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بدأت الباحثة بحثها بالتعريف بالصغاين وكتابه ثم تحدثت عن َفَعاِل بمعنى 

م األمر ، وَفَعاِل بمعنى المصدر ، وَفَعاِل بمعنى الصفة ، وَفَعاِل المعدول عن العل

، ثم أتت يف هناية كل نوع بالكلمات التي تحمل معناه من الكتاب موضوع 

البحث مدعًما بأقوال اللغويين ، ووصلت الباحثة إلى أهم النتائج التي منها : أن 
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Abstract:- 

  The researcher began her research by introducing the 

singer and his book, then she spoke about the effective 

meaning of the matter, the effective in the sense of the 

adjective, and the agent of the modifier of knowledge.  

Kyphosis with the opening of the haha is the useful 

Sunnah, and by breaking it: a subject, but Al-Sagani did 

not differentiate between them, so he made it with the 

opening of the mean. 
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 املقدمـــــة
فنا بلغة القرآن ، والصالة والسالم على المبعوث  نا وشرَّ الحمد هلل الذي أعزَّ

رحمة للعالمين ، الذي أويت جوامَع الكلم ، وعلى آله وصحابته أصحاب 

 الفصاحة وأرباب البالغة ، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ، وبعد 

ع صيغها ، ليس هذا فحسب ، بل  فاللغة العربيَّـة تتميَّـز د بنيتها ، وتنوُّ بتعدُّ

ـا يدلُّ على عمق أثرها ، وثقل  الصيغة الواحدة تحتمل دالالت مختلفة ، مـمَّ

وزهنا بين اللغات األخرى ، ومن هذه األبنَيـة بناُء َفَعاِل ، فقد يراد به األمر أو 

البناء تحتمل أكثر من  المصدر أو الصفة أو العلم ، بل الكلمة الواحدة يف هذا

معنى من هذه المعاين ، فمثالً : َحَضاِر اسم كوكب بمعنى العلم ، واسم لألمر 

 .(1)معناه احُضر، ومن اإلحضار بمعنى الصفة ومعناها : العادية 

يــَّـة والتطبيق  لذلك اخرتت هذا البناء ، وحرصت أن أجمع فيه بين النظرِّ

 يين يف عمل واحد .لإلفادة من جهود النحويين واللغو

ـات كتب النحو فأردت أن أجمع حبَّات  كما وجدت هذا البناء قد تناثر يف أمَّ

 العقد المنفرط يف بحث واحد ُيغني القارئ عن التفتيش يف سائر الكتب .

فقد أحال إميل يعقوب بعد االنتهاء من حديثه عن  أما الدراسات السابقة

 إلى البحوث اآلتية : (2) «العربية موسوعة علوم اللغة  »َفعال يف كتابه 

 لسالم خليل رزق ، مجلة اللغة العربية بدمشق . «َفعال يف اللغة  »  -1

 لحسام النعيمي ، جامعة بغداد . «صيغة َفَعال يف لغة العرب  »  -2

َغـاين  »  -3  ألحمد فاروق . «مالحظات على َفَعال للصَّ

                                                

 . 33ما بنته العرب على َفَعال ص   (1)

 . 100/ 7موسوعة علوم اللغة العربية    (2)
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 ُكلِّ الطُّرق الممكنة .   ولألسف لم أستطع الوصول إلى هذه البحوث بعد َطْرِق 

ق كتاب   «ما بنته العرب على َفَعاِل  »كما تحدث الدكتور / عزة حسن ، ُمحقِّ

ـَقـة ولم ُيْعـَن  عن َفَعال بأنواعها يف مقدمة الكتاب المحّقق ، لكنَّ دراسته غير متعمِّ

ل اختالًفا أو مذاهَب .  بما نتوق إليه من خالل هذا البحث ، فلم ُيفصِّ

ثت فيها عن  اشتملت الدراسة على أربعة مباحثوقد  مة ، تحدَّ ، تسبقها ُمقدِّ

أهمية البحث ، وأسباب اختياره ، وبيان الخطة التي سرت عليها ، وتمهيد 

غاين وآثاره العلمية ، وتحدثت فيه عن كتابه يف سطور . ثت فيه عن حياة الصَّ  تحدَّ

 : وأما املباحث فهي أربعـة

ال بمعنى األمر ، وذيَّلـته بالجانب التطبيقي من الكلمات : َفعَ  املبحث األول

 التي وردت يف الكتاب هبذا المعنى .

: َفَعال بمعنى المصدر ، وَذيـَّـلُتـه بالجانب التطبيقي من  املبحث الثاين

َغانـي .  الكلمات التي وردت هبذا المعنى يف كتاب الصَّ

مته أيًضا بالجانب التطبيقي من : َفَعال بمعنى الِصَفـة ، وخت املبحث الثالث

 الكلمات التي وردت بمعنى الصفة يف الكتاب ذاتـه .

: َفَعال المعدول عن العلم ، وقد أهنيتـه أيًضا بالجانب التطبيقي  املبحث الرابع

 من الكلمات المعدولة عن العلم يف كتاب الصغاين موضوع البحث .

ـة  ثم أعقبُت هذه المباحث بخاتمة تحدثت فيها عن أبرز النتائج ، وفهارس فنيَّ

ر الرجوع إليه .  تخدم البحث ، وُتيسِّ

هذا وقد رتبت الكلمات برتتيب الصغاين نفسه ، وقد وضعت هذه الكلمات يف 

نصاهبا حسب ما ذكره الصغاين ال حسب ما ذكره غيره من اللغويين وإن ذكر 

ه ، فمثال كلمة للكلمة أكثر من معنى ذكرته يف ضربه الذي يتوافق المعنى مع
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فوضعتها يف َفَعال المعدول  »)خضاف( ذكر أهنا اسم فرس ألحد فرسان العرب 

 (2)«يقال لألمة يا خضاف من قولهم خضف هبا ، أي حبق »، وقال :  (1)عن العلم

 .(3)فوضعتها يف َفَعاِل بمعنى الصفة 

ع ، فلم آل جهًدا ، ولم أبخل بوقت يف البحث يف هذا الموضوع ، ولوبعد  م َأدَّ

العلم ، فيكفيني االجتهاد فيه عسى اهلل أن َيْهديني ُسُبَله ، فهو الهادي إلى سواء 

 السبيل .

***     ***    *** 
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َّ
 الت

 أوَّاًل : حيــاة الصََّغانـي وآثاره العلميــة .
هو رضي الدين أبو الفضائل الحسن بن محمد بن الحسن بن حيدر بن علي 

غاينّ األصل ، الهندّي اللهوريَّ المولد البغدادي ، القرشي  العدوّي الُعَمرّي الصَّ

بِن الخطاب عب ، والُعَمرّي نسبة إلى ُعَمر والعدوّي نسبة إلى بني َعِدّي بن ك

َغاينّ نسبة إلى صغانيان، وهي مدينة  رضي اهلل عنه ، ثاين الخلفاء الراشدين والصَّ

، يف القرون الوسطى : هنر صغانيان ل الذي يقال لهواقعة بين هنرين : آمو وهنر زام

 .(1)وهو ُمَعّرب ، أصله جغافيان ، ُأْبدَلت الجيم صاًدا

اَغانـي كما يقول البعض نسبة صحيحة لكنه أورد األولى يف  غاين أو الصَّ والصَّ

ا لذلك . رًّ  كل كتبه ، ولم يأت باألُْخرى إالَّ  يف قصيدة له مضطَّ

د يوم الخميس يف الخامس عشر من صفر سنة سبع ولد يف الهور بالهن

ه أخذ العلم عن والده،  وسبعين وخمسمائة بمدينة اَلَهْور الهندية ، فلما بلغ أُشدَّ

وارتاد حلقاِت العلم يف المساجد ، وعرض عليه قطب الدين أْيَبك القضاء بمدينة 

ثم دخل العراق  الَهْور فلم ُيـجْبه إلى ذلك ، ورحل إلى غزنة َيْدِرس ويفيد هبا

واستجاز عن جمٍع كثيٍر من العلماء ، ثم رحل إلى مكة المباركة ، فحجَّ وأقام هبا 

مدة ، وَسِمع الحديَث هبا وببلدة عدن ، ُثمَّ رجع إلى بغداد سنة خمس عشرة 

وستمائة ، ثم ذهب إلى الهند سنة سبع عشرة وستمائة ، ثم ُأعيَد إلى الهند رسواًل 

باهلل العباسي إلى َملِكة الهند ، ورجع إلى بغداد سنة سبع وثالثين من الـُمْستنِصر 

َة تنفيًذا لوصيَّته   .(2)وستمائة ، وُتوفِـي هبا ، وُدفَِن بداره ، ثم نقل جسده إلى مكَّ

                                                

وتاريخ بغداد  6818، وسير أعالم النبالء  8/68، واألنساب  9/13معجم المؤلفين   (1)

 . 468/ 2، والمزهر  1/240

 1/91لهند من األعالم نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر ) األعالم بمن يف تاريخ ا  (2)

 . 521/ 1، وبغية الوعاة  12/151، الوايف بالوفيات 92،
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 :  (1)ـه ـــشيوخـ

َغاين العلم عن شيوخ ُكْثر من بينهم :  تلقَّى الصَّ

َغانـي . -1  أبوه محمد بن الحسن الصَّ

 بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيناين أبو ح  -2
ّ

فص ُعَمر بن علي

 هـ( الذي أخذ عنه الفقه بالهند .600)ت

اإلمام الحافظ برهان الدين أبو الفتوح نصر بن أبي الفرج محمد بن علي  -3

 هـ ( الذي أخذ عنه الحديث بمكة .618البغدادي )ت

ذ عنه هـ ( الذي أخ616أبو منصور سعيد بن محمد بن عمر الرزار ت) -4

 الحديث يف بغداد .

القاضي إبراهيم بن أحمد بن أبي سالم القريظي الذي سمع عنه  -5

 الحديث باليمن .

القاضي سعد الدين خلف بن محمد الحسن آبادي الذي سمع منه  -6

 بالهند .

 .(2) تالمــذتــه 

اظ من بينهم : َغاين َكْوَكبٌة كثيرة من العلماء والـُحـفَّ  أخذ عن الشيخ الصَّ

 هـ ( .705يخ شرف الدين الدمياطي ت ) الش  -1

نظام الدين محمد بن عمر بن محمد بن عبد الواسع بن علي بن أبي   -2

 هـ ( .714القاسم الهروي ت ) 

صالح بن عبد اهلل بن علي بن صالح األسدي الكويف المعروف بابن  -3

 هـ ( .727الصبَّاغ ت )

 هـ ( .676محمد بن حسن بن علي التميمي الفارسي ت )  -4
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 لشيخ برهان الدين محمود بن أبي الخير أسعد البلخي .ا  -5

عز الدين أبو الفضل محمد بن الوزير مؤيد الدين محمد بن العلقمي   -6

 هـ ( .657ت )

أبو الربيع سليمان بن الفقيه بطال محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان   -7

 بن بطال الركبي .

 آثــاره العلميــة :

َغانـي العل عت آثار الصَّ ميَّة ما بين اللغة ، والحديث ، والفقه ، وغيرها من تنوَّ

 العلوم .

 : (1) أوَّاًل : كتبه يف اللغـة

الُعَباب الزاخر واللُّبابُ  -1
  الفاِخر .

 َمْجَمع البحرين . - -3 التكملة والذيل والصَِّلة  -2

كتاب َفَعاِل وهو موضوع   -5 الشوارد يف اللغات . -4
 البحث

 كتاب االنفعال . -6

حاشية ذيل الصَّحاح يف  -9 تاب يفعول  .ك -8 كتاب َفْعالن -7
 اللغة

 كتاب تراكيب يف اللغة -12 كتاب أمساء اأَلَسد . -11 كتاب يف املفعول . -10
أمسا العادة يف أمساء  -14 كتاب العروض . -13

 العبادة.
 كتاب يف التصريف . -15

 كتاب األضداد . -18 كتاب خلق اإلنسان . -17 شرح أبيات الـُمفصَّل . -16
ِسْمِطيَّة يف القالدة ال -20 كتاب يف أسامي الذئب . -19

 توشيح الُدرْيديَّـة .
  كتاب األفعال . -21

ما تفرد به بعض أئمـة  -23 االفتعــال . -22
 اللغـة .

كتاب تراكيب جممع  -24
 البحرين .

   تعزيز بييت احلريري . -25
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 :  (1) ثانيًـا : كتـبـة يف احلديث

َجى من صحاح حديث المصطفى .  -1  مِْصَباح الدُّ

 كشف الحجاب عن أحاديث الشهاب .  -2

ّر الملتَقط يف تبيين الغلط .  -3  الدُّ

 مشارق األنوار النبوية من صحاح األخبار المصطفويــَّة .  -4
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 ضوء الشهاب . -14  

 .(2) : : كتبـه يف الفقـه ثالثا

 نفيـة .كتاب األحكام يف فقه الح -2 كتاب الفرائض .  -1

 كتاب مناسك الحج . -3

                                                

مة ُمـحقِّق كتاب االنفعال  1/281، وهدية العارفين  202/ 1الجواهر المضية   (1) ، وُمقدِّ

ـق كتاب ما بنته العرب على َفـَعاِل ص 21 ،20ص مة ُمـحقِّ  . 18، وُمقدِّ

 . 1062/ 2، وكشف الظنون  202/ 1، والجواهر المضية  1/281معجم األدباء   (2)

 . 20ومقدمة ُمـَحقِّق كتاب ما بنتـه العرب على َفَعاِل  ص 
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 .(1) رابعًـا : مصنفات أخــرى

 كتاب األَصفاد .  -2  كتاب السالكين .   -1

 كتاب الَوَفيات .  -3

 در السحابة يف بيان مواضع َوَفَيـات الصحابة . -4

 كتاب التجويـد .  -6  َنْظم عدد آي القرآن  -5

 درجـات العلم والعلمـاء . -7

  سطور :ثانيًا : الكتاب يف

حشد الصغاين يف هذا الكتاب الكلمات التي على َفَعال بوزن قَطام وقد بلغت 

مائة وثالثين كلمة رتَّبها على حروف المعجم ، على أساس الحرف األخير ، 

ُمَراعًيـا ترتيب ما قبله أيًضا ، وقد ألحق هبا سبع كلمات ُبنيت من الرباعي ، وقد 

ني بضبط نّص الكتاب ُكلِّه ، وبتوضيح معاين اهتم بضبط هذه الكلمات ، كما عُ 

هذه الكلمات ، مستشهًدا بأقوال العرب شعِرهم ونثِرهم ناسًبا األبيات واألقوال 

، وابن  (3)، واألحمر (2)إلى أصحاهبا فقد نقل عن اللغويين كاألصمعي

 وغيرهـم ، (8)، والكسائي (7)، وقطرب(6)، والفراء (5)، وسيبويه (4)األعرابي

                                                

مة  ، وتاج العروس 520/ 1، وبغية الوعاة  202/ 1الجواهر المضية   (1) ) صغن ( وُمَقدِّ

مة كتاب ما بنته العرب على َفَعاِل ص  39محقق كتاب العباب الزاخر ص  . 21، وُمَقدِّ

 . 7ما بنته العرب على َفـَعال ص  (2)

 . 29،  6المرجع السابق ص   (3)

 . 85، 9المرجع السابق ص  (4)

 . 79،  10، 8المرجع السابق ص  (5)

 . 14المرجع السابق ص  (6)

 . 16المرجع السابق ص   (7)

 . 96المرجع السابق ص  (8)



ِلرضِيّ الدين  عَالِ ِ "" ما بَنَتْهُ العَرَبُ عَلَى فَــعَــالِ ِ فــي كتاب بناء فَ
 دراسة نَظَريَّة تطبيقيـَّـة - هـ650الصَّغَانِي الـمُتَوفَّى سنة 

 
 

 

 

قال  »ن ال يكتفي بذكر لقب الشاعر ، بل يذكر اسمه ، فمثالً يقول : وكا

بِعي  ـس ، واسمه : جرير بن عبد المسيح الصُّ قال الفرزدق واسمه  »، و (1)«المتلمِّ

ام بن غالب  ، وإذا نقل عن عالم بيت شعر رجع إلى شعر هذا الشاعر ،  (2)«َهمَّ

كما  (3)«ْعدي ، ولم أجده يف شعرهأنشد سيبويه للنابغة الَج  »ومن ذلك قوله : 

 .(4)ذكر أيًضا المناسبة التي قيلت فيها القصيدة التي منها بيت الشعر

هذا وقد استدرك عليه محقق الكتاب خمس كلمات وهي : َجَذاِب ، وهي 

المنيَّـة ، وبظاِر : يف شتم المرأة ، وَصَراِف ، وَعنَاِق : اسم من أسماء الداهية ، 

 .(5)مرأة وبجاِل : علم ا

َغاين يف الصفحة الرابعة والسبعين تال «صراِف  »والغريب أنه ذكر  ي ذكرها الصَّ

 من الكتاب .

****    ****    **** 

 

 

 

 

                                                

 . 24المرجع السابق ص  (1)

 . 35المرجع السابق ص  (2)

 . 31ص ما بنته العرب على َفـَعال   (3)

 . 21،  19،  18ص ما بنته العرب على َفـَعال  (4)

 . 107:  105ما بنته العرب على َفَعاِل ص   (5)
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ــالِ مبعىن من األمــر
َ
ــع

َ
 املبحث األول :  ف

 بناؤه من الفعل الثالثي :
 سماِعــيَّــة . مُيصاغ ) َفَعال ( من الفعل الثالثي لكن صياغته هذه قياِسيَّـة أ

، (4)، وابن عصفور(3)، وابن السراج(2)، ووافقه السيرايف(1)ذهب سيبويه -

إلى أنَّ صياغة )َفَعاِل ( اسم فعل  (7)، والشيخ خالد(6)، والشاطبي(5)وابن مالك

ف ، نحو : َنَزاِل من انزل ، وَحَذاِر من احذر   –األمر من كل فعل ثالثي تام متصرِّ

: َقَوام يف ُقم ،  فتقول ، العرب من ُسِمع ما على تقيس أن لك فيجوز ، قياسية

وَقَعاد من اقعد ، وَضَراِب من اضِرب ، وَعالَِم من اعلم ، وإن لم تسمعه ، قال 

لى بناء َفَعل أو َفُعل أو واعلم أنَّ )َفَعاِل(  جائزة من كل ما كان ع »سيبويه : 

 .(8)«َفِعل

 فال يقال : َبَداِر زيًدا من بادر ،  وال ُيــَقاس عندهم يف غير الثالثي

وال يصاغ من الناقص فال يقال : َكواِن منطلقا ، وال ُيصاغ من ناقص التصرف ، 

 فال يقال : وَداع خالًدا ، من َوَدع .

                                                

 . 3/280الكتاب   (1)

 . 64/ 1تاب سيبويه للسيرايف شرح ك  (2)

 . 2/90األصول البن السراج   (3)

 . 246/ 2شرح الجمل البن عصفور   (4)

 . 1392/ 3شرح الكافية الشافية   (5)

 . 502/ 5المقاصد الشافية   (6)

 . 146/ 4التصريح بمضمون التوضيح    (7)

 . 280/ 3الكتاب   (8)



ِلرضِيّ الدين  عَالِ ِ "" ما بَنَتْهُ العَرَبُ عَلَى فَــعَــالِ ِ فــي كتاب بناء فَ
 دراسة نَظَريَّة تطبيقيـَّـة - هـ650الصَّغَانِي الـمُتَوفَّى سنة 

 
 

 

 

واحتجوا لذلك بأهنا تؤدِّي معنى األمر فهي كفعله قد كثر العدل فيه فلما كثر 

 .(1)واطَّرَد جاز القياس عليه 

وذهب سيبويه يف الفصل بين الثالثي والرباعي إلى أنَّ َفَعال يف  »ِسيرايف : قال ال

ا واستمر ولم يسمع من الرباعي إال يف الحرفين ...  الثالثي قد كثر يف كالمهم جدًّ

وإنما يعرف استمرار الشيء واطِّراده يف القياس بكثرته على منهاج واحد ، فلما 

 .(2)«لذي ذكرناه جعله أصالً وقاس عليه كثر ذلك يف الثالثي على المنهاج ا

 ومن ورود ذلك قول الشاعر :

 .(3) َأاَل َتَرى الموَت َلَدى َأْرَبـــاِعَهـا   َمنَاِعَها من إبٍل مناعهــا    

 فقوله : مناِعَهـا اسم فعل األمر امنع .

