اختلف المعنيان أو اختلف فيهما الوزن ، فلا يمكن أن يُع د ُّ ذلك 
 اللازمة ، مقدمة المؤلف ح. –ينظر: معجم الأفعال المتعدية 

، 1/235، وتهذيب اللغة )رجع( 3/128، ديوان الأدب 2/780، وجمهرة اللغة )فخر( 5/65( ينظر: العين )نقص( (18
، 3/1799، وشمس العلوم 369، وأساس البلاغة )رفع( 2/203، والأفعال لابن القطاع 1/60والصحاح )ضوأ( 
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، والمصباح المنير )كبب( 1/41، واللسان )ثأثأ( 220، ومختار الصحاح )عوج( 2/366والمغرب )وقف( 

 .4/304، والتاج )نكب(117، والقاموس )عكب( 2/523
يين قد ينصون على تعد ي الفعل ولزومه نصاً صريحاً بعبارات متنوعة ، وأحياناً يكتفون بالتصر يح وتجدر الإشارة إلى أن اللغو

 بذكر استعمالاتها في مثال فقط من غير النص على تعدي الفعل ولزومه بعبارة صريحة.
 .441( ينظر: أدب الكاتب (19
 .2/211( ينظر: الخصائص (20
 .4/390( ينظر: المخصص (21
 .2/206( ينظر: المزهر (22
 .6/138، ومعجم المؤلفين 4/131، والأعلام 1/487( تنظر ترجمته في هدية العارفين (23
 (.1211( هذا التاريخ لوفاته ذكره صاحبا الأعلام ومعجم المؤلفين، وذكر صاحب هدية العارفين أن وفاته )(24
 ( ينظر الكلام على هذه المنظومة ومنهج مؤلفها فيها في معجم الأفعال: و، ز، ح، ط .(25

 . 84، و 58 -57/  2ينظر : تاريخ الأدب العربي في العراق :   (9(
 ة المؤلف ، فقد فصل منهجه في كتابه هذا: معجم الأفعال ط، ي، ك.( ينظر مقدم(27
)دبس،  ( خمساً وستين مادة، وقد ورد ذكرها كلها في معجم الأفعال إلا أربع مواد هي :65( ذكر المؤلف في رَُسي ِّلته )(28

يلزم في آن واحد، أو لعدم انطباق الشرط  رنق، شرق، غيهق(، وإهماله لها إما لوقوع الاختلاف في كونها مما يتعدى و
 الذي ذكرناه آنفاً عليها.

( بل قد فاته استقصاء ما ذكره الفيروز آبادي صاحب القاموس المحيط الذي يُعَد ُّ من أهم مصادره في تأليف رسيلته (29
يلزم ولم يذكره الطرابزوني في رسيلته هذه في المواد الآتية:هذه. تنظر   أمثلة لما ذكره صاحب القاموس مما يتعدى و

 ، 105، )صعب( القاموس 99( القاموس شبب)
 ،279، )خدد( القاموس 152)رفت( القاموس 
 ،784، )سوغ( القاموس342)أخر( القاموس 
 ،963، )أول( القاموس 855)نزف( القاموس 

 ،1079، )برطم( القاموس 1042القاموس )فسكل( 
 .1236، )مهن( القاموس 1133)طسم( القاموس 

اللازمة، والناظر في هذا المعجم يجد عدد الأفعال المستقراة أكثر –( تنظر أمثلة على ذلك في معجم الأفعال المتعدية (30
 بكثير مما ذكره الطرابزوني.

 دى.( ينظر: )رجع( من رسيلة فيما يتعدى ولا يتع(31
 ( ينظر: )رحب( من المصدر نفسه(32
 ( ينظر: )شرق( من المصدر نفسه.(33
 ( ينظر: )شرق( من المصدر نفسه.(34
 ( ينظر: )شرق( و)نفي( من المصدر نفسه.(35
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 ( ينظر: )زيد( و)غيض( من المصدر نفسه.(36
 ( ينظر: )شرق( من المصدر نفسه.(37
 ( ينظر: )ضوأ( و)رجع( من المصدر نفسه.(38
 حواشي نص الـكتيب المحقق. ( ينظر(39
 ( ينظر: )رحب( من المصدر نفسه.(40
 ( ينظر: )رجع( من المصدر نفسه.(41
 ( ينظر: )شرق( من المصدر نفسه.(42
 ( ينظر: )شرق( من المصدر نفسه.(43
 ( ينظر: )نفي( من المصدر نفسه.(44
 ( ينظر: )ضوأ( و )رجع( من المصدر نفسه.(45
 ر نفسه.( ينظر: )زيد( و)غيض( من المصد(46
 ( ينظر: )شرق( إذ قال: كذا في تفسير أبي حيان ، واسم تفسيره : البحر المحيط.(47
 ( ينظر: )خسأ( و)حبس( و )عبط( و)هجع( و)هشم( من المصدر نفسه.(48
 ( ينظر: )عتق( من المصدر نفسه.(49
 ( ينظر: )عكب( و)هجد( و)روع( من المصدر نفسه.(50
 ( ينظر: )شرق( من المصدر نفسه.(51
 ( ينظر: )رحب( من المصدر نفسه.(52
 ( ينظر: )رحب( من المصدر نفسه.(53
( يلاحظ خلو ُكتيب الطرابزوني من ذكر الأحرف الآتية: خ، ذ، ز، غ، هـ، وأما حرف الظاء فقد ذكره ولـكن لم يذكر (54

 فيه أمثلة من الأفعال التي تتعدى وتلزم في آن واحد.
لى ذلك في المواد: ثأثأ ، خسأ، حوج، نهج، هجد، هبط، نصف، رنق، غيهق، نفي، ( تنظر المواضع التي ترك فيها النص ع(55

