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 ال�ل��

ه�ف ال��� إلى ش�ُّ االن��اه إلي ما ت���ت �ه اللغة الع���ة م� خ�ائ�، وما انف�دت �ه م� 

م�ا�ا، ول��ان أن ث�اء اللغـة الع���ـة ال �ق��ـ� علـى ثـ�اء األلفـا�، بـل ی�عـ�اُه إلـى ثـ�اء ال�عـاني، 

َد ادِّ  عـاء، و�ن�ـا هـ� ك�ا ه�ف ال��� إلـى إث�ـات أن مـا ُ�ْ�ـَ�ُع عـ� ثـ�اء اللغـة الع���ـة لـ�� ُمَ�ـ�َّ

ح��قة ثاب�ة، واس���م ل��ق�� هـ�ه األهـ�اف ال�ـ�هج ال�صـفي ال��ل�لـي، ومـ� أهـ� ن�ـائج ال��ـ� 

أن اال�ــالع علــى ثــ�اء الع���ــة ��عل�ــا ال ن��ــ�ع فــي ت���ــة مــا قــ� ن�ــَ�ُعُه أو نقــ�ُؤه مــ� ج�ــع 

��ـة أن وَصـَل غ�� مأل�ف أو م��ر غ�� شائع في االس�ع�ال ال��مي، ��ا بلُغ ث�اُء اللغـة الع� 

ع�ُد ُجُ��ع ال�ف�دة ال�اح�ة َأحَ� ع�ـَ� َجْ�ًعـا، ��ـا بلـَغ عـ�ُد م�ـادر �عـ� األفعـال فـي الع���ـة 

ث�ان�ة م�ادر ��ـا فـي الفعـل (َم�ـَ�)، و�ن تعـ�د القـ�اءات الق�آن�ـة لل�ل�ـة ال�احـ�ة ع�ـ�ما َتُ�ـ�ُن 

 جْ�ًعا ی�ل داللة واض�ة على ث�اء الُلغة الع���ة.

  ال��اُء في الع���ة، دراسة ص���ة دالل�ة، ن�اذج م��ارة. اح�ة:ال�ل�ات ال�ف�

  ال�ق�مة

ال��ُ� � ال�� َش�ََّف اللُّغَة الع���َة �إن�ال الق�آن ال���� بها؛ ف��َ� لهـا بـ�لَ� 

َ� للُفْ�ـَ�ى فـي  م� ال�فعة وال�قاء ما لْ� ����ُه لغ��هـا، َن�َ�ـُ�ه سـ��انه وتعـالى َسـ�َّ

 وَ�غاُر عل�ها، وَ�ُ�وُد ع�ها.   ُ�ِ��ُّها،كل زمان َمْ� 
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 ج�امــَع الَ�ِلــ� 
َ
ِل َمــْ� ُأوِتــي وال�ــالة وال�ــالم علــى أفَ�ــِح َمــ� َنَ�ــَ� بهــا، وَأوَّ

  .ف�ها

دالل�ـة ل��ـاذج  دراسة ص���ة :في الع���ة ��اء(ال :فه�ا ��ٌ� ُلَغ�� �ع��ان أما �ع�

  .)م��ارة

  له�ا ال��ض�ع ت�ل�َّ� ���ا �أتي:  وأس�اب اخ��ار� 

  ال���ة في إب�از م��ة م� م�ا�ا ُلغ��ا الع���ة، وهي (م��ة ال��اء اللغ��). .1

اع�قـــاد� أن ثـــ�اء اللغـــة الع���ـــة لـــ� ُیـــَ�فَّ حقـــه مـــ� ال��ـــ� وال�راســـة، وهـــ�  .2

  م�ال خ�� وواسع ل�� أراد ال��� ��ه وَسْ�َ� أغ�ارِه.

ف���� في هـ�ی� ال�ـ�ال��: هـل اللغـة الع���ـة ث��ـة؟ ومـا أبـ�ز  إش�ال�ة ال���أما 

  م�اه� ال��اء ف�ها؟.

  ف��لَ�ُ� ���ا یلي: أه�اف ال���وأما 

شــ�ُّ االن��ــاه إلــي مــا ت��ــ�ت �ــه الع���ــة مــ� خ�ــائ�، ومــا انفــ�دت �ــه مــ�  .1

  م�ا�ا. 

�اء ب�ان أن ث�اء اللغة الع���ة ال �ق��� على ث�اء األلفا�، بل ی�عـ�اهُ إلـى ثـ .2

  ال�عاني.

عــاء، و�ن�ــا هــ�  .3 َد اّدِ إث�ــات أن مــا ُ�ْ�ــَ�ُع عــ� ثــ�اء اللغــة الع���ــة لــ�� ُمَ�ــ�َّ

  ح��قة ثاب�ة، وأم� واقع، ُت�ّ��ُه ال��اذج ال������ة ال���ارة في ه�ا ال���.

  ف����ل في ثالثة أم�ر:  أه��ة ه�ا ال��ض�عأما 

وت��ــ� م�ــه م�ــ�ًرا لل�راســة قلــة ال��ــ�ث ال�ــي ُت��ــ� علــى هــ�ا ال��ضــ�ع،  /األول

  وال��ق��.

أن هــــ�ا ال��ضــــ�ع �غلــــ� عل�ــــه ال�انــــ� ال����قــــي مــــ� خــــالل ال��ــــاذج  /ال�ــــاني

  ال���ارة، فال�الم ال���� ��ه م�ف�ٌع �ال����� وم�ع�ٌم �األدلة.

أن هــ�ا ال��ضــ�ع �فــ�ح ال�ــاب أمــام ال�ــاح��� فــي ال��ــال اللغــ�� لل��ق�ــ�  ال�الــ�/

  ة الع���ة؛ ألجل ت�اولها �ال��� وال�راسة.ع� م��� م� خ�ائ� اللغ

  الُ��َّ�ع في ه�ا ال��� ه� ال��هج ال�صفي ال��ل�لي. وال��هج العل�ي
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: وقــ� اق��ــ� ���عــة م�ضــ�ع ال��ــ� تق�ــ��ه إلــى: مق�مــة، وأر�عــة خ�ــة ال��ــ�

  م�اح�، وخات�ة.

  أه�افِه  فأمَّا ال�ق�مة فاش��لْ� على أس�اب اخ��ار ال��ض�ع، و��ان أه���ه، وِذْ��َ 

  وأما ال��اح� األر�عة ف�ان� على ال��� ال�الي:

د الُ���ع للُ�فَ�دة ال�اح�ة.ال���� األول:    تع�ُّ

د ال�عاني للفعل ال�اح�.ال���� ال�اني   : تع�ُّ

  تع�د األب�اب ال����ة ل�ع� األفعال.ال���� ال�ال�: 

د ال��ادر ل�ع� األفعالال���� ال�ا�ع:    .تع�ُّ

ــَل إل�هــا مــ� خــالل  ال�ــيال�ات�ــة تــأتي ُثــ�َّ �عــ� ذلــ�  ت��ــ�َّ� أهــ� ال��ــائج  الُ��ُ�صَّ

  ال��� وال�راسة.