 وقول اآلخر :

 .(4) راكهــاأال ترى الموَت َلَدى أو   َتَراكِها ِمْن إبٍل تراكهــا   

                                                

اق  42/ 4،  1/64شرح كتاب سيبويه للسيرايف   (1) ،  632،  631، وعلل النحو البن الَورَّ

 . 3/50وشرح المفصل البن يعيش 

 . 64/ 1شرح كتاب سيبويه للسيرايف   (2)

البيت من الرجز لطفيل بن يزيد الحارثي ، وقيل : لراجز بن بكر بن وائل ، واألرباع : جمع   (3)

بيع .  ربع وهو ولد الناقة الذي ُيوَلد يف الرَّ

، وما ينصرف وما ال ينصرف  4/252،  3/370، والمقتضب  3/270كتاب انظر : ال 

، وخزانة األدب  2/111، وأمالي ابن الشجري  1/69، واإلنصاف  960للزجاج 

 .  1/430، ولسان العرب )ترك( 2/354

            الرجز لطفيل بن يزيد الحارثي .  (4)

= 
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 فــ تراكِها اسم فعل األمر اترك .

 وقال أبو النجـم :

 .(1) حذاِر من َأْرَماِحنَــا َحَذارِ 

 فــ  حذاِر اسم فعل األمر احذر .

إلى أنَّ َفَعال يف األمر من الثالثي مسموع ، وال يجوز  (2)وذهب المربد  -

يف اْقُعد ، وال َضَراب يف اْضِرب ،  القياس عليه ، فال يقال : َقواِم يف ُقم ، وال َقَعادِ 

ُمـَعلِّال ذلك بأنــَّه ليس ألحد أْن يبتدع صيَغًة لم تقلها العرب ، وَأنـَّها ليست جارية 

على المضارع كاألمر ، واألمر يغني عنها ، وألنَّ َوْضَعها ُيوجب كثرة بناء 

 .(3)األسماء الذي هو خالف األصل

 .(4)«وهذا هو عندي القياس  »مربد : قال الزجاج تعليقًا على رأي ال

                                                                                                          

، اإلنصاف  97صرف وما ال ينصرف ، وما ين 3/370، والمقتضب  3/271انظر الكتاب  =

، وخزانة  3/47، وشرح المفصل البن يعيش  2/111، وأمالي ابن الشجري  1/69

 . 354/ 2األدب 

 شطر بيت من الرجز .  (1)

، وشرح كتاب  2/651، ومجالس ثعلب 2/307، والمقتضب 3/271انظر الكتاب  

، وأمالي ابن  2/457ألعلم ، والنكت يف تفسير كتاب سيبويه ل 4/42سيبويه للسيرايف 

 . 3/1660، وتوضيح المقاصد  2/110الشجري

، وحاشية  1/363، وشرح الكافية البن القواس  3/1660انظر توضيح المقاصد   (2)

 . 3/160الصبَّان 

، وشرح األشموين  4/34، وشرح الرضي للكافية  2/243شرح الجمل البن عصفور   (3)

3/160 . 

 . 97ينصرف ما ينصرف وما ال   (4)



ِلرضِيّ الدين  عَالِ ِ "" ما بَنَتْهُ العَرَبُ عَلَى فَــعَــالِ ِ فــي كتاب بناء فَ
 دراسة نَظَريَّة تطبيقيـَّـة - هـ650الصَّغَانِي الـمُتَوفَّى سنة 

 
 

 

 

ومنهم من يقف عند ما جاء عن العرب منه فال  »ووافقه ابن يعيش حيث قال : 

ـَد  (1)«يقول : َقَواِم يف معنى قم ، وال َقَعاِد يف معنى اقعد ، وهو القياس كما أيَّ

إلى حدٍّ  النيلي هذا الرأي ؛ وقد نسبه للكسائي ألنَّ المسموع منه لم يتناه يف العدِّ 

يدخل به يف باب الكثرة فيحسن القياس عليه ، فإنَّ كثرَة النَّظائر ُمزيلٌة 

ْمع َنـْبوٌة عن قول القائل : َكَتاِب ، ونََساِخ وهو يريد اكتب  لالْستِيحاش ، وللسَّ

 .(2)وانسخ

وُردَّ بأنه باٌب واِحٌد كثر استعماله على منهاج واحد فكان حقيًقا باالتساع وإن 

 .(3)السماع  فقد

 بناؤه من غري الثالثـي :
أجمع النحويون على أن فَعال من األمر ال يصاغ من غير الثالثي ، وما ورد 

 .(4)يجب الوقوف عنده ؛ ألنه نادر يف لغة العرب 

وال يجوز من َأْفَعلت ؛ ألننا لم نسمعه من بنات األربعة ، إال أن  »قال سيبويه : 

 .(5)«وال تجاوزه . فمن ذلك قرقار وَعْرعار تسمع شيئا فتجيزه فيما سمعت

ه من بنات األربعة فقوله :  »وقال :   وأما ما جاء معدواًل على حدِّ

بـا َقْرقـار  (6) قالت له ريح الصَّ

                                                

 . 3/50شرح المفصل البن يعيش   (1)

 . 172/ 2الصفوة الصفية   (2)

 . 4/146التصريح   (3)

 . 5/502، والمقاصد الشافية  3/116، وتوضيح المقاصد  3/198ارتشاف الضرب   (4)

 . 3/280الكتاب   (5)

الليل والنهار ،  الرجز ألبي النجم اليعلى ، والصبا ريح تهب من مشرق الشمس إذا استوى  (6)

 وقرقار : قْرِقْر بالرعد وصّب ماءك .



 
 

 م2020إصدار ديسمبر  –مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد الخامس والثالثون 

 
 

 

 

حاب : وكذلك َعْرَعار ، وهو  فإنما يريد بذلك قالت له : َقْرقِـر بالرْعد للسَّ

 .(1)«َعْرَعْرُت بمنزلة َقْرقاِر ، وهي لعبة ، وإنما هي من 

ورده المربد بأنَّ هاتين الكلمتين ليستا من قْرقِْر وال َعْرِعْر وإنما هما حكاية 

 .(2)صوت فقْرقار حكاية صوت الرعد ، وعْرَعار حكاية أصوات الصبيان

وأجاب السيرايف أن حكاية األصوات ال يخالف فيها األول الثاين مثل : غاق 

اِر ، وعاِرعار ، فلما قال قْرَقار وَعْرَعار َعلِْمنَــا أنه غاق فكان يجب أن يقال : قاِرق

 .(3)محمول على َقْرقِْر وَعْرِعْر 

وأجاز األخفش بناءه على فِْعالَل من الرباعي كــ ِدحراج ، وبِْهَراج قياًسا على 

 .(4)َقْرَقار ، وَعْرعار

نائهم فِْعَلي كما أجاز ابن طلحة بناَءه من أْفَعل قياًسا على َدراِك ، وعلى ب

 .(5)التعجب من َأْفَعل 

                                                                                                          

، وشرح المفصل البن يعيش  103، وما ينصرف وما ال ينصرف  3/276انظر : الكتاب  

، وشرح  3/198، وارتشاف الضرب  3/191، وشرح الكافية للرضي  49،  3/45

 . 307/ 6، وخزانة األدب  3/160األشموين 

 . 276/ 3الكتاب   (1)

،  4/146، والتصريح  4/34، وشرح الكافية للرضي  65/ 17المخصص البن سيده   (2)

 . 3/161وشرح األشموين 

 . 65/ 175، والمخصص البن سيده  43،  4/42شرح الكتاب للسيرايف   (3)

،  4/34، وشرح الكافية للرضي  3/1392، وشرح الكافية الشافية  3/37الخصائص   (4)

 . 4/146، والتصريح  3/1392وتوضيح المقاصد 

 . 146/ 4، والتصريح  3/1160توضيح المقاصد   (5)



ِلرضِيّ الدين  عَالِ ِ "" ما بَنَتْهُ العَرَبُ عَلَى فَــعَــالِ ِ فــي كتاب بناء فَ
 دراسة نَظَريَّة تطبيقيـَّـة - هـ650الصَّغَانِي الـمُتَوفَّى سنة 

 
 

 

 

ما ذكره سيبويه من أنَّ َفَعال اسم فعل أمر من الثالثي قياسي لكثرته  والراجح

يف األفعال الثالثية ، ولكثرة مجيء فَعال معدولة يف غير اسم الفعل وسماعي يف 

لباب ، غيره لقلته ، ولخروجه عن صيغة َفَعال التي ورد فيها العدل كثيًرا يف هذا ا

 ويف غيره .

ِد  وما ذكره ابن طلحة من بنائه من ) أفعل ( على َفَعال يؤدي إلى التباس المجرَّ

 بالمزيد ، فمثال لو قلنا : َدراك مع القياس أنه يصاغ من )أفعل( 

 ال ندري هل هو من أدرك أم من َدَرك ؟

 بناء َفَعال يف هذا الباب .
هذا الباب مبني على الكسر ، لكنهم اتفق النحويون على أنَّ ) َفَعال ( يف 

 اختلفوا يف سبب البناء على النحو التالي .

: أنَّ سبب بنائه أنه معدول عن فعل مبني وهو فعل األمر وهذا مذهب  األول

 .(3)أو عن مصدر فعل مبني كما قال المربد (2)والسيرايف (1)سيبويه 

ن كذلك ؛ ألن المصدر : ألنه بمنزلة األصوات ، نحو : غاق غاق ، وكا الثاين

الذي عنه صدر جعله خارًجا مما جرى على الفعل فصار غير معرب وهذا قول 

 .(4)الزجاج 

: لمشاهبة الحرف يف النيابة عن الفعل ، وعدم التأثر بالعامل ، مثل :  الثالث

 .(5)َليَت ، وَلَعلَّ 

                                                

 . 272/ 3الكتاب   (1)

 . 1/63شرح الكتاب للسيرايف   (2)

 . 377/ 1الكامل   (3)

 . 96ما ينصرف وما ال ينصرف   (4)

 3/46، وشرح المفصل البن يعيش  2/111، وأمالي ابن الشجري  2/300الخصائص   (5)

 . 133/ 1، والتذييل والتكميل  2/243الزجاجي البن عصفور ، وشرح جمل 
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ن : ألهنا صيغة نابت عن صيغة تضمنت معنى الحرف ، فنزال ناب ع الرابع

 . (1)انزل ، وانزل ناب عن فعل األمر المجزوم بالالم 

: ألنـَّها أشبهت الجملة بجواز االقتصار عليها يف الفائدة والجمل  الخامس

 مبنية ، فلما أفادت فائدة الجملة بنيت .

: لتجرد مدلوله من المعاين الموجبة لإلعراب ، وهي الفاعلية  السادس

 .(2)والمفعولية ، واإلضافة

 .(3) كِت الالم بالكسر لوجهيـنوُحرِّ

: ألن األلف ساكنة وال يلتقي ساكنان ؛ وكسرت ألن األصل يف التقاء  األول

ك بالكسر .  الساكنين أن ُيَحرَّ

: أهنا أسماء مؤنثة ، والكسرة من عالمات التأنيث يف نحو : أنِت فعلِت ،  الثاين

 ، كما أنَّ الكسرة من الياء ، والياء وإنــَِّك ذاهبة ، وهاتِي يا فالنة ، وهذه أمـُة اهلل

 استعملْت َعالمًة للتأنيث .

هذا وقد ذكر كثير من النحويين أنَّ بني أسد يبنون َفَعال على الفتح لمناسبة 

 .(4)األلف والفتحة التي قبلها 

                                                

 . 161/ 2الصفوة الصفيـة   (1)

 . 945/ 3شرح الجمل البن الفخار   (2)

، وعلل  96، وما ينصرف وما ال ينصرف للزجاج  377/ 1، والكامل  3/272الكتاب   (3)

 . 3/46 ، وشرح المفصل البن يعيش 111/ 2، وأمالي ابن الشجري  631النحو 

 . 147/ 4، والتصريح  92، وشذور الذهب  3/198ارتشاف الضرب   (4)



ِلرضِيّ الدين  عَالِ ِ "" ما بَنَتْهُ العَرَبُ عَلَى فَــعَــالِ ِ فــي كتاب بناء فَ
 دراسة نَظَريَّة تطبيقيـَّـة - هـ650الصَّغَانِي الـمُتَوفَّى سنة 

 
 

 

 

 أحكام َفَعال يف هذا الباب .
 َفَعال هذه مؤنثة ، معرفة ، معدولـة .

نه ال يبنى شيء من هذا الباب على الكسر إال وهو مؤنث اعلم أ »قال المربد : 

 .(1)«معرفة معدول عن جهته 

 أوَّاًل : التأنيــث :

 هذه األسماء المعدولة عن فعل األمر مؤنثة بدليليـن :

 : إسناد الفعل وقد ألحق به تاء التأنيث إليها يف قول زهير : األّول

رع أنَت إَذا    عرِ    وَلنِْعَم َحْشُو الدِّ  .(2) ُدْعَيْت َنَزاِل وُلجَّ يف الذُّ

 قال : ُدْعَيت نزال ، ولم يقل : ُدِعى نزال .

اق تعليقا على البيت :  فقال : ُدْعَيْت ، وإنما ساغ التأنيث هاهنا ؛  »قال ابن الورَّ

ألهنم يريدون : النَّْزَلة ، والمصادر قد تكون مؤنثة فلذلك ساغ التأنيث يف َفَعال 

 .(3)«مؤنث أقيم مقام الفعل كأنه مصدر 

 ثانيًــا : التعريـف :

 فعال المعدول عن فعل األمر معرفة ؛ ألهنا بمعنى الفعل والفعل ال ينكر .

                                                

 . 133،  132/ 2وانظر األصول يف النحو  1/377الكامل يف اللغة واألدب   (1)

 البيت من الكامل لزهير بن أبي سلمى .  (2)

لكامل ، وا 1/145، والشعر والشعراء البن قتيبة  3/271والكتاب  89انظر : ديوان زهير  

،  1/164، واإليضاح العضدي  100، وما ينصرف وما ال ينصرف  1/377للمبرد 

، وشرح الجمل  50،  3/47، وشرح المفصل البن يعيش  17/67والمخصص البن سيده 

 . 316/ 6، وخزانة األدب  3/947البن الفخار 

 . 634،  633علل النحو   (3)
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والدليل على أهنا معرفة أنك لو قلت : ُدعيْت نزال فإنما يراد  »قال السيرايف : 

 .(1)«انزل أو انزلوا ، وهذا اللفظ هو معروف ال ينكر 

وهي معرفة ؛ ألنَّ قولك : نزاِل معناه انزل ، وهذا لفظ  »يش : وقال ابن يع

 .(2)«معروف غير منكور 

 ثالًثا : العــــدل :

اتفقت كلمة النحويين على أنَّ َفَعال من فعل األمر معدول لكنها اختلفت يف 

 المعدول عنه .

 فذهب سيبويه إلى أهنا معدولة عن فعل األمر )افعل( فــ )حذار( معدولة عن

 احذر ، وتراك معدولة عن اترك ، ونظاِر معدولة عن انظر حيث قال : 

ه  »  . «فالحد يف جميع هذا ) افعل ( ولكنه معدول عن حدِّ

ه الرضي بقوله :  والذي أرى كون أسماء األفعال معدولة عن ألفاظ  »وردَّ

الفعل شيء ال دليل لهم عليه ، واألصل يف كل معدول عن شيء أال يخرج عن 

المعدول عنه أخًذا من استقراء كالمهم ، فكيف خرج الفعل بالعدل من نوع 

 .(3)«الفعلية إلى االسمية 

وأجيب عن ذلك بأنَّ العدل هو تحويل اللفظ من حالة إلى حالـة أخرى مع 

 بقاء المعنى األصلي ، لذلك ال حاجة إلى االتحاد يف النوع .

فما ال يكون  »لفعل حيث قال : وذهب المربد إلى َأنـَّها معدولة عن مصدر ا  -

إال معرفة مكسوًرا ما كان اسًما للفعل ، نحو : نزال يا فتى ، ومعناه : انزل ، 

                                                

 . 64/ 1شرح كتاب سيبويه للسيرايف   (1)

 . 91/ 2، وانظر حاشية الخضري  3/50شرح المفصل البن يعيش   (2)

 . 193/ 3شرح الكافية للرضي   (3)



ِلرضِيّ الدين  عَالِ ِ "" ما بَنَتْهُ العَرَبُ عَلَى فَــعَــالِ ِ فــي كتاب بناء فَ
 دراسة نَظَريَّة تطبيقيـَّـة - هـ650الصَّغَانِي الـمُتَوفَّى سنة 

 
 

 

 

ويف  (1)«وكذلك تراك زيًدا ، أي : اتركه ، فهما معدوالن عن المتاركة والمنازلة

 .(2)(اِل عند المربد معدول عن ) افعلهذا النّص ردٌّ على الرضي الذي ذكر أن َفعَ 

َل على أن نزال بمعنى المنازلة ال  وقد أيــََّد الجْوَهري رأى المربد ، وقد دلَّ

 بمعنى النزول إلى األرض بقول زهير : 

عـــــرِ   ولنعَم حشو الدرع أنَت إذا    (3) ُدْعَيْت نزاِل وُلجَّ فـي الذُّ

 وقوله : 

 (4) زال عليهــــم أََطـمْ وكانت نـــــــــ   َعَرْضنا َنَزاِل فلـْم َيـنْـــِزلوا   
 تأنيثة فيما سبق دليل على أنه معدول عن المنازلة .

ل لم يمدحه بنزوله إلى األرض خاصة ، بل يف كل  كما أنَّ زهيًرا يف البيت األوَّ

حال ، وليس نزوله إلى األرض مما تمدح به الفرس ، وليس النزول إلى األرض 

 هو العلة يف الركوب .