 من رسيلة فيما يتعدى ولا يتعدى.
 ( في بعض المواد نص على ذلك في أولها، وفي البعض الآخر في وسطها.(56
 ( ينظر: وقف من رسيلة فيما يتعدى ولا يتعدى.(57
 ( ينظر: درس، وخسف من المصدر نفسه.(58
 ينظر: )شرق( من المصدر نفسه.( (59
 ( ينظر: )بين( من المصدر نفسه.(60
 ( ينظر: )ضوأ( من المصدر نفسه.(61
 ( ينظر: )صمت( من المصدر نفسه. (62
 ( ينظر: )غيض( و)قضض( من المصدر نفسه.(63
 ( ينظر: )دبس(، )خسأ( من المصدر نفسه.(64
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 ( ينظر: )نكب(، )رنق( من المصدر نفسه.(65
 (، )هلك( من المصدر نفسه.( ينظر: )حقق(66
 ( ينظر: )خسأ(، )حوج(، )هدر(، )رجع(، )هلك( من المصدر نفسه.(67
 ( ينظر: )ثأثأ( من المصدر نفسه.(68
 ( ينظر: )هلك( من المصدر نفسه.(69
 ( ينظر: )هبط( من المصدر نفسه.(70
 ( ينظر: )قرنص( من المصدر نفسه. (71
 ( ينظر: )حوج( من المصدر نفسه.(72
 : )حوج( من المصدر نفسه.( ينظر(73
 ( ينظر: )فتن( من المصدر نفسه.(74
 ( ينظر: )نفي( من المصدر نفسه.(75
 ( ينظر: )وقف( من المصدر نفسه.(76
 ( ينظر: )حوج( من المصدر نفسه.(77
 ( ينظر: )غيض( من المصدر نفسه. (78
 ( ينظر: )عيب( من المصدر نفسه.(79
 ( ينظر: )زيد( من المصدر نفسه.(80
 تصغير رسالة.( (81
 أ[ من الـكتيب./1( ينظر: ق ](82
، ومثله في محاضرة بعنوان الشيخ محمد ....ومؤلفاته، ومقال بعنوان: مؤلفات حسن الطرابزوني 2/345( هدية العارفين (83

 .2/299، وفهرس المخطوطات العربية 17
، 17ومقال بعنوان: مؤلفات حسن الطرابزوني ، ومحاضرة بعنوان الشيخ محمد ...ومؤلفاته، 2/345( ينظر: هدية العارفين (84

 .2/299وفهرس المخططات العربية 
 ب[ من الـكتيب./2( ينظر: ق](85
( لم نجد مع طول البحث والتتبع غير هذه النسخة لهذا الكتاب، ولاشك في أن النسخة إن كانت بخط مؤلفها فهي كافية (86

 ومغنية عن غيرها.
يلاحظ أن مؤلفي الفهرس 299-2/298والتركية والفارسية في المكتبة السليمانية ( ينظر: فهرس المخطوطات العربية (87 ، و

 لم يقفا على هذه المخطوطة ؛ لذلك لم يعر ِّفا بها في فهرسهما بل نفى بعضهم وجود نسخة خطية .
 ضمن هذا المجموع.( الترقيم الموجود في أثناء الكلام للمخطوط هو من ترقيمنا الخاص لصفحات هذه النسخة الواقعة في (88
 . 1/226، وشرح الشافية لركن الدين 1/336( تصغير الرسالة ، ينظر: شرح الشافية للرضي (89
 ( أي الأفعال التي تتعدى وتلزم في آن واحد، كما تقدم بيان ذلك في قسم الدراسة.(90
 .46( أي أضاءَ الشيءُ غيرَه، ينظر: معجم الأفعال (91
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، والأفعال لابن القطاع 1/60، والصحاح )ضوأ( 4/227، وينظر: ديوان الأدب 2/336( المصباح المنير )ضوأ( (92

 . 1/319، والتاج )ضوأ( 2/207، والمزهر 6/4018، وشمس العلوم 2/282
 .225( ينظر: الأضداد للصغاني (93
يادة من التاج )ثأثأ( (94  .1/161( ما بين المعقوفتين ز
 .225داد للصغاني ( ينظر: الأض(95
 .1/161، والتاج )ثأثأ( 1/41، واللسان )ثأثأ( 1/145، وينظر: الأفعال لابن القطاع 35( القاموس )ثأثأ( (96
 ( أي وخسأ الكلُب.(97
، ومختار 3/1799، وشمس العلوم 1/317، والأفعال لابن القطاع 455،وينظر: أدب الكاتب 39( القاموس )خسأ( (98

 .1/210، والتاج )خسأ( 2/207، والمزهر 196الصحاح 
( هذه العبارة إشارة إلى قول يحكى عن نصر بن سي ار بلفظ : ))َأرَُحبَكُمُ الدخوُل في طاعة الـكرْماني؟ ((، وفي بعض (99

 المصادر بلفظ ))...طاعة ابن الـكرماني((.
، والمحكم )رحب( 1/425، والمجمل 2/499، والمقاييس 1/135، والصحاح 5/18، وتهذيب اللغة 3/215ينظر: العين 
، و)كرم( 1/415، واللسان )رحب( 3/436، وشرح التسهيل لابن مالك 4/2452، وشمس العلوم 3/318

، 8/3709، وتمهيد القواعد 4/4089، و 1/154، وارتشاف الضرب 7/13، والتذييل والتكميل 12/515
 .33/341، و)كرم( 2/490، والتاج )رحب( 3/11، وهمع الهوامع 2/43والمزهر 

 .8/23ونصر بن سي ار تنظر ترجمته في الأعلام 
 .2/114أما الـكرماني أو ابن الـكرماني كما في بعض المصادر فهو أبو علي جُدَيْع بن علي الأزدي تنظر ترجمته في الأعلام 

، ونهاية الأرب 381، وجمهرة أنساب العرب 367و 7/287وتنظر أخبار نصر والـكرماني في تاريخ الرسل والملوك 
 .229و 13/189، والبداية والنهاية 57و 6/54، وسير أعلام النبلاء 3/363، وتاريخ الإسلام 529و 21/497