          
  

  ت���ة

  لل�ع��� �ال��اء لغة واص�الًحا 

ال��اُء ُلغًة: م��ُر ق�له�: َثَ�ا الق�ُم َیْ�ُ�وَن إذا �ُ��وا ونَ�ـْ�ا، وثَـ�ا ال�ـاُل َیْ�ـُ�و 

  ، قال حات�:)1(في الع�د م�ل ���ة ال�الإذا �ُ�َ�، فال��اء ه� الَ�ْ��ة 

  )2(اِل �اَن لُه َوْف�ُ ــــــــــــــول� َعِلَ� األق�اُم ل� أنَّ حاتً�ا ***  أراد ث�اَء ال�

  وقال علق�ة:

  )3(ُیِ�ْدَن َث�اَء ال�اِل ح�ُ� عِل�َ�ُه ***  وَشْ�ُخ ال��اِب ع��ُه�َّ عِ���

اْن ُت�ـــ�ََّه �ـــال��� ال�اخـــ� ����اتـــه والغ�ـــي ون�ـــً�ا ل�ـــ�اء اللغـــة الع���ـــة اســـ��قَّْ�   

  ب��واته، فها ه� شاعُ� ال��ل (حاف� إب�ا���) �ُق�ل على ل�انها:

رُّ �اِمٌ�***فهْل سَأُل�ا الغ�َّاَص ع� َصَ�فاتي   )4(أنا الَ��ُ� في أح�ائِه ال�ُّ

          
                                                           

 .14/110ی���: ل�ان الع�ب، الب� م���ر،  )1
  .1/28ی���: دی�ان حات� ال�ائي  )2
  .1/1ی���: دی�ان علق�ة الف�ل  )3
 . 345ص   ،ی���: دی�ان حاف� إب�ا��� ، ت�ق��: م��وح  ال��خ )4
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د ال���ع لل�ف�دة ال�اح�ة   ال���� األول : تع�ُّ

د الُ�ُ�ــ�ع للُ�فـــ�دة ال�احــُ� فــي معــاج�  اللغــة الع���ــة َیْلَ�ـــ� ف�هــا أح�اًنــا تعــ�ُّ

ال�اح�ة، وُ�َع�ُّ ه�ا ال�ع�د للُ�ُ��ع َمْ�َهً�ا م� م�اه� ال��اء في ُلغ��ا الع���ـة، ومـ� 

  ما یلي: -على س��ل ال��ال-ال�ف�دات ال�ي تع�دْت ُجُ��ُعها 

ُ� ُ���ع على ُأُس�د، وُأْس�، (َأَس�) وه� ال���ان ال�ف��س ال�ع�وف، فاَألسَ  كل�ة )1

  .)1(وآساد

و�ــ�ل� ی��ــ�َّ� أنَّ �ل�ــة (أســ�) لهــا ثالثــة ُج�ــ�ع: أحــ�ها علــى وزن ُفُعــ�ل، وثان�هــا 

علـــى وزن ُفْعـــل، وثال�هـــا علـــى وزن أفعـــال، فالَ��عـــان األوَّالن ِمـــْ� ُجُ�ـــ�ع ال�ْ�ـــ�ة، 

  وال��ُع األخ�� م� ج��ع الِقلَّة.

األخ�ــ� والُ�ق�َّــ� وال��ــُ��ن، وُ���ــع علــى ُأَســ�اء، كل�ــة (أِســ��)، واألســ�� هــ� ) 2

، وهــ�ه الُ��ــ�ُع ال�الثــة جُ�ــ�ُع �ْ�ــ�ٍة، وقــ� َوَرَد ال��ــُع ال�ــاني فــي )2(وُأســاَر�، وَأْســ�� 

، )4(، وَقـ�أ ح�ـ�ُة َأْسـ�� )L)3َوإِن َي�ْتُوُكْم أَُساَرٰى ُ�َفادُو�ُْم  M الق�آِن ال���� في ق�له تعالى:

  .)5(�ف�ح اله��ة وُق�َ� أ�ً�ا َأسار� 

وضــ�ُّ اله�ــ�ة فــي (ُأســار�) ُ���ــ� أن �ُ�ــ�ن ســ�ُ�ُه أنَّ �ل�ــة (أســ��) ُجِ�عــْ� َجْ�ــَع 

(ك�الن) ل�ا ب��ه�ا م� ع�م ال��ا� وال���ف، فقال�ا : َأس�� وُأسار� ��ا قال�ا : 

ك�ـالن وُ��ــاَلى، ح�ـ� ُشــ�َِّه ��ـالن وســ��ان �أسـ�� فُ�ِ�عــا ج�عـُه األصــلي الــ�� 

فقال�ا : ��الن وَ�ْ�ـلى، وَسـ��ان وَسـْ��� ��ـا قـال�ا: َأسـ�� وأسـ��، قـال ه� َفْعلى 

  .)6(س����ه:" وقال�ا: ُأسار� ش�َّه�ُه �ق�له�: ُ��الى"

                                                           
 .384/ 7ی���: تاج الع�وس (أ س د)  )1
 .10/50، وتاج الع�وس ( أس ر) 438/ 1ی���: القام�س ال���� (أ س ر)  )2
  .85م� اآل�ة  :ال�ق�ة )3
 .1/480ی���: ال�ر ال���ن في عل�م ال��اب ال����ن  )4
، هــ�ة فــي القــ�اءات الع�ــ� ال��ــ�ات�ةت ، وال�ــ�ور ال�ا 218/ 2ی��ــ�: ال��ــ� فــي القــ�اءات الع�ــ�، البــ� ال�ــ�ر�  )5

1/35   . 
، ب�ــ�وت، �ــ� ال�ــالم دمحم هــارون، دار ال��ــلت�ق�ــ�: ع ،��ــاب ســ����ه، ألبــي ��ــ� َع�ــ�و بــ� ع��ــان بــ� ق��ــ� )6

3/650. 
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و��ل� ی���� أن ثالثة ُج�ـ�ع مـ� ج�ـ�ع �ل�ـة (َأسـ��) اسـُ�عِ�لْ� فـي القـ�آن  

  ُج��ع الَ���ة.ال����، وهي :ُأسار�، وَأْس��، وَأسار�، وه�ه ال���ع ال�الثة ِم� 

كل�ــة (أصــ�ل) ال�ـــي یــ�اد بهــا ال�قـــ� مــ� �عــ� الع�ـــ� إلــى ال�غــ�ب، وجْ�ُعـــه ) 3

، )2(، وُ���ع األص�ل أ�ً�ـا علـى (إصـال)) )1((ُأُصٌل، وآصال، وأصائل، وُأصالن

ًعا M  وورَد ال��ُع ال�اني في الق�آن ال���� ��ا في ق�له تعالى: ب�َك �ِ� َ�ْفِسَك َ�َ�� َواذُْ� ر�

ِ ِمَن اْلَقْوِل بِاْلُغُدو� َواْآلَصالِ    . )L)3َوخِيَفًة َودُوَن اْلَجْ�ر

كل�ة (امـ�أة) ُت��ـع عـ�ة ُجُ�ـ�ع، فُ���ـع علـى (ِنْ�ـ�ة، وُنْ�ـ�ة) �ال��ـ� وال�ـ�،  )4

و(ن�ــــاء، وِنْ�ــــ�ان، وُن�ــــ�ان) �ال��ــــ� وال�ــــ� أ�ً�ــــا، و�الحــــ� أن هــــ�ه الُ��ــــ�ع 

ج�عـاِن م�هـا فـي القـ�آن ال�ـ���، وه�ـا: (ن�ـاٌء، ال���ة �لها ُج��ع ���ة، وقـ� ورَد 

ــاًء     M وِن�ــ�ة)، ��ــا فــي ق�لــه تعــالى: ــً�ا َو�َِس ــاًال َكثِ� ــا رَِج ــث� ِمْنُ�َم  ، وق�لــه تعــالى:)L)4َوبَ

M ِْسَوةٌ   َوَقاَل�   ِ   .)L)5تَُرٰوِدُ َفَت�َٰ�ا َعن ��ْفِس�ِۦۖ�  �ِ� اْلَمِديَنِة اْمَرأَُت اْلَعزِيز

ه�ه ال���ع ال�الثة أن األول م�ها ج�ع قلة، واآلخـ��� َجْ�َعـا وُ�الح� على 

  ك��ة، و��ل ذل� على ال���ع ف�ها قلًة و���ًة .

