
 3122السنة الثانية  -أبنية الصرف لألفعال الثالثية ودالالتها في الشىقيات                                    العذد الخامس

 
561 

 أبنية الصرف لألفعال الثالثية ودالالتها في الشوقيات
                                 

 د. عادؿ ىادي حمادي العبيدي                                          
 أستاذ مساعد

 جامعة األنبار –كمية اآلداب                                                            
   
تنػػػػػااؿ ىػػػػػذا البحػػػػػث أبنيػػػػػة الدػػػػػرؼ لالعػػػػػاؿ اللشليػػػػػة ادووتيػػػػػا لػػػػػ  ال ػػػػػا يات   اال ػػػػػا يات ىػػػػػا ديػػػػػااف       

  عر لم اعر العرب  الكبير اأمير ال عراء أحمد  ا   .
ا ػػػػػد ركػػػػػز البحػػػػػث عمػػػػػة دووت األلعػػػػػاؿ المجػػػػػردة االمزيػػػػػدة كمػػػػػا بػػػػػيف دووت امعػػػػػان  بعػػػػػض األلعػػػػػاؿ       

كػػػػػػػػذلؾ لمدػػػػػػػػطمل المطااعػػػػػػػػة عنػػػػػػػػد البػػػػػػػػدماء االمحػػػػػػػػدليف ابيّنػػػػػػػػا  راء الملبتػػػػػػػػيف  الشزمػػػػػػػػة االمتعديػػػػػػػػة اعػػػػػػػػرض
 االمنكريف ليذه الظاىرة لضش عف رأينا .

االبحػػػػث كبيػػػػؿ بلماطػػػػة الملػػػػاـ اك ػػػػؼ النبػػػػاب عػػػػف الحبػػػػاوؽ االػػػػد اوؽ التػػػػ  سػػػػيبرزىا ايجمػػػػ   اامضػػػػيا       
 إف  اء اهلل . 

 
Morphological Structure for the intransitive verbs and its semantics in "AL-
Shawqieat" 
                        Dr. Adil Hadi Hammadi Al-Ubaidi  
                                                Assist Prof  
                    College of Arts – Anbar University  
  
      This research talked about the morphology structure for the intransitive verbs 
and its semantics in "Al-Shawqieat" , Al-Shawqieat is a divan , collection of poems 
for the great Arabic poet and a prince of poets "Ahmed Shawqi" . 
      The research focus on the base and bonus verb's semantics , so it shoe the 
semantics and meanings some transitive and intransitive verbs , and mentioned the 
term of "Consent" for the modernists and ancients and we explained who fixed and 
denial opinions for this phenomenon besides our opinion . 
      The research observance to exposure the facts which will presentation it and 
erase its ambiguous .              
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 المقّدمة : 

لمبعػػػػػؿ دووت لرعيػػػػػة لضػػػػػشي عػػػػػف دولتػػػػػو الرويسػػػػػة الدالػػػػػة عمػػػػػة الحػػػػػدث االػػػػػزمف   ايتبػػػػػيف ذلػػػػػؾ لػػػػػ  
الػػػػػ  معػػػػػان  دػػػػػي  الزااوػػػػػد   اكميػػػػػا لػػػػػراع عمػػػػػة مبنػػػػػة البعػػػػػؿ  –لشليػػػػػة ارباعيػػػػػة  –معػػػػػان  الدػػػػػي  المجػػػػػردة 

 ب كؿ عاـ " . ىذا يعن  أف لمبعؿ دولة لرعية كما أف لو دولة رويسة .
دػػػػػاد بالدػػػػػي ة المجػػػػػردة " ىػػػػػ  مػػػػػا كانػػػػػت جميػػػػػي حراليػػػػػا أدػػػػػمية   او يسػػػػػبط منيػػػػػا حػػػػػرؼ لػػػػػ  االمب

تدػػػػػاريؼ الكممػػػػػة ل يػػػػػر عمػػػػػة تدػػػػػريبية "   االمبدػػػػػاد بالدػػػػػي ة المزيػػػػػدة " ىػػػػػ  مػػػػػا زيػػػػػد لييػػػػػا حػػػػػرؼ اا أكلػػػػػر 
 . (ٔ)عمة حراليا األدمية " 

 اؼ جمعػػػػت لػػػػ االزيػػػػادة امػػػػا نا ػػػػوة عػػػػف تكػػػػرار حػػػػرؼ أدػػػػم  نحػػػػا   ىػػػػّذب ... اا نا ػػػػوة عػػػػف حػػػػر 
)سػػػػػػػػالتمانييا(   اىػػػػػػػػذه الحػػػػػػػػراؼ تسػػػػػػػػمة حػػػػػػػػراؼ الزيػػػػػػػػادة   اتػػػػػػػػزداد ألعطػػػػػػػػاء معػػػػػػػػان  جديػػػػػػػػدة اا أل ػػػػػػػػراض 

  ا ػػػػػد ألػػػػػرد سػػػػػيبايو لحػػػػػراؼ الزيػػػػػادة بابػػػػػاي لػػػػػ  كتابػػػػػو  ػػػػػاؿ   " ىػػػػػذا بػػػػػاب دخػػػػػاؿ الزيػػػػػادة لػػػػػ  لعمػػػػػُت  (ٕ)ُأخػػػػػر
ا ػػػػػد تكػػػػػاف داخميػػػػػة بمعنػػػػػة  اىػػػػػذه الحػػػػػراؼ امػػػػػا اف تكػػػػػاف سػػػػػاببة لمجػػػػػذر   اا تكػػػػػاف وحبػػػػػة لػػػػػو   (ٖ)لممعػػػػػان "

 أنيا مبحمة تبي ل  ح ا بنية الكممة  .
 االسؤاؿ الكبير ىنا ىا   ىؿ ىذه المعان  لشبنية أـ لمزااود ؟ 

يجعػػػػػؿ المعنػػػػػة لمحػػػػػرؼ الزاوػػػػػد ايسػػػػػميو ودػػػػػباي و زاوػػػػػداي  األاؿاالحػػػػػؽ أف ىنػػػػػاؾ لػػػػػريبيف مػػػػػف النحػػػػػاة   
مػػػػػف البنػػػػػاء االحػػػػػرؼ الزاوػػػػػد ا ػػػػػترؾ لػػػػػ  الػػػػػادة المعنػػػػػة   االلػػػػػان  يجعمػػػػػُو لمبنػػػػػاء أي لمدػػػػػي ة المزيػػػػػدة   لكػػػػػؿ 
لعػػػشج  األملػػػؿ ػػػاؿ   اىػػػذا لػػػ  رايػػػ  ىػػػا المػػػني   الػػػرأيالجديػػػد   اتػػػابي الػػػدكتار تمػػػاـ حسػػػاف النحػػػاة لػػػ  ىػػػذا 

 الماضاع لسببيف   
طػػػػػابي  إلػػػػػةاننػػػػػا لػػػػػا أسػػػػػندنا ىػػػػػذه المعػػػػػان  الاظيبيػػػػػة الػػػػػة الزااوػػػػػد لخرجنػػػػػا بيػػػػػا عػػػػػف طػػػػػابي الزيػػػػػادة  -ٔ

 .اإللداؽ .....
اف اسػػػػتخشص الزاوػػػػد اعزلػػػػو عػػػػف الكممػػػػة اف كػػػػاف مببػػػػاو ي لػػػػ  السػػػػيف االتػػػػاء ... لمػػػػيس مببػػػػاوي لػػػػ   -ٕ

عنادػػػػػػػػػػػر اخػػػػػػػػػػػرذ كالتضػػػػػػػػػػػعيؼ االتكػػػػػػػػػػػرار الػػػػػػػػػػػذي يدػػػػػػػػػػػعب معػػػػػػػػػػػو نسػػػػػػػػػػػبة الزيػػػػػػػػػػػادة الػػػػػػػػػػػة أحػػػػػػػػػػػد 
 .(ٗ)المكرريف.."

 

                              
 .  ٖٓالدرؼ الكال     (ٔ)
 .  ٘ٚ – ٗٚينظر   الدرؼ    (ٕ)
 .  ٛٙ/  ٗكتاب سيبايو    (ٖ)
 . ٔٙٔكتاب سيبايو  (ٗ)
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 -الػػػػػػػة اّف حػػػػػػػراؼ الزيػػػػػػػادة التػػػػػػػ  تمحػػػػػػػؽ اولعػػػػػػػاؿ ىػػػػػػػ  مارليمػػػػػػػات     (ٔ)اذىػػػػػػػب بعػػػػػػػض البػػػػػػػاحليف
و تعبػػػػػر لبػػػػػط عػػػػػف معنػػػػػة عبمػػػػػ  بػػػػػؿ عػػػػػف ما ػػػػػؼ اجػػػػػدان  ا اجيػػػػػة نظػػػػػر ايضػػػػػا  –ة دوليػػػػػة احػػػػػدات دػػػػػاتي

 ( معنة الم بة   ال  تباعؿ التدني ... . ؿَ ع  بَ ... لانت تجد ل  دي ة ) تَ 
االػػػػذي يبػػػػدا لػػػػ  اّف البدػػػػؿ بػػػػيف البنػػػػاء اا الدػػػػي ة ابػػػػيف حػػػػراؼ الزيػػػػادة مػػػػي ببيػػػػاف المعنػػػػة المػػػػراد 

 تحبيبُو اوسّيما أّف المعنة المراد جاء منيما و مف ااحد منيما .  منيا ل  احداىما   أمٌر يدعب 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              
عمماء اوداات ال ربياف اتمّببو الباحلاف العرب احبيبتو ى  الساابؽ    مدطمل  ير عرب    استعممو

 –االمااحؽ االح ا مف العشمات المميزة بيف المعان  االدووت   كاأللؼ االشـ لمتعريؼ   األؼ التلنية   
مات( ىا عمـ ل    كتبا   ا ااا الجماعة ل  يكتباف   االياء ل  تكتبيف   العؿ انسب مكاف )لممارلي –الباعؿ 

 الدرؼ   ألنيا تدخؿ ل  بنية الكممات االدي  الدرلية .
 .   ٖٓٔىا الدكتار  كري عباد ل  كتابو الم ة ااوبداع /  (ٔ)

 مباحث . دالالتها في الشوقيات وفيه ثالثةأبنية الصرف لألفعال الثالثية و 
 : أبنية األفعال المجردة األولالمبحث 

 المبحث الثاني : أبنية األفعال المزيدة بحرف
 مزيدة بحرفين أو اكثرالمبحث الثالث : أبنية األفعال ال
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 المبحث األول 
 أبنية األفعال المجردة

 أاوي   َلَعَؿ   
 لػػػػػػ   ػػػػػػاؿ الرضػػػػػػ   " اعمػػػػػػـ أّف بػػػػػػاب لَعػػػػػػؿ لخبتػػػػػػو لػػػػػػـ يخػػػػػػتص بمعنػػػػػػة مػػػػػػف المعػػػػػػان    بػػػػػػؿ اسػػػػػػتعمؿ

امػػػػػي ىػػػػػذا لبػػػػػد عػػػػػد البػػػػػاحلاف عػػػػػدة  (ٔ)اسػػػػػتعمالو ااتسػػػػػي التدػػػػػرؼ ليػػػػػو "  رَ لُػػػػػألف المبػػػػػظ إذا خػػػػػّؼ كَ  ؛جميعيػػػػػا 
 معافٍ  ليذا البناء . 