( لأنه عد ى فَعَُل، ولا يوجد فَعَُل بضم العين إلا لازماً، وللعلماء عد ة تخريجات لذلك تنظر في شرح الشافية للرضي (100
، والتاج 1/222، والمصباح المنير )رحب( 2/245الدين  وتعليق المحققين على ذلك ، وشرح الشافية لركن 1/57

 ، والمعجمات، وكتب النحو السابقة.2/490)رحب( 
، وبغية الوعاة 1/308هـ( . تنظر ترجمته في إنباه الرواة 377( هو أبو علي الحسن بن أحمد الفارسي النحوي ت)(101

1/496. 
 .3/318( ينظر كلامه في المحكم )رحب( (102
 .3/1213عروفة ، ينظر عنها معجم قبائل العرب ( هي قبيلة م(103
 ، وتنظر المصادر السابقة.88( القاموس )رحب( (104
 .52( يقال: اعتكَب الغبارُ: ثارَ، واعتكبتُه : أثرتهُ. معجم الأفعال (105
 .3/428، وينظر: التاج 117( القاموس )عكب( (106
 .53المتاعُ: صار ذا عَيْب، وعابَهُ غيرُه. معجم الأفعال  ( يقال:عابَ (107
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، والمخصص 1/190، والصحاح 2/212، والخصائص 455، وينظر: أدب الكاتب 118( القاموس )عيب( (108

، والمزهر 2/439، والمصباح المنير )عيب( 7/4859، وشمس العلوم 2/403، والأفعال لابن القطاع 3/383
2/207. 

، 4/2095، وارتشاف الضرب 3/97، والأفعال لابن القطاع 1/207، وينظر: الصحاح 128( ( القاموس )كبب(109
 .4/94، والتاج )كبب( 2/523والمصباح المنير 

باً...(. وينظر: اللسان )نكب(  139( في القاموس )نكب( (110  .4/304، والتاج )نكب( 1/770)...نَْكباً ونَكَباً ونُكُو
 وما في الأصل مثله في اللسان . ( في القاموس )له( بدل )لك(،(111
 ( أي: وأوهَب الشيءُ.(112
 .4/368، والتاج )وهب( 1/804، وينظر: اللسان )وهب( 143( القاموس )وهب( (113
، والمصباح المنير 2/54، واللسان )صمت( 3829و 6/3828، وينظر: شمس العلوم 155( القاموس )صمت( (114

 .4/591، والتاج )صمت( 1/346
 .5/201، والتاج )حثث( 2/129، وينظر: اللسان 167ثث( ( القاموس )ح(115
 ( أي الحُوج.(116
 ( هكذا في الأصل، وعبارة التاج )معروفة(.(117
، 65، ودرة الغواص3/414، والمخصص 448، وعمدة الكتاب 1/224، والكامل 3/259( ينظر: العين )حوج( (118

 .496-5/494، والتاج )حوج( 1/245 ، والمزهر1/155، والمصباح المنير )حوج( 2/242واللسان )حوج( 
 ، وتنظر المصادر السابقة.185( القاموس )حوج( (119
، والمزهر 2/333، واللسان 7/4830، وشمس العلوم 454، وينظر: أدب الكاتب 220( مختار الصحاح )عوج( (120

 .6/124، والتاج )عوج( 2/206
 .6/252، والتاج )نهج( 2/612والمصباح المنير ، 3/221، وينظر: الأفعال لابن القطاع 208( القاموس )نهج( (121
 ( في القاموس )الأمر( بدل )الحق(، وذكر الزبيدي في التاج أن كلمة )الحق( وردت في نسخة.(122
: إذا بانَ. معجم الأفعال (123 َح الحق ُّ نَهُ، وصر َّ ح الشيءَ: إذا بَي َّ  .43( يقال: صر َّ
 .6/534، والتاج )صرح( 2/511، وينظر: اللسان )صرح( 228( القاموس )صرح( (124
 .2/481( ينظر: الصحاح )زيد( (125
 ( القائل هو الرازي صاحب مختار الصحاح.(126
 ( في المختار )فدرهماً ومداً...(.(127
، والمصباح المنير 4/44، والمخصص 2/212، والخصائص 454، وينظر: أدب الكاتب 139( مختار الصحاح )زيد( (128

 .8/155ج )زيد( ، والتا2/206، والمزهر 1/261
 .76( يقال: أهجدَ: نامَ، وأهجْدُت الرجَل: أنمتُه. معجم الأفعال (129
 .9/334، والتاج )هجدَ( 3/432، وينظر: اللسان )هجد( 327( القاموس )هجد( (130
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، 2/635، والمصباح المنير 3/338، والأفعال لابن القطاع 454، وينظر: أدب الكاتب 496( القاموس )هدر( (131

 .14/411هدر( والتاج )
، 65، ومختار الصحاح 3/1326، وشمس العلوم 3/915، وينظر: الصحاح )حبس( 537( القاموس )حبس( (132

 .15/525، والتاج )حبس( 6/44واللسان )حبس( 
 16/51( هكذا ضبط المؤلف الباء بالتشديد، وقد وقع مثل ذلك في القاموس، وقد عل ق الزبيدي في التاج )دبس( (133

ذا في سائر النسخ، ولا يخفى أنه لا يكون لازماً ومتعد ياً إلا إذا كان: دَبَسَهُ، بالتخفيف، وهو قد ضبطه قائلاً: ))هك
 بالتشديد...((.