ُت��ـــع علــى (ِج�ـــال، وأْج�ـــال، وِج�ـــاالت،  -وهـــ� َذَكــُ� ال�اقـــة- كل�ــة (َجَ�ـــل) )5

)6(وج�ائل)
.

  

ق�ل: ج�ـاالت هـي ج�ـُع (ِج�الـة) أو (ِج�ـال)، و�لـى ذلـ� ذهـَ� �عـ� ال�ف�ـ���  

ٍر �َاْلَقْص M  لق�له تعالى: �َ�ا َترْ�ِ� �َِ�َ ِ ـإِن ��ُ ِجَماَلٌت ُصْ�ٌ ر فقال: (ج�االت) َ�ُ�ـ�ز أن  )L)7َك�َن

  .)8( )تُ��ن ج�ًعا لـ(ِج�الة)، وأن تُ��ن جْ�ًعا لـِ(ِج�ال

                                                           
 .5/309(أ ص ل)  ی���: ال��اح، )1
 .27/452ی��� : تاج الع�وس (أ ص ل )  )2
  .205م� اآل�ة : األع�اف )3
  .1م� اآل�ة : ال��اء )4
  .30م� اآل�ة : ی�سف )5
 .5/348ی���: ال��اح (ج م ل)  )6
 .33، 32 :ال��سالت )7
 .20/80 هـ ، 710تف��� الل�اب في عل�م ال��اب، لع�� ب� علي ال���لي ال�م�قي ت )8
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ضــــ� الُ�ــــّ� ُتْ��ــــع علــــى (َعِ��ــــ�، وأَْعُ�ــــ�، وأعابــــ� وِ��ــــاد)، كل�ــــة (َعْ�ــــ�) وهــــ�  )6

ان) ���ـــ� األول وال�ـــاني وت�ـــ�ی�  و(ُعْ�ـــ�ان) �ال�ـــ�، و(ِعْ�ـــ�ان) �ال��ـــ�، و(ِعِ�ـــ�َّ

اء) �ال�ـ�، ال�ال�، اء) �ال��، و(ِع��َّ�) �الق��، و(ِعِ��َّ  و(ِع��َّ�) �الق��، و(ِعِ��َّ

  ).1(و(َمعَ��ة) و(َمْعُ��داء)

  حُ� تاج الع�وس أن اب� مال� ق� َجَ�َع ه�ه الُ���ع في ق�له:وذَ�َ� صا

  ��اٌد، ع��ٌ�، ج�ُع عْ�ٍ�، وَأْعُ�ُ� ** أعابـــُ�، َمْع��داُء، َمْعَ�ـــــــــــــــــــــــــــــ�ٌة، ُع�ـــــْـــــ�ُ 

  )2(�ـــُـــ ِشــْ�َ� أْن َت�ــ��َّ�، وامُ�ْد إْن العـ ْ� **  ��اكَ ـــــــك�لَ� ُعْ��ان، وِعْ��ان أْثِ��َ 

و�ــ�ل� تُ�ــ�ُن ُجُ�ــ�ُع �ل�ــة ع�ــ� قــْ� َبلغــْ� َأحــَ� ع�ــَ� ج�ًعــا ُ�لُّهــا ُجُ�ــ�ُع ��ــ�ة 

  .�اس���اء �ل�ة أَْعُ��ُ 

          
  

  ال���� ال�اني

ُد ال�عاني للفعل ال�اح�   تع�ُّ

د ال�ع�ى ال�اح� في الع���ة معاٍن م�ع�دة قْ� َ�ُ��ن للفعل  ال�ـ�اد مـ� ، و����َّ

الفعـل ���ـ� ال�ــ�اق الـ�� ُیــ��� ��ـه ذلـ� الفعــُل؛ "ألنَّ ال�ع�ـى ال ُی�خــ� مـ� لفــ� 

إلـى -إذ تع��� اللغة  ؛)3(الفعل وْحَ�ُه، و�ن�ا م� ال��اق ال�� ُوِضَع ��ه ه�ا الفعل"

  .)4(على ال��اق ل��ان ال�ع�ى، وت�ق�� ال�فاه� -ح� ����

عـ�د معان�هــا �ـاخ�الف ال�ــ�اق الـ�� تــِ�ُد و���ـا یلـي ن�ــاذج لـ�ع� األفعــال ال�ـي ت�

  ��ه:

  م�ها:) 5(الفعل (أخَ�) ذ��ْت ال�عاجُ� اللغ��ة له ع�َة معانٍ  )1

ـا َسـَكَت M  ال��اول �ال��، �قال: أَخَ�ُه ب��ه أخً�ا، أ�: ت�اولُه، وم�ه ق�له تعـالى: )أ َوَلم�

وَ�� اْلَغَضُب أََخَذ اْألَْلَواَح    .)L    )1َعن م�

                                                           
 .1/198م��ار ال��اح،  ی���:  )1
  .8/329ی���: تاج الع�وس (ع ب د)  )2
 .1/160 ال�ع���ة تاج الع�وس أن��ذًجا أث� الق�اءات الق�آن�ة في ال��اغة )3
 .258أس� عل� اللغة، / ی���: )4
 .9/364، وتاج الع�وس (أ خ ذ) 1/9 (أ خ ذ) ،ال���اح ال����ی���:  )5
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اإلم�اك �ال��، �قال: أخَ� الِ��اَم و�ال��ام، أ�: أمَ�َ�ُه، وم� األخـ� ��ع�ـى  )ب

  .)L)2إَلْي�ِ   َوأََخَذ بَِرأِْس أخِي�ِ يَجُر�هُ M اإلم�اك ق�له تعالى:

ْعِ�، أ�: ق�َّ م�ُه. )ج ، �قال: أخ� م� ال�َّ   الق�ع والَق�ُّ

                                                               وعا��ـــُه، وم�ـــُه ف�لـــه تعـــالى: العق��ــة واإلهـــالك، �قـــال: أخـــَ�ُه هللا ��ع�ـــى أهَلَ�ـــهُ  )د

 M ٰى َو�َِ� َظالَِمٌةۚ� إِن� أَْخَذُه أَلِيٌم َشِديٌد لَِك أَْخُذ َرب�َك إَِذا أََخَذ اْلُ�َ   .)L)3َوَكَذٰ

�ا نََراَك ِمَن اْلُمْحِسنِ�َ� فَ M  الحبس، ومنھ قولھ تعالى: )ھـ   )L)4ُخْذ أََحَدنَا َم�َانَ�ُۖ� إِن

  أي: احبْس.