 وقول الشاعر :

 بَسلِيم َأْوظَِفــــــِة الَقَوائِم َهْيـَكــــــــــِل .   قد شهدُت الخيَل يوم طَِرادِها  ول

ل نازل   فدعـــــوا : نـــ  .(5)ــــزْل بــــه إذا لــــم أنــــوعـــــالم أرك  ـزاِل فكنُت أوَّ

                                                

 . 1/377، والكامل  3/368المقتضب   (1)

 . 3/190شرح الكافية للرضي   (2)

 . 698سبق تخريجـه ص   (3)

 البيت من المتقارب وهو لجريبة بن األَْشَيم الَفْقَعسي ، وأطْم : تفاقم .  (4)

،  2/171، والصفوة الصفية  2/535، واإلنصاف  776انظر : ديوان الحماسة للمرزوقي  

 . 6/4400ولسان العرب ) نزل (  

          البيتان من الكامل البن مقروم الضبِّي .  (5)

/ 6،   5/49، وخزانة األدب  2/110، وأمالي ابن الشجري  1/68انظر : اإلنصاف  

317. 
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 ه؟وصف فرَسه بحسن الطَِّراد فقال : وعالم أركبه إذا لم أنازل األبطال علي

 : وقول اآلخر

همـاَء عند اإلغـــارَة       .(1)إذ أنا لم أنزْل إذا الخيُل َجالِت    فلم أْذخْر الدَّ

فهذا بمعنى المنازلة يف الحرب والطِّراد ال غير ، ويدلُّ على أن ) نزال ( يف قوله 

فدعوا نزال بمعنى المنازلة دون النزول إلى األرض قوله : وعالم أركبه إذا لم 

زل ؟ أي ولِـَم أركبه إذا لم أقاتل عليه ؟ ، أي يف حين عدم قتالي عليه ، وإذا أن

جعلت ) نزال ( بمعنى النزول إلى األرض صار المعنى وعالم أركبه حين لم 

َـّه قال : وعالم أركبه  أنزل إلى األرض ؟ ومعلوم أنه حين لم ينِْزل هو راكب فكأنـ

 . (2)يف حين أنا راكب

الجرجاين إلى أنَّ َفَعال معدولة عن أصل الفعل مكرًرا ثالثة  وذهب عبد القاهر

أو أكثر ، فأصل نزال : انزل انزل انزل ثالًثا أو أكثر ، والثالث وما فوقها جمع ، 

والجمع مؤنث ، فقيل : انزلي ، ألحقوا الفعل الياء التي هي ضمير المؤنث دليال 

 .(3)على التكرار المثلَّث 

ه الرضي بأنَّ  ر ، بل هو وردَّ التأنيث ال يدل على أنَّ أصَل ) نزال ( فعُل أمٍر مكرَّ

 .(4)لتأويل )نزال ( باللفظة أو الكلمة أو الدعوة 

                                                

 يل وبال نسبة .البيت من الطو  (1)

 . 545/ 1، والمعجم المفصل يف شواهد اللغة العربية  436/ 2انظر : اإلنصاف  

 . 4400/ 6لسان العرب ) نزل (   (2)

 .192/ 3، شرح الكافية   2/1020والمقتصد يف شرح اإليضاح   (3)

 . 192/ 3شرح الكافية    (4)



ِلرضِيّ الدين  عَالِ ِ "" ما بَنَتْهُ العَرَبُ عَلَى فَــعَــالِ ِ فــي كتاب بناء فَ
 دراسة نَظَريَّة تطبيقيـَّـة - هـ650الصَّغَانِي الـمُتَوفَّى سنة 

 
 

 

 

َـّه معدول عن فعل األمر حتى ال  ُحه هو ما ذهب إليه سيبويه من أن والذي أرجِّ

يخرج عن نوع المعدول كما هو المعهود يف العدل ، حتى يكون الباب على سنن 

) َفَعاِل ( على معنى فعل  د ؛ وألنَّ المعنى يف أكثر األبيات التي ورد فيهاواح

 .األمر

 أغــراض َفَعــاِل املسمَّى به األمــر  :
ى به األمر ألغراض أهمهـا :  وضع العرب َفَعال المسمَّ

 . االختصار واإليـجاز  -1

ذكر والمؤنث التعبير بــ ) فعال ( بلفظ واحد للمفرد والمثنى والجمع ، والم

يفيد اإليجاز واالختصار ؛ ألنه ال يختلف باختالف المخاطب ، وال المخرب عنه 

 وال المتكلم تذكيًرا وتأنيًثا ، وال إفراًدا وال تثنية وال جمًعا ، تقول : نزال 

يا محمد ، ونزال يا هند ، ونزال يا محمدان ، ونزال يا هندان ، ونزال يا محمدون 

خالف فعله يختلف باختالف المخاطب ، تقول: انزل يا ونزال يا هندات ، ب

محمد ، انزلي يا هند ، انزال يا محمدان ، انزال يا هندان ، انزلوا يا محمدون ، 

 انزلن يا هندات .

االختصار فإنه ال يظهر فيها علم التثنية والجمع والتأنيث إذا  »قال العكربي : 

 .(1)«كانت اسًما ، واألمر يظهر فيه ذلك 

 المبالغـة : -2

 المبالغة ثابتة يف جميع أسماء األفعـال .

                                                

 . 455/ 1اللباب يف علل البناء واإلعراب   (1)
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وإنما ُأتـِـي هبذه األسماء لما ذكرنا من إرادة اإليجاز  »قال ابن يعيش : 

والمبالغة يف المعنى ، فـــ) نزال ( أبلغ يف المعنى من ) انزل ( و) تراك ( أبلغ من ) 

 اترك ( .

وقعه ، ليكون ذلك أدّل على موإنما غير لفظ الفعل الواقعة هذه األسماء 

 .(1) «، وأبلغ يف إفادة معناه الفعل

 الديِن النِـــيلي َأنَّ فائدة العدل يف هذه األسماء المبالغة ؛ ألن نزال 
ُّ

وأوضح َتِقي

را ، فمنزلة نزال من انزل يف المبالغة منزلة قدير ورحيم  بمنزلة قولك : انزل مكرَّ

 .(2) من قادر وراحم ، وَطُهور من طاهر

 االتِّسـاع يف اللغـة :  -3

َفـَعـاِل من فعل األمر َشْأنــُه َشْأُن المرتادفات ُيعطي ُمتَّسًعـا خاص للشعراء 

 يجعلهم يختارونه أو يختارون الفعل منه بما يتناسب مع بحره العروضي .

فلما اجتمع يف تسمية هذه األفعال ما ذكرناه من االتساع ومن  »قال ابن جني : 

 .(3)«جاز ومن المبالغة عدلوا إليها بما ذكرنا من حالها اإلي

 التوكيـــد : -4

تكلم العرب بــ ) َفَعال ( يف األمر لتوكيد الكالم وتقوية معناه ، يدل على ذلك 

 أنَّ أكثر ما يجيء منه مكرر كقوله :

 .(4)َحَذاِر من أرماحنــا َحَذاِر 

                                                

 . 47،  46/ 3شرح المفصل البن يعيش   (1)

 . 172/ 2الصفوة الصفية   (2)

 . 47/ 3الخصائص   (3)

 . 648سبق تخريجه ص   (4)



ِلرضِيّ الدين  عَالِ ِ "" ما بَنَتْهُ العَرَبُ عَلَى فَــعَــالِ ِ فــي كتاب بناء فَ
 دراسة نَظَريَّة تطبيقيـَّـة - هـ650الصَّغَانِي الـمُتَوفَّى سنة 

 
 

 

 

 .(1)كِهاوَتَراكَِهــــــــــــا ِمْن إِبٍِل َتَرا

 .(2)َمنَاِعَها ِمْن إِبـِـــــــٍل َمنَاِعَهــــــــا 

ومعنى التوكيد فيها هو السرُّ يف أنَّ هذا البناء لم يشْع يف كالم العرب ولـم يكثر 

دورانه على ألسنتهم ؛ ألن الحاجة إلـى تكثير الفعل لتوكيد الكالم شيء عارض 

 .(3)يف حياهتم اليومية 

*    ****    ******* 

 

 

 

                                                

 . 638سبق تخريجه ص   (1)

 . 638سبق تخريجه ص   (2)

، والنكت  66،  17/65، والمخصص  42/ 4انظر : شرح كتاب سيبويه للسيرايف   (3)

 . 2/457لألعلم 
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ال املعدول عن األمر يف كتاب 
َ
ع

َ
ال  "ف

َ
ع

َ
 «ما بنته العرب على ف

 َوَرد بناء َفَعال المعدول عن األمر يف الكتاب السالف ذكره يف الكلمات اآلتية :

 َنَعــاِء . -1
َغانـي :   : كانت العرُب إذا مات منها َميِّـٌت ركب  »قال الصَّ

ّ
نعاِء : األصمعي

يسير يف الناس ، ويقول : َنَعاِء فالنا ، أي اْنَعُه  ويف حديث  راكٌب فرًسا ، وجعل

اد بن أوس ، رضي اهلل عنه  يا َنَعاِء الَعَرب ، إنَّ أخوَف ما َأَخاُف َعليُكُم الرياُء  »شدَّ

ـة   ... وأْنَشَد لجرير . (1)«والشهوُة الـخـِفيَّ

ةٍ     (3)«(2) القوِس َسْمٍح ُحُجولها وجرداَء ِمثَل   َنَعاِء أبا لْيــَلى لُكلِّ طِِمرَّ

فالـحدُّ يف جميع هذا اْفَعل ولكنه  »قال سيبويه بعد أن ذكر هذا البيت وغيره 

ه   .(4) «معدول عن حدِّ

 َدبـَــاب : -2
َغانـي :  ُبـــــــــع : َدبـــــــاب ،  »قال الصَّ َدباِب . قال سيبويه ، يقــــــــال للضَّ

 .(5)«يريدون ِدّبـــِي 

                                                

 برواية يا َنَعايا . 2/421البن الجوزي  غريب الحديث  (1)

 البيت من الطويل لجرير بن عطِــيــَّة .  (2)

ة : الخيل الخفية ، وجرداُء : قصيرة الشعر ، الحجول : جمع حجل وهو القيد ،   وطِِمرَّ

 وسمح حجولها : متأنية للتقييد ُمَذلَّـَلـة .

، والمقاصد الشافية  385نصاف ، واإل 4/39، وشرحه للسيرايف  3/272انظر : الكتاب  

ـة يف ُأمـَّات الكتب النحوية  4/477  . 256/ 2، وشرح الشواهد الشعرِيـَـّ

 . 9 -7ما بنته العرب على َفَعال   (3)

 . 111/ 30، وتاج العروس ) نعى (  2/256، وانظر العين  3/272الكتاب   (4)

 10ما بنته العرب على َفَعال ص  (5)
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 .  (1)فــ ) َدَباب ( اسم فعل أمر بمعنى ِدبِّـي 

 َضــَراب : -3
َغانـي   .(2)«َضَراب : معناه اْضِرب  »قال الصَّ

وكلها معدولة عن الثالثي ، فــ  نزال معدول عن انزل ،  »قال ابن خروف 

 .(3) «وَضراِب عن اضرْب 

 َخــراج :  -4
َغانـي :  ْعبة لهم معروفة ، وهي أن يمسك خراج ، الفراء : اسُم لُ  »قال الصَّ

يت ،  كِّ أحدهم بيده شيئا ، ويقول لسائرهم : أخرجوا ما يف يدي ، وقال ابن السِّ

 .(4) «يقال : َلِعَب الصبيان خراج 

وقالوا : َخراِج َخراج ، أي : اخرجوا إلى  »وهو ما أكده ابن يعيش إذ يقول : 

 .(5)«الخريج 

 َعــَواِد : -5
َغانـي  .(6) «عواد : أي ُعدْ  »:   قال الصَّ

 .(7)«وعواِد : بمعنى ُعْد مثل نزال وتراك  »وقال ابن منظور : 

                                                

، تاج العروس )دبب  2/128، والمزهر يف علوم اللغة  3/48البن يعيش شرح المفصل   (1)

 )2/399  . 

 . 12ما بنته العرب على َفَعال ص  (2)

 . 2/131، وانظر المزهر يف علوم اللغة  948شرح جمل الزجاجي البن خروف   (3)

 . 15ما بنته العرب على َفَعال ص  (4)

 . 1127/ 2لسان العرب )خرج(  ، وانظر 3/48شرح المفصل البن يعيش   (5)

 . 26ما بنته العرب على فعال ص  (6)

، والمعجم الوسيط  4/3158، ولسان العرب ) عود (  8/448وتاج العروس )عود (   (7)

 .635)عود( 
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 َحــذاِر : -6
َغانـي :  حذار : أي احذر . قال أبو النَّْجم ، واسمه الفضل بن قدامة :  »قال الصَّ

 .(2) « (1)حذار من أْرَماِحنا َحَذار

 فــ ) حذار ( اسم فعل أمر بمعنى احذر .

 أما ما جاء اسًما للفعل وَصاَر بمنزلته ... وقال أبو النجم: »ل سيبويه : قا

 .(3)« حذاِر من أرماِحنا حذار

 َحَضــاَر : -7
َغانـي :   »ويف اللسان:  (4)«حضار أيًضا : اسٌم لألمر ، معناه احُضْر  »قال الصَّ

 .(5) «حضاِر بمعنى احُضر 

 َنَظـــار : -8
َغانـي :  ـاج ، واسمه عبد اهلل يف جمله َنـ »قال الصَّ َظاِر : أي انتظر ، قال الَعجَّ

 .(7)«...  (6) نظاِر أن أْركَبـُه نَظـارِ     َمْسُحوٍل : 

 .(8)اسم فعل أمر معدول من انظر ، أي انتظر  «نظار  »فــ 

                                                

 . 648سبق تخريجه ص   (1)

 . 32ما بنته العرب على َفـَعال ص   (2)

 . 810/ 2حذر ( ، ولسان العرب )حذر( ، وانظر الصحاح )  271،  3/270الكتاب   (3)

 . 33ما بنته العرب على َفَعال ص  (4)

 . 909/ 2لسان العرب ) َحضر (   (5)

 شطر بيت من الرجز .  (6)

، وأمالي ابن  3/370، والمقتضب  3/271، الكتاب  116/ 1انظر : ديوان العجاج  

 . 110/ 2الشجري 

 . 49ما بنته العرب على َفعاِل ص  (7)

، والقاموس المحيط )نظر(  190/ 2، ومعاين القرآن للفراء  3/271الكتاب لسيبويه   (8)

623 . 
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 َخَنــاِس : -9
َغانـي :   .(1)«خناِس : اخُنِسي  »قال الصَّ

 .(2)ن اخنِسي اسم فعل معدول ع «خناس  »فــ 

 َمـَسـاس :  -10
َغانـي :  أن »مساس : أمٌر من الَمـسِّ ، وقرأ أبو َعْمرو وأبو َحْيَوة  »قال الصَّ

 .(4)« (3)«َمَساِس  تقول ال 

َغانـي أن مساس أمر من المس ، أي ال تمسني ، أو ال تـمَسْسنِي أو   - ذكر الصَّ

 ال ُأَمسُّ .

اء َأنَّ َمَساِس عندهم معدولٌة  (7)، والعكربي(6)نِّي، وابن ج(5)وهو ما عليه الفرَّ

 عن فعل األمر .

وتقرأ ) ال َمَساِس ( وهي لغة فاشية : ال مساِس ال َمَساس مثل :  »قال الفراء : 

 .(8)«نزال ونظار من االنتظار 

َيَرْوَن َأنــَّهـا معدولة عن  (11)، وابن الشجري (10)، وأبا عبيدة(9)لكن المربد

ومنه ما يقع يف موضع المصدر ، نحو قولك : الخيل تعدو  »ال المربد المصدر . ق

                                                
 . 54ما بنته العرب على َفعال ص  (1)

 . 129/ 2المزهر يف علوم اللغة   (2)

 . 6/275، والبحر المحيط  56/ 2من سورة طه والقراءة يف المحتسب  97من اآلية   (3)

 . 5/420، وانظر : لسان العرب ) َمَسَس (   55َعال صما بنته العرب على فَ   (4)

 . 190/ 2معاين القرآن للفراء   (5)

 . 2/56المحتسب   (6)

 . 290/ 1التبيان يف تفسير غريب القرآن   (7)

 . 2/190معاين القرآن للفراء   (8)

 . 3/368المقتضب   (9)

 . 2/27مجاز القرآن   (10)

 . 2/113أمالي ابن الشجري   (11)
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 َبَداِد يا فتى ، ومعناه : بداًدا ، ومثله ال َمَساس يا فتى ، أي 

ـة  .(1)«ال مماسَّ

ُحه قول الشاعر :  وهو الراجح ألن النفي ال يدخل على فعل األمر ويرجِّ

اِمرِي وقوله    .(2)الساِمرِيُّ مساس أال ال يريُد   تـميٌم كرهِط السَّ

 ألن المعنى يتوافق مع كونه مصدًرا أي ال يريد مماستي .

 َقَطــــاِط : -11
َغانـي :   َقَطاط : أي َحْسبي ، مثل َقْطني . قال عمرو بُن َمْعِدي َكِرٍب.. »قال الصَّ

 .(4)«(3)اطِ َقَتـــْلُت َسَراَتـــُكْم َكاَنْت َقطَ   أطلُت فِراَطـُكم َحتَّى إَِذا َما   

َغانـي أن َقَطاِط بمعنى األمر وتبعه يف ذلك الجوهري  (6)والزبيدي (5)ذكر الصَّ

 .(7)وابن منظور

                                                

 . 368/ 3المقتضب   (1)

 البيت من الطويل ، ولم أعثر على قائله .  (2)

الكتاب  ، واللباب يف علوم  275/ 6ط ، والبحر المحي 2/27انظر مجاز القرآن ألبي عبيدة  

3/374 . 

 البيت من الوافر .  (3)

َراُة : جمع سرّى ، وهو الشريع . ـاهم ، والسَّ  وفَِراطهم : إمهالي إيَّ

، وشرح المفصل  150، وجمهرة اللغة  136يت يف ديوان عمرو بِن َمْعِدي َكَرٍب صانظر الب

،  10/385، وتاج العروس )قطط (  3/196، وشرح الكافية للرضي  3/58البن يعيش 

 .  6/352، وخزانة األدب  131/ 2، والمزهر  5/3673ولسان العرب ) قطط ( 

 . 60،  59ما بنته العرب على َفـَعـال   (4)

 . 3/1153الصحاح ) قطط (   (5)

 . 10/385تاج العروس ) قطط (   (6)

 .3673/ 5لسان العرب ) قطط (   (7)
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وغيرهما من النحويين فهي عندهم معدولة عن  (2)والرضي (1)أما ابن يعيش

 الصفة وهي قاطَّة بمعنى كافية .

 َلـَطـاِط : -12
َغانـي :  ْتَر ، إذا أرخاه ، لطاِط : أي استرتي ، م »قال الصَّ ن قولهم : َلـطَّ السِّ

 وقول المتنخـِّـل :

 .(4) «(3)إذا الَتطَّْت َلَدى َبَخل َلَطاِط   وُأْعطِى َغْيَر َمنُْزوٍر تاَِلدِي  

َغانـي أنَّ لطاِط بمعنى األمر وبالرجوع للمعاجم اللغوية لم أجدها  ذكر الصَّ

َغانـي  (5)اترة عن العطاءهبذا المعنى وإنما وجدهتا بمعنى السنة الس حتى الصَّ

:  قطام مثل – ولطاط »نفسه يف العباب الزاخر ذكر َأنـَّها السنُة الساترُة إذ يقول : 

ل قال ، الحاجبة العطاءِ  عن الساترهُ  ،  السنة  : الهذلي المتنخِّ

 إذا لَتطَّْت َلَدى َبَخل َلَطاطِ   وُأْعطِـــي غير َمنُْزوٍر تاَِلدِي  

 .(6)«سرْت ساترة عند بخل ذوي الجود أي : ح

                                                

 . 3/58شرح المفصل البن يعيش   (1)

 . 3/196شرح الكافية للرضي   (2)

ل يفتخر بكرمه عندما تجدب السنة ومنزور : غير  الوافر من البيت من  (3) قصيدة للمتنخِّ

 لتاِلِدي : المال القديم الموروث من اآلباء التطَّــت : أحجبت .مجيب رغم كثرة السؤال ، وا

 القاهرة – المصرية الكتب دار –انظر : ديوان الـهذليين تحقيق : أحمد الزين ومحمود أبو الوفا  

 . 20/70(  لطط)  العروس وتاج ،1/310(   لطط)  الزاخر والعباب ، 22/ 2 ، 1965 سنة

 . 60ل ما بنته العرب على فعا  (4)

، والقاموس المحيط  20/70، وتاج العروس ) لطط (  1/310العباب الزاخر ) لطط (    (5)

 .1473) لطط ( 

 . 1/310العباب الزاخر ) لطط (   (6)
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 وبالتالي فهي معدولة عن صفة مؤنثـة .