 ولابد من التنبيه على أن الباء قد ُضبطت في بعض طبعات القاموس بالتخفيف.
 .16/51، وينظر: التاج )دبس( 543( القاموس )دبس( (134
، 103، ومختار الصحاح 3/927، والصحاح )درس( 2/114، وينظر: ديوان الأدب 544( القاموس )درس( (135

 .16/64، والتاج )درس( 2/207والمزهر 
 .54( يقال: غَطََس في الماء: انغمس، وغَطَسَه: غَمَسَه. معجم الأفعال (136
 .16/308، والتاج )غطس( 2/424، وينظر: الأفعال لابن القطاع 561( القاموس )غطس( (137
َ  ارتفََع، وقَمَسَه غيرُه، أي غَمَسه، معجم الأفعال ( (138  .61يقال: قَمَس في الماء: غاَص ثم
، 34/11، والأفعال لابن القطاع 3/966، والصحاح )قمس( 454، وينظر: أدب الكاتب 567( القاموس )قمس( (139

 .16/398، والتاج )قمس( 2/206، والمزهر 8/5629وشمس العلوم 
 .82صه، ووَكَس الشيءُ: نَقََص. معجم الأفعال ( يقال: وَكسَه: نق(140
، والمصباح المنير 11/7270، وشمس العلوم 3/295، وينظر: الأفعال لابن القطاع 580( القاموس )وكس( (141

 .17/18، والتاج )وكس( 2/670
 ( أي: وحاش فلاناً.(142
 .17/168، وينظر: التاج )حيش( 591( القاموس )حيش( (143
 .17/292، والتاج )غطرش( 6/325، وينظر: اللسان )غطرش( 060( القاموس)غطرش( (144
يادة من القاموس.(145  ( ما بين المعقوفتين ز
 .7/24، والتاج )خصص( 1/171، والمصباح المنير 7/24، وينظر: اللسان )خصص(  617( القاموس )خصص( (146
 ( أي: وقرنَص البازَي.(147
 ( أي: نَْفسُه.(148
، والتاج 7/73، و)قرنص( 6/173، واللسان )قرنس( 9/289: تهذيب اللغة ،  وينظر627( القاموس )قرنص( (149

 .18/97)قرنص( 
، والصحاح 2/117، وديوان الأدب 454، وأدب الكاتب 5/65، وينظر: العين )نقص( 633( القاموس)نقص( (150

والتاج ، 2/621، والمصباح المنير 10/6727، وشمس العلوم 3/262، والأفعال لابن القطاع 3/1059)نقص( 
 .18/187)نقص( 
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 ( أي: العنُق.(151
 .18/204، وينظر: التاج )وقص( 634( القاموس)وقص( (152
 ( ُكتب في الأصل فوق كلمة )المعقول( ما يأتي ))أي المشدود، منه((. (153
ِّقال، منه((.(154  ( ُكتب في الأصل فوق كلمة )بالإباض( ما يأتي ))أي الع
 .1/83البعير إلى عضده، ينظر: مجمل اللغة )أبض( ( الإباض: هو حبل يُشَد ُّ به رسغ (155
 .18/223، والتاج )أبض( 1/40، والأفعال لابن القطاع 3/1063، وينظر: الصحاح 636( القاموس )أبض( (156
، 3/1096، والصحاح )غيض( 2/210، والخصائص 454، وينظر: أدب الكاتب 232( مختار الصحاح )غيض( (157

 .18/471، والتاج )غيض( 2/207، والمزهر 7/201)غيض( ، واللسان 8/5046وشمس العلوم 
 ( في الأصل )وأقض( بالواو.(158
، واللسان )قضض( 8/5333، وشمس العلوم 3/1103، وينظر: الصحاح )قضض( 255( مختار الصحاح )قضض( (159

 .19/26، والتاج )قضض( 2/207، والمزهر 7/221
160).  ( أي: انشق 
 .19/467، والتاج )عبط( 7/348لسان )عبط( ، وينظر: ال677( القاموس )عبط( (161
، والمخصص 3/1169، والصحاح 2/211، والخصائص 454، وينظر: أدب الكاتب 693( القاموس )هبط( (162

، والمزهر 2/633، والمصباح المنير 10/6859، وشمس العلوم 346و 3/338، والأفعال لابن القطاع 3/78
 .20/190، والتاج )هبط( 2/207

 الأصل، لم يذكر المؤلف في هذا الباب شيئاً. وذكر غيره الفعل )أنعَظ(.( هكذا في (163
 .73، ومعجم الأفعال 20/286، والتاج )نعظ( 7/464ينظر: اللسان )نعظ(   

يُقارن ذلك باللسان )فاظ(  58وذكر صاحب معجم الأفعال       .20/252، والتاج )فيظ( 7/453الفعل )فاظ( ، و
 .2/349، وبغية الوعاة 4/56هـ(. تنظر ترجمته في إنباه الرواة 244إسحاق ت) ( هو أبو يوسف يعقوب بن(164
 .263( ينظر: إصلاح المنطق (165
، 4/2433، وشمس العلوم 1/235، وتهذيب اللغة 454، وينظر: أدب الكاتب 1/220( المصباح المنير )رجع( (166

 .21/66، والتاج )رجع( 2/207، والمزهر 8/114واللسان 
 دة ُكتبت في الحاشية في الأصل، وذُي ِّلت بكلمة : صح.( هذه الما(167
 ( أي: ورفع البعيرُ.(168
، والمخصص 2/213، والخصائص 2/209، وديوان الأدب 455، وينظر: أدب الكاتب 722( القاموس )رفع( (169

 .21/104، والتاج )رفع( 2/206، والمزهر 1/232، والمصباح للمنير 4/2582، وشمس العلوم 192و2/99
 .21/128، وينظر: التاج )روع( 723القاموس )روع( ( (170
 .22/238، والتاج )نزع( 8/349، وينظر: اللسان 766( القاموس )نزع( (171
 .22/386، والتاج )هجع( 8/368، وينظر: اللسان 774( القاموس )هجع( (172
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العلوم  ، وشمس4/391والمخصص  2/212، والخصائص 454، وينظر: أدب الكاتب 804( القاموس )خسف( (173

 .23/200، والتاج )خسف( 2/207، والمزهر 1/169، والمصباح المنير 3/1798
يادة من القاموس.(174  ( ما بين المعقوفتين ز
، وشمس 4/1423، والصحاح )كفف(3/128، وديوان الأدب 5/283، وينظر: العين 849( القاموس )كفف( (175