 منيا   
 لملاؿ اإلعطاء  اؿ  ا     (ٕ)" اإلعطاء االمني "  -ٔ

 (ٖ)نمتِ  ل  ما نمُت مف مظيرىا       امنحتِ  الخمد ذكرا ي ا نبا            
 منحتِ    أي أعطيت . ا ملاؿ المني  الو  

  (ٗ)ه اىممُت بجيدؾ أ ركو           لابة ااستكبر أديد              
 أبة   أي مني 

 
 املاليما  الو    (٘)" الجمي االتبريؽ "  -ٕ

 انبرَف مف حاؿ ابيف حباوم        كالسرب دادؼ ل  الرااح كمينا      
ـّ أعدتو لػرضينا          (ٙ)لجمعتيّف إلة الحديث بدأتػو        ل ضبّف ل

 
 لملاؿ اوستبرار  الو   (ٚ)" اوستبرار االسير "  -ٖ

 لمـ أزؿ حتة اطمانػ          ف جا يػػا ا ّرت ِ 
 (ٛ)أتيتيا ب ربػػة            اجوتيا بكسرة ِ 

 امعنة  ّرت   أي استبّرت اسكنت . املاؿ السير  الو   
  (ٔ)اكّمما مّر ىناؾ اىنا        يديل بالناس أنا أنا أنا                

                              
 .  ٖ٘/  ٔ رح  الية ابف الحاجب    - (ٔ)
 .  ٕٚٛأ ساـ الكشـ العرب     - (ٕ)
 .  ٖ٘/  ٕال ا يات    - (ٖ)
 .   ٜ٘/  ٕالمددر نبسو    - (ٗ)
 .  ٕٚٛأ ساـ الكشـ العرب     - (٘)
  ٓٛ/  ٕال ا يات    - (ٙ)
 .  ٙٔعمدة الدرؼ    - (ٚ)
 .  ٕٜٖ/  ٕال ا يات    - (ٛ)
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 لو  املالو  ا  (ٕ)" اإليذاء "  -ٗ

  (ٖ)اأىجركـ لييجرن  ر ادي       ايضاين  الظشـ أسة اكربا              
 يضاين    مف ضاذ أي ضعؼ .

 لانياي   ) َلِعَؿ (    
سػػػػػػػِبـ ا مػػػػػػػػِرض   احػػػػػػػػِزف ا لػػػػػػػػِرح . ك   ىػػػػػػػذا البنػػػػػػػػاء " ممػػػػػػػػا يكلػػػػػػػػر ليػػػػػػػو العمػػػػػػػػؿ ااإلحػػػػػػػػزاف ااألضػػػػػػػػداد 

تحػػػػدث عػػػػف لِعػػػػؿ   " ىػػػػذا بػػػػاب مػػػػا جػػػػاء مػػػػف األدااء اتجػػػػ ء األلػػػػااف االعيػػػػاب عميػػػػو " .  ػػػػاؿ سػػػػيبايو عنػػػػدما 
  لػػػػػػـ يػػػػػػذكر الحػػػػػػزف االبػػػػػػرح   االجػػػػػػاع  (ٗ)عمػػػػػػة ملػػػػػػاؿ اِجػػػػػػي ياَجػػػػػػي اجعػػػػػػاي اىػػػػػػا اجػػػػػػٌي   لتبػػػػػػارب المعػػػػػػان  " 

 . (٘)االعطش 
اذىػػػػب أبػػػػا حيػػػػاف األندلسػػػػ  الػػػػة أف لػػػػزاـ لِعػػػػؿ أكلػػػػر مػػػػف تعديتػػػػو   الػػػػذلؾ  مػػػػب لػػػػ  النعػػػػات الشزمػػػػة 

 . (ٙ)كعِم  امِرض الِرح ..." 
اىػػػػػػذا يعنػػػػػػ  اّف دولػػػػػػػة ىػػػػػػذا البنػػػػػػػاء عمػػػػػػة الدػػػػػػػبات الشزمػػػػػػة تعنػػػػػػ   ػػػػػػػاة ىػػػػػػذه الدػػػػػػػبات الباتيػػػػػػا لػػػػػػػ  

البػػػػاحليف الػػػػة اّف مػػػػا يػػػػات  عمػػػػة َلِعػػػػؿ نحػػػػا دػػػػِ ر ا عػػػػِرج ا كِحػػػػؿ ا عػػػػِار بعػػػػض المادػػػػاؼ   ا ػػػػد ذىػػػػب 
الػػػػيس ممػػػػا يبيػػػػد الدػػػػبات   لػػػػالمراد مػػػػف ذلػػػػؾ األخبػػػػار عػػػػف لبػػػػات الدػػػػبة ليمػػػػا أسػػػػندت إليػػػػو مػػػػف األسػػػػماء   

. " ألف المػػػػزـا االلبػػػػات يجعػػػػؿ الدولػػػػة الزمنيػػػػة لػػػػ  حكػػػػـ مػػػػا   (ٚ)لػػػػ  ذلػػػػؾ مػػػػا يػػػػدؿ عمػػػػة  ػػػػ ء مػػػػف الزمػػػػاف " 
 . (ٛ)و يحتاج إليو " 

 ا د جاءت ىذه الدي ة )َلِعَؿ( ل  ا عار أحمد  ا   بمعاٍف مختمبة منيا   
ـّ أعدتو لرضينا   (ٜ)لجمعتيّف إلة الحديث بدأتو         ل ضبَف ل

 ِضب(  ا )رِض  ( مف األضداد .لػ) 
 ا الو   
  (ٔ)لِبػمؽ الركاب مف بكاويا        ابينما البتاة ل  عناويا         

                                                                                                 
 .  ٜٖٛ/  ٕالمددر نبسو    - (ٔ)
 .  ٙٔعمدة الدرؼ    - (ٕ)
 .  ٔ٘/  ٕال ا يات    - (ٖ)
 .  ٚٔ/  ٗكتاب سيبايو    - (ٗ)
 .  ٜٔ – ٚٔ/  ٗينظر   المددر نبسو    - (٘)
 . ٚٚ/  ٔارت اؼ الضرب   - (ٙ)
 .  ٖٓالبعؿ زمانو اابنيتو    - (ٚ)
 .  ٕٚنحا البعؿ    - (ٛ)
 .  ٓٛ/  ٕال ا يات    - (ٜ)



 3122السنة الثانية  -أبنية الصرف لألفعال الثالثية ودالالتها في الشىقيات                                    العذد الخامس

 
511 

 . (ٕ) ِمؽ ىنا بمنزلة المرض ألّنو داء   كما جِعؿ الحزف داء 
 ا الو   
 . (ٖ)مف كّؿ زىراء ل  إ را يا ضِحكت      لّباتيا عف  بيو الدّر ِمف لييا       
 ِحؾ(   ل  معنة لِرح .لػ)ض

 
 لاللاي   لُعَؿ  

" إف لُعػػػػػػؿ لػػػػػػ  األ مػػػػػػب لم راوػػػػػػز   أي   األادػػػػػػاؼ المخما ػػػػػػة كالحسػػػػػػف االبػػػػػػبل .... االكبػػػػػػر االدػػػػػػ ر 
أي انػػػػػو "  (ٗ)... ا ػػػػػد يجػػػػػري  يػػػػػر ال ريػػػػػزة مجراىػػػػػا إذا كػػػػػاف لػػػػػو لبػػػػػث امكػػػػػث   نحػػػػػا   حمُػػػػػـ ا بػػػػػُرع ا كػػػػػُرـ " 

 ػػػػاؿ سػػػػيبايو   " ىػػػػذا  (٘). أا كمطبػػػػاع نحػػػػا   خطُػػػػب ا لبُػػػػو " يػػػػات  لمعنػػػػة مطبػػػػاع عميػػػػو ممػػػػف ىػػػػا  ػػػػاوـ ...
لػػػػـ اضػػػػحو لبػػػػاؿ  " اّمػػػػا مػػػػا كػػػػاف حسػػػػناي أا  بحػػػػاي لانػػػػو ممػػػػا  (ٙ)بػػػػاب لػػػػ  الخدػػػػاؿ التػػػػ  تكػػػػاف لػػػػ  األ ػػػػياء " 

 يبنة لعمو عمة لُعؿ يبُعؿ " 
 .(ٚ)اىذا البناء يات   ياسا ي لمعنة الديرارة الادبية   نحا  سُيؿ أي دار     سيش ي 

 
االػػػػػزمف ليػػػػػو يكػػػػػاف عمػػػػػة جانػػػػػب مػػػػػف الضػػػػػعؼ " ألف المػػػػػراد إلبػػػػػات اجػػػػػاد ىػػػػػذه الدػػػػػبات ليمػػػػػا اسػػػػػندت 

 . (ٛ)لاعراب عف الزماف الماض  "  إ ارة ةاليس ىناؾ أي إليو
 

كمػػػػا  ػػػػاؿ ابػػػػف جنػػػػ    " الُعػػػػؿ و يكػػػػاف ابػػػػدا ي او  (ٜ)اا ػػػػترطاا لػػػػ  ألعػػػػاؿ ىػػػػذا البػػػػاب أف تكػػػػاف وزمػػػػة 
اء لػػػػ  كشميػػػػـ لمييػػػػاة التػػػػ  يكػػػػاف عمييػػػػا الباعػػػػؿ و ل ػػػػ ء يبعمػػػػو  دػػػػدا ي ل يػػػػره "  يػػػػر متعػػػػٍد   ألنػػػػو إنمػػػػا جػػػػ

(ٔٓ)  . 
 -امف اوملمة عمة لُعؿ  اؿ  ا    

                                                                                                 
 . ٕٔٗ/  ٕال ا يات   - (ٔ)
 .  ٚٔ/  ٗينظر   كتاب سيبايو    - (ٕ)
 .  ٙٛ/  ٕال ا يات    - (ٖ)
 .  ٘٘/  ٔ رح  الية ابف الحاجب     (ٗ)
 .  ٙٚ/  ٔارت اؼ الضرب     (٘)
 .  ٕٛ/  ٗكتاب سيبايو     (ٙ)
 .  ٕ٘ٔينظر   أازاف البعؿ امعانييا     (ٚ)
 .  ٖٓالبعؿ زمانو اأبنيتو    (ٛ)
 .  ٕٗٔينظر   الدرؼ الاال     (ٜ)
 .  ٜٗالمندؼ    (ٓٔ)
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  (ٔ)كاف رااية األ ااؽ عاد          عمة بدٍء اما كُمؿ الكتاب            
 ما كمؿ الكتاب   أي ما دار الكتاب كامش ي . املؿ  الو أيضا ي  

ذا األمار اسُتدعبت دُعبت          ايياف ما ىّانت مف أمِر              (ٕ)اا 
 دعبت   أي دار دعبا ي . 

 ليذاف البعشف وزماف ا زمنيما مستمٌر و يخص زمناي معيناي بؿ يدّؿ عمة الدااـ .
 

 المبحث الثاني
 داللة الصيغ المزيدة بحرف واحد 
  أاوي   ألْعَؿ   امف دووت ىذه البناء  

إف المعنػػػػػة ال الػػػػػب لػػػػػ  )ألعػػػػػؿ( تعديػػػػػة  ) اىػػػػػا المعنػػػػػة ال الػػػػػب ليػػػػػو    ػػػػػاؿ الرضػػػػػ   " التعديػػػػػة    -ٔ
ذا كػػػػػاف البعػػػػػؿ  ←أي جعػػػػػؿ البعػػػػػؿ الػػػػػشـز متعػػػػػديا   نحػػػػا لَػػػػػِرَح  زيػػػػػٌد    (ٖ)مػػػػا كػػػػػاف لشليػػػػػاي(  ألرحػػػػػت زيػػػػػدا . اا 

ا   َلِيػػػػػـ زيػػػػػد الػػػػػدَرس اللشلػػػػػ  المجػػػػػرد متعػػػػػديا لمبعػػػػػاؿ ااحػػػػػد   دػػػػػار بزيػػػػػادة اليمػػػػػزة متعػػػػػديا لمبعػػػػػاليف   نحػػػػػ
 أليمت زيداي الدرَس ... "  . ←

 إلػػػػػةذا أخبػػػػػرت أف  يػػػػػره دػػػػػيره لاالػػػػػة ىػػػػػذا أ ػػػػػار سػػػػػيبايو ببالػػػػػو   " تبػػػػػاؿ   دخػػػػػَؿ اخػػػػػرَج اجمػػػػػَس   لػػػػػ
  (ٗ)  ء مف ىذا  مت   أخرجو اأدخمو اأجمسو " 

 املاؿ ىذا  اؿ  ا     
  (٘)ا اـ الماء رلبا بجبف كمما أبكيتو           ساؿ العبيؽ بو         

 لػ)أبكة(   متعد إلة مبعاؿ ااحد   ألف ) بكة ( وـز .
 ا الو   
  (ٙ)ادادلاا أذنا د ااَء لينة ي        لاسمعاىا الذي لـ يسمعاا أحدا         

( مضػػػػػػػػارع يُ مِ ْسػػػػػػػػأسػػػػػػػػمي   متعػػػػػػػػد إلػػػػػػػػة مبعػػػػػػػػاليف   ألف ) َسػػػػػػػػِمَي ( متعػػػػػػػػد إلػػػػػػػػة مبعػػػػػػػػاؿ ااحػػػػػػػػد . ا ) يُ 
ضػػػػػػػمير عاوػػػػػػد عمػػػػػػػة  –أي المبعػػػػػػاؿ  –ؿ لػػػػػػو محػػػػػػػذاؼ ألنػػػػػػو مندػػػػػػػاب ببعػػػػػػؿ اىػػػػػػػا )أسػػػػػػمي( لػػػػػػػالمبعاؿ األا 

 الماداؿ ) الذي(   االتبدير   لـ يسمعاه أحدا   االمبعاؿ اللان  )أحدا( . 