ٍة بَِرُسولِ�ِْم لَِي�ُْخُذوهُ M  القتل، كما في قولھ تعالى: )و ْت �ُل� أُم�   )L)5َوَ�م�

كِ�َ� َحْيُث َوَجدت�ُمو�ُْم M  األَْسر، كما في قولھ تعالى: )ز   )L)6َوُخُذو�ُْم َفاْقُتلُوا اْلُمْ�ِ

  .)7( أي: وأسروھم

  منھا: )8(المعاجُم اللغویة لھ عدة معانٍ  الفعل (َجعَل) ذكرتْ  )2

آَتــا�َِ� اْ�ِكَتــاَب َوَجَعَل�ـِـ� M التص�ییر، یق��ال: جع��َل القب��یَح حس��نًا، ومن�ھ قول��ھ تع��الى:  )أ

  .)L)9نَ�ِي�ا

  ظنَّھا إیاھا الظن والحسبان واالعتقاد، یقال: جعَل البْصرةَ بغداد، أي: )ب

َماَواِت َواْألَْرَض َوَجَعـَل M  الخلق واإلیجاد، كما في قولھ تعالى: )ج اْلَحْمُد � ال�ِذي َخَلَق الس�

لَُماِت َوالن�وَر    .)10()الظ�

                                                                                                                                           
 . 154م� اآل�ة  :األع�اف )1
 .150م� اآل�ة  :األع�اف )2
 . 102: ه�د )3
 .78ی�سف :  )4
 .5م� اآل�ة  :غاف� )5
 .5م� اآل�ة  :ال���ة) 6
 .111/ 4ی���: تف��� اب� �����  )7
 206.28ی���: تاج الع�وس(ج ع ل)/  )8
  .30م� اآل�ة  :م��� )9

  .1م� اآل�ة  :األنعام )10
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َواعِِق َحَذَر   يَْجَعلُوَن أََصا�َِعُ�ْم  M : تعالى ق�لهالوضع واإلدخال، كما في  )د َن الص� �ِ� آَذانِ�ِم م�

  .)L)1اْلَمْوِت 

  م�ها: 2ذ��ْت لُه ال�عاجُ� ع�ة معانٍ  )ضَ�بَ (الفعل  )3

إسقا� شيء على إن�ان أو ن��ه لغ�ض إ�المِه وال��ل م�ـه، أو الق�ـاء عل�ـِه، ) أ

بُوا َفْوَق  �Mقال: َضَ�َ�ُه ���ٍ� أو �غ��ه، وم�ه ق�له تعالى: ُـل� َفاْ�ِ بُـوا ِمـْنُ�ْم � اْألَْعَنـاِق َواْ�ِ

  .) L)3 بََناٍن 

  .ال��ع وال�ف، �قال: َضَ�َب على یِ� فالٍن، أ�: م�عُه م� أمٍ� أخَ� ��هِ  )ب

ســافَ� مــ� م�ــاٍن إلــى آخــ�، �قــال: َضــَ�َب فــي األرض إذا ســاف� ف�هــا ی��غــي  )ج

ـوا ِمـَن M  ال�زَق وال�هاَد، وم�ه ق�له تعـالى: بُْتْم �ِ� اْألَْرِض َفَلْيَس َعَلـْيكُْم ُجَنـاٌح أَن َ�ْقُ�ُ َوإَِذا َ�َ

وا  َالةِ إِْن خِْفُتْم أَن َ�ْف�َِنكُُم ال�ِذيَن َكَ�ُ  .)L). 4الص�

م�اقعة الف�ل لألن�ى، �قـال: ضـَ�َب الف�ـُل ال�اقـَة ��ـِ�ُ�ها ِضـ�اً�ا إذا نـ�ا عل�هـا  )د

  وواقعها

ْ�َ َصـْفًحا أَن ُكنـُتْم M  تْ�ُك ال�ـيء وال�ـف ع�ـه، وم�ـه ق�لـه تعـالى: )ه ـُب َعـنكُُم الـذ� أََفَنْ�ِ

فِ�َ�  ِ�ْ   .)6(ف���ك؟ فق�له أف���ب مع�اه أ) L)5 َقْوًما م�

ــــَ� وَفــــ�ََّق  )و الف�ــــل وال�ف��ــــ� بــــ�� األشــــ�اء، �قــــال: َضــــ�َب الــــ�هُ� ب���ــــا، أ�: َ�عَّ

َب بَْ�َنُ�م �ُِسوٍر ل��ُ بَاٌب M  وفَ�َل، وم�ه ق�لُه تعالى:   )L )7َفُ�ِ

ْك� وال�صـف وال��ـان، وم�ـه ق�لـه تعـالى:  )ز َبـًة M ال�ِّ َب اهللاُ َمـَثًال �َلَِمـًة طَ�� أََلـْم َتـَر َكْيـَف َ�َ

َماءِ  عَُ�ا �ِ� الس� َبٍة أَْصلَُ�ا ثَابٌِت َوَ�ْ   .)1(أ�: وصفُه وَ��ََّ�هُ  )L)8َكَشَجَرةٍ طَ��

                                                           
 .19م� اآل�ة  :ال�ق�ة )1
  .54 1/17 ی���: ال�ع�� ال�س�� (ض ر ب) )2
  .12م� اآل�ة  :األنفال )3
  .101م� اآل�ة  :ال��اء )4
 .5 ال�خ�ف: )5
 .5/46ی���: ال���ر ال�ج��،  )6
  .13ال��ی� م� اآل�ة )7
  .24إب�ا���:  )8
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  م�ها:) 2(الفعل (َقِ�َل) َیِ�ُد في الع���ة على ع�ة معانٍ  )4

َقِ�ــَل ال�ــيَء ق�ــ�ًال: أخــ�َه عــ� ��ــ� خــا��، �قــال: َقِ�ــَل ال�ــ�یُ� اله��ــَة ��ع�ــى  )أ

  أخ�ها.

 �ه، وم�ه ق�ل العاق� أو و��له: َقِ�ْلُ�، ورِض�ُ�. )ب
َ
  قِ�َل ال��َ� قُ��ًال: رضي

َقُه. )ج   قِ�َل ُفالٌن ال��َ�: ص�َّ

  قِ�ل� القابلُة ال�لَ� ِ��الًة: تلقْ�ُه م� ��� ُأمه ع�� ال�الدة. )د

  قِ�َل ُهللا دعاَء ال�اعي: اس��اب لُه. )ه

َقِ�لــْ� ع�ُ�ــُه َ�ــَ�ًال أ�: مــال ســ�اُده ن�ــ� أنفــِه، فهــ� أقَ�ــل �أنــه ی��ــ� إلــى �ــ�ف  )و

  أنفِه.

  م�ها:)3(تع�َّدت معاني ه�ا الفعل ف�ان� له معاٍن م��لفة الفعل (َقَ�َل) )5

ق�َلُه قْ�ًال: أماتُه، وأزه� ُروَحُه، فه� ق��ل، وال��أة ق��ل إذا �ان ذل� وصًفا لهـا،  أ)

  فإذا ُحِ�َف ال��ص�ف دخلْ�ُه الهاُء، �قال: رأیُ� ق��لَة ب�ي ُفالن.