 .24/323والتاج )كفف( ، 2/206، والمزهر 9/303، واللسان )كفف(9/5724العلوم 
َف البئرَ.(176 َلَج َّ  ( أي: وت
 .24/355، والتاج )لجف( 9/313، وينظر: اللسان )لجف( 852( القاموس )لجف( (177
َف فلاناً.(178  ( أي: وتَنص َّ
 .368( ينظر: الأضداد للمنشي (179
 .24/415، والتاج )نصف( 9/333، وينظر: اللسان )نصف( 857( القاموس )نصف( (180
 .12/188: ضرب من النبات يُغسَل به الرأس. ينظر: اللسان )خطم( ( الخطمي(181
 .24/451، وينظر: التاج )وخف( 589( القاموس )وخف( (182
 ( أي: ووزَف فلاناً.(183
 .24/457، والتاج )وزف( 9/356، وينظر: اللسان 589( القاموس )وزف( (184
، 2/366، والمغرب 11/7256لوم ، وشمس الع4/1440، والصحاح )وقف( 5/223( ينظر: العين )وقف( (185

 .9/359، والتاج )وقف( 2/207، والمزهر 2/668، والمصباح المنير 9/359واللسان )وقف(
ِّلَت بكلمة: صح.(186  ( هذه المادة ُكتبت في الحاشية في الأصل، وذُي 
 ( أي: وَحق َّ الشيءَ.(187
 ( أي: وَحق َّ الأمرُ.(188
 .169 /25، والتاج )حقق( 1/143، والمصباح المنير 10/49)حقق( ، وينظر: اللسان 874( القاموس )حقق( (189
خرى، ينظر: تهذيب اللغة  25/369( الذي في التاج )رنق( (190 ره(. ومثل ذلك في المعجمات الأُّ )وأرنَق الماءَ: كد َّ

 ، والمعجمات الآتي ذكرها.6/373، والمحكم )رنق( 9/90
 .231(  ينظر: الأضداد للصغاني (191
، 10/127، واللسان )رنق( 267، ومختار الصحاح 4/1485، وينظر: الصحاح )رنق( 888)رنق( ( القاموس (192

 .25/367والتاج )رنق( 
 .2/279، وبغية الوعاة 3/265هـ( . تنظر ترجمته في إنباه الرواة 538( هو أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري ت)(193
 ذكر في الـكشاف ولا في البحر المحيط.، وكلمة )الأرض( الأولى لم ت4/149( ينظر: الـكشاف (194
، والأعلام 2/73هـ(. تنظر ترجمته في بغية الوعاة 542( هو أبو محمد عبد الحق بن غالب المعروف بابن عطية ت)(195

2/282. 
 . 9/222، والبحر المحيط 4/542( في المحرر الوجيز ، والبحر المحيط )فعل يتعدى(، ينظر المحرر (196
 .25/500( ( ينظر: التاج )شرق(197
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 .1/438( المجاوز هو المتعد ي، ويسمى المتعد ي مجاوزاً؛ لمجاوزته الفاعل إلى المفعول به ، وينظر: شرح الأشموني (198
( في المحرر الوجيز )الفعل متجاوزاً أو غير متجاوز بلفظ واحد كرجع ...إلخ(، وما في الأصل مثله في البحر المحيط، (199

 .9/446ابن عطية بوساطة البحر المحيط. وينظر: الدر المصون فالظاهر أن المؤلف نقل كلام 
 .4/609( ينظر: المحرر الوجيز (200
 .7/152، والأعلام 1/280هـ(. تنظر ترجمته في بغية الوعاة 745( هو أثير الدين محمد بن يوسف الأندلسي ت)(201
 .7/423( ينظر: البحر المحيط (202
 يعتقه...إلخ(.( عبارة القاموس )عتقه بفيه (203
 ( أي: وعَتََق الماَل.(204
، والتاج 2/392، والمصباح المنير 10/237، واللسان )عتق(1/142، وينظر: تهذيب اللغة 907( القاموس )عتق( (205

 .26/123)عتق( 
: )قال ابن دريد: غيهَق الظلامُ عينَه: إذا أضعَف 26/267. قال الزبيدي في التاج )غهق( 916( القاموس )غهق( (206

، وغيهقت عينُه:  ه في الجمهرة: غيهَق الظلامُ: اشتد َّ بصرَه، فغيهقْت عينُه أي ضعُفت، هكذا نقله الصاغان ي عنه، ونص ُّ
 ضعُف بصرُها، فتأمل ذلك( .

)غيهَق الظلامُ عينَه: إذا أضعَف بصرَه، وغيهقْت عينُه: إذا ضعف  2/960قلت: الموجود في المطبوع من الجمهرة )غقه( 
 نصه كما ذكر الصاغاني. بصرُه(. ف

، وغيهقْت عينُه: ضعُف بصرُها(. ينظر: المحكم  ، واللسان 4/115وورد النص في عدة مصادر بلفظ )غيهَق الظلامُ: اشتد َّ
 .10/295)غهق( 

 ( عبارة القاموس )...بضمهما، ومَهْلـَكة وتَهْلـَكة مثلثتي ...إلخ(. (207
)مهلـكة( كذا في النسخ، والصواب: مَهْلَكاً، كما نص الصحاح والعباب، وتَهْلـكة،  قال الزبيدي معلقاً على قوله )مهلـكة(: ))....