                              
 .  ٓ٘/  ٕال ا يات    (ٔ)
 .  ٚٙ/  ٕالمددر نبسو    (ٕ)
 .   ٙٛ/ٔ رح ال الية  (ٖ)
 .  ٘٘/  ٗكتاب سيبايو    (ٗ)
 .  ٛٗ/  ٕال ا يات    (٘)
 .  ٘٘/  ٕالمددر نبسو    (ٙ)
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" الػػػػػػػػدخاؿ لػػػػػػػػ  المكػػػػػػػػاف أا الزمػػػػػػػػاف   كبالنػػػػػػػػا   أ ػػػػػػػػاـ   إذا دخػػػػػػػػؿ ال ػػػػػػػػاـ   اأعػػػػػػػػرؽ   إذا دخػػػػػػػػؿ  -ٕ
 .  (ٔ)ؿ المساء " العراؽ اأدبل إذا دخؿ الدباح   اأمسة إذا دخ

  اؿ  ا    
 (ٕ)مف نجااؾ ل  كمؼ      حتة ليع ؽ نطب  ليؾ إد او   دبلُ مس  اأُ أُ 

لػػػػػ)أمس  ( مضػػػػػارع )أمسػػػػة( ايػػػػػدؿ عمػػػػػة الػػػػدخاؿ لػػػػػ  زمػػػػف المسػػػػػاء   اكػػػػػذلؾ )يدػػػػبل( مػػػػػف )أدػػػػػبل( 
 الػػػػػداؿ عمػػػػػة الػػػػػدخاؿ لػػػػػ  زمػػػػػف الدػػػػػباح   اال ػػػػػاعر ىنػػػػػا اسػػػػػتعمميا لػػػػػ  ىػػػػػذا المعنػػػػػة الييمػػػػػا أيضػػػػػا معنػػػػػة
التكليػػػػػر االتكػػػػػرار أي تكػػػػػرار ىػػػػػذيف البعمػػػػػيف أعنػػػػػ  الػػػػػدخاؿ لػػػػػ  زمنػػػػػ  المسػػػػػاء االدػػػػػباح الػػػػػ   مػػػػػب ال ػػػػػاعر 

 كمؼ ام بة .
 نحا  اؿ  ا     (ٖ)التكلير االمبال ة  -ٖ

 (ٗ)يمد الدجة ل  لاعت  ايزيد        ايبدذء بل  ل  الياذ ايعيد 

ف مػػػػػػف ) أبػػػػػػدأ ا أعػػػػػػاد(  اىمػػػػػػا داوف لال ػػػػػػاىد لػػػػػػ  البعمػػػػػػيف )يبػػػػػػدذء ا يعيػػػػػػد ( اىمػػػػػػا لعػػػػػػشف مضػػػػػػارعا
عمػػػػة التعديػػػػة أيضػػػػا   االسػػػػياؽ يػػػػاح  بكلػػػػرة اإلبػػػػداء ااإلعػػػػادة اتكرارىمػػػػا . كمػػػػا مػػػػر لػػػػ  )أمسػػػػ  ا أدػػػػبل ( 

 ل  البيت السابؽ .
اىػػػػػذه المعػػػػػان  ىػػػػػ  التػػػػػ  ا بػػػػػت عمييػػػػػا لػػػػػ  ال ػػػػػا يات   اىنػػػػػاؾ معػػػػػاف أخػػػػػر يػػػػػدؿ عمييػػػػػا ىػػػػػذا البنػػػػػاء 

 منيا   
ة بنػػػػػاء )أْلَعْمتُػػػػػُو( عمػػػػػة أْف ُتعر َضػػػػػُو ألمػػػػػر نحػػػػػا   َأْ َتْمتُػػػػػُو أي عّرضػػػػػُتُو التعػػػػػريض    اىػػػػػا مػػػػػا جػػػػػاء عمػػػػػ

. ا " الحينانػػػػة االبمػػػػاغ  (٘)لمبتػػػػؿ   ايجػػػػ ء ملػػػػؿ َ َبْرتُػػػػُو اأْ َبرتُػػػػُو   َلَببرتُػػػػُو   دلنتُػػػػُو   اأ برتُػػػػُو   جعمػػػػت لػػػػو  بػػػػراي 
ارة   نحػػػػػا   أتمػػػػػر أي   ا " الدػػػػػير  (ٙ)االبمػػػػػاغ   نحػػػػػا   أحدػػػػػد الػػػػػزرع أي بمػػػػػ  الحدػػػػػاد احػػػػػاف أف يحدػػػػػد"

. ابمعنػػػػػػػة " الػػػػػػػدعاء نحػػػػػػػا   أ ػػػػػػػبيتو أي دعػػػػػػػات لػػػػػػػو  (ٚ)أي دػػػػػػػار ذا تمػػػػػػػر   األمػػػػػػػس أي دػػػػػػػار ذا لمػػػػػػػاس"
 .  (ٜ)  ابمعنة السمب ااإلزالة نحا   أ كيتو أي أزلت  كااه .  (ٛ)بال باء " 

                              
 .  ٕ٘الدرؼ    (ٔ)
 .  ٛٗ/  ٕال ا يات    (ٕ)
 .  ٔٙ  اأازاف البعؿ امعانييا    ٖٛ/ ٔينظر   ارت اؼ الضرب    (ٖ)
 .  ٙ٘/ ٕال ا يات    (ٗ)
 .   ٜ٘/ٗينظر   كتاب سيبايو    (٘)
 . ٗٔىة الطرؼ   نز  (ٙ)
 .  ٓ٘ٔ  اينظر   دولة الماادؽ التدريبية    ٕٛٔالدرؼ الاال     (ٚ)
 .  ٜٙأازاف البعؿ امعانييا    (ٛ)
 .  ٚٙ/  ٔينظر    رح  الية ابف الحاجب    (ٜ)
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 لانياي   لّعؿ   
 امف دووت ىذا البناء   

ذا كػػػػػاف البعػػػػػؿ  ←ا   نحػػػػػا   لػػػػػرح زيػػػػػد" التعديػػػػػة   أي جعػػػػػؿ البعػػػػػؿ الػػػػػشـز متعػػػػػدي -ٔ لّرحػػػػػت زيػػػػػدا   اا 
 ←اللشلػػػػ  المجػػػػرد متعػػػػديا لمبعػػػػاؿ ااحػػػػد دػػػػار بتضػػػػعيؼ عينػػػػو متعػػػػديا لمبعػػػػاليف   نحػػػػا   ليػػػػـ زيػػػػد الػػػػدرس

 لّيمت زيداي الدرَس   أما ما كاف متعديا إلة مبعاليف   لمـ تسمي تعديتو إلة لشلة بتضعيؼ عينو " . 
  اؿ أحمد  ا     

 (ٔ)يجّمؿ بالتااضي لضَمو      َيِبْف لضُمو عنو اَيْعَطؿ مف البخر امف لـ 

 ( وـز .ؿَ مُ يجّمؿ مف ) جّمؿ( متعد الة مبعاؿ بو ااحد ألف اللشل  )جَ 
الػػػػػػدعاء لم ػػػػػػ ء نحػػػػػػا   سػػػػػػّبيتو . أي    مػػػػػػت سػػػػػػباؾ اهلل   أا عميػػػػػػو نحػػػػػػا   جّدعتػػػػػػو   أي  دعػػػػػػات  -ٕ

 . (ٕ)عميو بالجدع 
  اؿ أحمد  ا     

 (ٖ)ناؾ جباُه مر ده      ابكاه ارّحػػـ عاُده ُمضْ 

 أي  اؿ زااره   رحمو اهلل   أا دعاا لو بالرحمة . 
 
" اختدػػػػػػػار حكايػػػػػػػة ال ػػػػػػػ ء   كيمّػػػػػػػػؿ ا سػػػػػػػّبل الّبػػػػػػػة اأّمػػػػػػػف   اذا  ػػػػػػػاؿ   و الػػػػػػػو او اهلل  اسػػػػػػػبحاف  -ٖ

 . (ٗ)اهلل   البيؾ ا  ميف " 
 امنو  الو  

 (٘)نذ ليمتيف لـ أسّبل لبد عييت بالطاذ المبرح         ام
 أسبل مف )سبل(   الـ أسبل أي لـ أ ؿ سبحاف اهلل . 

 
 ملؿ  اؿ  ا      (ٙ)" بمعنة جعؿ "  -ٗ

                              
 .  ٘ٙ/  ٕال ا يات    (ٔ)
 .  ٗٛ/  ٔ  اأرت اؼ الضرب    ٛ٘/  ٗينظر   كتاب سيبايو    (ٕ)
 .  ٜ٘/  ٕ   ال ا يات (ٖ)
 .  ٓ٘ ذا العرؼ    (ٗ)
 .  ٕٗٗ/  ٕال ا يات    (٘)
 .  ٜٚاازاف البعؿ امعانييا    (ٙ)
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 (ٔ)سبب لرضاؾ أمّيده       ما باؿ الخدر يّعبده 
أميّػػػػػده لعػػػػػؿ مضػػػػػارع مػػػػػف )َميّػػػػػد(. أي جعمتػػػػػو مميػػػػػدا   ايعبّػػػػػده أي جعمػػػػػو معبّػػػػػداي . اىنػػػػػاؾ معػػػػػاٍف أخػػػػػر 

تكليػػػػػػر الػػػػػػذي ىػػػػػػا األ مػػػػػػب لػػػػػػ  ىػػػػػػذه الدػػػػػػي ة   نحػػػػػػا  ّمبػػػػػػت األبػػػػػػااب   اىػػػػػػذا لػػػػػػ  المتعػػػػػػدي     منيػػػػػػا   ال
 . (ٕ)اطّاؼ   اجّاؿ ل  الشـز 

لالنحػػػػػػاة أرجعػػػػػػاا  التكريػػػػػػر الاا ػػػػػػي لػػػػػػ  الدػػػػػػي ة إلػػػػػػة تكريػػػػػػر لػػػػػػ  البعػػػػػػؿ ... لبػػػػػػاة المبػػػػػػظ تسػػػػػػتعمؿ لبػػػػػػاة 
 المعنة  "  . 