ــا، ق�ــل وم�ــه ق�لــُه تعــالى:َق�ــَل الق�ــَة ُخْ�ــً�ا وِعلً�ــا: عَ�َفهــا  )ب  وعِلَ�هــا ِعْلً�ــا تام�

Mَوَما َقَتلُوُه َ�قِ�ًناL)4 ،( :أ�: وما ق�ل�ا ذل� االع�قاد ِمـ� قـ�له�: ق�ْلـُ� �ـ�ا ِعْلً�ـا أ�

  .)5(����ق�ِه، �أنه ق�ل: ما ت�قق�ا مع�فَة ذل�َ 

َتها، وم�ُه ق�ُل األخ�ل: )ج َتها، وُ�َ�فَِّف ِش�َّ   َقَ�َل الَ�ْ�َ�: َمَ�َجها �ال�اء ِلُ���َل ِح�َّ

  َفُقْلُ� اقُ�ل�ها عْ�ُ�ُ� ِ�ِ��اجها      ***      فأْ��ْ� بها مق��لًة ح�َ� ُتقَ�ُل     

ُه M  ق�لُه تعالى: وم�هُ َقَ�َل ُهللا اإلن�اَن: لعَ�ُه، د)  أ�: ُلعـَ� )L )6ُقتَِل اْإلِ�َساُن َما أَْكَ�َ

  .)7(اإلن�اُن ال�اف�

  

                                                                                                                                           
 .2/171 ال��في،ی���: تف���  )1
  .63 - 60/ 3) ق ب لوال���� وال���� األع�� ( 7/294ی���: ال���اح ال���� (ق ب ل) )2
 .74 3/17ی���: مع�� اللغة الع���ة ال�عاص�ة  )3
  .157م� اآل�ة  :ال��اء )4
 . 4/221ی���: تف��� ال�اغ�،  )5
6(  :���17. 
 .24/222 ی���: تف��� ال����، )7
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  م�ها:)1(الفعل (َفَ�َ�) ُ���ع�ل ��عاٍن م��لفة )6

��ع�ــى أســ�ع، �قــال: َفــَ�َ� فــالٌن َفْ�ً�ــا و ُفُ�وً�ــا أ�: َعِ�ــَل وأْســ�َع، وَفــَ�� إلــى  أ)

ـل بهـا عل�ـه، وم�ـه ق�لـه س�فِه أ� أس�َع إلى َسلِِّه، وَفَ�َ� عل�ِه �العق��ة  ��ع�ـى تع�َّ

ــا أَْو أَن يَْط�َــٰ� M  تعــالى: َط َعَلْ�َن ــاُف أَن َ�ــْ�ُ �َنــا نََخ أ�: َ�ْعَ�ــل �عق����ــا قْ�ــَل أن ) L)2 َقــاَال َرب�َنــا إِن

 ) .3(ن�ع�ُه، وُن��َِّ� لهُ 

  ��ع�ى (َغلَ� و�َ�ر)، �قال: َفَ�َ� م�ُه �الٌم، أ� َسَ�َ� �غ�� َرِو�ٍة. )ب

مه� وَســَ�َقُه�، فهــ� فــار�  )ج َم)، �قــال: فــَ�َ� القــ�َم َفْ�ً�ــا وَف�ا�ــًة: تقــ�َّ ��ع�ــى (تقــ�َّ

ـــه ق�لـــه ـــى ال�ـــاء إلعـــ�اده وته���ـــِه، وم� ـــُ� مـــا ُ��ـــ�ع�ُل فـــي ال�ـــ�� إل ـــْ�ٌ�، وأك�   وَف

ُل�ــ�  )4("أنـا َفـْ�ُ��� علـى ال�ـ�ض" :-صـلَّى ُهللا عل�ـِه وسـلَّ�َ - م�� إل�ـه، وأوَّ أ� م�قـّ�ِ

ــُ�وًما عل ــ�َ� فــالٌن ولــً�ا: )5(�ــهُق ، و�قــال: َفــَ�َ� لــه ولــٌ� ��ع�ــى َســَ�قُه إلــى ال��ــة، وَف

َمُه أجـ�ُه فـي اآلخـ�ة، وم�ـه ال�ـ�ی� الـ�ارد فـي لـ�عاء ال�ـالة  اح��َ�ُه صغ�ً�ا، وتق�َّ

" إنَّ -صـلى هللا عل�ـه وسـلَّ�َ - وق�لـه)، 6"("اللَّهّ� اجعلـَه ل�ـا َفَ�ً�ـا على ال�فل ال���:

رح�َة ُأمَّة َ�َ�َ� ن��َّها َقْ�َلها فَ�َعَلُه لها َف�َ�ا وَسَلًفا َبْ�َ�  ی�یها" َهللا إذا أرادَ 
)7(.  

ــَ�  )د ــَ� وأْهَ�ــَل)، �قــال: َفــَ�َ� فــالٌن فــي األمــ� َ�ْفــُ�ُ� َفْ�ً�ــا، أْ�: َق�َّ ��ع�ــى (َق�َّ

  ��ه، وَض�ََّعُه ح�َّى فات.

  أه�ها: )8(ت��ُ� لُه ال�عاجُ� ع�ة معانٍ  الفعل (َك�َ�) )7

 ك�� ��ع�ى خ�َّ �القل�، �قال: ��َ� ال�الُ� واج�ُه، و��� ال�ل��ُ� اس�ُه . أ)

يَـا أَي�َ�ـا ال�ـِذيَن آَمنُـوا ُكتِـَب  Mك�َ� ��ع�ى (َفَ�َض، وأوجـَ�)، ��ـا فـي ق�لـه تعـالى:  )ب

ُقـوَن  كُـْم َتت� َياُم َكَما ُكتَِب َع�َ� ال�ِذيَن ِمن َقْبلِكُْم َلَعل� َوَك�َ�َْنـا َعَلـْي�ِْم M  وق�لـه تعـالى:. )L)1َعَلْيكُُم الص�

                                                           
 .�1/302)  ال�س�� (ف ری���: ال�ع�� ) 1
  .�45ه:  )2
 .3/350ی���: أ��� ال�فاس�� ل�الم العلي ال����   )3
 .11/409 ص��ح م�ل�، �اب إث�ات ح�ض ن���ا  صلى هللا عل�ه وسل� )4
 .93/ 4ی���: ال����� في ش�ح ال�امع ال�غ��،  )5
 .2/89، �اب ق�اءة فات�ة ال��اب على ال��ازة، ص��ح ال��ار�  )6
 .3/168م��اة ال��اب�ح،  )7
  .699/ 1ی���: ل�ان الع�ب (ك ت ب) )8
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ــاْألَنِف  ِ ــاْلَع�ِْ� َواْألَنــَف ب ِ ــ�َْ� ب ــا أَن� الــن�ْفَس بِــالن�ْفِس َواْلَع ِ فِيَ� ــن� ب ــاْألُذُِن َوالس� ِ ــن� َواْلجُــرُوَح َواْألُذَُن ب الس�

رنا ُح�ً�ا خالً�ا)، 2(اLقَِصاٌص    ).3(أ�: ف�ض�ا عل�ه� ف�ها، وق�َّ

ـــَة َ�ْ�ً�ـــا، أ�:  )ج ـــُل الَ�ـــ�ادَة والِق�َ� ـــَ� ال�ُج ـــى (َخـــَ�َز وخـــاَ�)، �قـــال: �َ� ـــَ� ��ع� كَ�

وم�ه� َمْ� ف�َّق ب��ه�ا فقال:  خَ�زها، وق�َل أن �ُ��َّ ف�ها ح�ى ال �ق�� م�ه شيء،

إْن ق�ــــل اك�ــــ� ق���ــــَ�، فــــال�ع�ى اخُ�ْزهــــا، و�ن ق�ــــل: اكِ��هــــا فــــال�ع�ى ُشــــ� رأســــها 

  �الِ��اء.

ك�ـَ� ��ع�ـى (َجَ�ــَع وضـ�َّ)، وم�ــه قـ�له�: ���ــُ� ال�غلـة إذا ج�عــَ� بـ�َ� شــف��ها  )د

ال�غلـة أو ال�اقـة ُ�َ�ـ�َّى ��لقة أو س��؛ ل�ال ُی�َ�� عل�ها فَ���ل، وما ُ�َ��ُّ �ه ح�ـاُء 

  (ُكْ��ة).