هْلـكة  فنُقل عن اليزيدي أنه من نوادر  -بضم  اللام–مثلثتي اللام، واقتصر الجوهري على تثليث لام مَهْلك، وأما الت َّ
 .27/400المصادر، وليست مما يجري على القياس((، التاج )هلك( 

 .2/639وأما اللام فمثلثة ...إلخ(( ، المصباح المنير )هلك(  -بفتح الميم -من باب ضرَب –))هَلََك هَلْكاً  قال الفيومي:
، 10/504، واللسان )هلك(4/1616، والصحاح )هلك( 2/210، وينظر: الخصائص 958( القاموس )هلك( (208

 .401و 27/400، والتاج )هلك( 2/639والمصباح المنير 
 وَف.( أي: وجأَل الص(209
 ( أي: وجأَل الصوُف: إذا اجتمَع.(210
 .28/173، والتاج )جأل( 11/96، وينظر: اللسان 974( القاموس )جأل( (211
له إليه.(212  ( أي: وَحو َّ
 ( أي: حِّوَل.(213
يل.(214  ( أي: َحوِّ
َل الشيءُ.(215  ( أي: وَحو َّ
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للسان )حول( ، وا3/1635، وشمس العلوم 4/1681، وينظر: الصحاح )حول( 989( القاموس )حول( (216

 .28/370، والتاج )حول( 1/157، والمصباح المنير 11/186
 ( أي: وخلل  العصيرُ.(217
 .11/211، واللسان )خلل( 6/301، وتهذيب اللغة 4/139( ينظر: العين )خلل( (218
َل الخمرَ.(219  ( أي: وخل َّ
 .28/423، والتاج )خلل( 1/180، وينظر: المصباح المنير 994( القاموس )خلل( (220
( في القاموس )وشوالاً(، وذكر الزبيدي أنه في نسخة )شولاناً( كما ذكره الطرابزوني في كتيبه هذا، وذكر الزبيدي أيضاً (221

 29/300أن )شوالاً( التي في القاموس خطأ، ينظر: التاج )شول( 
، 11/374( ، واللسان )شول2/218، والأفعال لابن القطاع 8/121، وينظر: المحكم 1021( القاموس )شول( (222

 .29/300، والتاج )شول( 1/328والمصباح المنير 
يادة من القاموس.(223  ( ما بين المعقوفتين ز
 .32/329، وينظر: التاج )زمم( 1118( القاموس )زمم( (224
مَ ثوبَه.(225 َلَد َّ  ( أي: ت
 .33/414، والتاج )لدم( 12/539، واللسان )لدم(5/2028، وينظر: الصحاح 1157( القاموس )لدم( (226
مَ عليه.(227  ( أي: وتَهَش َّ
 .34/101، والتاج )هشم( 12/611، وينظر: اللسان)هشم( 1170( القاموس )هشم( (228
و  1/688، وشمس العلوم 5/2083، والصحاح)بين( 15/356، وينظر: تهذيب اللغة 1182( القاموس )بين( (229

 .34/306، والتاج )بين(  691و  689
 .2/450، والأفعال لابن القطاع 6/2175، والصحاح )فتن( 14/213، وتهذيب اللغة 1/640( ينظر: جمهرة اللغة (230
م ومُكْرَم، ينظر: التاج )فتن( (231  .35/494( مفتن كمُعَظ َّ
 .35/494( أي في اللازم والمتعدي ، ينظر: التاج )فتن( (232
، واللسان 8/5089العلوم ، وشمس 2/188، وديوان لأدب 455، وينظر: أدب الكاتب 1221( القاموس )فتن( (233

 .35/494، والتاج )فتن( 13/318)فتن(
( هكذا في الأصل، وعبارة القاموس )...كود نه وات دنه...( ولم تذكر كلمة )الجلد( فيه، وشرح الزبيدي العبارة قائلاً : (234

...(، الت  .36/244اج )ودن( )...كود نه توديناً، وات دنه، على افْتَعَله كذلك، فات دن هو إذا انتقع وابتل َّ
، والتاج )ودن( 13/444( لعله يريد: و وَدَنَ الجلدَ أي دفنه تحت الثرى ليلينَ، كما ورد في المعجمات ينظر: اللسان (235

36/243. 
يادة من القاموس.(236  ( ما بين المعقوفتين ز
َل َّهُ ونقعه، ينظر: الص(237 دنَ الشيءُ أي: ابتل َّ وانتقع، وات دنه أي: ب ، والمعجم الوسيط )ودن( 6/2213حاح ( يقال: ات َّ

2/1022. 
 .36/243، والتاج )ودن( 11/7115، وينظر: شمس العلوم 1237( القاموس )ودن( (238
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 ( أي: وَأبْلَى فلاناً.(239
 ( في القاموس )الرجل( بدل )فلاناً( .(240
 .37/208، وينظر: التاج )بلي( 1264( القاموس )بلي( (241
في نسبة هذه  -أي الفيروز آبادي صاحب القاموس–له )ينفوه( : ))والعجب من المصنف ( قال الزبيدي معلقاً على قو(242

مع أن ابن سيده في المحكم صر ح به فقال: ونَفَوْتُه لغة في نَفَيْتُه، وصاحب  -أي إلى أبي حيان–إليه  -أي ينفوه–اللغة 
 . 40/121الارتشاف إنما نقله عنه لتقدمه عليه...(( التاج )نفي( 

، في مادة )نفي(، ونص ُّ المحكم موجود في اللسان في مادة )نفي( 10/495لم أجد كلام ابن سيده في المحكم المطبوع قلت: 
15/336. 

 ( ذكر الزبيدي في التاج أنه كلام أبي حيان في الارتشاف، ولم أجد قول أبي حيان في ارتشاف الضرب المطبوع.(243
، والصحاح 2/213، والخصائص 4/86، وديوان الأدب 455، وينظر: أدب الكاتب 1340(القاموس )نفي( (244

، 2/207، والمزهر 2/619، والمصباح المنير 317ومختار الصحاح  10/7602، وشمس العلوم 6/2513)نفي( 
 .40/116والتاج )نفي( 

النمط من  فقد جمع كثيراً من هذا -رحمه الل   ه–اللازمة، للدكتور هاشم طه شلاش –( ينظر: معجم الأفعال المتعدية (245
 الأفعال.