 َيــَعـاِط : -13
َغانـي :  يعاط . الليُث : َيَعاِط َزْجُرك الذئَب ، إذا رأيته قلت : َيَعاِط  »قال الصَّ

ْطُت به ، وأْيَعطُت به ، وَيا َعْطُت وياَعْطُتـــُه .  يعاِط ، تقول : يعَّ

   وأنشد :  

 ُصبَّ علـــــــــــــــــــــى آل أبـــــــــــــــي رَبـــــــــــــــاط

 ذؤالــــــــــــة كاألقـــــــــــــــُدِح األْمـــــــــــــــــــــَراطِ 

 .(2)« (1)يدنو إذا قيل له : يعاط..              

 .(3)فــ ) يعاط ( َفَعـال بمعنى األمر 

 يعاط : زجرك الذئَب إذا رَأْيَته ُقْلَت : َيَعاِط  »ويف معجم العين : 

 .(4)«َيَعاطِـــ 

 َدهــاِع : -14
َغانـي :  َع هبا الراعي تدهيًعا (5)للُعُنوق »َدهاع : زجٌر  »قال الصَّ  .(6)«يقال : َدهَّ

                                                

ـاس بن قطيب .  (1)  الرجز لجسَّ

، وتاج العروس  3/107، وتهذيب اللغة  6/191، المخصص  2/212وانظر : العين  

 برواية ) شاء ( مكان ) آل ( وتنجو مكان يدنو. 6/4962)يعط ( ، ولسان العرب20/200

 . 61ما بنته العرب على فعال   (2)

، ولسان  20/200، وتاج العروس ) يعط (  226/ 2انظر : المحكم والمحيط األعظم   (3)

 . 6/4962العرب ) يعط ( 

 . 3/107، وانظر تهذيب اللغة  2/212معجم العين   (4)

 : جمع الَعنَاق ، وهي األنثى من أبناء المعز إذا أتت عليه سنــة .الُعنُوق   (5)

 . 64ما بنته العرب على َفـَعال ص  (6)
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 .(1)فــ ) َدهاع ( جاء بمعنى األمر

 .(2)«َدْهَداع من زجر الُعُنوق َكَدهاِع  »قال ابن سيده : 

 َســماِع : -15
َغانـي :   : »قال الصَّ

ّ
 سماع : أي اسمع . أنشد أبو زيد يف َنَواِدِره لِرُجٍل َجاِهـلــي

 .(4)«(3)َفَسماِع أستاه الكاِلِب َسَمـــاعِ   وُمَوْيلَِك َزَمُع الكاَِلب يُسبُّنِـــي    

 .(5)فــ ) سماع ( اسم فعل أمر معدول عن اسمع 

 منـــاع : -16
َغانـي : قال  مناع : أي امنَع . قال راجز من بكر بن وائل ، وُذكَِر يف كتاب  »الصَّ

 أيـَّـام العرب أن الراجز من بني تميم :

 ــاـــــٍل َمـنَـاِعــــــهـمناِعـَهـــــــا مــــــن إبـِـ

 .(7)«(6)أما ترى الموت َلَدى َأْرَبـــاِعها

                                                

، ولسان العرب  925، والقاموس المحيط ) دهع (  20/570انظر تاج العروس )دهع (   (1)

 . 131/ 2والمزهر يف علوم اللغة  2/1441)دهع( 

 . 938/ 2المحكم والمحيط األعظم   (2)

 البيت من  الكامل .  (3)

سغ ، أستــاه : جمع است .   وَزَمع جمع َزَمَعــة وهي َهنَــٌة زائدة وراء الرُّ

 . 3/2095انظر البيت يف لسان العرب ) سمع (   

 . 65،  64ما بنته العرب على َفـَعال   (4)

ولسان العرب  ، 130/ 2، والمزهر يف علوم اللغة وأنواعها  3/376الصحاح ) سمع (   (5)

 . 3/2095)سمع( 

 .638سبق تخريجه ص    (6)

 . 67ما بنته العرب على فعال ص   (7)
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 .(1)فــ ) مناع ( معدول على فعل األمر امنع 

 َنـــَزاف : -17
َغانـي :  نزاِف : أي انزف . قالت الُعمانيَّـة بنُت َجَلنِداَء حيث ألبست  »قال الصَّ

ْيها وتصبُّه على  الُسْلحفاة ُحليَّها ، فغاصت . فأقبَلْت تغرتُف من البحر بكفَّ

. (2)«يا َلقوِم نَزاِف َنزاف ، لم يبق يف البحر َغيُر ُقَذاِف  »الساحل وهي تقول : 

 .(3)«والقذاف : الحفنة ، وقيل : الَغْرفـة 

َغانـي، وكما ورد  فــ )نزاف( معدول عن فعل األمر انزف كما ورد يف نص الصَّ

معنى انِزف . يقال : نزاِف نزاف : اسم فعل أمر ب »يف المعجم الوسيط قال : 

 .(4)«نزاِف 

 عـَــاَلق : -18
َغانـي :   .(5)«ول : َعالِق يا هذا ، أي َتَعلَّْق بهعالق . ابن دريد ، تق »قال الصَّ

ـْق به   .(6)«َفــ ) َعالِق ( اسم فعل معدول عن فعل األمر بمعنى تَعلَّ

 َبــراِك : -19
َغانـي :   .(7)«َبراِك : أي ابُرُكوا . ُيــَقال ذلك يف الحرب  »قال الصَّ

                                                

 ، وما ينصرف وما  3/370، والمقتضب  3/270، الكتاب لسيبويه  2/163انظر العين   (1)

 . 97ال ينصرف 

 . 13/2271، والتهذيب  7/373العين   (2)

 . 6/4398، ولسان العرب ) نزف (  87،  77ما بنته العرب على َفَعال ص   (3)

 )نزف(   . 914المعجم الوسيط  ص  (4)

 . 81ما بنته العرب على فعاِل ص  (5)

 .622، والمعجم الوسيط )علق( ص 2/131، والمزهر  2/940جمهرة اللغة   (6)

 . 82ما بنته العرب على َفَعال ص  (7)



ِلرضِيّ الدين  عَالِ ِ "" ما بَنَتْهُ العَرَبُ عَلَى فَــعَــالِ ِ فــي كتاب بناء فَ
 دراسة نَظَريَّة تطبيقيـَّـة - هـ650الصَّغَانِي الـمُتَوفَّى سنة 

 
 

 

 

 .(1)فــ ) براك ( اسم فعل معدول عن ابركوا فهو من َفَعال األمرية

 َتــَراِك : -20
َغانـي :  ويه ، وُيروى لطفيل يزيد َتراك : أي اتُرك . أنشد سيب »قال الصَّ

 :الحارثي

 ـاـــــَراكِـهــَـــــٍل َتــَتَراكَِهـــــا ِمـــــْن إِبــِــــــ

 (3)«(2)َأَما َتَرى الموَت َلَدى أوَراكِـَها

 .(4)فــ ) َتَراك ( َفَعال األمرية معدول عن اترك 

 َدَراِك : -21
َغانـي :  دراك : أي َأْدِرك . قال أبو عبيدة : أغار المنتفق أخو بني  »قال الصَّ

عوف بن مالك بن حنظلة على إِبِل مِـْحَجِن ْبن سخلة فاستصرخ بني هنشل : فلما 

 يرتجز ويقــول : 
ّ

 لحقوا جعل خالد بُن مالك بن ِربِعي

 إِبـِــــــــــــل َدراكِــهــــــا َدَراكِهـــــــــــــا ِمـــــن    

 (5)أما ترى الموت َلَدى أوَراكِها فيقول المنتفق : 

 .(6)«أي أنَّ ُحماَتها وراءها 

 .(7)بمعنى أدرك ، أي بمعنى األمر «َدراك  »فــ 

                                                
 . 2/131، والمزهر  3/47 ، وشرح المفصل البن يعيش 4/1575انظر : الصحاح   (1)

 . 638سبق تخريجه صـ   (2)

 . 82ما بنته العرب على َفَعـال ص   (3)

، وشرح  17/63، المخصص  97، وما ينصرف وما ال ينصرف  3/271الكتاب   (4)

 . 131/ 2، والمزهر  7/115، وتاج العروس ) ترك (  3/47المفصل البن يعيش 

 .10638إبل تراكها صـسبق تخريجه برواية تراكها من   (5)

 . 83ما بنته العرب على َفـَعال ص  (6)

، ولسان العرب  3/48، وشرح المفصل البن يعيش  186انظر : أساس البالغة) درك (   (7)

 . 1364/ 2)درك(  
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 َمَســاِك : -22
َغانـي :   .(1)«يقال : ال َمَساك عن كذا ، أي ال تماُسَك  »قال الصَّ

 .(2)( َفَعال من األمر بمعنى امسك فــ ) مساك 

 َفــَعـــال : -23
َغانـي :   .(3)«َفَعــاِل : أي اْفَعــل  »قال الصَّ

 .(4)فــ ) فعال ( : بمعنى افعل ، أي معدول من فعل األمر

 َقــــَوال : -24
َغانـي :   .(5) «قوال : أي قل  »قال الصَّ

 .(6) فــ ) َقَواِل ( معدوٌل عن فعل األمر )قل(

 نــزاِل : -25
َغانـي :   نزاِل : أي انزل ، يقال للواحد والجمع بلفظ واحد . »قال الصَّ

 قال ربيعة بن مقروم :

َل َناِزٍل    .(8) «(7) وعالَم أركُبـُه إذا لم أنِزلِ    َفَدَعْوا نزاِل ، فُكنُت أوَّ

 .(9)فــ ) نزال ( َفَعال بمعنى األمر أي : انزل 

*    ****    ******* 

                                                
 . 83ما بنته العرب على فعال   (1)

 . 131/ 2، والمزهر  855/ 2انظر : جمهرة اللغة   (2)

 . 86َفـَعال ص  ما بنته العرب على  (3)

 . 131/ 2، والمزهر  3439/ 5لسان العرب ) فعل (    (4)

 . 86ما بنته العرب على فعال ص   (5)

 . 2/131المزهر   (6)

 . 698سبق تخريجه صـ   (7)

 . 87،  86ما بنته العرب على َفَعال ص  (8)

نصرف وما ال ، وما ي 3/370، والمقتضب  3/271، الكتاب  3/367انظر : العين   (9)

 . 2/110، وأمالي ابن الشجري  9/46، والمحكم والمحيط األعظم  96ينصرف 



ِلرضِيّ الدين  عَالِ ِ "" ما بَنَتْهُ العَرَبُ عَلَى فَــعَــالِ ِ فــي كتاب بناء فَ
 دراسة نَظَريَّة تطبيقيـَّـة - هـ650الصَّغَانِي الـمُتَوفَّى سنة 

 
 

 

 

ــالِ مبعىن املصدر 
َ
ــع

َ
 املبحث الثاني : ف

تأيت فَعال اسًمـا للمصدر َعَلًمـا عليه معدواًل عن المصدر ، وقد  اتفق 

النحويون وسائر العرب على بنائها ، ومأخذه السماع ، وهو كغيره من فَعاِل 

سيبويه :  المبني مؤنث معرفة معدول ، ومنه َفَجاِر ، وَيَسار ، وَبَداد ، ومساِس قال

ـا جاء اسًمـا للمصدر قول الشاعر النابغـة : »  ومِـمَّ

ـَتْيــــنَـا بْيننـا     ًة واحتمْلَت فجارِ     إنـَّـا اْقَتَسْمنَــا ُخطَّ  .(1) َفَحَمْلُت َبرَّ

 معدول عن الفْجرة ، وقال الشاعر : «َفَجاِر  »فــ 

نـا     .(2)َمًعا قالت : أعاًما وقابَله  َنُجحُّ    فقال امكثي حتى َيَساِر َلَعلَّ

َفــ ) َيَساِر ( معدولة عن الميسرة ، وُأْجري هذا الباب ُمْجَرى الذي قبله ، ألنـَّـه 

 .(3) «ُعِدَل َكـَمـا ُعِدَل ، وألنــَّـه مؤنٌث بمنزلته 

اج  ـرَّ وقد جاء هذا البناء اسًمـا للمصدر ، فقالوا : َفَجاِر ،  »وقال ابن السَّ

 .(4)«ن : َفْجَرة ، وبَداِد ، يريدون : َبـَدَدا ، وال َمَساِس ، يريدون : المسَّ يريدو

                                                

ة : اسم من البِـّر .  (1)  البيت من الكامل ، وبرَّ

،  2/298، والخصائص  3/274، والكتاب  55انظر البيت يف : ديوان النابغة الذبياين ص 

، وشرح المفصل البن  2/113، وأمالي ابن الشجري  7/397والمحكم والمحيط األعظم 

ة الالفظ  3/51يعيش   . 255، وشرح ملحة اإلعراب  141، وشرح عمدة الحافظ وُعدَّ

 البيت من الطويل لحميد بن ثور .  (2)

ـِـل .   وقابله : القابل بمعنى الـُمـْقب

 146، ونتائج الفكر يف النحو  274/ 3، والكتاب لسيبويه  117انظر : ديوان حميد بن ثور  

، والحلل يف شرح أبيات الجمل  2/859، والصحاح  3/53، وشرح المفصل البن يعيش 

 . 327/ 6، وخزانة األدب  157

 . 368/ 3، وانظر المقتضب  274/ 3الكتاب   (3)

اج   (4) ـرَّ ، ومصباح الراغب شرح  102/ 1، وانظر : الهمع  89/ 2األصول يف النحو البن السَّ

 . 427/ 2ف بحاشية السيد كافية ابن الحاجب المعرو
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الِ مبعىن املصدر يف كتاب 
َ
ع

َ
ال للصغاني  "ف

َ
ع

َ
 «ما بنته العرب على ف

 َبــاَلِء .  -1
َغانـي :  قال األحمر ، يقال : نزلت بالء على الكفار ، حكاية عن  »قال الصَّ

 .(2)«ونزلت بالِء على الكفار ، يعني البالء »سيده : ، وقال ابن  (1)«العرب 

 .(3)اسم مصدر معدول عن المصدر ) َبلِيــَّـة (  «بالِء  »فــ 

 َأَبـاب ، عباب : - 3،  2
َغانـي :  باء إن أصابت الماء فال  »قال الصَّ َأَباِب : قال ابن األعرابي يقال : الظِّ

 م : فال عباب ، أي ال تعب ، َعَباب ، ون لم تصبه فال َأَباِب . قوله

 .(4) «وال أباب. أي لم تأتّب أي لم تتهيــأ 

 فــ ) أباب ( و) عباب ( اسما مصدر معدوالن عن مصدر وهو أبٌّ ، َعبٌّ .

 لبـَــاب : -4
َغانـي :  َلَبـاب . قال يونس : تقول العرب للرجل تعطف عليه : َلَباب  »قال الصَّ

 .(5)«بأَس عليك  َلَبـاب : وقيل : معنَاه ال

                                                

 . 6ما بنته العرب على فعال ص  (1)

،  19/217، وانظر تاج العروس ) بلو (  10/432المحكم والمحيط األعظم ) بلو (   (2)

 . 1/355ولسان العرب ) بال ( 

 . 3/55شرح المفصل البن يعيش   (3)

، ومحيط  103/ 1ظم ، وانظر المحكم والمحيط األع 9ما بنته العرب على َفعاِل ص  (4)

َأبـَاب ( وتاج العروس ) عبب ( واللباب يف  –، بفتح الم الكلمتين ) َعَباب  6/45المحيط 

قدت فال أباب ، والقاموس ، برواية إن وردت فال عباب ، وإن ف 3/373علوم الكتاب 

 بفتح الم الكلمتين .   4/2773، ولسان العرب )َعـَبَب(  1039) َعَبَب(  المحيط 

 . 13ما بنته العرب على َفـَعال ص  (5)



ِلرضِيّ الدين  عَالِ ِ "" ما بَنَتْهُ العَرَبُ عَلَى فَــعَــالِ ِ فــي كتاب بناء فَ
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 .(1)فــ ) َلَباب ( معدول عن مصدر وهو اللبـّـة 

 َهَجـــاِج : -5
َغانـي :  َهَجاِج . األموي : ركب فالن َهَجاَج ، َغْيَر ُمـْجـَرَى ،  »قال الصَّ

حاِرّى : ُس بن عبد الرحمن الصُّ  وهجاِج، مَِثاُل َقَطاِم إذا ركب رأَسه ، وقال المتمرِّ

ئاُم سبِيَل َغيٍّ  َفال َتَدُع ال  .(3)« (2)وُهْم َركُِبوا على َلْوِمي َهجاِج   لِّ

ين  على  ـة ، أي : هاجِّ فــ ) هجاج ( اسم مصدر معدول عن مصدر وهو الهجَّ

 .(4)رؤوسهم

 َبــَداِد . -6
َغانـي :  دة ، وحقيقة هذا أنه يف موضع  »قال الصَّ بداِد : أي بدًدا ، يف معنى مَتبدِّ

ة قال عوف بن مصدر مؤنث م ُم به كأنــَّـه يف التقدير : البدَّ عرفة ، وإْن َكاَن ال ُيتَكلَّ

 ِعطيَّــة :

عِـيِد َبَدادِ   وذكرَت من َلبِن الـُمَحلَّق شَرَبـًة        .(6)«..(5)والخيُل َتْعُدو بالصَّ

                                                
 . 3981/ 5ولسان العرب ) َلَبب (  10/369انظر المحكم والمحيط األعظم ) لبب (   (1)

 البيت من الوافر .  (2)

وشرح المفصل البن  6/6وانظر : الصحاح يف اللغة ) هجج ( معجم مقاييس اللغة ) هجَّ (  

 .  3/54يعيش 

،  303ومجمع األمثال  6/10، ومقاييس اللغة ) هجَّ ( 15ال صما بنته العرب على َفعَ   (3)

 . 972والمعجم الوسيط 

 . 2/427، ومصباح الراغب  3/54شرح المفصل البن يعيش   (4)

ـــُق : اإِلبُِل .  (5)  البيت من الكامل ، والصعيد : األرض ، وبداد : متفرقة ، الـمَحلَّ

، منسوًبا للنابغة الجعدي ، والمقتضب  3/275لكتاب ، وا 241انظر البيت يف ديوان النابغة  

، وشرح كتاب سيبويه  999، وجمهرة اللغة  97، وما ينصرف وما ال ينصرف  2/309

، وخزانة األدب  1/29، والهمع  51/ 3، وشرح المفصل البن يعيش  2/299للسيرايف 

6/340 . 