          
  

  ال���� ال�ال�

د األب�اب ال����ة ل�ع� األفعال   تع�ُّ

الفعل ال�اضي ال�الثي ال��ـ�د إمـا أْن �ُ�ـ�ن علـى وزن (َفَعـَل) �فـ�ح العـ��، 

  ����ها، أو (َفُعَل) �ال��. )أو (َفِعلَ 

�ُ�ــ�ن م��ــ�ر العــ��، ف�ف�ــ�ح العــ�� فــي ال�اضــي ال��ــاس فــي م�ــارعه أن 

ن�ـ�: (َضــَ�َب ��ــِ�ُب، وجَلــَ� ��ِلــُ�)، وقــ� �ُ�ــ�ن م�ــ��م العــ��، ن�ــ�: (نَ�ــ� 

ی�ُ�ــُ�، وَ�َ�ــَ� ��ُ�ــُ�، ودخــَل یــ�ُخل)، وقــ� �ُ�ــ�ن مف�ــ�َح العــ�� �ال�اضــي، ن�ــ�: 

  (سأَل �ْ�أُل، ومَ�َع ��َ�ُع، وفَ�َح �فَ�ُح).

��ـارع، ن�ـ�: (َعِلـَ� وم���ر الع�� في ال�اضـي �ُ�ـ�ن مف�ـ�ح العـ�� فـي ال

ــ�، وَفِهــَ� �فَهــ�)؛ ألنــه إْن �ــان ال�اضــي م��ــ�ر العــ�� ف��ــارعُه ال �ُ�ــ�ن إال  �عَل
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مف��حهـــا إال فـــي أر�عـــة أفعـــال شـــاذة �ُ�ـــ�ز فـــي م�ـــارعها الفـــ�ُح وال��ـــُ�، وهـــي: 

  . )1((َحِ�َ�، و ب�َ�، وِنْعَ�، وَ�ِ�َ�)

فـــي ال��ـــارع وأمـــا م�ـــ��م العـــ�� فـــي ال�اضـــي فـــال �ُ�ـــ�ن إال م�ـــ��مها 

ن�ـــ�: (حُ�ـــَ�، و�ـــُ�َم، وَشـــُ�َف)، و�ـــ�ل� تُ�ـــ�ن أبـــ�اب الفعـــل ال�الثـــي ال��ـــ�د ســـ�ة 

  .)2(أب�اب

ول�� �ال��� في ال�عاج� اللغ��ـة فـي ال�عـاج� ت�ـ�ََّ� أنَّ �عـ� األفعـال لهـا 

  أك�� م� �اب ص�في، وم� تل� األفعال ما یلي:

�ـــاب��، ه�ـــا: �ـــاب (َضـــَ�َب)، أَفـــَل ال�ـــيُء ��ع�ـــى: غـــاَب، �ـــأتي م�ـــارُعُه مـــ�  أ)

��قال: �أِفُل َأْفًال �ـ(��ِ�ُب ضْ�ً�ا)، و�قال أ�ً�ا: �أُفُل ُأُف�ًال �ـ(َقَعَ� ، )3( و�اب (َقَعَ�)

  ُقُع�ًدا).

عُ�، ��ع�ى: تل�ََّ�، وال���، �قال في ال�اضي َجِعَ�، وَجُعَ�، فاألول م�  ب) َجِعَ� ال�َّ

ً�ا، وال�اني م� �اب َشُ�َف، �قال: َجُعَ� َشـعُ�ُه ��ُعـُ� �اب فِ�َح، �قال: َجِعَ� شعُ�ُه َجعَ 

  .)4(ُجُع�دًة وَجعادةً 

م ی��ـ�َّ� أن م�ـ�ر هـ�ا الفعـل ���لـُف �ـاخ�الف �اب�ـِه ال�ـ�ف���، فع�ـ�ما  وم�ـا تقـ�َّ

ــً�ا، وع�ــ�ما �ُ�ــ�ن مــ� �ــاب (َشــُ�ف) أو  �ُ�ــ�ُن مــ� �ــاب (فــِ�َح) �ُ�ــ�ُن م�ــ�رُه َجَع

  ُع�دًة وَجعادًة.(سُهَل) �ُ��ن م��ُرُه جُ 

��ع�ى: ) 5((َقَعَ�) َشِ�َله� األمُ� ش�ًال م� �اب (َتِعَ�)، وَشَ�َله� ُشُ��ًال م� �اب )ج

َع�َّهـــ�، وَشــــَ�ل� الـــ��ُح ت�ــــُ�ل ُشـــ��ًال: إذا ت��لــــ� شـــ�اًال، و�قــــال: َشـــَ�ْلُ� ال�ــــاَة 

  .)6(أشُ�ُلها َشْ�ًال إذا جعلَ� لها ِش�اًال، أْ�: ��ً�ا ُب�خل ��ه ِضْ�ُعها

ب�ا ی���� أنَّ ه�ا الفعل له ثالثة م�ادر: أح�ها م��ر ل����ر الع�� في 

ال�اضــي، وم�ــ�ران ل�ف��حهــا فــي ال�اضــي وه�ــا (ُشــُ��ل وَشــْ�ٌل)، إذ إنَّ مف�ــ�ح 

                                                           
 .1/217، ی���: جامع ال�روس الع���ة )1
 .26 ص ،ی���: ش�ا الع�ف  في ف� ال��ف )2
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العــ�� فــي ال�اضــي قــ� �ُ�ــ�ُن مــ� �ــاب (َقَعــ� ُقعــ�ًدا)، وقــ� �ُ�ــ�ن مــ� �ــاب (ن�ــَ� 

  نْ�ً�ا).

(َقَعــــ�) وصــــالًحا أ�ً�ــــا : زال ع�ــــه الف�ــــاُد، صــــَلَح ال�ــــيُء ُصــــُل�ًحا مــــ� �ــــاب  )د

(َفـ�َح)، وهـي اللغـة األف�ـح؛ ألنهـا علـى ال��ـاس، وصـُلَح  وَصَلَح َ�ْ�ـَلُح مـ� �ـاب

:" إنَّ -صـلى هللا عل�ـه وسـل�- صـالًحا وُصـُل�ًحا، قـال )1((شـُ�َف) ��ُلًح مـ� �ـاب

ـــاس" فـــي الَ��ـــِ� وقـــال: " إنَّ ) 2(صـــالَت�ا هـــ�ه ال َ��ـــُلُح ف�هـــا شـــيٌء مـــ� �ـــالم ال�

ُم�ـــــغًة إذا َصـــــُل�ْ� َصـــــُلَح ال��ـــــُ� ُ�لَّـــــه، و�ذا ف�ـــــ�ت فَ�ـــــَ� ال��ـــــُ� ُ�لُّـــــُه، وهـــــي 

  ).3(القلُ�"

ـــِ�ن مـــ� �ـــاب (َضـــَ�َب)، و�عـــُ�ن مـــ� �ـــاب )ه (َقَعـــ�) َعـــْ�ًنا  َعـــَ�َن فـــالٌن �ال�لـــ� �ْع

  .)4(عىوُع�وًنا: أقام �ه، وَعَ�ن� اإلبُل تعِ�ُن وتعُ�ُن عْ�ًنا وُع�وًنا: أقام� في ال�� 

َوَعـَد اهللاُ اْلُمـْؤِمنِ�َ� َواْلُمْؤِمَنـاِت  M وم� الع�ن ��ع�ـى اإلقامـة ال�ائ�ـة ق�لـه تعـالى:

ـَن ا ِـ� َجن�ـاِت َعـْدٍنۚ� َورِْضـَواٌن م� َبـًة � هللاِ أَْك�َـ�ُۚ� َجن�اٍت َتْجرِي ِمن َتْحتَِ�ا اْألَنَْ�اُر َخالِِديَن فِيَ�ا َوَمَسـاكَِن طَ��

  .)6(أ�: ج�ات إقامة على وجه ال�ل�د) �L)5َُو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم  َذٰلَِك 

 وم�ــا ُذكــ� ی��ــ�� أن ال�عــ�د فــي ال�ــاب ال�ــ�في فــي ال�ــاب� ح�ــل فــي صــ�غة  

ال��ارع، وأما صـ�غة ال�اضـي فهـي صـ�غة واحـ�ة، والخـ�الف صـ�غة هـ�ا الفعـل 

وزن  فـي ال��ـارع اخ�لفـ� صـ�غُة م�ـ�ره، ف�انـ� إحـ�� صـ�غ�ي ال��ـ�ر علـى

  َفَعَل، وال��غة األخ�� على وزن ُفُع�ل.