ملػػػػؿ   َجّيمػػػػت لشنػػػػا  أي نسػػػػبتو إلػػػػة  امػػػػف معانييػػػػا أيضػػػػا نسػػػػبة المبعػػػػاؿ بػػػػو إلػػػػة دػػػػبة مػػػػف الدػػػػبات
  اتػػػػػػػػات  لمدػػػػػػػػيرارة ملػػػػػػػػؿ   رّاض المكػػػػػػػػاف . أي دػػػػػػػػار  (ٖ)الجيػػػػػػػػؿ   اكّذبتػػػػػػػػو أي   نسػػػػػػػػبتو إلػػػػػػػػة الكػػػػػػػػذب 

 "  (ٗ)راضا 
ا " لمسػػػػػػير االتاجػػػػػػو   نحػػػػػػا   ىجػػػػػػر  (٘)المسػػػػػػمب ااإلزالػػػػػػة   نحػػػػػػا    ّ ػػػػػػر الباكيػػػػػػة   أي أزاؿ    ػػػػػػرتيا "

 .(ٙ)تاجو نحا ال رؽ " ىجر الرجؿ أي سار ل  الياجرة   اّ رؽ أي 
 لاللاي   َلاَعَؿ  

امػػػػػف دووتيػػػػػا " الم ػػػػػاركة اا المباعمػػػػػة اىػػػػػذا يعنػػػػػ  اف الباعػػػػػؿ االمبعػػػػػاؿ ا ػػػػػتركا لػػػػػ  الحػػػػػدث    -ٔ
كػػػػػاف تبػػػػػاؿ   مػػػػػا  ػػػػػيت  دػػػػػػديب    لالدػػػػػديؽ مبعػػػػػاؿ بػػػػػو مػػػػػػف حيػػػػػث الما ػػػػػي اوعرابػػػػػ    الكنػػػػػػو 

ي عػػػػػف الباعػػػػػؿ مػػػػػف حيػػػػػث أ ػػػػػترؾ ىػػػػػا االباعػػػػػؿ لػػػػػ  الحػػػػػدث   ليػػػػػا و يختمػػػػػؼ لػػػػػ  المعنػػػػػة االاا ػػػػػ
البيػػػػػاـ بالم ػػػػػ    اىػػػػػذا المعنػػػػػة كليػػػػػر لػػػػػ  ىػػػػػذه الدػػػػػي ة   مػػػػػف ىػػػػػذه الدػػػػػي    جاذبتُػػػػػو الحبػػػػػَؿ أا 

  . (ٚ)الحديث .... " 
 ػػػػاؿ سػػػػيبايو   " اعمػػػػـ انػػػػؾ اذا  مػػػػت   لاعمتػػػػو   لبػػػػد كػػػػاف مػػػػف  يػػػػرؾ اليػػػػؾ ملػػػػؿ مػػػػا كػػػػاف منػػػػؾ إليػػػػو " 

(ٛ)  . 
 امنو  اؿ  ا    

 (ٜ)لدرعَنيا اسممَف باأل ماد        اتمَف ل  أجبانيف  ماَبنا

                              
 .  ٓٙ/  ٕال ا يات    (ٔ)
 .  ٗ٘  االدرؼ    ٛ٘/  ٗينظر   كتاب سيبايو    (ٕ)
 .  ٗ٘  االدرؼ    ٛ٘/  ٗينظر   كتاب سيبايو    (ٖ)
 .   ٛٙ – ٚٙ/  ٔينظر    رح  الية ابف الحاجب   (ٗ)
 .  ٛٚعمـ الدولة   (٘)
 . ٗ٘  االدرؼ    ٛ٘/  ٗينظر   كتاب سيبايو    (ٙ)
 . ٘٘الدرؼ     (ٚ)
 .  ٜٖٕ/ٕالكتاب     (ٛ)
 .  ٛ٘/  ٕال ا يات     (ٜ)
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" تػػػػػػػات  َلَاعْمػػػػػػػُت بمعنػػػػػػػة َلَعْمػػػػػػػُت األعمػػػػػػػت   كبػػػػػػػاليـ   )  َػػػػػػػَاَتمُيـ اهلُل ( أي   َػػػػػػػَتَمُيـ اهلُل . اَعالػػػػػػػاَؾ اهلُل  -ٕ
 . (ٕ). الكف وبد ل  )لاعمت( مف المبال ة  (ٔ)  أي  أعباؾ ... اباعدتو بمعنة أبعدتو " 

 ملؿ  اؿ  ا    
 (ٖ)َف سميماف الّزماِف اَمْف         أدبة الطُّياَر لناجْتُو اناجاىاُأْنِبوُت أ

  اىذا )لاعؿ( بمعنة )ألعؿ(  الو  (ٗ)"نجاتو نجاا . أي   ساارتو اكذا "ناجيتو" " 
 

 (٘)لناَؿ سّيَدىا مف داويا َ َضٌب        ااّد لا أنو بالّذبل داااىا 
لػػػػػاداذ ادااذ بمعنػػػػػة ااحػػػػػد . ا الػػػػػو بالػػػػػذبل داااىػػػػػا  (ٙ)"داااه عالجػػػػػو   يبػػػػػاؿ   لػػػػػشف يػػػػػداي ايػػػػػدااي " 

 داااىا أي أدااىا . 
التكليػػػػػػر   نحػػػػػػا " ضػػػػػػاعبت ال ػػػػػػ ء   أي   كلػػػػػػرت اضػػػػػػعالو كضػػػػػػعبتو   اناعمػػػػػػو اهلل كنعمػػػػػػو    -ٕ

 .(ٚ)أي   كلر َنعمتو   االنعمة   المسرة االبرح " 
 

 اكباؿ  ا    
 ااف ُسومُت عنو       اعف مكان  منو

 (ٛ)اأنلن  إعجاباي   ألاخر األترابا      
 أي أبال  ل  البخر اأكلر منو . 

 
" المتابعػػػػػػة ا المػػػػػػااوة   أي الدولػػػػػػة عمػػػػػػة عػػػػػػدـ انبطػػػػػػاع البعػػػػػػؿ . نحػػػػػػا   تابعػػػػػػُت السػػػػػػير ا االيػػػػػػت  -ٖ

 انحا  اؿ  ا     (ٜ)العمؿ " 
 (ٓٔ)دحاُت لانكر السمااَف  مب        عمّ  اراجي الطرَب ال باُب 

                              
  ٕٚٙأدب الكاتب    (ٔ)
 .  ٕٚ/  ٔينظر    رح  الية أبف الحاجب    (ٕ)
 .  ٜٖٗ/  ٕال ا يات    (ٖ)
 .  ٘ٛ٘   مختار الدحاح (ٗ)
 .  ٜٖٗ/  ٕال ا يات    (٘)
 . ٘ٛ٘مختار الدحاح    (ٙ)
 .  ٕٚ/ ٔ رح  الية أبف الحاجب    (ٚ)
 .  ٚٓٗ/  ٕال ا يات    (ٛ)
 .  ٖٙٔالمعجـ المبدؿ ل  عمـ الدرؼ    (ٜ)
 .  ٓ٘/  ٕال ا يات    (ٓٔ)
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ابعػػػػػػة   ألف المراجعػػػػػػة وبػػػػػػد أف تكػػػػػػاف مػػػػػػرة بعػػػػػػد مػػػػػػرة . اىنػػػػػػاؾ معػػػػػػاف لػػػػػػػ)راجي(   ىنػػػػػػا ليػػػػػػو معنػػػػػػة المت
ُأَخػػػػَر ليػػػػذه الدػػػػي ة ملػػػػؿ   الطمػػػػب   نحػػػػا    ػػػػااره لػػػػ  األمػػػػر   أي   طمػػػػب منػػػػو الم ػػػػارة   امعنػػػػة اإليبػػػػاع 

 . (ٔ)ل  األمر   نحا    الطو   أي أا عو ل  ال مط   اخازاه   أا عو ل  الخزي 
 المبحث الثالث
 مزيدة بحرفين أو أكثرداللة الصيغ ال

 تباَعَؿ   امف دووتيا   -أاوي 
" الت ػػػػريؾ بػػػػيف النػػػػيف لػػػػاكلر   ليكػػػػاف كػػػػؿ منيمػػػػا لػػػػاعشي لػػػػ  المبػػػػظ مبعػػػػاوي لػػػػ  المعنػػػػة   بخػػػػشؼ  -ٔ

 ة متعػػػػػديا لااحػػػػػد   كػػػػػػ )لاَعػػػػػَؿ( المتبػػػػػدـ  الػػػػػذلؾ اذا كػػػػػاف )لاعؿ(المتبػػػػػدـ متعػػػػػدياي ولنػػػػػيف   دػػػػػار بيػػػػػذه الدػػػػػي
لابػػػػػػاي   اتجػػػػػػػاذب زيػػػػػػد ا عمػػػػػػرا لابػػػػػػاي( . ااذا كػػػػػػاف متعػػػػػػػدياي لااحػػػػػػد دػػػػػػار بيػػػػػػا وزمػػػػػػػاي   عمػػػػػػراي  )جػػػػػػاذب زيػػػػػػدٌ 

 .(ٕ)كخادـ زيد عمراي اتخادـ زيد ا عمرا" 
لمعنػػػػػػة )خادػػػػػػـ(ا )تخادػػػػػػـ(  ػػػػػػ ء ااحػػػػػػد مػػػػػػي تعػػػػػػدي األاؿ الػػػػػػزاـ اللػػػػػػان    أي و لػػػػػػرؽ مػػػػػػف حيػػػػػػث 

 ػػػػاؿ سػػػػيبايو   " اامػػػػا تباعمػػػػُت  . (ٖ)لنػػػػيف لدػػػػاعدااالمعنػػػػة بػػػػيف )لاعػػػػؿ اتباعػػػػؿ( لػػػػ  ألػػػػادة كػػػػاف ال ػػػػ ء بػػػػيف 
 عمة ذلؾ  اؿ  ا    األملمةامف  (ٗ)اانت تريد لعؿ النيف لداعداي"  إوتباعمُت لش يكاف 

 (٘)تنازَع ال زاُؿ االخراُؼ      ا اؿ كٌؿ إنو الظريُؼ 
 ا الو   

 (ٙ)يتساءلاَف اأنت أطيُر ىيكؿ        بالراح أـ بالييكؿ اإلسراء 
 أي   يساؿ بعضيـ بعضاي .

 
" التكػػػػػرار   إذا كػػػػػاف )تباعػػػػػؿ( مػػػػػف جانػػػػػب ااحػػػػػد عمػػػػػة اجػػػػػو الكلػػػػػرة و الحدػػػػػر   نحػػػػػا   تعػػػػػاطة  -ٕ

 . (ٚ)تتابي سباطو أا سبط  طعة . "  إذااألمر   ات ا ؿ بو اتشعب .... اتسا ط ال  ء 
 انحا  اؿ  ا     

 ُبنيت عمة التاحيد اى  حبيبة         نادذ بيا سبراُط االبدماُء            
  (ٔ)اجد الزعاَؼ مف السماـِ ألجميا       كالُ ْيد لـ تتابي ال يداءُ            

                              
 .  ٕٖٙينظر   أازاف البعؿ امعانييا    (ٔ)
 .  ٖ٘ ذا العرؼ    (ٕ)
 .  ٗٚ – ٖٚ/  ٔنظر    رح  الية أبف الحاجب   ي (ٖ)
 .  ٜٖٕ/ٕالكتاب    (ٗ)
 . ٖٔٗ/  ٕال ا يات    (٘)
 .  ٕٛ/  ٔالمددر نبسو    (ٙ)
 .  ٖٓٔأازاف البعؿ امعانييا    (ٚ)
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 تتابي ال يداء   ليو التكرار   أي تكررت متابعة  ييد بعد  خر .
 
التظػػػػػػاىر بالبعػػػػػػؿ داف حبيبتػػػػػػو   كتنػػػػػػاَاـَ ات الػػػػػػؿ اتعػػػػػػامة   أي   أظيػػػػػػر النػػػػػػاـ اال بمػػػػػػة االعمػػػػػػة  " -ٖ

   . (ٕ)  اى  منتبية عنو " 
 كباؿ  ا    ا 

   (ٖ)تدري اتسالن  تجاىَؿ عارٍؼ       أرنا بعيٍف أـ رمة بسياـِ            
 أف العارؼ أظير الجيؿ مي انتباوو عنو .   تجاُىؿ   مددر ؿ )تجاَىَؿ(   أي

امػػػػػػف معانييػػػػػػا أيضػػػػػػاي " التػػػػػػدرج  أي   حػػػػػػداث البعػػػػػػؿ  ػػػػػػيوا ل ػػػػػػيواي   نحػػػػػػا  تزايػػػػػػد المطػػػػػػر  ا تػػػػػػااردت 
 .  (ٗ)األخبار." 