، وتاج العروس ) بدد (  444 /2وانظر الصحاح )بدد (  20ما بنته العرب على فعال ص  (6)

2/295 . 
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ة ، وقال سيبويه :  «بداد  »فــ  تعدو »اسم مصدر معدول عن المصدر أي البدَّ

ة أو غير ذلك من  »، وقال األعلم  (1)«ا بددَ  ة أو الـمَبادَّ وإنما هي معدولة عن البدَّ

ويف الصحاح معدولة عن المصدر وهو  (2)«ألفاظ المصادر المعرفة المؤنثات 

 .(3)الَبَدد

 مجاد ، ومحــاد : -8،  7
َغانـي :  الحال قال  جماِد : يقال للبخيل : َجَمـاد َلـه ، أي ال زال جامِدَ  »قال الصَّ

َبعـي : ُس ، واسمه جريُر بن عبد المسيح الضُّ  الـُمَتلمِّ

 .(5)«...(4)لها أبًدا إذ ُذكَِرْت : َحَمـــادِ    َجَمادِ َلـَها َجَمــاد ، والَ َتُقولِـــي  

فــ ) َجَمـاِد ( معدول عن المصدر أي : الجمود ، و)َحَمـاِد ( معدول عن 

 .(6)المصدر أي : الحمد 

                                                

 . 275/ 3الكتاب   (1)

 . 299/ 2النكت   (2)

 . 2/444الصحاح ) بدد (   (3)

 البيت من الوافر .  (4)

ِس   ،  98، وما ينصرف وما ال ينصرف  3/276، والكتاب لسيبويه  167انظر : ديوان الـُمتلمِّ

، وشرح المفصل البن  2/113جري ، وأمالي ابن الش 212/ 2ومحيط المحيط ) جمد ( 

ْهرِ َما ُذكَِرْت َحَمـاد . 6/339،  3/70، وخزانة األدب  3/53يعيش   برواية َطَواَل الدَّ

، ولسان  212/ 2، وانظر : محيط المحيط ) جمد (  24، 23ما بنته العرب على فعال   (5)

 . 133، والمعجم الوسيط ) جمد (  ص  2/674العرب )جمد ( 

، وأمالي ابن الشجري  98، وما ينصرف وما ال ينصرف  3/276ر الكتاب لسيبويه انظ  (6)

 . 3/53، وشرح المفصل البن يعيش  2/113



ِلرضِيّ الدين  عَالِ ِ "" ما بَنَتْهُ العَرَبُ عَلَى فَــعَــالِ ِ فــي كتاب بناء فَ
 دراسة نَظَريَّة تطبيقيـَّـة - هـ650الصَّغَانِي الـمُتَوفَّى سنة 

 
 

 

 

 َبــــَواِر :  -9
َغانـي :  ار ، وقال أبو مِْكِعب  »قال الصَّ َبَواِر : األحمر : نزلت َبَواِر على الكفَّ

 األسِدّي ، واسمه الحارث بن عمرو ، وقيل : هو لمنقذ بِن ُخـنَــْيس :

ديِق َبَوارِ    ُقتَِلْت وكان َتباِغيًا وتَعادًِيا     .(2)«(1)إنَّ التظالُـَم يف الصَّ

) َبَواِر ( اسم مصدر معدول عن المصدر ) الُبْور ( بمعنى الهالك ، قال فــ 

 .(4)، أي هلكى (3)«ہ ہ ہ »تعالى: 

 َفــَجــار : -10
َغانـي :   فجار : اسٌم للَفْجَرة . قال النابغة الذبياين ... : »قال الصَّ

ـا اقَتَسْمنَــا خطَّـــَتْيــنَا َبْينَنَا    ة ، واْحَتَمْلَت َفَجارِ َفَحَملْ    َأنـــَـّ  .(5) ُت برَّ

 .(6) «وفجار أيًضا يف النداء : أي يا فاجرة 

                                                

 البيت من الكامل .  (1)

، وأساس  2/598، والصحاح للجوهري ) بور (  11/230انظر : تهذيب اللغة )بار(  

، والجمل  3/60روس ) بور ( ، وتاج الع 5/415، وتمهيد القواعد  1/82البالغة )بور( 

 . 153يف النحو والمعروف أيًضا بوجوه النصب البن شقير النحوي 

 وانظر المراجع السابقة . 29ما بنته العرب على ) َفَعال ( ص  (2)

 من سورة الفتح . 12من اآلية   (3)

 . 415/ 5، وتمهيد القواعد  3/54شرح المفصل البن يعيش   (4)

 . 878سبق تخريجه ص   (5)

، ولسان  7/397، والمحكم والمحيط األعظم  45ما بنته العرب على ) فَعال( ص  (6)

 . 5/3353العرب )فجر ( 
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ويرى ابن سيده َأنَّ  (1)ذكر سيبويه َأنَّ ) َفَجاِر ( معدول عن مصدر وهو الفجرة 

َفَجاِر معدوٌل عن َفْجَرة صفة للمصدر ، فكَأنـــَُّه قال : حمْلُت الخصلة الربة 

 .(2)لفاجرة وَحـْمَلَت الخصلَة ا

وذكر ابن جني َأّن فجار معدولة عن فجرة علًما غير مصروف ؛ ألنـَّـه قَرنـها 

ة ( علم   .(3)بِعْدلـها ) برَّ

 .(4)ويرى السيرايف أنه معدول عن فاجرة معرفة مثل َقَطام 

َغانـي  ـا قول الصَّ فهي معدولة عن  «وفجار أيًضا يف النداء : أي يا فاجرة  »أمَّ

 ًفـا .الفاجرة وص

 َيَســاِر : -11
َغانـي :   َيَساِر : يقال : َأْنظِْرنِـي إلى َيَساِر ، أي إلى الـَمْيَسَرِة قال : »قال الصَّ

نا     .(6)«(5)نجحُّ معا . قالت : أَعاًما وقابَله  َفُقْلُت : اْمـُكثِـي حتَّى يساِر َلَعلَّ

 .(7)فــ ) يسار ( معدول عن المصدر وهو الـَمْيَسَرة 

                                                

 . 5/3353، وانظر لسان العرب ) فجر (  274/ 3الكتاب لسيبويه   (1)

ص   (2)  . 17/65الـُمَخصَّ

 . 5/ 3الخصائص   (3)

 . 41/ 4شرح الكتاب للسيرايف   (4)

 . 878ـه ص  سبق تخريج  (5)

 . 52ما بنته العرب على َفَعال   (6)

، ولسان  2/373، وشرح جمل الزجاجي البن عصفور  274/ 3انظر الكتاب لسيبويه   (7)

 . 4958/ 6العرب )يسر(  



ِلرضِيّ الدين  عَالِ ِ "" ما بَنَتْهُ العَرَبُ عَلَى فَــعَــالِ ِ فــي كتاب بناء فَ
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 َحَساِس : -12
َغانـي :  َحَساس. ابُن األعرابي : َحْلَبَس فالٌن ، فال َحساِس أي ذهب  »قال الصَّ

 .(1)«فال ُيـَحسُّ 

 فــ ) حساس ( معدول عن مصدر وهو الـَحـسُّ .

َغانـي ُمْعرٌب يف كتب المعاجم فلم أجد  وَحَساس بكسر الالم الذي ذكره الصَّ

الكلمة على َفَعاِل مبنًيا على الكسرة وإنما قالوا : فيما اطَّلعت عليه مجيء هذه 

 فال حَساَس ، بفتح الم الكلمة .

وقالوا : ذهب فال حساَس له : أي ال ُيحسَّ به ،  »قال ابن سيده يف المحكم 

 .(2) «أوال ُيَحسُّ مكانه 

والحساَس بالفتح : الوجود ، ومنه المثل : ال حساَس من  »وقال الزبيدي : 

 .(3)«قِد الناِر ، وقالوا ذهب فالٌن فال َحَساَس به ، أي ال يحسُّ مكانهابني ُمو

 َلـَمــاِس : -13
َغانـي:  ِس  »قال الصَّ َلـَمـاس . يقال : َكَواُه َلـَمـاِس إذا أصاب مكان دائه بالتَّلمُّ

 .(4)«فوقع على داء الرجل 

س   .(5)فـــ ) لماس ( اسم مصدر معدول على المصدر وهو التََّلمُّ

                                                

 . 54ما بنته العرب على فعال ص  (1)

،  3/334، والمحيط يف اللغة ) حس ( 2/495المحكم والمحيط األعظم ) حّس (   (2)

 . 693قاموس المحيط ) حسَّ ( وال

( ، لسان العرب ) حسَّ (   (3)  .  2/871تاج العروس )حسَّ

 . 54ما بنته العرب على فعاِل ص   (4)

/ 2والمزهر  1487، والقاموس المحيط ) لمس (  5/4073لسان العرب ) لمس (   (5)

132 . 
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 َمَســاِس :  -14
َغانـي :  َمَساِس : أمٌر من المسِّ ، وقرأ أبو عمرو وأبو حيوة فإن لك  »قال الصَّ

 .(2)«(1)يف الحياة أن تقول : ال َمَساسِ 

ة َكَفِجار  فــ ) َمَساِس ( بوزن َفَعاِل اسم مصدر معدول عن المصدر وهو الـَمسَّ

 المعدول عن الَفْجَرة .

 كفــاف : -14
َغانـي : قال ا َكَفاِف . يقال : َدْعنِي كفاِف ، أي تُكفُّ عني وَأَكفُّ َعنَْك قال  »لصَّ

 رؤبة يرد على أبيه ...

ــافــي  َفَلْيَت حظِّــــــــي ِمْن نـَـــــــَداَك الضَّ

 .(4)«(3)والَفْضِل أن َتـْتُرَكنِــي َكَفاِف 

ـة   .فــ ) كفاف ( اسم مصدر معدول عن المصدر وهو الكفَّ

ويقال َدْعنِي كفاف ، أي تكفُّ عنِّي ، وأكّف عنك فهو اسم  »قال ابن يعيش : 

ـة   .(5)«بمعنى الكفَّ

                                                

 . 6/275حر المحيط ، والب 2/56من سورة طه والقراءة يف المحتسب  97من اآلية   (1)

: 27، وقد تكلمت عن هذا البناء يف المبحث األول ص  55ما بنته العرب على َفَعال ص  (2)

29. 

 البيت من أرجوزة لرؤبة بن العجاج :  (3)

(  2/485انظر : مغني اللبيب   ، وشرح الشواهد الشعرية  24/323، وتاج العروس ) َكفَّ

ات الكتب النحوية   . 2/142يف أمَّ

 . 75،  74ما بنته العرب على َفـَعال   (4)

 . 3/54شرح المفصل البن يعيش   (5)



ِلرضِيّ الدين  عَالِ ِ "" ما بَنَتْهُ العَرَبُ عَلَى فَــعَــالِ ِ فــي كتاب بناء فَ
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إنــَّـُه معدوٌل عن فعل األمر ومعناه ُكّف عني وَأُكفُّ  (1)وقال بعض اللغويين

 عنك .

 َعـَقــاِق : -15
َغانـي:  ة:َعَقاِق: اسم من الُعُقوِق . قالت َعْمرة بن »قال الصَّ مَّ  ُت ُدَريِد بن الصِّ

ْتُهْم َعَقاِق    َجَزى َعنِّي اإللُه َبني ُسَلْيٍم     .(3)« (2)بما َفَعلوا ، وَعقَّ

 .(4)فــ ) َعَقاِق ( اسم مصدر معدول عن المصدر وهو الُعُقوُق 

 َمسـَـاِك : -16
َغانـي :   .(5)«َمَساك . يقال : ال َمَساِك عن كذا ، أي ال تماُسَك  »قال الصَّ

فــ ) َمساك ( اسم مصدر معدول عن المصدر وهو التماسك ، وهو ما أكده ابن 

 ويقال : ال َمساك عن كذا وكذا ، مثل َنَزال وَتَراِك ، أي  »دريد بقوله : 

 .(6)«ال تماُسك عنه 

                                                

 . 1426، والقاموس المحيط ) َكفَّ (  547أساس البالغة ) َكفَّ (   (1)

 البيت من الوافر .  (2)

، ولسان العرب ) عقق (  2/786، ومغني اللبيب  3/258انظر : معجم البلدان          

4/3043. 

 . 80بنته العرُب على َفـَعـال صما   (3)

 . 3043/ 4، ولسان العرب  ) عقق (  173/ 26تاج العروس ) عقَّ (   (4)

 . 83ما بنته العرُب على َفـَعال ص   (5)

 . 855/ 2جمهرة اللغة ) مسك (   (6)
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ــَــَراِم : -17  ح
َغانـي   ه .َحراِم : اسٌم للُحْرمـة . قال امُرؤ القيس يصف ناَقـــتَ  »قال الصَّ

هــا : َجاَلــت لتصــَرَعني ، فقلــُت لَ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري  اْقِص

 

 (1) َرامِ ِك َحـي َعَلْيـُرٌؤ َصـْرعِ ي امْ إنِّ  

 .(2)«وحمله بعضهم على اإلقـواء  

 فــ ) َحـَراِم ( اسم مصدر معدول عن المصدر وهو الـُحْرَمـة .

****    ****    **** 

                                                

 البيت من الكامل .  (1)

 جالت : الضمير عائد على الناقة ، اقصري : من القصر وهو الحبس . 

 . 3/74، وشرح الشواهد الشعرية يف ُأمـَّات الكتب  2/786انظر البيت يف : مغني اللبيب  

، وانظر شرح الشواهد الشعرية يف أمــَّات  90،  89ما بنته العرُب على َفـَعال ص  (2)

 .3/74الكتب



ِلرضِيّ الدين  عَالِ ِ "" ما بَنَتْهُ العَرَبُ عَلَى فَــعَــالِ ِ فــي كتاب بناء فَ
 دراسة نَظَريَّة تطبيقيـَّـة - هـ650الصَّغَانِي الـمُتَوفَّى سنة 

 
 

 

 

ــالِ مبعىن الصفــــةاملب
َ
ــع

َ
 حث الثالث : ف

 : (1) املعـــدول عن الصفـة ضربـان

، نحو : يا َلَكاِع ، معدواًل عن لكعاء ، ويا َفَساِق معدواًل  األول : ما الزم النداء

 عن فاسقة ، ويا َخَباِث ، معدواًل عن خبيثـة ،  وتختص هذه بأمرين :

 للجنس بسبب الغلبة .: َأنـَّها ال تأيت َعَلًما  أحدهما

 .(2): َأنـّها قياسيَّــة باتفاق النحويين إالَّ الرضي الذي ذكر أنه سماعي الثاين

 ، وهي على ضربين :الثاين : غير الزمة النداء 

: ما صار علًمـا جنسيًّا بالغلبة ، نحو : َحاَلق ، معدواًل عن الحالِقة،  أحدهما

ة لكلِّ ما وهي ال (3)وَجَباذ ، معدواًل عن جابذة منيَّة ، كانت يف األصل صفة عامَّ

 ُيحلق به ، ويجبذ ، ثم اختصت بالغلبة لجنس المنايا .

فهي أعالم للجنس بدليل وصفها بالمعرفة ، نحو : حناِذ الطالعة ، وجواز 

يه ومن ذلك  يـه ، وَحَداِد ُحدِّ  حذف حرف النداء معها ، نحو : َفَشاِش ُفشِّ

 .(4)ما أنشده سيبويه 

  (5)ضرب الرقاب وال ُيـهمُّ الـمْغنـَمُ   َلـِحَقْت َحاَلِق بهم على أكسائهـم   

                                                

 . 3/195، وشرح الكافية للرضي  3/373المقتضب   (1)

 . 3/195شرح الكافية للرضي   (2)

 . 233القاموس المحيط ) جبذ ( ص   (3)

 . 3/273الكتاب   (4)

 =               البيت من الكامل لألخزم بن قارب الطائي .  (5)

ة ، وعلى أكسائهم : على أدبارهم .   وحالق : اسم للمنيـَـّ
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ـة بمعنى كافية ، وَلزاِم ،  الثاين : ما بقي على َوْصِفيَّتِه ، نحو : َقَطاِط ، أي : قاطَّ

 أي : الزمة.

 ومنه قول الشاعر :

 .(1)ُهم كانت َقَطاطِ َقتــَــْلُت َسَراتَ    أطْلُت فَِراَطُهم َحتَّى إَِذا ما   

ًة لثأري ، أي : قاطعة له .  أي : كانت كافية لي وقاطَّ

****    ****    **** 

 

 

 

 

 

                                                                                                          

ص البن سيده  99، وما ينصرف وما ال ينصرف  3/372انظر : المقتضب =  ، والـمخصَّ

 . 2/970، واللسان ) حلق (   2/114ي ابن الشجري ، وأمال 17/64

يت بذلك   والشاهد : َحاَلِق وهو اسم للمنيَّـة معدول عن الحالقة وهي صفة لمؤنث وسمِّ

 ألنها تحلق وتستأصل . 

 . 808سبق تخريجه ص   (1)
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 «ما بنته العرب على فَعَال  »فَعَال مبعىن الصِّفة يف كتاب  

فة يف الكتاب السابق يف الكلمات اآلتية :  ورد َفَعال بمعنى الصِّ

 َحــَداب :  -1
َغاين : َحَداِب  وَحَداِب ِ  »وقال الفيروزآبادي  (1): السنُة المجدبةُ  قال الصَّ

 .(2) «: السنة المجِدَبـة كَقَطامِ 

 معدول عن حدباء . «حَداب  »فـــ 

 َرَطـــاب :   -2
َغاين :  : يا َرَطاب ، كِنَاية عن َرَطاِب . ُيَقال يف الشتم لأَلَمـة  »قال الصَّ

 ا َرْطَبـة بمعنى : َرْخَصة .معدول عن الصفة أي ي «رطاب  »فــ   (3)«موضعها

 شتــات :  -3
َغاين :  شتات : أي تفرقوا . ويقال : جاءوا َشـَتاَت ، بفتح التاءين، أي  »قال الصَّ

تكون  «جاءوا شتات »قوله شتات : أي تفرقوا ، فتكون بمعنى األمر و (4)«أشتاتا 

 حااًل .

 َخبــاِث :  -4
َغاين :   للرجل : يا ُخَبُث ، وللمرأة َخـَباِث . الليث : يقال  »قال الصَّ

 .(6) معدول عن الصفة ) خبيثة ( «خباث  »فــ  (5)«يا خباِث 

                                                
، وهذه الكلمة بالرجوع إلى المعاجم وجدتها بكسر  10ما بنته العرب على فعال ص  (1)

والِحداُب جبال بالسراة ينزلها بنو  »:  3/265يقول صاحب المحكم والمحيط األعظم 

 . >: والِحَداب موضع  2/795شبابة ، ويف اللسان ) َحَدب ( 

 .335، والقاموس المحيط ) َحَدَب (  9/39تاج العروس ) حدب (   (2)

،  9/159ظم ) رطب (، وانظر المحكم والمحيط األع 10ما بنته العرب على َفَعال ص  (3)

 . 3/1664، واللسان ) رطب (  2/503وتاج العروس ) رطب ( 

 . 13ما بنته العرب على َفَعال ص   (4)

، وانظر لسان العرب ) خبث ( والمعجم الوسيط ) خبث (  14المرجع السابق ص  (5)

 . 214ص

 . 1089/ 2اللسان خبث   (6)
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 َخنـَـاِث :  -5
َغاين :  خناِث . الليث : يقال للرجل : يا ُخنَُث ، وللمرأة : خناث ،  »قال الصَّ

 .(1)«على وزن ُلَكـَع وَلَكاع 

 فــ ) خناث ( معدول عن الَصفة ) الخنثى ( .

 اِح :َبـــَر  -6
َغاين :   َبَراِح . ُقْطُرب : َبَراِح اسٌم للشمس إذا َغَربْت . »قال الصَّ

 .(2)«ُيَقال : َدَلَكْت براِح ، أي زالْت وَبِرَحْت 

 معدول عن باِرحـة . «َبَراِح  »فــ  

 َكــاَلِح :  -7
َغاين :  نُة  »قال الصَّ الَكالُح . َكالَِح : السنُة المجدبة : يقال : سنٌة َكـالَح ، والسَّ

ُه أبا براٍء :  قال َلبِيٌد يرثي عمَّ

 كان ِغَيــــــــــــــــاَث الـُمْرِمــــــــــــــــِل الـُمْمَتــــاِح 

َمــــِن الَكــــــــــــــــــــاَلح  .(4)«(3) ِوِعْصَمـــــــــًة فـــي الــــزَّ

                                                
، ولسان العرب  503اموس المحيط ) خنث ( وانظر الق 14ما بنته العرب على َفَعال   (1)

 . 2/1272)خنث( 

، وتاج العروس )برح (  1/355، وانظر الصحاح )برح (  16ما بنته العرب على َفَعال   (2)

 . 3/62، وشرح المفصل البن يعيش  2/124

 البيت من الرجز .  (3)

َتاُح : الذي يطلب المعروف ، والمْرِمل : الفقير المْعَدم الذي لصق بالرمل من فقره ، والـُممْ  

 وعصمة : أي يعصمهم ويحميهم .