ــــه لــــُه ��ــــ�ع�ل مــــ� ثالثــــة أبــــ�اب صــــ���ة:  و) الفعــــل (فَ�ــــ�) لألمــــ� ��ع�ــــى ت��َّ

�ُ��ــ�ع�ل مــ� �ــاب (فــ�ح)، ��قــال: فِ�ــَ� َ�فَ�ــُ�، ومــ� �ــاب (َنَ�ــ�)، ��قــال: فَ�ــَ� 
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م� �اب  وُ���ع�ل، )1(�فُ�ُ�، وال���ر ِف��ة، وَف�انةـ فه� َفِ�ٌ�، وف���، وفا��

  :)2((َكُ�َم)، ��قال: َفُ�َ� َ�فُ�ُ�، وم�ه ق�ل ال�اع�

  ال َ�فُ�ُ��ن ِلعْ�ِ� جاِرِهُ�       ***       وُهْ� ِلِ�ْف� ِج�اره ُفْ��ُ 

          
  

  ال���� ال�ا�ع

د ال��ادر ل�ع� األفعال   تع�ُّ

أغل� م�ادر األفعال ال�الث�ة سـ�ا��ة، وال�ـ�ار فـي مع�ف�هـا علـى ال�ـ�اع 

ومــع ذلـــ� ُوِضــعْ� ضــ�ا�� ��اســ�ة ل��ــادر �عـــ�  ،)3(وال�جــ�ع إلــى ُ��ــ� اللغــة

األفعال ال�الث�ة، ف��ال الفعل ال�الثي ال��ع�� ال�� �ُ��ن علـى وزن َفَعـَل أو َفِعـَل 

(َفَعـل)، ن�ـ�: َضـَ�َب َضـْ�ً�ا، أَكـل أكـال  و َفِهـَ�  ��اُس م��ره أن �ُ��ن على وزن 

  َفْهً�ا. 

ال�الثــي الــالزم الــ�� �ُ�ــ�ن علــى وزن َفِعــَل ��ــاُس م�ــ�ره أن و�ــ�ل� الفعــل 

�ُ�ــــ�ن علــــى وزن (فَعــــل)، ن�ــــ�: َفــــِ�َح َفَ�ًحــــا، أو علــــى وزن (ِفعالــــة) إذا دلَّ علــــى 

  .)4(ِح�فة، ن��: وِلِي ِوال�ًة، وساَس ِس�اسةً 

، إال إذا وأمـا َفَعـَل الـالزم ف��ـاس م�ـ�ره الُفُعـ�ل، م�ـل: قعـَ� ُقُعـ�ًدا، َودَخـّل ُدُخــ�الً   

   .دلَّ على: ام��اع ��ُ��ن م��ُره الِفعال، ن�ُ�: أَبى إ�اًء، وَجَ�َح ِج�اًحا

أو دلَّ على تقلُّ� وح��ٍة ��اس م��ره ح���ٍ� ���ن على وزن َفَعالن، ن��: جـال 

  َجَ�الًنا، وغَلى َغَل�اًنا.

أو دلَّ علـــى داء ف��ـــاس م�ـــ�ره الُفعـــال، ن�ـــ�: م�ـــى ��ُ�ـــُه ُم�ـــاًء، وداَر رأُســـه  

  ُدواًرا.

                                                           
 .25/510ف � ن) ( ی���: ناج الع�وس )1
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أو دلَّ علــى صــ�ت ف��ــاس م�ــ�ره الُفعــال أو الَفِع�ــل، ن�ــ�: َصــَ�َخ ُصــ�اًخا، وَزأَر 

  زِئ�ً�ا.

أو دلَّ على ِح�فة ف��اس م��ره الِفعالة، ن��: َتَ�ـَ� ِت�ـارًة، وخـاَ� ِخ�ا�ـًة، وَزَرَع 

  اعًة.ِزر 

وأمــا َفُعــَل ف��ــاُس م�ــ�ره الُفُع�لــة، ن�ــ�: َســُهَل ُســُه�لًة، وَعــُ�َب ُعُ�و�ــًة، أو 

  .)1(الَفعالة، ن��: َفُ�َح ف�احًة، وَ�ُلَغ �الغة

وه�ـــاك م�ـــادر لألفعـــال ال�الث�ـــة جـــاءت ســـ�ا��ة م�الفـــة لل��ـــاس، ن�ـــ�: 

  .)2(َسِ�َ� ُسْ�ً�ا، وَشَ��ُه ُشُ��ًرا وُش��اًنا، وَ�ِ�َل ُ�ْ�الً 

و����ُّعي ل��ادر األفعال ال�الث�ة ت��َّ� لي أنَّ �ع� ه�ه األفعـال لهـا أك�ـُ� 

  م� م��ٍر، وم� تل� األفعال ال�ي تع�دت م�ادرها: 

َ�َ�َل ال�يُء ی�ُ�ُل ُ�ْ�ًال، وُ�ْ�الًنا، وُ�ُ��ًال: إذا ذهَ� وزال وفَ�� ولْ� َیْ�ُ��،  )1

 ، قال ال�اع�:)3(فه� �ا�ل

 وُ�لُّ ن��� ال م�الَة زائلُ     ما خال َهللا �ا�ُل   ***أال ُ�لُّ شيٍء 

  . )4(و�قال: ذَهَ� دُمُه ُ�ْ�ًال أ�: َهْ�ًرا

�ــاَد ال�ــيُء َبْ�ــً�ا، وَ��ــاًدا، وُ��ــ�ًدا، و��ــُ�ودًة: انقــ�َض، وانق�ــَع، وذهــَ�، وهلــَ�،  )2

  .)6(َن��ُ�"وم�ه ح�ی� الُ��ر الع��: "َنْ�ُ� ال�ال�ات ال  ،)5(وم�ارعه َیِ���ُ 

، و��ل� ی���َّ� )7(َذَرَف ال�مُع َیْ�ِرُف َذْرْفا وَذرَفاًنا، وُذُروًفا وَتْ�راًفا وذِر�ًفا: سالَ  )3

  أن ه�ا الفعل له خ��ة م�ادر.

                                                           
 .3/200ی���: أوضح ال��ال�  )1
 .2/234ی���: ش�ح األش��ني  )2
 .1/524لله�و�  ی���: إسفار الف��ح، )3
 . 5/321(ب � ل)  ی���: ال��اح )4
  .3/97 ی���: ل�ان الع�ب (ب � د) )5
 . 1/156، م��� اإلمام أح�� ب� ح��ل )6
 .1/375، ی���: ج�ه�ة اللغة ، الب� در�� )7



  
  
  
 میالد عبد السالم السلیني

 

  )2020(یونیو األول العدد ) 33المجلد (
187 

وَم�اًثا، وَم�اَثًة، وُم��ًثا، وُم��اًنا، وِم�ِّ�َ�ى  ،مَ�َ� ومُ�َ� �ال��ان َمْ�ً�ا، وُمْ�ً�ا )4

��ــاء �الق�ــ�، ��ع�ــى: ل�ــ� ��ــه وان��ــ�، وُ�َعــ�ُّ هــ�ا الفعــل مــ� أك�ــ� ) 1(�ال�ــ� وِم�ِّ

  األفعال م�ادر، ح�� َبَلَغْ� م�ادره ث�ان�ة م�ادر.