 لانيا   تبع َؿ 
" التكمػػػػػؼ   اىػػػػػا األجتيػػػػػاد لػػػػػ  طمػػػػػب البعػػػػػؿ   او يكػػػػػاف ذلػػػػػؾ إو لػػػػػ  الدػػػػػبات  -ٔامػػػػػف دووتيػػػػػا     

َي ا تجم َد  "   .  (٘)الحميدة . نحا   ت ج 
" ابػػػػػيف )تبّعػػػػػؿ اتباعػػػػػؿ( لػػػػػ  معنػػػػػة التكمػػػػػؼ لػػػػػرؽ   اذلػػػػػؾ أف ) التبعػػػػػؿ( لػػػػػ  ىػػػػػذا المعنػػػػػة ... ىػػػػػا أف 

المعنػػػػػة مػػػػػف نبسػػػػػو ا اجػػػػػاده ليػػػػػو حتػػػػػة يكػػػػػاف بتمػػػػػؾ الدػػػػػبة   .... ا )التباعػػػػػؿ( يريػػػػػد دػػػػػاحبو اظيػػػػػار ذلػػػػػؾ 
لػػػػػيس كػػػػػذلؾ ألنػػػػػو يػػػػػدؿ عمػػػػػة أف دػػػػػاحبو مػػػػػدع دعػػػػػاذ كاذبػػػػػة ألف المتمػػػػػارض و يريػػػػػد أف يكػػػػػاف مريضػػػػػاي اأف 

 –تحم ػػػػػـ  –االػػػػػة ىػػػػػذا أ ػػػػػار سػػػػػيبايو  ػػػػػاؿ   " الػػػػػيس ىػػػػػذا بمنزلػػػػػة تجاَىػػػػػَؿ   ألف ىػػػػػذا  (ٙ)أظيػػػػػر ذلػػػػػؾ .... " 
 .  (ٚ)ير حميماي " يطمب أف يد

 اعمة ىذا جاء  اؿ  ا      

                                                                                                 
 .  ٔٛ/  ٔال ا يات    (ٔ)
 .  ٖ٘ ذا العرؼ    (ٕ)

ماىماي أّنَؾ و تعرلو   اأنو مّما خالجؾ ليو ال ؾ االريبة   ا بية    تجاىؿ العارؼ   مدطمل بش   معناه أف ُتساؿ عف   ء تعرلو
عرضت بيف المذكاريف   اىا مبدد مف مبادد اوستعارة يبم  ليو الكشـ الذراة ايحمو ل  البداحة المحؿ األعمة   العؿ مف ا ير  ااىده 

 ل  كتب البش ة  اؿ زىير   
  ُؿ ُحدٍف أـ ِنساءُ  اما أدري السُت أخاؿ أدري          أ اـٌ 

 .  ٜٖ – ٖٛ. امعجـ مدطمحات البش ية اتطارىا  ٓٛ/ٖ  االطراز  ٛٛٔانظر   التبياف ل  عمـ البياف  -
 .  ٛٚ/  ٕال ا يات    (ٖ)
 .  ٖٛٔالمعجـ المبدؿ ل  عمـ الدرؼ     (ٗ)
 .  ٖٛٔالمرجي نبسو    (٘)
 .  ٚٔ – ٙٔنزىة الطرؼ    (ٙ)
 .  ٔٚ/  ٗكتاب سيبايو    (ٚ)
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 (ٔ)الا تان ة ناؿ ما تمن ة          اعاش طاَؿ ُعْمِرِه ُمَين ا            
 أي   الا ترل َؽ اَتنّظر . 

 امنو  الو   
 ال  جاانحَؾ اّلشت  سمحَت بيا       لما َترّلبَت لـ َتسمل باعضاو        

 الا ترّلؽ انظر . 
 الديرارة    -ٕ

 ػػػػػػػاؿ الرضػػػػػػػ    " ااو مػػػػػػػب لػػػػػػػ  )تبعػػػػػػػؿ( معنػػػػػػػة األ مػػػػػػػب لػػػػػػػ  )تبّعػػػػػػػؿ( معنػػػػػػػة الدػػػػػػػيرارة  ؿ  َعػػػػػػػلَ 
كػػػػػػػػ )تػػػػػػػال ـ اتاّكػػػػػػػَؿ اتاّسػػػػػػػَؼ اتاّدػػػػػػػَؿ   أي دػػػػػػػار ذا ألػػػػػػػـ      (ٕ)دػػػػػػػيرارة ال ػػػػػػػ ء   اذا ادػػػػػػػمو " 

 .  (ٖ)اأكؿ   أي دار ماكاوي   اذا أسؼ   اذا أدؿ
 اكباؿ احمد  ا     

 لدباحُ             اا تبست مف ناره او باحُ حتة اذا تيمؿ ا
 أي   دار ذا َىمؿ أا متيّمشي . 

التػػػػدرج    ػػػػاؿ ابػػػػف  تيبػػػػة  " اتػػػػات  تبع مػػػػت لم ػػػػ ء تاخػػػػذ منػػػػو ال ػػػػ ء بعػػػػد ال ػػػػ ء   نحػػػػا  الػػػػؾ    -ٖ
تبّدػػػػرت   تاّممػػػػت   تب ينػػػػت ... ليػػػػذا كمػػػػو لػػػػيس عمػػػػَؿ ا ػػػػت ااحػػػػد   الكنػػػػو عمػػػػؿ  ػػػػ ء بعػػػػد  ػػػػ ء لػػػػ  ميمػػػػة 

 انحا  اؿ  ا     (ٗ). " 
 (٘)إف الا اة ا إف لـ ُأحديـ عددا        تعم ماا الكيَد مف عينيؾ االبندا 

 لب  ) تعمماا( معنة التدرج . 
 ا الو  
 (ٙ)اتضا عْت مسَؾ الدُّىاِر كاّنما       ل  كؿ ناحية بخاٌر ُيحرُؽ         

نما بالتدرج .ال  )تضاعت( أيضاي ىذا المعنة   ألف المسؾ و ينت ر   بدلعة ااحدة   اا 
اىنػػػػػاؾ معػػػػػاف ُأَخػػػػػر ليػػػػػذه الدػػػػػي ة منيػػػػػا   "التجنػػػػػب   اذلػػػػػؾ لمدولػػػػػة عمػػػػػة أف الباعػػػػػؿ جانػػػػػب البعػػػػػؿ   

د . أي   جانب اليجاد   اتالـّ   جانب اإللـ "   . (ٚ)نحا   تيج 

                              
 .  ٔٗ/  ٕال ا يات    (ٔ)
 .   ٚٓٔ/ٔ رح ال الية    (ٕ)
 .   ٖ٘ ذا العرؼ    (ٖ)
 .  ٜٕٙأدب الكاتب    (ٗ)
 .  ٘٘/  ٕال ا يات    (٘)
 .  ٓٔٗ/  ٔال ا يات    (ٙ)
 .  ٜٚأازاف البعؿ امعانييا    (ٚ)
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  تبّنيػػػػػت لشنػػػػػاي  اتخذتػػػػػو لنبسػػػػػؾ اسػػػػػادة  اتبػػػػػاؿ اامنيػػػػػا أيضػػػػػاي " اوتخػػػػػاذ   تبػػػػػاؿ   تاس ػػػػػدُت التػػػػػراب . إذ
 . (ٔ)اتخذتو ابناي أا أخاي "  اأا تاخيتو   إذ

 لاللا  التعؿ   امف دووتيا  
" اوتخػػػػػاذ   أي اتخػػػػػاذ البعػػػػػؿ مػػػػػف اوسػػػػػـ   نحػػػػػا   اختػػػػػتـ زيػػػػػد ا اختػػػػػدـ   أي   اتخػػػػػذ لػػػػػو خاتمػػػػػا ي  -ٔ

  (ٕ)ا خادما ي " 
 انحا  اؿ احمد  ا     

 (ٖ)ا أ تبسْت مف ناره األ باح      حتة إذا تيمَؿ الدباُح                
 أي اتخذت  بساي مف ناره األ باُح . 

" اوجتيػػػػػػاد ا اوضػػػػػػطراب لػػػػػػ  تحدػػػػػػيؿ أدػػػػػػؿ البعػػػػػػؿ   لمعنػػػػػػة كسػػػػػػب   أدػػػػػػاب   امعنػػػػػػة اكتسػػػػػػب    -ٕ
 .(ٗ)اجتيد ل  تحديؿ اإلدابة باف زااَؿ أسبابيا " 

ـْ لؾ حداي تؽ اهلل ا التزِ اتدُؿ الضرَب ما أرذ لؾ حداي       ل         
(٘) 

 أي   اجتيد ل  تباذ اهلل   ااجتيد ل  اولتزاـ بالحداد أا بحدادؾ. 
  اكػػػػػػػؿ )تباَعػػػػػػػَؿ( لش ػػػػػػػتراؾ يبابمػػػػػػػو )التَعػػػػػػػَؿ (  (ٙ)" الت ػػػػػػػارؾ   كاختدػػػػػػػـ زيػػػػػػػد اعمػػػػػػػرا   ااختمبػػػػػػػا  -ٖ

 .  (ٚ)لش تراؾ ايضاي   ملؿ   تحارباا ااحترباا ...." 
 ا كباؿ  ا    

 (ٛ)بينا       جانبتن  تباؿ ليـ التش   ضربت ماعداي لمما الت
 ا الو   

 (ٜ)يكاد اذا  ذاه اا كساه      ينازعو الح ا ة ااوىابا 
 لػ ال اىد ل  البيتيف ) التبينا   اينازعو( . لبييما معنة الم اركة  .

   انحا  الو  (ٔ)" ايج ء التعؿ بمعنة دار كذلؾ   نحا   التبر   اا تد  "  -ٗ

                              
 .  ٛ٘الدرؼ    (ٔ)
 .  ٖٚٔالمعجـ المبدؿ ل  عمـ الدرؼ    (ٕ)
 .  ٜٖ٘/  ٕات   ال ا ي (ٖ)
 .  ٜٚ/  ٔ رح  الية ابف الحاجب    (ٗ)
 .  ٘ٗ/  ٕال ا يات    (٘)
 .  ٕ٘ ذا العرؼ    (ٙ)
 .  ٔ٘المباحث الم اية ل  العراؽ    (ٚ)
 .  ٔٚ/  ٕال ا يات    (ٛ)
 .   ٚ٘/ٔالمددر نبسو     (ٜ)
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 (ٕ)إذا ما اعتضُت عف ع ؽ بع ؽ    ُأعيَد العيُد اأمتد  ال راب             
 أي   دار ممتداي .

 ا الو  
 (ٖ)امف يحمؿ األ ااَؽ يتعْب ا يختْمؼ       عميو  ديـٌ ل  الياذ اجديُد 

 أي يدير مختمباي .   يختمؼ        
 
 .(ٗ)ختاره دبياي " ا" التخير   كانتخب   أي   أختار النخبة   اأدطباه. أي    -٘

 اكباؿ  ا    
 ا انتخباا مف بينيـ لشلة      و ىرماي راَعْاا او حدالة            
 (٘)كماؿِ  العبؿ     ااعتبراا ل  ذاَؾ سّف البضؿ  إلةبؿ نظراا           

 . انحا  الو  (ٙ)ظيار   نحا   اعتذر أي أظير عذره   ا أعتظـ أي أظير العظمة او -ٙ
  (ٚ)لجاءه اليدىد المعياد معتذراي .............            