، وتاج  4/63، وتهذيب اللغة ) كلح (  186/ 2وجمهرة اللغة  42انظر : ديوان َلبِــيد ص  

 .5/3914، واللسان ) كلح (  7/81العروس )كلح( 

للغة ، وتهذيب ا 3/196، وشرح الكافية للرضي  20، 19ما بنته العرب على فعال   (4)

 . 5/3914، واللسان ) كلح (  4/63
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 فــ ) َكاَلَح ( معدول عن كالحـة .

 : َحــَداِد  -8
َغاين  يه  »قال الصَّ َحَداِد . يقولون للرجِل َيْطُلُع عليهم يكرهون َطْلَعَتُه َحَداِد ُحدِّ

: 
ّ

 ، قال َمْعِقل بن ُخَوْيِلد الُذَلـي

ْخمِ   ُعَصْيٌم وَعْبُد اهللِ والمْرُء جابٌر    ي َحَدادِ َشرَّ أجنَحِة الرُّ  (2)«(1)وُحدِّ

ة وردت )َحَداِد ( صفة مؤنثة معدولة ع  .(3)ن حادَّ

 َحيـَــاِد :  -9
َغاين :  َحَياِد ، كقولهم : فيحى َحَيـاِد : أي حيدي ، ُيقال : ِحيِدي  »قال الصَّ

 .(4)«َفَياِح 

وقولهم حيدي حياد هو كقولهم :  »ما أكده صاحب لسان العرب حيث قال : 

 
ِّ

َم اهلل وجَهه : فإذا جاء القتال  -فيحي فياح ، ويف خطبه سيدنا علي قلتم : كرَّ

 .(5)«حيدي حياد ، حيدي أي ميلي ، وَحَياِد بوزن َقَطاِم 

                                                

 البيت من الطويل .  (1)

، والـمْحَكم والمحيط األعظم ) حدَّ ( وتاج العروس )حدَّ (   3/65انظر : ديوان الهذليين  

 . 808/ 2ولسان العرب ) حَدَد( 

ة ، أي : مانعة ، أ  ي حداِد حيث جاءت كلمة َحَدادِي معدولة عن حادَّ ي : والشاهد : ُحدِّ

ا شرَّ أجنحِة الُرْخِم .  اصريف َعنَـّ

 . 25ما بنته العرب على َفَعال   (2)

 . 3/196، وشرح الكافية للرضي  3/64انظر : شرح المفصل البن يعيش   (3)

 . 26ما بنته العرب على َفـَعـاِل   (4)

ية للرضي ، وشرح الكاف 8/50، وتاج العروس ) َحَيد (  1066/ 2لسان العرب ) َحَيد (   (5)

 . 11/ 2، وشرح نهج البالغة البن أبي الحديد  3/196
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 َجبـَـاِذ : -10
َغاين :   جباِذ : اسم للمنيــَّـة ... ابن ُحَمْيـل : »قال الصَّ

 فاحَتبــَــــــــَذْت َأْقَراَنُهــــــم َجَبــــاذِ 

 (1) أيدِي َسَبا أْبَرَح ما اْجتِــَبــاذ

 .(2) «ــة الجابذة لهم وقيل : َجَباِذ النِّـــيَّ 

 .(3)معدول عن جابذة أي : الجابذة لهم ، ألهنا تجذهبم  «َجَباِذ  »فــ 

 َحنـَــاِذ : -11
اَغاين :   : (4)َحـنَـاِذ : اسٌم للشمس . قال عمرٌو المذكور »قال الصَّ

 ــــــاذِ تستــركــــــــــــُد العِْلـــــــــــــــــــــــــَج بــــــــــــِه َحنَــــــــ

 .(6)«(5)كاألْرَمِد اْسَتَغَضى على اْستِـــيَخاذِ 

                                                

 البيت من الرجز .  (1)

 واجتباذ : اجتبذ الشيء : جذبه ، وأيدي سبا : متفرقين . 

، والمستقصى يف أمثال  884انظر البيت يف التكملة والذيل والصلة للصغاين ص 

 . 5/353، وتاج العروس 2/90العرب

 . 27لى َفعال ما بنته العرب ع  (2)

، والقاموس  3/196، وشرح الكافية للرضي  3/60انظر : شرح المفصل البن يعيش   (3)

 . 5/353، وتاج العروس  1/233المحيط ) جبذ ( 

 أي المذكور سابقا وهو عمرو بن ُحميل .  (4)

 البيت من الرجز :  (5)

واالستيخاذ : االستكانة . انظر : وتستركِد : تجعله يركد ، والِعْلُج : الرجل الشديد الغلظة ،  

 . 5/361تاج العروس ) حنذ ( 

 . 28،  27ما بنته العرب على فعال ص   (6)
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ة الحر وإحراقه   .(1)فــحناذ معدول عن صفة ألهنا من الـِحنذ وهو شدَّ

ولو راعينا أهنا علم على الشمس فهو علم مؤنث معدول عن حانذة ؛ لذا 

 ذكرهتا أيًضا يف المعدول عن العلم .

 َشجـَـاِذ : -12
َغاين :   َجاِذ : الـَمَطَرُة الضعيفُة . قال عمرو المذكور :َش  »قال الصَّ

 اذِ ى َشــــــــــَج د الــــــــــَوَبلَ ُدرُّ بعــــــــــَتــــــــــ

ـــــاذِي  ـــــى َهَم ـــــاذيُّ إل ـــــا هم  (3)«(2)منه

 .(4)معدول عن صفة وهي الشجذة أي : المطرة الضعيفة  «شجاذ  »فــ  

 َجَعــــار :  -13
َغاين :  ُبع ، لكثرة َجْعِرها ، وقال أبو ليلى : لخبثها ويف َجَعاِر : الضَّ  »قال الصَّ

 .(6)«َجَعار ، يضرب يف إبطال الشيء والتكذيب به ...  (5)المثل : تيسي

                                                

ل البن يعيش  3/290انظر : المحكم والمحيط األعظم ) حنذ (   (1)  3/61، شرح المفصَّ

 . 1/202والمعجم الوسيط ) حنذ ( 

 َميل .البيت من الرجز ، وَعْمرو :  هو َعْمرو بن ُح   (2)

 وتُدرُّ : تمطر ، والَوْبـَلى : المطرة التي تسيل بعد الدفعة الشديدة ، والهماذى : شدة المطر . 

،  9/421،  تاج العروس ) شجذ (  6/268، وتهذيب اللغة  117انظر : جمهرة اللغة  

 . 9/449والمعجم المفصل يف شواهد اللغة العربية 

 . 28ما بنته العرب على َفـَعـال   (3)

 . 9/421، وتاج العروس ) َشَجذ (  6/30انظر العين ) شجذ (   (4)

 . 274، والقاموس المحيط ) َجَعَر (  1/14مجمع األمثال   (5)

 . 30ما بنته العرب على فعال ص  (6)
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من الجعر ، وبنيت على الكسر، ألنـه حصل فيها العدل والتأنيث  «َجَعار  »فــ 

 .(1)والصفة الغالبة ، وهي معدولة عن جاِعرة 

 .(2)نــَّها معدولة عن َعَلم هذا وقد ذكر ابن يعيش أَ 

 َدَفـــار :  -14
َغاين :   َدَفـار . ُيَقال لألََمـة إذا ُشتمْت : يا َدَفـار ، ورأى ُعَمر  »قال الصَّ

َة ، وقال : ألقي عنك الخمار  -رضي اهلل عنه - رَّ  َأَمة ُمَتَقنِّعة ، فرفع إليها الدَّ

 .(3)«يا َدَفار ... 

 فة وهي مالزمة للنداء ، أي : يا َدفِــَرة ؛ أي : فــ ) دفار ( معدولة عن الص

 يا ُمنْتِنَــة .

ويا َدَفاِر والمراد يا َدفَِرة َفَعَدُلوا عن َدفَِرة إلى َدَفار للمبالغة يف  »قال ابن يعيش : 

 .(4)«الصفة والَدْفُر : النْتـُن 

 َطبـَــار : -15
َغاين :   .(5) «، أي يف َدَواٍه طباِر ... وقع فالن يف بنات َطَبار »قال الصَّ

                                                

، شرح الكافية للرضي  98، ما ينصرف وما ال ينصرف  2/273انظر : الكتاب لسيبويه   (1)

 . 1/633، ولسان العرب ) جعر (  3/102جعر (  ، وتاج العروس ) 3/196

 . 3/68شرح المفصل البن يعيش   (2)

 . 35،  34ما بنته العرب على َفـَعاِل ص   (3)

، ولسان  3/123شرح المفصل البن يعيش وانظر المحكم والمحيط األعظم ) دفر (   (4)

 . 1393/ 2العرب )َدَفر( 

 . 38ما بنته العرب على َفَعاِل ص   (5)
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ووقع يف بنات َطَماِر وطباٍر . وأظن الباء  »وهو ما أكده ابن يعيش حيث قال 

ه اهلل ببنت َطَماِر أي : بداًل من الميم لغلبة استعمال الميم . ويقولون : رما

 .(1)«بداهية

والحقيقة أهنما مختلفان فاألُْوَلى تطلق على الداهية والثانية : المكان 

 .(2)فعالمرت

 َطَمــاِر :  -16
َغاين :  م  »قال الصَّ َطَماِر . األصمعي: َطَماِر المكاُن المرتفُع . قال ُسَليم بن َسالَّ

... 
ّ

 الحنِفي

ـــوُت  ـــا الم ـــدريَن م ـــِت ال ت ـــكن كن ف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانُظري  ف

 

ـــلِ    ـــِن َعِقي ـــوِق واب ـــانس يف السُّ ـــى ه  إل

ــ  ــ ىإَِل ــَبَط ــٍل َق ــَر الْد َعفَّ ــيُف َوْجَه   هس

 

 .(4)«(3)لِ اِر قتيـَمـوآخَر يهِوي ِمـْن طَ   

 وهي ِشْبه الوثوب نحو السماء. (5)فــ )طمار ( معدول عن الصفة وهي الطمور 

                                                

 . 64،  3/63شرح المفصل البن يعيش   (1)

 .4/2702، ولسان العرب )طمر (  9/136المحكم والمحيط األعظم   (2)

 البيتان من الطويل لُسَليِم بن سالَّم الحنفي .  (3)

، ومعجم البلدان )َطَمار(  2/759، وجمهرة اللغة  3/62انظر . شرح المفصل البن يعيش  

 . 4/2702طمر (  .  ولسان العرب ) 4/2702

 . 39، 38ما بنته العرب على فعاِل   (4)

، وشرح الكافية  3/62، وشرح المفصل البن يعيش  9/136المحكم والمحيط األعظم  (5)

 . 3/196للرضي 



 
 

 م2020إصدار ديسمبر  –مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد الخامس والثالثون 

 
 

 

 

 َغــَداِر :  -17
َغاين :   غدار : الغادرة ، يقال للرجل : يا ُغَدر ، وللمرأِة :  »قال الصَّ

قال ابن األثير : ُغَدر معدول عن  »ه ابن منظور بقوله : وهذا ما أكد (1) «يا َغَداِر  

 .(2)«َغاِدر للمبالغة ، ويقال للمذكر ُغَدر ، ولألنثى َغَداِر كقطام 

 فــ ) غداِر ( معدول عن الصفة وهي الغادرة .

 َفــَغــاِر : -18
َغاين :   .(3)«فغار . طعنة َفَغار : أي نافذة  »قال الصَّ

 .(4)«طعنة َفَغار : نافذة  »ويف القاموس المحيط : 

 َكـــَراِر : -19
َغاين :   كرار : خرزة تؤخذ هبا نساء األعراب . تقول الساحرة  »قال الصَّ

يه  يــه وإن أْدَبر فُضرِّ يــه ، إن أقبل ُفُسرِّ  .(6)« (5)يا كراِر ُكرِّ

ة من الَكرِّ ، وهو الرجوع   .(7)فــ ) َكَراِر ( معدول عن كارَّ

 َخنـَـاِز :  -20
َغاين :  قال  . »الصَّ

ّ
 َخنَاِز : الـُمنْتِنَـة . قال األعلم الهَذلـي

                                                

 . 44ما بنته العرب على َفـَعال ص   (1)

 . 5/3216لسان العرب ) غدر (   (2)

 . 46ما بنته العرب على َفـَعال ص   (3)

 . 696، والمعجم الوسيط ) فغر (  1256القاموس المحيط ) فغر(   (4)

 . 78/ 2مجمع األمثال   (5)

 . 47ما بنته العرب على َفَعـال ص   (6)

، ولسان  3/64، وشرح المفصل البن يعيش  4/315انظر المحكم والمحيط األعظم   (7)

 . 3852/ 5العرب )كرر ( 
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 .(2)«(1)َتْغــــلِــــي بَِلْحٍم غيرِ ذِي َشْحمِ   َزَعْمت َخنَـــاِز بأنَّ ُبْرَمَتـنَـا  

 .(3)معدول عن خانــزة  «َخنَاِز  »فــ 

 َقــَفـــاس : -21
َغاين :  َفاِس ، أي يا لئيمة . والقفساء : األََمة َقَفاس . ُيَقال لألََمة يا قَ  »قال الصَّ

ِديــَّـة اللئيمــة   .(4) «الرَّ

 .(5)معدول على قفساء من األسماء المالزمة للنداء  «قفاس  »فــ 

 َيبـَـاس : -22
َغاين :   .(6) «َيَباِس : هي السافلة ، عن ابن األعرابي  »قال الصَّ

 .(7)معدول عن يابسة وهي السافلـة  «يباس  »فــ 

 َفَشـاش : -23
َغاين :  ة والفشُّ : إخراج الريح من الوطب ويف المثل  »قال الصَّ فشاِش . الفاشَّ

ية ، من استِه إلى فيه   .(9)«، معناه : افعلي ما شئت فما به انتصار  (8): َفَشاِش ُفشِّ

                                                

 : الِقـْدر . والُبرمـةُ  البيت من الكامل ،   (1)

برواية تجري بدالً من تغلي ، وتاج  5/100انظر البيت يف المحكم والمحيط األعظم  

 . 1275/ 2العروس )خنز( ولسان العرب ) خنز ( 

 . 47ما بنته العرب على َفَعال ص  (2)

 . 2/1275واللسان ) خنز (  5/100انظر : المحكم والمحيط األعظم   (3)

 . 54َفـَعال  ما بنته العرب على  (4)

 . 5/3702، ولسان العرب ) قفس (  83/ 5العين   (5)

 . 55ما بنته العرب على فعاِل ص  (6)

، ولسان العرب ) يبس (  16/55، وتاج العروس ) يبس (  13/71انظر : تهذيب اللغة   (7)

َوَءة عن ابن األعرابـي. 6/4948  بمعنى السَّ

 . 2/78معجم األمثال   (8)

 . 56العرب على َفـَعال ص ما بنته  (9)
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ـة «فَشاِش  »فــ   .(1)معدول عن فاشَّ

 َلـَحاِص : -24
َغانـي :  ة والداهية . قال ُأَميَّـة بن أبي عائذ لحاِص . اسم للشدَّ  »قال الصَّ

 الـهَذلـي :

اًجا َوُلوًجا َصْيَرًفا     .(3)«(2)لم َتْلَتِحْصني َحْيَص َبْيَص َلحاصِ   قد كنت خرَّ

 .(4)معدول عن ُمْلتِحَصة  «َلـَحاِص  »فــ 

 َسَباِط :  -25
َغاين :    »قال الصَّ

ّ
ُل الـَهذلي ى . قال المتنخِّ  .. يصف َخْرًقا :سباط : اسم للُحمَّ

 .(6)«..(5)كأنـَُّهُم َتـُمّلُهـُم َسَبــاطِ   أجْزُت بفْتيـــَـــــٍة بيٍض ِخَفاٍف   

                                                

، ولسان العرب )فشش(  17/315، وتاج العروس ) َفشَّ (   2/130انظر المزهر   (1)

5/3416  . 

 البيت من الكامل .  (2)

وخراجا ولوجــا : داهيـة يدخل يف الصعاب ويخرج منها ، وصيرفا : يستطيع التصرف يف  

 َبْيص : كناية عن الضيق والشدة .األمور ، ولم تلتحصني : لم تعجزنـي . وَحْيَص 

، وتاج  3/151، الـمحكم والمحيط األعظم )لحص(  542انظر البيت : يف جمهرة اللغة  

 . 5/4007العروس ) لحص ( ولسان العرب ) لحص ( 

 . 57ما بنته العرب على فعال ص   (3)

لسان  ، والصحاح ) لحص( وانظر 23االنتخاب لكشف األبيات المشكلة اإلعراب ص (4)

 . 5/4007العرب )لحص ( 

 البيت من الوافر .  (5)

ـُهـُم : ُتـحرقهــم ،    وَأَجْزُت : َقَطْعُت ، وُتـملُّ

ص  2/29انظر : ديوان الهذليين   ل البن يعيش  17/9، والـُمَخصَّ ،  3/62، وشرح المفصَّ

 . 19/333وتاج العروس )سبط ( 

 . 740ر القاموس المحيط ) سبط ( ، وانظ 58ما بنته العرب على َفـَعال ص  (6)
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 معدول عن َسْبَطة : «َسَباط  »فــ 

 قطـــاطـ : -26
َغاين :   َقَطاِط : أي حسبي ، مثل قطني . قال عمرو بُن َمْعِدِي كِرب : »قال الصَّ

 وَدْيُن الـمْذِحجــــــــــيِّ إَلــــــــــى فِـــَراطِ    ـًــا  أطلُت فِراَطــُكْم عاًما فعام

 .(2)«(1)قتلُت َسَراَتـــُكم كانت َقَطاطِ   َأَطْلُت فَِراَطكم حتى إذا مــا  

 .(3)فــ ) قطاط ( معدولة عن َقاطَّة أي : كافيـة 

 َلطـَـاط : -27
َغاين :  رت ، إذا أرخاه وقول َلَطاِط : أي استرتي ، من قولهم :  »قال الصَّ لطَّ السِّ

ل :  المتنخِّ

 .(5)«(4)إذا التطَّْت َلَدى َبَخل َلَطاطِ   وُأْعطِي غيَر منزور َتاِلدِي  

ـه : أي ساترة   .(6)فــ ) َلَطاِط ( معدولة عن الطَّ

 َجــَداع :  -28
َغاين :  َجَداِع : السنة الشديدة التي تذهب بالمال . قال أبو حنبل  »قال الصَّ

 ائي ، واسمه جاريـة .الط

                                                

 . 808سبق تخريجه ص   (1)

 . 60،  59ما بنته العرب على َفَعال ص  (2)

 .  3/58، شرح المفصل البن يعيش   8/218تهذيب اللغة )قطط (    (3)

 البيت من الوافر .  (4)

 والتّطـت : َسَتَرْت وَمنََعت ، والـمنـــُزور : غير مجيب . 