 
 مسرد مصادر الدراسة والتحقيق ومراجعهما

 
، مصر ، 1"ابن السكيت ، يعقوب بن إسحاق ، إصلاح المنطق ، تح: أحمد شاكر، وعبد السلام هارون ، ط •

 .1987دار المعارف ، 
 .1983، عالم الـكتب ، 1ابن القطاع ، علي بن جعفر ، الأفعال ، ط •
 ، الخصائص ، تح: محمد علي النجار، بيروت ، عالم الـكتب .ابن جني ، أبو الفتح عثمان  •
، بيروت ، دار الـكتب العلمية ، 1ابن حزم ، علي بن أحمد ، جمهرة أنساب العرب ، تح: لجنة من العلماء ، ط •

1983. 
، بيروت ، دار العلم للملايين ، 1ابن دريد ، محمد بن الحسن ، جمهرة اللغة ، تح: رمزي منير بعلبكي ، ط •

1987. 
 ابن سيده ، علي بن إسماعيل  •

.2000، بيروت ، دار الـكتب  العلمية ،  1المحكم والمحيط الأعظم ، تح: عبد الحميد هنداوي ، ط -  
براهيم جفال ، ط - .1996، دار إحياء التراث العربي ، 1المخصص ، تح: خليل إ  

،  1زيز، تح: عبد السلام عبد الشافي ، طابن عطية ، عبد الحق بن غالب ، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب الع •
 .1993بيروت ، دار الـكتب العلمية ، 

 ابن فارس ، أحمد بن فارس •
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 .1986، مؤسسة الرسالة ،  2مجمل اللغة ، تح: زهير عبد المحسن سلطان ، ط -
 .1979مقاييس اللغة ، تح: عبد السلام محمد بن هارون، دار الفكر،  -
 أدب الكاتب )أو أدب الكت اب( ،  تح: د.محمد الدالي، مؤسسة الرسالة.ابن قتيبة ، عبدالله بن مسلم ،  •
، دار هجر ، 1ابن كثير ، إسماعيل بن عمر ، البداية والنهاية ، تح: د. عبد الل   ه بن عبد المحسن التركي ، ط •

2003. 
 ابن مالك ، محمد بن عبدالله •

 .1990هجر للطباعة ،  ،1شرح التسهيل ، تح: د. عبد الرحمن السيد، ود. محمد بدوي ، ط -
، جامعة أم القرى ، مركز البحث العلمي وإحياء  1شرح الكافية الشافية ، تح: عبد المنعم أحمد هريدي، ط -

 التراث الإسلامي .
 هـ.1414، بيروت ، دار صادر ،  3ابن منظور ، محمد بن مكرم ، لسان العرب ، ط •
ية ، ابن هشام ، عبدالله بن يوسف ، شرح شذور الذهب في مع • رفة كلام العرب ، تح: عبد الغني الدقر، سور

يع .  الشركة المتحدة للتوز
، بيروت ، دار الـكتب العلمية ، 1ابن يعيش ، يعيش بن علي ، شرح المفصل ، تح: د. إميل بديع يعقوب ، ط •

2001. 
لندن ،  –الحياة  إجازات الطرابزوني المدني في مكة والمدينة، د. محمود السيد الدغيم، مقال منشور في جريدة •

 . 2009أيلول )سبتمبر(  /16-هـ 1430الأحد من شهر رمضان 
، بيروت ، دار إحياء التراث العربي 1الأزهري ، محمد بن أحمد ، تهذيب اللغة ، تح: محمد عوض مرعب ، ط •

 ،2001. 
 .1998علمية ، ، بيروت ، دار الـكتب ال 1الأشموني ، علي بن محمد ، شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، ط •
 أبو حيان محمد بن يوسف  الأندلسي ، •

.1998، القاهرة ، مكتبة الخانجي ،  1ارتشاف الضرب من لسان العرب، تح: د. رجب عثمان محمد ، ط -  
.2001، بيروت  ، دار الـكتب العلمية ،  1البحر المحيط ، تح: عادل عبد الموجود ، وآخرين ، ط -  

 ، دمشق ، دار القلم.1التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل ، تح: د.حسن هنداوي ، ط  •
   .البغدادي ، إسماعيل بن محمد أمين ، هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين ، بيروت ، دار إحياء التراث •
، بيروت  4مد عبد الغفور عطار، طالجوهري ، إسماعيل بن حماد ، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ، تح: أح •

 .1987، دار العلم للملايين ، 
، بيروت ،  مؤسسة  1الحريري ، القاسم بن علي ، درة الغواص في أوهام الخواص، تح: عرفات مطرجي ، ط •

 .1998الـكتب الثقافية ، 
 ياض ، مكتبة الرشد.الحملاوي ، أحمد بن محمد ، شذا العرف في فن الصرف ، تح : نصر الل   ه عبد الرحمن ، بالر  •
الحميري ، نشوان بن سعيد ، شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم ، تح: د. حسين بن عبد الل   ه العمري،  •

 .1999، بيروت ، دار الفكر المعاصر ، دمشق ، دار الفكر ، 1وآخرين ، ط
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 ، إصداره مركز الملك فيصل. -فهرس مخطوطات -خزانة التراث •
د ، الشيخ محمد الطرابزوني المدني في رحلته إلى الشام ومصر ، مقال منشور في جريدة الدغيم ، محمود السي •

 .21هـ، الصفحة 9/4/1430-م 9/4/2009، تاريخ النشر 16954الحياة، رقم العدد 
م( 1786هـ/1200الدغيم ، محمود السيد ، الشيخ محمد بن محمود بن صالح بن حسن الطربزوني المدني )ت  •

وطة والمطبوعة المعروفة والمجهولة ، محاضرة في مكتبة السليمانية في إستانبول، منشورة على الموقع ومؤلفاته المخط
 الرسمي للدكتور محمود السيد الدغيم.