 أي مظيراي عذره .
 رابعاي   انبعؿ   

إف ىػػػػذه الدػػػػي ة تبيػػػػد معنػػػػة المطااعػػػػة عنػػػػد البػػػػدماء ابعػػػػض المحػػػػدليف   كمػػػػا  ػػػػاؿ ابػػػػف جنػػػػ   " إنمػػػػا 
 .  (ٛ)جاء ل  كشـ العرب لممطااعة " 

ا يرىػػػػا   مػػػػنيـ الػػػػدكتار مدػػػػطبة جػػػػااد الػػػػذي  اأنكػػػػر بعػػػػض المحػػػػدليف ىػػػػذا المعنػػػػة لػػػػ  ىػػػػذه الدػػػػي ة
 ػػػػػػاؿ  " لػػػػػػ  الدػػػػػػرؼ خرالػػػػػػة عجيبػػػػػػة لػػػػػػـ يػػػػػػزؿ المعنيػػػػػػاف بالدػػػػػػرؼ يرددانيػػػػػػا امػػػػػػا لتوػػػػػػت الكتػػػػػػب الدػػػػػػرلية 

 .  (ٜ)ا يرىا تنبميا اى  المطااعة الت  مضة عمة ابتداعيا أكلر مف ألؼ سنة " 
عػػػػػػػة او الػػػػػػػر لممطااعػػػػػػػة لػػػػػػػ  ايبػػػػػػػاؿ ايضػػػػػػػاي  " االدػػػػػػػحيل أنػػػػػػػو لػػػػػػػيس لػػػػػػػ  الم ػػػػػػػة العربيػػػػػػػة أازاف لممطاا 

األازاف التػػػػػ  ذكراىػػػػػا   ا ػػػػػد  ػػػػػاـ الخيػػػػػاؿ الدػػػػػرل  لػػػػػ  ىػػػػػذه المسػػػػػالة بػػػػػدار كبيػػػػػر   انحػػػػػف لػػػػػـ نجػػػػػد عربيػػػػػاي 

                                                                                                 
 .  ٜٙٔد اوؽ التدريؼ    (ٔ)
 .  ٔ٘/  ٕال ا يات    (ٕ)
 .  ٙ٘/  ٕسو   المددر نب (ٖ)
 .  ٖٜأازاف البعؿ امعانييا    (ٗ)
 .  ٘ٓٗ/  ٕال ا يات    (٘)
 .  ٜٔينظر   أازاف البعؿ امعانييا    (ٙ)
 .  ٜٖٗ/  ٕال ا يات    (ٚ)
 .  ٜ٘المدنؼ    (ٛ)
 .   ٚٔالمباحث الم اية ل  العراؽ    (ٜ)



 3122السنة الثانية  -أبنية الصرف لألفعال الثالثية ودالالتها في الشىقيات                                    العذد الخامس

 
515 

اسػػػػػتعمؿ لػػػػػ  كشمػػػػػو جممػػػػػة )كسػػػػػرت العػػػػػاد ل ابيػػػػػذا نػػػػػرذ اف مدػػػػػطبة جػػػػػااد  (ٔ)نكسػػػػػر( او أملاليػػػػػا "الدػػػػػيحا ي
 .  إليونميؿ  رأيا ارادىا ل  النداص البديحة   اىذ ـيرلض اجاد المطااعة لعد

االػػػػذي يبػػػػدا لػػػػ  اف معنػػػػة )انبعػػػػؿ( امػػػػا جػػػػرذ مجػػػػراه مػػػػف األلعػػػػاؿ المزعػػػػـا أنيػػػػا لممطااعػػػػة ىػػػػ  لػػػػ  
الحبيبػػػػػة لر بػػػػػة الباعػػػػػؿ لػػػػػ  البعػػػػػؿ اا ميمػػػػػو الطبيعػػػػػ  أا  ػػػػػبو ميمػػػػػو اليػػػػػو . مػػػػػف  يػػػػػر تػػػػػالير مػػػػػف الخػػػػػارج " 

رد ااكتيػػػػػػػػؿ الرجػػػػػػػػؿ ملػػػػػػػؿ  " انػػػػػػػػدحر الجػػػػػػػػيش إذا ىػػػػػػػػرب مػػػػػػػف  يػػػػػػػػر حػػػػػػػػرب   اتػػػػػػػػدلة ال دػػػػػػػف اتبػػػػػػػػتل الػػػػػػػػا (ٕ)
 كؿ ىذه مف األمار الطبيعية الت  و ألر لمخارج لييا . (ٖ)ااستبامت ساؽ ال جرة "

ا ػػػػد ذىػػػػب الػػػػدكتار إبػػػػراىيـ السػػػػامراو  مػػػػذىب مدػػػػطبة جػػػػااد لػػػػ  ال ػػػػكؿ اخالبػػػػو لػػػػ  المضػػػػماف  ػػػػاؿ 
ي ػػػػػا لػػػػػ  انحػػػػػف نتبػػػػػؽ مػػػػػي المنكػػػػػريف ليػػػػػذا المعنػػػػػة لػػػػػ  ال ػػػػػكؿ لبػػػػػط   ألننػػػػػا مػػػػػا اجػػػػػدنا  ػػػػػاىدا لدػػػػػيحا بم"   

 . (ٗ)"   الكتب الت  بيف أيدينا ُيلبت اجاد )كسرتو لانكسر( اأملاليا بيذه الدارة 
الكػػػػف نػػػػرذ أف ىنػػػػاؾ أسػػػػبابا اراء أحػػػػداث ىػػػػذه اولعػػػػاؿ تػػػػاح  باجػػػػاد نػػػػاع  مػػػػف مطااعػػػػة ىػػػػذه األلعػػػػاؿ 

 ألسبابيا   ملؿ  اؿ  ا     
 اأف سومُت عنو      اعف مكان  منو

  (٘)ن  إعجاباي ألاخر اوترابا       اأنل
ىنػػػػا نسػػػػاؿ   لمػػػػاذا ينلنػػػػ  ؟ و ػػػػؾ لػػػػ  اجػػػػاد مػػػػا يػػػػدلي لاعػػػػؿ )أنلنػػػػ ( الػػػػة ىػػػػذا البعػػػػؿ   اىػػػػذا الػػػػدالي 

 ىنا ىا اإلعجاب .
 ا الو  

 اطار ل  البضاء حتة ارتبعا       اخانو جناحو لا عا             
 (ٙ)ه لانكسرت ل  الحاؿ ركبتاه          الـ ينؿ مف العش منا            

ىػػػػػػؿ انكسػػػػػػرت ركبتػػػػػػاه مػػػػػػف داف سػػػػػػبب خػػػػػػارج  ؟ إف السػػػػػػبب ىنػػػػػػا ىػػػػػػا خيانػػػػػػة الجنػػػػػػاح االا ػػػػػػاع بعػػػػػػد 
 الخيانة لـ انكسار الركبتيف .

إذف نحػػػػف نتبػػػػؽ مػػػػي المنكػػػػريف لػػػػ  عػػػػدـ اجػػػػاد  ػػػػاىد داؿ عمػػػػة اجػػػػاد ) كسػػػػرتو لانكسػػػػر( بيػػػػذا ال ػػػػكؿ 
حػػػػداث ىػػػػذه األلعػػػػاؿ   بػػػػؿ لػػػػ  أا بيػػػػذا الترتيػػػػب   او نتبػػػػؽ معيػػػػـ لػػػػ  عػػػػدـ اجػػػػاد سػػػػبب خػػػػارج  داخػػػػؿ لػػػػ  

 ىذه األلعاؿ ناع مف المطااعة ألسبابيا . 

                              
 .  ٜٔالمباحث الم اية ل  العراؽ    (ٔ)
 .  ٜٔالمددر نبسو    (ٕ)
 .  ٔ٘نبسو    (ٖ)
 .  ٜٛينظر  البعؿ زمانو اأبنيتو    (ٗ)
 .  ٚٓٗ/  ٕال ا يات    (٘)
 .  ٘ٔٗ/  ٕالمددر نبسو    (ٙ)
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 خامساي   استبعؿ  

 امف دووتيا  
" الطمػػػػػػػػػػب   حبيبػػػػػػػػػػة كاسػػػػػػػػػػت برُت اهلَل  أي   طمبػػػػػػػػػػت م برتػػػػػػػػػػو   أا مجػػػػػػػػػػازاي كاسػػػػػػػػػػتخرجت  -ٔ

الػػػػػذىب مػػػػػف المعػػػػػدف   ا ػػػػػد ُسػػػػػّميت الممارسػػػػػة لػػػػػ  اخراجػػػػػو ااوجتيػػػػػاد لػػػػػ  الحدػػػػػاؿ عميػػػػػو طمبػػػػػاي   
  ايػػػػدخؿ لػػػػ  ىػػػػذا أيضػػػػا " الحػػػػاؽ الجمػػػػاد بػػػػذي الحيػػػػاة .. نحػػػػا (ٔ) يمكػػػػف الطمػػػػب الحبيبػػػػ  " حيػػػػث و

  اسػػػػػػػػتيدـ الجػػػػػػػػػدار   أراد أف ييػػػػػػػػػدـ . ااستحدػػػػػػػػػد الػػػػػػػػزرع   أي   طمػػػػػػػػػب أف يحدػػػػػػػػػد   االدػػػػػػػػػرلياف 
جػػػػػػراء الجمػػػػػػاد مجػػػػػػرذ ذي  يعػػػػػػداف ىػػػػػػذا اوسػػػػػػتبعاؿ لمحينانػػػػػػة  امػػػػػػا ىػػػػػػا لػػػػػػ  الحبيبػػػػػػة إو لمطمػػػػػػب اا 

 أملمة الطمب  اؿ  ا    . امف  (ٕ)الحياة " 
 ااستخبراه إلة كـ ناُر جباتو        أما كبة ما جنت نار الخداد أما

 (ٖ)ا استاىباه يدا ل  العمر ااحدة      اميداا عذره عن  إذا حرما 
 استخبراه   اي أطمباا منو الخبر .... ااستاىباه   أي اطمباا منو اليبة ....

 ا الو  
 (ٗ)نبسو      يخنو الرليؽ العاف ل  المسمؾ الاعِر امف يستعيف ل  أمره  ير 

 امف يستعف .... أي يطمب عاف  يره ...  . 
  
 . نحا  اؿ  ا      (٘)الديرارة االتحاؿ  -ٕ

  (ٙ)اأذا اومار اسُتدعبت دعبت      ايياف ما ّىانت مف أمر      
 .  (ٚ)أسُتدعبت   أي  ُديرت دعبة   ااستدعب األمر   أي دار دعباي 

 
" تػػػػػػػات  اسػػػػػػػتبمت بمعنػػػػػػػة اجدتػػػػػػػو كػػػػػػػذلؾ   تبػػػػػػػاؿ   اسػػػػػػػتجدتو . أي أدػػػػػػػبتو جيػػػػػػػداي   ااسػػػػػػػتكرمتو ا  -ٖ

 . (ٛ)استعظمتو .....ا استخببُتو ا استلبمتو . اذا أدبتو كذلؾ " 

                              
 .  ٗ٘ ذا العرؼ    (ٔ)
 .  ٓ٘المباحث الم اية ل  العراؽ    (ٕ)
 .  ٙٚ/  ٕال ا يات    (ٖ)
 .  ٘ٙ/  ٕال ا يات    (ٗ)
 .  ٓٛ/  ٔ الية ابف الحاجب     ا  رح  ٔٓٔينظر   المندؼ    (٘)
 .  ٚٙ/  ٕال ا يات    (ٙ)
 .  ٖٖٚينظر   مختار الدحاح    (ٚ)
 .  ٜٕٙأدب الكاتب    (ٛ)
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 انحا ذلؾ  اؿ  ا     
 (ٔ)ما ضر لا االيتيـ زاورا       أرييـُ لاؽ الذي الذي است رباا 

 . أي لاؽ الذي اجداه  ريباي 
 ا الو  

 (ٕ)رمة لاستيدلْت كبدي       بَ  الرام  اأسيمُو  
 أي اجدْت كبدي ىدلاي . 