 .  2/70، وتاج العروس ) لطط (  1/310الزاخـر ) لطط ( وانظر : العباب  

 . 60ما بنته العرب على فعال ص  (5)

 . 1472، والقاموس المحيط ) لطط (  20/70تاج العروس ) لطط (   (6)
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بــَــــــاع   لقد آليُت أْغِدُر يف َجَداِع     ــــــــــاِت الرَّ يـُت ُأمَّ  وإْن ُمنِـّ

 .(2)«(1)وإنَّ المرَء َيـْجـَزأُ بالُكراعَ   أَلنَّ الَغْدَر يف األْقَواِم َعاٌر   

 .(3)فــ ) جداع ( معدول عن جادعة أي التي تجدع بالمال أي : ذاهبة له 

ــَـــاع : -29  َرق
َغاين :  َرَقاع : يقال : ما ترتقع مني بَرَقاِع ، أي ال َتْقَبُل مما َأْنَصُحك  »قال الصَّ

 .(4)«به شيئا وال ُتطِيُِعني 

 فــ ) رقاع ( معدول عن صفة أي َرْقَعاء .

 لكــاع :  -30
َغاين :   لكاع : المرأة اللئيمـة األَمـُة النَّْفِس . قال : »قال الصَّ

ُف ُثـمَّ آِوي            ُف َما ُأَطوِّ  .(5)إلى بيت قعيَدُتُه َلَكــاِع     ُأَطوِّ

                                                

 البيتان من الوافر .  (1)

باع : جمع الّربع ، وهو ولد الناقة أو البقرة الذي يولد يف الربيع .   والرَّ

، وتاج العروس  3/61، وشرح المفصل البن يعيش  1/434يت يف : المستقصى انظر الب 

 . 612/ 1، ولسان العرب ) جزأ (  20/417)جدع( 

 . 63ما بنته العرب على َفَعال ص  (2)

 . 417/ 20وتاج العروس ) جدع (  3/61شرح المفصل البن يعيش   (3)

مذكور يف الصحاح )رقع( وتاج العروس ، والنصُّ نفُسه  64ما بنته العرب على فعاِل ص  (4)

 .3/1705)رقع( ولسان العرب ) رقع ( 

 البيت من الوافر للُحـطْيئـة .  (5)

يت بذلك لمالزمتها له .   وقعيدته : قعيدة البيت : ربَّـة البيت ، ُسمِّ

، وشرح  662، وجمهرة اللغة  4/238، والمقتضب  330انظر البيت يف ديوان الـُحَطْيــَئــة  

 . 405،  2/404، وخزانة األدب  4/45، وأوضح المسالك  3/56المفصل البن يعيش 
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 .(1) «وُيَقال يف النداء يا لكاع 

 .(2)فــ ) لكاع ( معدول عن صفة وهي لكعاء 

 َوَقـــاِع : -31
َغاين :  َوَقاع ، يقال : كويته وقاع . قال أبو عبيد : هي الدائرة على  »َقال الصَّ

 ن . وحيثما كانت ال تكون إالَّ داَرة . يعني ليس لها موضع معلوم . قال :الجاعرتي

 .(4)«(3)َدَلْفُت له فأكويِه َوَقاِع   وُكنُْت إِذا ُمنِــيُت بَخْصِم َسـْوٍء  

 .(5)فــ ) وقاع ( معدول عن صفة أي واقعـة 

 خضــاِف :  -32
َغاين :  من قولهم : خضف هبا ، َخَضاِف ... يقال لألمة : يا خضاف ،  »قال الصَّ

 أي َحَبق ، قال جرير :

ُهُم َخَضاِف َتَداَركْتُهـْم     .(7)«(6)بَذْحٍل يف القلوِب ويف الِعَظام  وأمُّ

                                                

 . 65ما بنته العرب على َفَعال ص  (1)

، وشرح  1/278، والمحكم والمحيط األعظم ) لكع (  3/272الكتاب لسيبويه   (2)

 .  3/195، وشرح الكافية للرضي  3/56المفصل البن يعيش 

 ف بن األحوص العامري .البيت من الوافر لعو  (3)

 وَدَلْفُت له : أي َمَشْيُت إليـه . 

، وشرح  3/59، وشرح المفصل البن يعيش  945انظر البيت يف : جمهرة اللغة )وقع(  

 . 6/4896، ولسان العرب ) وقع (  2/243الجمل البن عصفور 

 . 69،  68ما بنته العرب على َفعال ص   (4)

، وتهذيب  3/196وشرح الكافية للرضي  ،  3/65يعيش انظر : شرح المفصل البن   (5)

 . 356/ 22، وتاج العروس ) وقع (  3/26اللغة 

ْحُل : الَعداوُة والِحقــد .  (6)  البيت من الوافر لجرير من قصيدة يهجو فيها الفرزدق .    والذَّ

 . 403انظر البيت يف : ديوان جرير ص  

 . 71ما بنته العرب على فعال ص  (7)
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 .(1)معدول عن خاضفـة  «َخَضاف  »فـ 

 َحَبـــاِق : -33
َغاين :   (2)«َحَباِق : َشْتٌم لأِْلََمِة ، يقال : يا َحَباق ، كما يقال : خضاِف  »قال الصَّ

 .(3)فــ ) َحَباق ( معدول عن صفة وهي حابقة 

 حـــالِق :  -34
َغاين :   َحاَلِق : اسم للمنيـِّـة . قال الـمْقَعُد بن َعْمرو : »قال الصَّ

قاب   َلِحَقْت َحالَِق بهم َعلى أْكَسائِهم    .(5)«(4)وال ُيِهـمُّ المْغنَـمُ ،َضْرَب الرِّ

 هنا َتـْحلُق أي َتْقِشـر .؛ أل (6)فــ حالق معدول عن الحالقة

 َخــــزاِق :  -35
َغاين :  َخزاِق . ابن دريد . يقال لألَمـة : يا خزاق أقبلي ، معدول عن  »قال الصَّ

ْرِق   .(7)«الخزق ، أي الذَّ

َغاين أن َخَزاِق معدول عن الـَخْزِق ، وهو ما ذكره صاحب تاج  ذكر الصَّ

َقَطاِم : شتم من الـَخْزِق معدوٌل ومنه يا خزاِق أقبلي ك »العروس حيث قال : 

 .(8)«عنه

                                                
 . 3/57، وشرح المفصل البن يعيش  5/43انظر : المحكم والمحيط األعظم   (1)

 . 79ما بنته العرب على فعاِل ص  (2)

 . 2/130، والمزهر  3/57انظر شرح المفصل البن يعيش   (3)

 . 978سبق تخريجه ص   (4)

 . 79ما بنته العرب على َفعال ص   (5)

،  99، وما ينصرف وما ال ينصرف  3/372ب ، والمقتض 3/273انظر الكتاب لسيبويه   (6)

 ) حلق ( ، والصحاح ) لحص ( . 3/10والمحكم والمحيط األعظم 

 . 80ما بنته العرب على َفـَعال ص   (7)

 . 3/57، وانظر شرح المفصل البن يعيش  114/ 13تاج العروس )خزق (   (8)
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 َفَســاق : -36
َغاين :   .(1)«فساِق . يقال للرجل : يا ُفَسُق ، وللمرأة : يا فساَق  »قال الصَّ

 .(2)فــ ) فساق ( معدول عن صفة وهي : فاِسَقة 

 َبـــاَلل : -37
َغاين :  ـَك ِعْندي َبالَِل ، »قال الصَّ ـة ، أي  َباَلل : ُيَقال : ال َتُبـلُّ  أي بالَّ

 ال ُيِصيُبــك مِنِّي ندى وال خير . َقاَلت َلْيَلى األْخَيلِيـة :

ــــَك َبْعَدَها فِـــينا َباَللِ    فال وأبيك يا ابن أبي ُعَقْيــــٍل    .(4)« (3)َتـُبـــلُّ

ــة  .(5)فــ ) بالل ( معدول عن صفة وهي بالَّ

                                                

 . 81ما بنته العرب على َفَعال ص  (1)

، والصحاح ) فسق ( والقاموس المحيط ) فسق  3/56ل البن يعيش انظر : شرح المفص  (2)

 . 5/3414، ولسان العرب )فسق(   1185( 

َك :   (3)  ال تصيبك .البيت من الوافر  ،  وال تبلُّ

، وشرح المفصل البن  1027، وجمهرة اللغة  106انظر البيت يف ديوان ليلى األخيلية  

 . 350/ 1، ولسان العرب ) بلل (  7/233، وتاج العروس ) بلل (  3/64يعيش 

، ولسان العرب  233/ 7، وانظر تاج العروس ) بلل (  84ما بنته العرب على َفعال ص  (4)

 .  350/ 1)بلل( 

 . 283/ 11، وتهذيب اللغة  3/64شرح المفصل البن يعيش   (5)
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 َعــَفــاِل :  -38
َغاين :   .(1)«َفاِل : األَمـُة ، أي العفالء عَ  »قال الصَّ

 .(2)فــ ) عفال ( معدول عن صفة وهي عفالء 

 َأَزاِم :  -39
َغاين :   َأزاِم : السنة المجِدَبُة ، وقوُل الجعِدّي يصُف فرًسا . »قال الصَّ

وِع إذ أَزَمْت أَزامِ   َأَهان لها الطََّعاَم ، فلم ُتِضْعُه    .(4)«(3)َغَداَة الرَّ

 .(5)م ( معدول عن صفة وهي آزمــة فــ ) أزا

 َصَمــام : -40
َغاين :   .(6)«َصَمـاِم : الداهيـة  »قال الصَّ

ـة   .(7)فــ ) َصماِم ( معدوٌل عن صفة وهي صامَّ

 َقثـَــاِم : -41

َغاين :  ... وَقَثاِم أيًضا : الغنيمة إذا كانت كثيرة . من قولهم :  اقَتــــَثَم  »قال الصَّ

ــخ ، َمااَلً كثيًرا ، أ ي أخَذُه ، وَقثام أيًضا األَمـُة . ُيقال : يا َقــَثـــاِم ! وهو من التَّــَلــطُّ

 .(8)«كقولهم : يا َدَفـاِر 

                                                
 . 86ما بنته العرب على فعال ص  (1)

 . 3017/ 4عرب ) عفل ( ، ولسان ال 243/ 2تهذيب اللغة   (2)

 البيت من الوافر .  (3)

ة الالفظ  154وانظره يف : ديوان النابغة الجعدي   ،  483، وشرح عمدة الحافظ وُعدَّ

 . 10/74، ولسان العرب ) أزم (  9/84والمحكم والمحيط األعظم ) أزم (  

 . 88ما بنته العرب على َفَعال ص   (4)

 . 131/ 2، والمزهـر   84/ 9عظم انظر : المحكم والمحيط األ  (5)

 . 92ما بنته العرب على َفعال ص   (6)

 . 89/ 12، وتهذيب اللغة ) صمم (  3/65انظر : شرح المفصل البن يعيش   (7)

 . 94ما بنته العرب على َفـَعال ص  (8)
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َغاين معدول عن صفة وهي قاثمــة   .(1)فــ ) َقـَثـاِم ( يف نص الصَّ

 .(2)«وقثام معدول عن القاثمة ؛ ألهنا تقثم الرتاب ، أي : تثيره »قال الزجاج : 

 َلــَزاِم : -42
َغاين :  َلـزاِم . الكَِسائـي : َسَبْبـُتـه َسبَّـة تكوُن َلـَزام ، أي : الزمة ويف  »قال الصَّ

 .(4)، أي : الزًما  (3)المثل : صار األمُر عليه َلَزاِم 

َغاين ، وابن سيده وابن  فــ ) لزام ( معدول عن صفة وهي الزمة كما قال الصَّ

 .(5)يعيش والسيوطي وغيرهم 

ال أنه قرأ ) َلَزام ( على وزن ) َحَذاِم ( يف قوله  ونقل ابن خالويه عن أبي السمَّ

جعله مصدًرا معدواًل عن اللِْزَمـة َكفجار المعدول عن  (6)« وئ وئ ەئ »تعالى: 

 الَفْجرة .

 َهمـَـاِم : -43
َغاين :  ل َهَمام . يقال : ال َهَمام ، أي ال َأُهمُّ بذلك ، وال أفعله قا »قال الصَّ

 الُكَمْيُت : 

                                                

سان ، ل 33/227، وتاج العروس ) َقــَثم (  6/360المحكم والمحيط األعظم ) َقـــَثم (  (1)

 . 5/3534العرب )َقـــَثم ( 

 98ما ينصرف وما ال ينصرف   (2)

 . 402/ 1مجمع األمثال   (3)

 . 96ما بنته العرب على َفَعال ص   (4)

، والمزهر  3/64، وشرح المفصل البن يعيش  9/58انظر : المحكم والمحيط األعظم   (5)

 . 130/ 2للسيوطي 

،  89انظر القراءة يف إعراب ثالثين سورة البن خالويه من سورة الفرقان ، و 77من اآلية   (6)

 . 6/518والبحر المحيط 
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ا     .(2)« (1)بهم ال َهَمـاِم لي ال َهـَمـامِ   َعاداِلً غيَرُهم من النَّاس ُطرًّ

ـة   .(3)فــ ) َهَمام ( معدول عن صفة وهي : هامَّ

****    ****    **** 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 البيت من قصيدة للكميت من البحر الخفيف يمدح بها أهل البيت .  (1)

ص البن سيده   ،  6/14، ومقاييس اللغة البن فارس  17/69وانظر البيت يف الـمَخصَّ

، والمعجم المفصل  6/4702َهَمم (  ، ولسان العرب ) 2/280وأساس البالغة ) همم ( 

 . 308/ 7يف شواهد اللغة العربية إلميل يعقوب 

 . 97،  96ما بنته العرب على َفـَعاِل ص   (2)

 6/4702، ولسان العرب ) همم (   110/ 4انظر : المحكم والمحيط األعظم ) همم (   (3)
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ــال املعدول عن العلــــم
َ
ــع

َ
 املبحث الرابع : ف

 إعراب فَـعَالِ وبناؤهــا .

 ) فعال ( علما لمؤنث َثالُث لغاٍت :يف 

فهم يبنون الباب  (1): البناء على الكسر مطلًقا ، وهي لغة أهل الحجاز األولى

اء نحو : َسَفاِر ، وَحَضاِر ، وَوبَ  اِر ، أو غيَر مختوٍم كلَّه على الكسر، مختوًما بالرَّ

 ، نحو : َحَذاِم ، وَقَطام ، وَرقاش .هبا

وهبا جاء أكثر شعر  (2)والُقْدَمى كما ذكر سيبويهوهذه هي اللغة األولى 

 الشعراء ، ومنه قول ُلجْيـم بن صْعب يف زوجه َحَذام .

ُقوَها      .(3) فكنَّ الَقْوَل ما َقالْت َحـَذامِ     إذا َقاَلْت َحَذاِم َفَصدِّ

َـّها فاعل . ْت ألَنـ  ببناء ) حذام ( يف الشطرين ، ولو كانت معربة َلُضمَّ

 اْمِرِئ القيس :وقول 

                                                

،  100وما ال ينصرف ، وما ينصرف  3/373، والمقتضب  3/278انظر : الكتاب   (1)

ص البن سيده  ، وأمالي ابن الشجري  71، والموجز البن السراج  17/67والمخصَّ

، وشرح  3/200، وشرح الكافية للرضي  3/71، وشرح المفصل البن يعيش  2/114

ار  وِدي أللفية ابن مالك  3/946الجمل البن الفخَّ ، وحاشية ابن حمدون على شرح المكُّ

2/231 . 

 . 278/ 3اب الكت  (2)

 البيت من الوافر للجيم بن َصْعب ، وقيل : لَدْيسم بِن طارٍق أحد شعراء الجاِهِلـــيَّــة .   (3)

، 100، وما ينصرف وما ال ينصرف ص 94/ 2،  1/215انظر البيت يف معاين القرآن للفراء 

 3/71، وشرح المفصل البن يعيش  2/115، وأمالي ابن الشجري  2/178والخصائص 

، وضياء  4/268، واألشموين  4/266والتصريح  1/369وشرح الكافية البن القواس  ،

 . 3/393السالك 
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 (1)ُتْبِدي َلك النَّْحَر واللبَّــاِت والـِجيَدا  قاَمْت َرَقاِش وَأْصَحابي على َعَجل  

 جاءت رقاش مبنية على الكسر وهي فاعل .

 وقول النابغة الذبيـاين :

ــــــــــالَم   أتاركًة تَدلُّـــَلها َقَطــــام    ــــا بالتَّحيَّــــة والسَّ  .(2) وِضنًـّ

 ببناء ) قطام ( وهي مبتدأ مؤخر .

: إعرابه إعراب ما ال ينصرف ما داَم غيَر مختوٍم بالراء ، وبناؤه على  الثانيـة

 .(3)الكسر إذا كان مختوًما هبا ، وهي لغة جمهور بني تميم 

مِّ بدون تنوين ، وينصبونه بالفتح بدون تنوين ، ويجروهنا  فإهنم يرفعونه بالضَّ

ة عن الكسرة ، يقولون : هذه حذاُم ، ورأيت حذاَم ، ومررت بَحذاَم ، بالفتحة نياب

 هذا يف غير المختوم بالراء .

ويقولون يف المختوم بالراء كما يقول الحجازيون : هذه حضاِر ، ورأيُت 

 حضاِر ومررت بحضاِر بالبناء على الكسر .

                                                

 البيت من البسيط .  (1)

حر : الصدر ، والجيُد : العنق .  ة وهي وسط الصدر ، والنَـّ  واللبات : جمع لبــَـّ

)رقش( ،  ، وتاج العروس 3/1007، والصحاح ) رقش (  202انظر : ديوان امرئ القيس  

 . 3/1703ولسان العرب ) رقش ( 

 البيت من الوافر .  (2)

، وشرح المفصل البن  2/115، وأمالي ابن الشجري  13انظر : ديوان النابغة الذبياين ص 

 . 5/3682، ولسان العرب ) َقَطم (   3/71يعيش 

،  3/272، وشرح المفصل البن يعيش  3/375، والمقتضب  3/278انظر : الكتاب   (3)

 . 3/28، واألشموين  2/243، وشرح الجمل البن عصفور  2/115وأمالي ابن الشجري 
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ذا سميَّت به واعلم أن جميع ما ذكرنا إ »وهو القياس عند سيبويه إذ يقول : 

؛ سمٍ ٍ ال َيْنَصِرُف ، وهو القياسامرأَة فإنَّ بني تميٍم ترَفُعه وتنِصَبه وُتـْجِريِه ُمـْجَرى ا

ألنَّ هذا لم يكن اسًمـا علًمـا فهو عندهم بمنزلة الفعل الذي يكون َفَعاِل محدوًدا 

أنَّ افعل ال يتغير عنه ، وذلك الفعل اْفَعل ؛ ألنَّ َفـَعاِل ال يتغيَُّر عن الكسر ، كما 

 .(1) «عن حاٍل واحدة 

ا ما كان آِخُره راًء فإنَّ أهَل الحجاِز وبني تميم فيه متفقون وَيـختاُر  »وقال :  فأمَّ

 .(2)«بنو تميم فيه لغة أهل الحجاز كما اتفقوا يف َيَرى 

ـا جاء على لغتهم قول جرير :  ومِـمَّ

عاِل كأنـَّهــا  .(3) َطْيـــٌر ُيَغاِوُل فـي َشَمـاَم ُوُكورا     َعاَينُْت ُمْشِعَلـَة الرِّ

 بجر شماَم بالفتحة نيابة عن الكسرة يف لغة بني تميم .