الدغيم ، محمود السيد ، وأوغلي ، محمود سيد ، فهرس المخطوطات العربية والتركية والفارسية في المكتبة  •
 .2010سقيفة الصفا العلمية بجدة ، السليمانية ، السعودية ، صدر عن 

الدغيم، د. محمود السيد ، مؤلفات حسن )كذا في الأصل( الطرابزوني المطبوعة والمخطوطة ، مقال منشور في  •
 .17هـ، الصفحة 17/9/1430 -7/9/2009، تاريخ النشر 16957جريدة الحياة، رقم العدد 

 الذهبي ، محمد بن أحمد  •
 .2003، دار الغرب الإسلامي ، 1هير والأعلام، تح: د. بشار عواد، طتاريخ الإسلام ووفيات المشا -
 .1985، مؤسسة الرسالة ،  3سير أعلام النبلاء ، تح: مجموعة من المحققين ، ط -
ية ،  5الرازي ، محمد بن أبي بكر ، مختار الصحاح ، تح: يوسف الشيخ محمد ، ط • ، بيروت ، المكتبة العصر

1999. 
ين ، بيروت ، الرضي الإستراباذي ،  • محمد بن الحسن ، شرح شافية ابن الحاجب ، تح: محمد نور الحسن، وآخر

 . 1975دار الـكتب العلمية ، 
، مكتبة  1ركن الدين الإستراباذي ، حسن بن محمد ، شرح شافية ابن الحاجب تح: د.عبد المقصود محمد ، ط •

 .2004الثقافة الدينية ، 
اق ، تاج العروس من جواهر القاموس ،  تح: مجموعة من المحققين ، دار الزبيدي ، محمد بن محمد بن عبد الرز •

 الهداية .
 .2002، دار العلم للملايين ،  15الزركلي ، خير الدين بن محمود ، الأعلام ، ط •
 .1998بيروت ، دار الـكتب العلمية ،  ،1الزمخشري ، محمود بن عمر ، أساس البلاغة ، تح: محمد باسل ، ط •
أحمد محمد الخراط ، دمشق ،  السمين الحلبي، أحمد بن يوسف ، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ، تح: د. •

 دار القلم .
يه ، عمرو بن عثمان ، الكتاب ،  تح: عبد السلام هارون ، ط •  .1988، القاهرة ، مكتبة الخانجي ،  3سيبو
 السيوطي ، عبد الرحمن بن أبي بكر •

ية.بغية الوعاة في طب - براهيم ، بيروت ، المكتبة العصر يين والنحاة ، تح: محمد أبو الفضل إ  قات اللغو
 .1998، بيروت ، دار الـكتب العلمية ،  1المزهر في علوم اللغة وأنواعها ، تح: فؤاد علي منصور، ط -
 همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ، تح: عبد الحميد هنداوي ، مصر ، المكتبة التوفيقية. -
 .2000، مكتبة لبنان ناشرون ، 1اللازمة ، ط –هاشم طه شلاش ، معجم الأفعال المتعدية  شلاش ، •
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براهيم ، قضايا التعدي واللزوم في الدرس النحوي ، ط •  .1987 ،، مكتبة الخانجي 1الشمسان ، أبو أوس إ
بيروت ،  داد ،الصغاني ، محمد بن الحسن ، الأضداد ، تح: أوغست هفنر، طبع ذيلاً مع ثلاثة كتب في الأض •

 دار الـكتب العلمية .
 هـ.1387، بيروت ،  دار التراث ،  2الطبري ، محمد بن جرير ، تاريخ الرسل والملوك ، ط •
 مصر ، دار المعارف .15عباس حسن ، النحو الوافي ، ط •
 . 1962العزاوي ، عباس ، تاريخ الأدب العربي في العراق ، المجمع العلمي العراقي ،  •
ية ، 28صطفى بن محمد ، جامع الدروس العربية ، طالغلاييني ، م •  .1993، بيروت ، المكتبة العصر
براهيم ، ديوان الأدب، تح: د. أحمد مختار عمر، القاهرة ،  مؤسسة الشعب ،   •  .2003الفارابي ، إسحاق بن إ
براهيم السامرائي ، د •  ار ومكتبة الهلال.الفراهيدي ، الخليل بن أحمد ، العين ، تح: د. مهدي المخزومي، ود. إ
،  8الفيروز آبادي ، محمد بن يعقوب ، القاموس المحيط ، تح: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة ، ط •

 ،2005بيروت ، مؤسسة الرسالة ، 
 الفيومي ، أحمد بن محمد ، المصباح المنير في غريب الشرح الـكبير ، بيروت ، المكتبة العلمية . •
ية ، 1نباه الرواة على أنباه النحاة ، طالقفطي ، علي بن يوسف ، إ •  هـ.1424، بيروت ، المكتبة العصر
 كحالة ، عمر بن رضا •

.1994، 7بيروت، ط–(، مؤسسة الرسالة 1408معجم قبائل العرب القديمة والحديثة، ) -  
معجم المؤلفين ، بيروت ، دار إحياء التراث العربي . -  

براهيم ، ط المبرد ، محمد بن يزيد ، الكامل في اللغة • ، القاهرة ، دار الفكر  3والأدب ، تح: محمد أبو الفضل إ
 .1997العربي ، 

المطرزي ، ناصر الدين بن عبد السيد ، المغرب في ترتيب المعرب ، تح: محمود فاخوري ، وعبد الحميد مختار،  •
 .1989، حلب ، مكتبة أسامة بن زيد ،  1ط

 في مجمع اللغة العربية بالقاهرة، دار الدعوة. المعجم الوسيط، إعداد: جماعة من المعجميين •
الأضداد ، تح: د. محمد حسين آل ياسين، منشورات مكتبة الفكر  المنشي ، محمد جمال الدين بن بدر الدين ، •

 .1985العربي ، 
 .2004، دمشق ، دار  البشائر ،  1المؤدب ، محمد بن سعيد ، دقائق التصريف، تح: د. حاتم الضامن ، ط •
يكيبيديا(، مقال بعنوان: طرابزون، منشور على الشابكة )الإنترنت(.الموسو •  عة الحرة )و
، 1ناظر الجيش ، محمد بن يوسف ، تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد، تح: د. علي محمد فاخر، وآخرين ، ط •

 هـ .1428القاهرة ، دار السلام ، 
 .2004، دار ابن حزم ،  1لوهاب الجابي ، طالنح اس ، أحمد بن محمد ، عمدة الكتاب ، تح: بسام عبد ا •
، القاهرة ، دار الـكتب والوثائق  1النويري ، أحمد بن عبد الوهاب ، نهاية الأرب في فنون الأدب ، ط •

 هـ."1423القومية ، 
 