 ا الو  
  (ٖ)لاستداباا مباَلو ااستحسناا        اعمماا مف لارىـ لاحسناا      

 أي أعتبداا الدااب االحسف ل  مبالو .
 سادساي   العؿ  االعاؿ   

" ااب   نحيات  ىذاف البناءاف "لالااف االعي  .(ٗ)  ابيض  اابياض    ااعار  ااعاار 
عمػػػػػة العػػػػػاؿ    نحػػػػػا   ا ػػػػػياّب ا  –أي مػػػػػف األلػػػػػااف  – ػػػػػاؿ سػػػػػيبايو  " ااعمػػػػػـ أنيػػػػػـ يبنػػػػػاف البعػػػػػؿ منػػػػػو 

ـّ . ليذا و يكاد ينكسر ل  األلااف "  ادىا
(٘)  . 

لمػػػػػػػاف أا العيػػػػػػػب ااأل مػػػػػػػب لػػػػػػػ  العػػػػػػػّؿ أف يكػػػػػػػاف " ّلمػػػػػػػاف أا العيػػػػػػػب الحسػػػػػػػ  الػػػػػػػشـز   االعػػػػػػػاّؿ لػػػػػػػ  ا
أي تسػػػػػػتعمؿ الدػػػػػػارتاف لػػػػػػ   (ٙ)الحسػػػػػػ  العػػػػػػارض   ا ػػػػػػد يكػػػػػػاف اواؿ لػػػػػػ  العػػػػػػارض االلػػػػػػان  لػػػػػػ  الػػػػػػشـز " 

الدػػػػػبات الشزمػػػػػة االعارضػػػػػة   الكػػػػػف "العػػػػػّؿ" يػػػػػات  لػػػػػ  الشزمػػػػػة أكلػػػػػر مػػػػػف " العػػػػػاّؿ"   ا "العػػػػػاّؿ" يػػػػػات  لػػػػػ  
مػػػػاف الخػػػػالص الػػػػذي اسػػػػتبر البػػػػت   العارضػػػػة أكلػػػػر مػػػػف "العػػػػّؿ"   ليبػػػػاؿ  ادػػػػبّر ا احمػػػػّر انظاورىمػػػػا لػػػػ  ال

 . (ٚ)لاذا كاف الماف عرضاي لسبب يزاؿ امعنة يحاؿ ليباؿ ليو   ادباّر ااحماّر 
ااذا جػػػػػاء " العػػػػػاّؿ" لػػػػػ  الشزمػػػػػة دؿ عمػػػػػة المبال ػػػػػة لػػػػػ  الدػػػػػبة   وف " العػػػػػّاؿ ابمػػػػػ  لػػػػػ  المعنػػػػػة مػػػػػف 

الدػػػػبة   ايبػػػػدا أّف ىػػػػذا ىػػػػا السػػػػر    ااذا جػػػػاء " العػػػػّؿ" لػػػػ  العارضػػػػة دؿ عمػػػػة عػػػػدـ المبال ػػػػة لػػػػ  (ٛ)العػػػػّؿ" 
 السر ل  عداؿ العؿ االعاؿ عف معناىما األدم  .

                              
 .  ٜٕٗ/  ٕال ا يات    (ٔ)
 .  ٜ٘/  ٕال ا يات    (ٕ)
 . ٘ٓٗ/  ٕالمددر نبسو    (ٖ)
 .  ٖٖالمبتاح ل  التدريؼ    (ٗ)
 .  ٕ٘/  ٗكتاب سيبايو    (٘)
 .  ٓٛ/  ٔ الية ابف الحاجب     رح (ٙ)
 .  ٘ٓٔ – ٗٓٔينظر   أازاف البعؿ امعانييا    (ٚ)
 .  ٚٔنزىة الطرؼ    (ٛ)
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الػػػػيعمـ أف "العػػػػّؿ" ابمػػػػ  مػػػػف " لِعػػػػؿ" ونػػػػو يػػػػدؿ ايضػػػػاي عمػػػػة المبال ػػػػة لػػػػ  األلػػػػااف االعيػػػػاب الشزمػػػػة لكػػػػف 
( لمػػػػػاف أا العيػػػػػب الحسػػػػػ  الػػػػػش . (ٔ)مبال ػػػػػة " العػػػػػّؿ " أ ػػػػػؿ مػػػػػف " العػػػػػاّؿ"  ـز ا اذكػػػػػر الرضػػػػػ  بػػػػػاف   " )ألعػػػػػؿ 

( ل  الماف أا العيب الحس  العرض   .  (ٕ))العاؿ 
 امف أملمة العؿ  اؿ  ا    

 (ٖ)تساّد ديباجاي اذا لار تيا      لاذا حضرت اخضاضر اوستبرؽ 
 تساّد   لعؿ مضارع لػ ) اساّد ( الداؿ عمة الماف االمبال ة ليو .

  -العاعؿ االعّاؿ   –سابعاي 
المبال ػػػػػػة االتاكيػػػػػد ازيػػػػػػادة المعنػػػػػػة   لبػػػػػػاليـ   اع ا ػػػػػػبت األرض أبمػػػػػػ  ىػػػػػذاف البنػػػػػػاءاف يبيػػػػػػداف معنػػػػػػة 

 ػػػػػاؿ سػػػػػيبايو   " تبػػػػػاؿ   اع ػػػػػبت اورض   لػػػػػاذا اردت اف تجعػػػػػؿ ذلػػػػػؾ كليػػػػػراي عامػػػػػاي  مػػػػػت   . (ٗ)مػػػػػف أع ػػػػػبت 
 ػػػػػػػػػالاا   خ ػػػػػػػػػف    ...  "  ػػػػػػػػػاؿ  ا   اع ا ػػػػػػػػبت اورض   اكػػػػػػػػػذلؾ   حمػػػػػػػػػة ااحمػػػػػػػػػالة اخ ػػػػػػػػػف ااخ ا ػػػػػػػػػف . 

 .(٘)الخميؿ لباؿ   كانيـ أراداا المبال ة االتاكيد " ا الاا   اخ ا ف   اسالت 
 امف أملمة العاعؿ  الو  

 اتساد ديباجاي إذا لار تيا        للذا حضرت اخضاضر اإلستبرؽ        
   ملؿ  اؿ  ا       (ٙ)ا د تات  ديٌ  مزيدة بمعنة أدميا اللشل  

  (ٚ)ر لناجتو اناجاىا أنبوُت أف سميماف الزماف امف     أدب  الطيا         
 اذكرنا ىذا ل  دولة "لاَعؿ" 

 ا الو  
  (ٛ)جدد كااؿ عيدىا احياليا      تتبادـ األرض البضاء اتعتؽ

  (9)تتبادـ   أي تبُدـ   ا "  ُدـ ال  ء .... اتباَدـ ملمو " 
 ا الو   

 (ٔ)أديف إذا ا تاد الجماؿ أزمت        اأعُنا إذا ا تاد الجميؿ عنان 

                              
 .  ٜٕٔينظر   الدرؼ الاال     (ٔ)
 .   ٕٔٔ/ٔ رح ال الية    (ٕ)
 .  ٛٓٗ/  ٔال ا يات    (ٖ)
 .   ٘ٓٔ – ٗٓٔ  اأازاف البعؿ امعانيييا    ٚٔينظر   نزىة الطؼ    (ٗ)
 .  ٘ٚ/  ٗكتاب سيبايو    (٘)
 .  ٜٚ/  ٔ  ا رح  الية ابف الحاجب    ٔٙ/  ٗينظر   كتاب سيبايو    (ٙ)
 .  ٜٖٗ/  ٕال ا يات    (ٚ)
 . ٓٔٗ/  ٔالمددر نبسو   (ٛ)
 .  ٚٗٗمختار الدحاح    (ٜ)
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اد   أي  اد  اؿ الرازي  "  اد البرَس ا يره ..... اا تاده بمعنةي " ا ت
(2)  

 ا الو  
  (ٖ)ارمت بسيـ جاؿ ليو جالة     حتة استبّر لرّف ليو رنينا

 استبر أي  ّر .
اىنػػػػػاؾ لػػػػػرؽ بػػػػػيف اسػػػػػتبّر ا ػػػػػّر   لػػػػػاألاؿ يػػػػػدؿ عمػػػػػة اوسػػػػػتبرار أكلػػػػػر مػػػػػف اللػػػػػان    اكػػػػػذلؾ ا تػػػػػاد ا ػػػػػاد 

  ااحػػػػد لييمػػػػا الكػػػػف الدػػػػي ة المزيػػػػدة تػػػػدؿ عمػػػػة معنػػػػة زاوػػػػد ابمػػػػ  اأاكػػػػد مػػػػف المجػػػػردة .... دػػػػحيل أف المعنػػػػ
ف لـ يكف إو التاكيد ...."  .  (4). كما  اؿ الرض   " وبد لمزيادة مف معنة اا   
 لضشي عّما تبّرر عند الدرليف مف اّف كّؿ زيادة ل  المبنة تدّؿ عمة زيادة ل  المعنة . 
 روافد البحث

( / تحبيػػػػػػػؽ اتعميػػػػػػػؽ  محمػػػػػػػد  ھ ٕٙٚتػػػػػػػب / أبػػػػػػػا محمػػػػػػػد عبػػػػػػػد اهلل بػػػػػػػف مسػػػػػػػمـ بػػػػػػػف  تيبػػػػػػػة  )ت   أدب الكا -ٔ
 الباىرة . –محي  الديف عبد الحميد / دار الطشوي 

( تحبيػػػػػػػػؽ اتعميػػػػػػػػؽ   د. ھ ٘ٗٚارت ػػػػػػػػاؼ الضػػػػػػػػرب مػػػػػػػػف لسػػػػػػػػاف العػػػػػػػػرب   ألبػػػػػػػػ  حيػػػػػػػػاف األندلسػػػػػػػػ  ) ت  -ٕ
 ـ (  ٜٗٛٔمدطبة احمد النماس / الطبعة األالة / 

 –ـ الكػػػػػشـ العربػػػػػ  مػػػػػف حيػػػػػث ال ػػػػػكؿ ا الاظيبػػػػػة / د. لاضػػػػػؿ مدػػػػػطبة السػػػػػا   / مكتبػػػػػة الخػػػػػانج  أ سػػػػػا -ٖ
 . ٜٚٚٔ –الباىرة 

ندػػػػػاؼ لػػػػػ  مسػػػػػاوؿ الخػػػػػشؼ   أبػػػػػا البركػػػػػات عبػػػػػد الػػػػػرحمف بػػػػػف محمػػػػػد بػػػػػف أبػػػػػ  سػػػػػعيد اونبػػػػػاري ) ت او -ٗ
 دم ؽ .  –( / دار البكر ھ ٚٚ٘

 النجؼ او رؼ  –ة اآلداب أازاف البعؿ امعانييا / ىا ـ طو  شش / مطبع -٘
 . ٖٕٓٓ –الباىرة –بناء الجممة العربية / د. محمد حماسة عبد المطيؼ / دار  ريب -ٙ
( / تحبيػػػػػؽ د. حػػػػػاتـ دػػػػػالل ھ ٖٖٛد ػػػػاوؽ التدػػػػػريؼ / ابػػػػػا الباسػػػػػـ بػػػػػف محمػػػػػد بػػػػف سػػػػػعيد المػػػػػؤدب ) ت    -ٚ

 . ٕٗٓٓ –الطبعة األالة  –دم ؽ  –الضامف / دار الب اور 
الطبعػػػػػة  –ب ػػػػػداد  –زمنيػػػػػة لػػػػػ  الجممػػػػػة العربيػػػػػة / د.عمػػػػػ  جػػػػػابر المندػػػػػاري / مطبعػػػػػة الجامعػػػػػة الدولػػػػػة ال -ٛ

 .  ٜٗٛٔ –األالة 
الطبعػػػػػة  –عمػػػػػاف  –دولػػػػػة الماادػػػػػؽ التدػػػػػريبية لػػػػػ  الم ػػػػػة العربيػػػػػة / ا ػػػػػااؽ محمػػػػػد النجػػػػػار / دار دجمػػػػػة  -ٜ