ـــا: مـــات أو وقـــع فـــي شـــيء  )5 ـــا وتْهُل�ـــة وَمْهَلً� ـــا وهَل�ـــة وُهل�ً� ـــا وُهْلً� ـــَ� هالًك َهل

ِ�َ� M  قال تعـالى:. )2(كال��ت ْ�لَُكةِ َوال تُْلُقوا بِ�َيِْديكُْم إ فالتْھلُكة ھي الھالك، یق�ال:  )L)3 الت�

  .)4(ھلَك یھِلُك ھالًكا وُھْلًكا وتھلكة
وبذلك یتبین أن ھذا الفعل لھ  ستة  مصادر من بینھ�ا مص�در میم�ي وھ�و  

) L)5ثم� َلَنُقوَلن� لَِولِي��ِ َما َش�ِْدنَا َمْ�لِـَك أَ�ْلِـ�ِ M َمْھلَك، ومنھ قراءة عاصم في قولھ تعالى:

  .)6(�الف�ح، ف�� َفَ�َح ال��َ� ف�ع�اه هالك أهِلهِ 

          
  

  ال�ات�ة

ال��ــــُ� � الــــ�� �ع�نــــه تــــ�� األع�ــــال، و�ف�ــــله ت��قــــ� اآلمــــال، وال�ــــالة 

  وال�الم على خات� األن��اء وال��سل��، أما �ع�: 

  ف�� أه� ال��ائج ال�ي أم�َ� ال��صُل إل�ها م� خالل ال��� وال�راسة ما �أتي: 

ال�ق�ف على ث�اء الع���ة ��عل ال�امع أو القـار� ال ی��ـ�ع فـي ت���ـة مـا  )1

قــــ� َ��ــــَ�ُعُه أو �قــــ�ُؤه مــــ� ج�ــــع غ�ــــ� مــــأل�ف أو م�ــــ�ر غ�ــــ� شــــائع فــــي 

 االس�ع�ال ال��مي.

بلـــُغ ثـــ�اُء اللغـــة الع���ـــة أن وَصـــَل عـــ�ُد ُجُ�ـــ�ع ال�فـــ�دة ال�احـــ�ة َأحـــَ� ع�ـــَ�  )2

 �.َجْ�ًعا، ��ا ه� ال�ال في ج�ع �ل�ة َع�ْ 

                                                           
 .1/546ی���: ال����� م� غ��� �الم الع�ب  )1
 . 1/335ی���: إسفار الف��ح  )2
 .195م� األ�ة  :ال�ق�ة )3
 .3/630ال�ف��� ال����   )4
  .49م� اآل�ة  :ال��ل )5
  .15/180ی���: الل�اب  )6
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ُد القـــ�اءات الق�آن�ـــة لل�ل�ـــة ال�احـــ�ة  )3 ��ـــه داللـــة –ع�ـــ�ما َتُ�ـــ�ُن جْ�ًعـــا –تعـــ�ُّ

 واض�ة على ث�اء ُلغ��ا الع���ة.

ــا  )4 األفعــال ال�ــي ت�َِّ�ــُ� فــي اللفــ� وت��لــف معان�هــا ُ��ِ�ــ� ال����ــُ� ب��هــا أح�اًن

ــ ــ� الف�ــاُة َقُ�ــ�ًالِ، وَقِ�لــ� ع�ُ�هــا َ� َ�ًال، �ــاخ�الف ال��ــ�ر، ��ــا فــي ن�ــ�: َقِ�َل

وقِ�ل� ه�ٌ� ِ��الًة، فـاألول: مع�ـاه رضـ��، وال�ـاني: مع�ـاه مـاَل سـ�اُدها ن�ـ� 

ِه.  األنف، وال�ال�: مع�اه اس�ق�ل� ال�فَل ع�� ُن�ولِه ِم� ��� ُأّمِ

تعـ�د األبــ�اب ال�ــ���ة فـي حالــة ال��ــارع �اإلضـافة إلــى أنــه ُ�َعـ�ُّ ل�ًنــا مــ�  )5

ت�ـه�ال وت��ـ�ً�ا لل�ـا�ق�� بهـا، ��ُ�ـ�ن مـ� أل�ان ال�ـ�اء فـي الع���ـة فإنـه ُ�َعـ� 

َكَ�َ� ع�َ� ال��ـارع ومـ� ضـ�َّها �ـلٌّ م�ه�ـا قـ� صـادف ال�ـ�اب، ولـ� �قـع 

 في ال��أ.

ان��اب الفعل إلى �اب واحـ� مـ� األبـ�اب ال�ـ���ة ال �ع�ـي �ال�ـ�ورة  أن  )6

�ُ�ــ�ن لــه م�ــ�ٌر واحــٌ� فقــ�، بــل فــ� �ُ�ــ�ن لــه م�ــ�ران اث�ــان ت�ًعــا لل�عــ�� 

، ��ـــا فـــي الفعـــل (َشـــِ�َل)، �قـــال: شـــِ�ل� الـــ��ُح ت�ـــُ�ُل ُشـــُ��ال، أ�: واللـــ�وم

ه�َّـــْ� مـــ� جهـــة ال�ـــ�ال، و�قـــال: شـــِ�ْلُ� ال�ـــاَة َأشـــُ�ُلها َشـــْ�ًال أ�: أل�ْ�ـــُ�ها 

�ال على ض�عها.  ال�ِّ

بلَغ ع�ُد م�ادر �ع� األفعال فـي الع���ـة ث�ان�ـة م�ـادر ��ـا هـ� ال�ـال  )7

 في الفعل (َم�َ�).

في ال��ام ه�ا ُخالصة جه��، فإن ��ُ� قـ� أصـ�ُ� ��ف�ـل هللا وت���قـه، و 

و�ن �انــــ� األخــــ�� ف�ــــ� ���عــــة الع�ــــل ال��ــــ�� الــــ�ق� والُق�ــــ�ر، وال��ــــال � 

�ـُ� لـه ُجـلَّ  وح�ه، وحْ��ي أني ق� بـ�لُ� فـي هـ�ا ال��ـ� ُق�ـار� جهـ��، وخ�َّ

ي؛ فهـ� ِنعـَ� ال�ـ�لى، وق�ي، وت���ُ� في األمانة العل��ة، وق� ت��ل� ��ـه علـى ر�ـ

  وِنعَ�ِ الُ�ِع��. 
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Abstract 

The aim of the research is to draw attention to the unique 
characteristics of Arabic language, as well as to illustrate that the 
richness of Arabic language is not limited to words but extends to their 
semantics. In addition, the research aims to prove that what is 
widespread about the richness of the Arabic language is not merely an 
allegation but a fact. The descriptive analytical method was used to 
achieve the article goals. The study found that a good knowledge of 
Arabic language richness leads to avoiding wrong judging of what 
might be read or heard of uncommon plural forms or unfamiliar 
infinitive forms in a daily usage. Also, this research refers that having 
eleven plural forms for a single word as well as having eight infinitive 
forms for some verbs such as (stay مك�ث) is a good indicator to the 
richness of Arabic language. Moreover, the multiplicity of Quranic 
Readings for a single plural form word is a clear indication for the 
richness of the Arabic language. 
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