 . ٕٙٓٓ –األالة 

                                                                                                 
 . ٕٛ/  ٕال ا يات   (ٔ)
 .  ٖٓ٘مختار الدحاح    (ٕ)
 . ٜٚ/  ٕال ا يات   (ٖ)
 .  ٚٙ/  ٔية ابف الحاجب    رح  ال (ٗ)
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 ٜٜٜٔ –الطبعػػػػػة اللانيػػػػػة  –البػػػػػاىرة  –ر البجػػػػػر الػػػػػزمف لػػػػػ  البػػػػػراف الكػػػػػريـ / د . بكػػػػػري عبػػػػػد الكػػػػػريـ / دا -ٓٔ
. 
( / ھ ٖ٘ٔٔأحمػػػػػػد بػػػػػػف محمػػػػػػد بػػػػػػف أحمػػػػػػد الحمػػػػػػشاي ) ت   ال ػػػػػػي   ػػػػػػذا العػػػػػػرؼ لػػػػػػ  لػػػػػػف الدػػػػػػرؼ /  -ٔٔ

الطبعػػػػػػة الرابعػػػػػػة  –لبنػػػػػػاف  –بيػػػػػػرات  – ػػػػػػرح ا تعميػػػػػػؽ   د . عبػػػػػػد الحميػػػػػػد ىنػػػػػػدااي / دار الكتػػػػػػب العمميػػػػػػة 
– ٕٓٓٔ .  
رضػػػػػػػ  الػػػػػػديف مجمػػػػػػػد بػػػػػػف الحسػػػػػػػف اوسػػػػػػتراباذي النحػػػػػػػاي ) ت     ػػػػػػرح  ػػػػػػػالية ابػػػػػػف الحاجػػػػػػػب / ال ػػػػػػي  – ٕٔ

(/ تحبيػػػػػػػػػػؽ اتعميػػػػػػػػػػؽ   محمػػػػػػػػػػد محيػػػػػػػػػػ   ھ ٖٜٓٔ( / ال ػػػػػػػػػػااىد   عبػػػػػػػػػػد البػػػػػػػػػػادر الب ػػػػػػػػػػدادي ) ت   ھ ٙٛٙ
 ٕ٘ٓٓ –الطبعػػػػػة األالػػػػػة  –لبنػػػػػاف  –بيػػػػػرات  –ف / دار أحيػػػػػاء التػػػػػراث العربػػػػػ  يالػػػػػديف عبػػػػػد الحميػػػػػد ا خػػػػػر 

. 
تبػػػػػديـ    د. عمػػػػػر لػػػػػاراؽ الطبػػػػػاع / دار اور ػػػػػـ بػػػػػف أبػػػػػ  األر ػػػػػـ ال ػػػػػا يات / احمػػػػػد  ػػػػػا   / تحبيػػػػػؽ ا  – ٖٔ

 لبناف . –بيرات  –
ف / دار الكتػػػػػػػػب يالدػػػػػػػرؼ الكػػػػػػػال  / أيمػػػػػػػػف أمػػػػػػػيف عبػػػػػػػد ال نػػػػػػػػ  / مراجعػػػػػػػة   د. عبػػػػػػػده الراجحػػػػػػػػ  ااخػػػػػػػر  -ٗٔ

 . ٕٓٓٓ –الطبعة األالة  –لبناف  –بيرات  –العممية 
 عال  االبحث العمم  / الجامعة المستندرية .الدرؼ الاال   د ىادي نير / ازارة التعميـ ال – ٘ٔ
 جامعة ب داد . –الدرؼ / د . حاتـ دالل الضامف / ازارة التعميـ العال  االبحث العمم   -ٙٔ
 ب داد . –عمـ الدولة   اؼ . ر . بالمر / ترجمة   الما طة / مطبعة العماؿ المركزية  -ٚٔ
بن ػػػػػازي /  –ر اليػػػػػدذ لا ػػػػػف / من ػػػػػارات جامعػػػػػة  ػػػػػازيانس عمػػػػػـ الدولػػػػػة دراسػػػػػة اتطبيبػػػػػا   الػػػػػدكتارة نػػػػػا  -ٛٔ

 ـ . ٜٜ٘ٔالطبعة األالة / 
سػػػػػاعدت جامعػػػػػة الكايػػػػػت عمػػػػػة ن ػػػػػره )د  –عمػػػػػـ الدولػػػػػة / د. احمػػػػػد مختػػػػػار عمػػػػػر / مكتبػػػػػة دار العرابػػػػػة  -ٜٔ

 ت( .
 عمدة الدرؼ   كماؿ إبراىيـ . -ٕٓ
 –الطبعػػػػػة اللانيػػػػػة  –لبنػػػػػاف  –بيػػػػػرات  –سػػػػػالة البعػػػػػؿ زمانػػػػػو اأبنيتػػػػػو / د.إبػػػػػراىيـ السػػػػػامراو  / مؤسسػػػػػة الر  -ٕٔ

ٜٔٛٓ . 
 –بيػػػػػػرات  –لػػػػػػ  النحػػػػػػا العربػػػػػػ  نبػػػػػػد ا تاجيػػػػػػو / د. ميػػػػػػدي المخزامػػػػػػ  / من ػػػػػػارات المكتبػػػػػػة العدػػػػػػرية  -ٕٕ

 .ٜٗٙٔ –الطبعة األالة 
 . ٕٓٓٓ –الطبعة اللانية  –دم ؽ  –ل  عمـ الم ة / د.  ازي مختار طميمات / دار طشس  -ٖٕ
( / تحبيػػػػػؽ ا ػػػػػرح   عبػػػػػد السػػػػػشـ ھ ٓٛٔأبػػػػػا ب ػػػػػر عمػػػػػرا بػػػػػف علمػػػػػاف بػػػػػف  نبػػػػػر )ت   كتػػػػػاب سػػػػػيبايو /-ٕٗ

 . ٜٛٛٔ –الطبعة اللاللة  –مدر  –محمد ىاراف / مطبعة المدن  
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المبتػػػػػػػاح لػػػػػػػ  التدػػػػػػػريؼ   ال ػػػػػػػي  اإلمػػػػػػػاـ عبػػػػػػػد البػػػػػػػاىر بػػػػػػػف عبػػػػػػػد الػػػػػػػرحمف  –كتابػػػػػػػاف لػػػػػػػ  التدػػػػػػػريؼ  -ٕ٘
سػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػالـ العميػػػػػػػػػري اليػػػػػػػػػذل  / المكتبػػػػػػػػػة (   تحبيػػػػػػػػػؽ اتبػػػػػػػػػديـ   أ .د. محھ ٔٚٗالجرجػػػػػػػػػان    ت ) 

 ( .ھ ٕٗٗٔالبيدمية / مكة المكرمة / 
 –الػػػػػػػدار البيضػػػػػػػاء  –الم ػػػػػػػة العربيػػػػػػػة معناىػػػػػػػا امبناىػػػػػػػا / د. تمػػػػػػػاـ حسػػػػػػػاف / مطبعػػػػػػػة النجػػػػػػػاح الجديػػػػػػػدة  – ٕٙ

 الم رب .
 . ٜٛٛٔ –الم ة ااإلبداع   مبادئ عمـ األسماب العرب  /  كري محمد عياد / الطبعة األالة  -ٕٚ
 –المباحػػػػػػث الم ايػػػػػػػة لػػػػػػػ  العػػػػػػػراؽ ام ػػػػػػػكمة العربيػػػػػػػة المعادػػػػػػػرة / د. مدػػػػػػػطبة جػػػػػػػااد / مطبعػػػػػػػة العػػػػػػػان   -ٕٛ

 . ٜ٘ٙٔ –الطبعة اللانية  –ب داد 
مختػػػػار الدػػػػحاح / محمػػػػد بػػػػف أبػػػػ  بكػػػػر بػػػػف عبػػػػد البػػػػادر الػػػػرازي / ترتيػػػػب   محمػػػػاد خػػػػاطر / دار البكػػػػر  -ٜٕ

 .  ٖٕٓٓ –الطبعة األالة  –لبناف  –بيرات  –
 –معػػػػػػان  األبنيػػػػػػة لػػػػػػػ  العربيػػػػػػة / د. لاضػػػػػػػؿ دػػػػػػالل السػػػػػػامراو  / سػػػػػػػاعدت جامعػػػػػػة ب ػػػػػػػداد عمػػػػػػة ن ػػػػػػػره  -ٖٓ

 . ٜٔٛٔ –الطبعة األالة 
 . ٖٕٓٓ –الطبعة اللانية  –عماف  –معان  النحا / د. لاضؿ دالل السامراو  / دار البكر  -ٖٔ
. أميػػػػػػؿ بػػػػػػديي يعبػػػػػػاب / المعجػػػػػػـ المبدػػػػػػؿ لػػػػػػ  عمػػػػػػـ الدػػػػػػرؼ   األسػػػػػػتاذ راجػػػػػػ  األسػػػػػػمر / مراجعػػػػػػة   د – ٕٖ

 ـ . ٜٜٚٔلبناف /  –دار الكتب العممية / بيرات 
م نػػػػ  المبيػػػػب عػػػػف كتػػػػب اوعاريػػػػب   جمػػػػاؿ الػػػػديف ابػػػػا محمػػػػد عبػػػػد اهلل بػػػػف ياسػػػػؼ بػػػػف ى ػػػػاـ األندػػػػاري  -ٖٖ

( تحبيػػػػػػػػػؽ   مػػػػػػػػػازف المبػػػػػػػػػارؾ امحمػػػػػػػػػد عمػػػػػػػػػ  حمػػػػػػػػػد اهلل / دار البكػػػػػػػػػر / بيػػػػػػػػػرات / الطبعػػػػػػػػػة ھ ٔٙٚ) ت   
 ـ . ٜ٘ٛٔالسادسة / 

(/ تحبيػػػػػػؽ   د. ھٖٛ٘المبدػػػػػػؿ لػػػػػػ  دػػػػػػنعة اإلعػػػػػػراب   أبػػػػػػا الباسػػػػػػـ محمػػػػػػد بػػػػػػف عمػػػػػػر الزمخ ػػػػػػري )ت   -ٖٗ
 ـ . ٖٜٜٔعم  أبا ممعـ / دار امكتبة اليشؿ / بيرات / الطبعة األالة/ 

( لكتػػػػػػاب التدػػػػػػريؼ لممػػػػػػازن  / ھ ٕٜٖالمندػػػػػؼ /  ػػػػػػرح اإلمػػػػػػاـ أبػػػػػػ  البػػػػػػتل علمػػػػػاف بػػػػػػف جنػػػػػػ  ) ت    – ٖ٘
الطبعػػػػػػة  –لبنػػػػػػاف  –بيػػػػػػرات  –البػػػػػػادر احمػػػػػػد عطػػػػػػا / دار الكتػػػػػػب العمميػػػػػػة  تحبيػػػػػػؽ اتعميػػػػػػؽ   محمػػػػػػد عبػػػػػػد

 . ٜٜٜٔ –األالة 
 . ٜٗٚٔ –ب داد  –نحا البعؿ / احمد عبد الستار الجااري / مطبعة المجمي العمم  العرا    – ٖٙ
جػػػػػػػاب أميػػػػػػػر  –النحػػػػػػػا الػػػػػػػاال    عبػػػػػػػاس حسػػػػػػػف / انت ػػػػػػػارات نادػػػػػػػر خسػػػػػػػرا / الطبعػػػػػػػة السادسػػػػػػػة /  ػػػػػػػـ  -ٖٚ

 ا ت .دحال  دد
 –نزىػػػػػػػة الطػػػػػػػرؼ لػػػػػػػ  عمػػػػػػػـ الدػػػػػػػرؼ   أبػػػػػػػا البضػػػػػػػؿ احمػػػػػػػد بػػػػػػػف محمػػػػػػػد الميػػػػػػػدان  / مطبعػػػػػػػة الجااوػػػػػػػب  -ٖٛ

 .  ھ ٜٜٕٔ سطنطينية / الطبعة األالة / 
 