 ومنــه :

 .(4) نفيٌس ال ُتــَعـار وال تــباعُ     أبيَت اللَّعِن إنَّ َسَكاَب َعـْلـٌق       

                                                

 . 3/277الكتاب   (1)

 المرجع السابق .  (2)

رف ، وقال  134البيت من الكامل لجرير يف ديوانه ، ص  (3) ، وبمنع كلمة ) شمام ( من الصَّ

وبمنع ) َشَمام ( من  5/3319 ابن بري إن البيت لألخطل ال لجرير يف لسان العرب )َغْول (

 1/459، والصحاح ) شمم ( وأساس البالغة ) غول (  4/448الصرف . انظر : العين 

 . 4/42، وغريب الحديث البن سالم  3/361ومعجم البلدان 

 البيت من الوافر وهو لُعَبْيَدة بِن ربيعة التميميِّ .  (4)

 بخل به .وسكاب : فرسه          ، وعلق نفيس : أي مال ي 

، ولسان  4/434، ومحيط المحيط ) سكب (  4/1468انظر : شرح الحماسة للمرزوقي  

 . 5/293ببناء ) سكاِب ( على الكسـر ،  وخزانة األدب  3/2046العرب ) سكب ( 
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الصرف ، فنصب بالفتحة بدون بإعراب ) سكاب ( إعراب الممنوع من 

 .تنوين

اء مبينًّـا على الكسر قول الشاعر :  ومن المختوم بالرَّ

 .(1) حضاِر إذا ما َأْعَرَضْت َوُفرودَهـا  َأَرى ناَر َليْــلــى بالَعِقيِق َكأنــَّهـا        

 ببناء )حضاِر( على الكسر مع أهنا يف موضع رفع خرب كأنَّ .

 ومنه قول الفرزدق :

را  َفاِر َتـِجْد بِـَها  َمَتى َما َترِْد يوًما َس   (2) ُأَدْيهـَم َيْرِمـي الـُمْسَتِجيـَز الـُمَعوَّ

ببناء ) َسَفار ( وهو علم على مؤنث مختوم بالراء على الكسر مع أهنا يف موضع 

 نصب مفعول به وقول النابغـة الجعدي :

ِري    .(3) ْوَم ناصُرهُ بَِلْحِم اْمرِِئ َلم يشهِد اليَ   فقلُت لها ِعيثي َجَعاِر وَجـرِّ

                                                

 البيت من الطويل .  (1)

والمعجم المفصل  2/909، ولسان العرب )حضر(  11/45انظر : تاج العروس )حضر(  

 برواية : إذا ما أقبلت ووِزينُها . 2/283د اللغة العربية يف شواه

 البيت من الطويل من  قصيدة للفرزدق يهجو فيها بني مازن أصحاب َسَفار .  (2)

َر : المطرود   وُأَدْيــهم : هو أديهم بن ِمْرَداس ، والمستجيز : الذي يطلب الماء ، والـُمَعوَّ

 الممنوع حاجته  .

 . 3/223، ومعجم البلدان  4/548، وتمهيد القواعد 3/50انظر : المقتضب  

، برواية : متى      =      4/264، والتصريح  131، وشرح شذور الذهب  1/97ومغني اللبيب  

 . 3/2026= ُترِدن ، واللسان ) سفر ( 

 البيت من الطويل للنابغة الجعدي .  (3)

ه ولم يكن يطمع   : من قبل ، وعيثي : أفسدي ، وجعار فيهوعيثي جعار : مثل لمن ظفر به عدوُّ

ري : أكثري ، ولم يشهد : لم يحضر . ُبع لكثرة َجْعرِها ، وجرِّ  اسم الضَّ
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دى حذفت منه ياء النداء ، جاءت ) َجَعاِر ( مبنيَّــة على الكسر وهو منا

: يا َجَعاِر على لغة جمهور بني تميم الذين يوافقون أهل الحجاز يف واألصل

 المختوم بالراء .

: إعرابه إعراب الممنوع من الصرف مطلًقا سواء أكان مختوًما  اللغة الثالثة

 .(1)كان غيَر مختوٍم بالراء وهي لغة بعِض َبني تميم بالراء أم 

كان يف آخره الراء . قال  وقد يجوز أن ترفَع وتنصَب ما »قال سيبويه : 

 : األعشى

 .(2) فهلكْت َجْهَرًة َوَبــــارُ   وَمرَّ َدْهٌر على َوَباِر   

 .(3)«والقوايف مرفوعــة 

                                                                                                          
، وأمالي ابن  3/275، والمقتضب  2/273، والكتاب لسيبويه  220انظر : الديوان  

 . 1/633، ولسان العرب ) جعر (  2/14، ومجمع األمثال للميدانـي  2/113الشجري 

 3/72، وشرح المفصل البن يعيش  102، وما ينصرف وما ال ينصرف  3/279الكتاب   (1)

ودي على ألفية ابن مالك  ، وموسوعة علوم  2/232، وحاشية ابن حمدون على شرح المكُّ

 . 7/100اللغة العربية 

 البيت من البسيط .  (2)

ة قديمة من العرب العاربة هلك  وقال السهيلي : َوَباِر وثمود ، ت كهالك عاد ووبار : اسم ُأمــَـّ

ـٌة هلكت يف الرمل ، وقيل : اسم موضع .  ُأمــَـّ

وقال ابن الشجري : وبار : اسم إقليم تسكنه الجّن مسخ أهله : وقال الصبَّان : وبار اسم  

 ألرض كانت لعاد .

 ، 3/297، والكتاب  194انظر : ديوان األعشى ميمون بن قيس برواية : وَمرَّ َحدٌّ ص 

، والمخصص البن  2/89، واألصول يف النحو البن السراج  376،  3/50والمقتضب

،  113، والمرتجل البن الخشاب  2/115، وأمالي ابن الشجري  17/67سيده 

 . 6/4753، ولسان العرب ) وبر (  3/266واألشموين 

 . 279/ 3الكتاب   (3)
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ص سيبويه مرتين يف األولى فقد وردت كلمة ) وبار ( يف بيت األعشى يف ن

مكسورة ، ويف الثانية مرفوعة وهي علم على ِزَنِة َفـَعاِل مختوم بالراء . وظاهر 

 كالمه أهنا جاءت مرفوعة للضرورة .

ألن الشاعر إذا اْضُطرَّ َأجرى ما كان يف آخره الراء على قياس  »قال األعلم : 

يم . فاضطر األعشى فرفع ؛ ألن غيره مما يبنى على َفَعال ، وأعرب يف لغة بني تم

 .(1) «القوايف مرفوعة 

ه الزمخشري بأنَّ ضرورة الشعر ال تجيز إعراب المبنى   .(2)وردَّ

بَّان :  قال الدنوشري فيه إشكال ، ألَنَّ األعشى إْن كاَن غيَر تميمي ،  »ويف الصَّ

إن كان من فليس عنده إال البناء على الكسر ، وكذا إن كان من أكثر بني تميم ، و

القليل فليس عنده إالَّ اإلعراُب وقول بعضهم يجوز للعربي أن يتكلم بغير لغته 

مردود ، والتحقيق كما أوضحناه سابقا أنَّ العربي قادر على التكلم بغير لغتـه 

 .(3)وحينئذ ال إشكال 

واألرجح أن األعشى قد جمع بين لغتين من تميم فهو من بني َقيس ومنزله 

 ا بنو تميـم .باليمامة وهب

وقيل : يحتمل أن تكون الواو األُوَلى عاطفًة ، والثانيُة ضميًرا ، و)بارو( فعالً 

ماضًيا من البوار ، والجملة معطوفة على َهَلَكْت ، وفاعل ) هلكت ( ضمير 

                                                

 . 4/ 2شواهد األعلم   (1)

 .  246/ 2 المفصل بشرح الخوارزمي  (2)

ـبَّـان   (3)  . 3/269حاشية الصَّ



ِلرضِيّ الدين  عَالِ ِ "" ما بَنَتْهُ العَرَبُ عَلَى فَــعَــالِ ِ فــي كتاب بناء فَ
 دراسة نَظَريَّة تطبيقيـَّـة - هـ650الصَّغَانِي الـمُتَوفَّى سنة 

 
 

 

 

وعلى هذا القول ال جمع بين  (1)مسترت فيها عائٌد على ) َوَباِر ( المبني على الكسر

 .اللغتين ومنه قو
ٌّ

 ل الفرزدق وهو تميمي

ـا     (2) َغَدْت ِمنِّي ُمَطّلَقــــــــــًة نــَــــواُر    َنِدْمُت َنَداَمـَة الُكْسِعــيِّ َلـمَّ

رِف.   بإعراب)نواُر(وهي علم مؤنث على َفَعال مختوم بالراء َوَمنِْعِه من الصَّ

سيبويه إلى قياسية لغة  هذه هي اللغات الواردة يف فَعاِل علمـًـا لمؤنث ، وقد ذهب

 اعلم أن جميع  »بني تميم القائلة بالمنع من الصرف ُمْطَلًقا إذ يقول : 

يِت به امرأة فإنَّ بني تميم ترفعه وتنصبه وُتـْجِريِه ُمـْجَرى اسٍم ال  ما ذكرنا إذا سمَّ

 .(3)«َينَْصرُف وهو القياس 

ل ويرى المربد َأنَّ القياَس ُلَغُة َأْهِل الحجاز ؛ ألَ  نـَّهم ُيـْجروَنُه ُمـْجَراُه األَوَّ

فأما أهل الحجاز َفْيُجروَنه ُمـْجَرى ما ذكرنا َقْبُل ؛ ألنه  »فيكسرون ؛ إذ يقول : 

 . (4)«مؤنٌث َمْعدوٌل ، وإنما أصله حاذمة وراقشة وقاطمة 

 مطلقا عند 
ٌّ

َنخلص مما سبق َأنَّ ما كان على وزن فَعال علًمـا لمؤنث فإنه مبني

حجازيين سواء كان مختوما براء أواًل ، نحو : رقاش وحضار وُمْعرٌب مطلًقا ال

عند بعض بني تميم ، سواء أكان مختوًما براء َأمَّ ال أما جمهور بني تميم فيمنعونه 

 . من الصرف إذا لم يكن مختوًما براٍء ، ويبنونه على الكسر إذا كان مختوًما بالراء

 علـة بناء باب حذام :

                                                

 . 108/ 2، وحاشية الـخضري  3/269، وشرح األشموين  4/266انظر : التصريح   (1)

 البيت من الوافر .  (2)

 . 5/3876، ولسان العرب ) كسع (  294/ 1انظر : ديوان الفرزدق  

 . 279/ 3الكتاب   (3)

 . 374،  3/373 المقتضب   (4)
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 اب َحَذاِم َفَعال المعدول عن علم مؤنث غير مختوم بالراء .أعني بب

عرفنا َأنَّ َفَعاِل المعدوَل عن علم مؤنث مبني على الكسر عند الحجازيين 

 مطلًقا ، وقد اختلفت كلمتهم يف سبب بناء باب حذام على النحو التالي :

ألمر يف أن السبب هو َشَبُهه بَفَعاِل ا (1)ذهب سيبويه وجمهور النحويين -

ـا رأوه اسًما لمؤنَّث  »الوزن والعدل والتعريف ، إذ يقول :  ا أهُل الحجاز فلمَّ وَأمَّ

ورأوا ذلك البناء على حاله لم يغيِّروه ؛ ألن البناَء واحٌد ، وهو هنا اسٌم للمؤنَّث ، 

بِّهوا كما كان ثمَّ اسًما للمؤنَّث وهو هنا َمْعِرفة ، كما كان ثمَّ ، ومِْن كالمِهم أن يش

 .(2) «الشيء بالشيء ، وإن لم يكن مِْثَله يف جميع األشياء 

ونصَّ المربد على أن علة البناء فيما هو غير مختوم بالراء هو توالي العلل ،  -

رِف إال البناُء ، يعني أهنا  وهي التعريف والتأنيث والعدل ، وليس وراء منع الصَّ

ـا زاَد العدَل ُبنَْيْت ؛ كانت ممنوعة الصرف قبل العدل للمعرفة والت أنيث ، َلـمَّ

 .(3)ألَنـــَّه ليس وراَء منع الصرِف إال البِناُء 

 : (4) ورُدَّ مبا يأتــي

َأنَّ سبَب البناِء يف االسم ليس طريُقه طريَق حديِث الصرف وترك   -1

 الصرف ، إنـَّمـا سُبُبُه مشاهبة ا السم للحرف ال غير .

                                                

، وتوضيح المقاصد والمسالك  951، وشرح الجمل البن خروف  3/278كتاب ال  (1)

بَّان  1219  . 269/ 3، وحاشية الصَّ

 . 3/278الكتاب   (2)

 . 3/71، وشرح المفصل البن يعيش  3/374، والمقتضب  1/377الكامل   (3)

ص البن ، والـُمخصَّ  100، وما ينصرف وما ال ينصرف  206،  205/ 1انظر الخصائص   (4)

 . 3/779، وحاشية الصبان  2/338، وشرح المقدمة المحسبة  17/68ِسيَده 
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لعرب من األسماء ما يجتمع فيه خمسة أسباب من َأنـــَّنا نجُد يف كالم ا  -2

 ، وذلك مثل : أذربيجان، هذا 
ِّ

موانع الصرف ، وهو مع ذلك معرب غير مبني

االسم قد اجتمعت فيه خمسة موانع : وهي التعريف ، والتأنيث ، والعجمة ، 

والرتكيب واأللف والنون ، ولم يقل أحد ببنائه، وإذا كانت األسباب الخمسة ال 

 اإلعراب فالثالثة أحجى بَأالَّ ترَفـُعـه . ترفع

أنَّ هذه العلل إذا وجدت يف االسم كان االسم هبا مشبَّـًهـا بالفعل ، وَشَبُه   -3

رَف .  الفعِل ال ُيوِجُب البناء ، وإنَّما يمنع الصَّ

نِه معنى الحرف ، وهو تاء التأنيث  -  لَِتَضمُّ
َ

وذهب الربعي إلى َأنــَّه ُبنِـي

مة وقاطِمة ، فلما َعَدْلَن عن اسم مقدرة فيه تاء التأنيث وجب التي يف حاذ

 . (1)بناؤهـن

 : (2) ورُدَّ بأمريـن

 لو كان األمر كذلك ما جاز يف العلم المؤنَِّث إال البناء .  -1

َأنــَّهم قد عدلوا جماِد عن الجمود ، وُبنِـي على الكسر مع خلوه من تاء   -2

 التَّــأنيث .

ليه سيبويه من أنَّ سبب البناء شبهه بَفعال األمر ، أما ما هو ما ذهب إوالراجح 

ي شبَهه  ذكره المربد من أن السبب هو توالي العلل فمردود ؛ ألن توالي العلل ُتَقوِّ

بالفعل ، فبعد أن كان يشبه الفعل يف علتين أشبهه يف ثالث ، فكان أدعى لمنعه من 

                                                

، وشرح  1219، وتوضيح المقاصد  2/244انظر : شرح جمل الزجاجي البن عصفور   (1)

 . 3/268األشموين 

، وشرح  2/245، وشرح جمل الزجاجي البن عصفور  2/116أمالي ابن الشجري   (2)

 . 268/ 3األشموين 
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رِف ال لبنائه ، وما ذكره الربعي مردود أ يًضا ؛ ألَنَّ كالمه يستلزم بناء أي الصَّ

 مؤنث .

 علـة بناء باب سَفَــارِ وحَضَارِ :

نسب النحويون إلى المربِّد َأنه َعّلل سبب بناء هذا الباب بأن بني تميم َيِميُلوَن 

ْت ،  إلى اإلمالة ، ولو منعوا الّصرَف لثقلت عليهم اإلمالة ، وإذا كسروه خفَّ

هو الذي ذكر ذلك كما هو واضح من نص سيبويه ؛ والجدير بالذكر أن الخليل 

فزعم الخليل أنَّ إجناَح األلِف أخفُّ عليهم ، يعني اإلمالة ، ليكون  »حيث قال : 

ة ، وعلموا أهنم إن كسروا الراء وصلوا  العمل من َوْجٍه واحد ، فكرهوا َتْرَك الـِخفَّ

 .(1)«إلى ذلك ، وأهنم إن رَفُعـوا لم يصلوا 

 .(2)نــَّه لو كان كذلك لكان جميعهم يبنونه على الكسر ال أكثُرهم وُردَّ بأَ 

 عِلـَة منع ) فَعَال ( هذه من الصرف .

رِف عند بعض بني تميم مطلًقا وعند  عرفنا َأنَّ ) َفَعال ( علًمـا ممنوٌع من الصَّ

 الجمهور ما لم يكن مختوما بالراء فما سبب هذا المنع؟

: مية والعدل عن فاِعَلة ، حيث قالمنع الصرف للعلإلى أنه  (3)ذهب سيبويه  -

أال ترى أنَّ بني تميم يقولون : هذه َقَطاُم ، وهذه َحَذاُم ؛ ألن هذه معدولة عن  »

حاذمة ، وقطام معدولة عن قاطمة ، أو َقْطَمـة ، وإنـََّمـا كلُّ واحدٍة منهما معدولٌة 

                                                

 .  278/ 3الكتاب   (1)

بَّـان   (2)  . 269/ 3حاشية الصَّ

 . 278،  3/277الكتاب   (3)
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َمر معدول عن عامر َعَلمـًـا ال عن االسم الذي هو َعَلٌم ليس صفة ، كما أنَّ ُعـ

 .(1)«صفة ، ولوال ذلك لقلت : هذا الُعـَمر ، تريد العامر 

َجِري َحُه كثير من النحويين كــ : ابن الشَّ وابن  (3)وابن عصفور (2)وقد رجَّ

بَّـان (5)، وأبي حيَّـان (4)مالك  .(7)، والشيخ يس  (6)، والصَّ

 وُردَّ عليهم بأمرين :

والوصف يف نحو فساق ، والعلمية والعدل يف نحو :  اجتماع العدل  -1

 .(8)فشاش ونحوهما من األعالم الجنِسيَّة ، ولم يكِن العدُل سبًبا يف بنائها

ق  -2 ق غيُره ، والتأنيث هنا متحقَّ ُر إذا لم يتحقَّ  .(9)َأّن العدَل إنما ُيَقدَّ

وي كزينب وذهب المربد إلى َأنـــَّه منع الصرف للعلمية والتأنيث المعن -

ا بنو تميم فال يكسرون امرأة ، ولكنَّـهم ُيـْجُروَنُه ُمْجَرى  »وسعاد حيث قال :  وَأمَّ

 .(10)«َغيِره من المؤنث ؛ ألَنــَّهم ال يذهبون به إلى العدل 

ـَحــه الرضي  .(11)وقد رجَّ

                                                

 المرجع السابق .  (1)

 . 2/116أمالي ابن الشجري   (2)

 . 243/ 2شرح الجمل البن عصفور   (3)

 . 1477/ 3شرح الكافية الشافية   (4)

 . 430/ 6التذييل والتكميل   (5)

 . 269/ 3حاشية الصبَّـان   (6)

 . 46/ 1حاشية الشيخ ياسين على شرح الفاكهي   (7)

 . 200/ 3الكافية بشرح الرضي   (8)

ـبَّـان   (9)  . 269/ 3حاشية الصَّ

 . 375/ 3المقتضب   (10)

 . 200/ 3شرح الكافية للرضي   (11)
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 : (1)وُردَّ بمـا يأتــي

ر يف مثل َسَفار وحضار ف  -1 ال مانع من االعتداد إْن اعُتدَّ بالتأنيث وهو مقدَّ

ر .  بالعدل وهو مقدَّ

َأنَّ الغالَب يف األعالم أن تكون منقولة لها أصل يف النكرات ُعِدَلْت عنه   -2

بعد أن ُصيِّـرت أعالًمـا ، وعلى هذا المذهب تكون مرتجلـة ال أصل لها وهذا 

 قليٌل يف األعالم .

والعدل ألن العدل  والمختار هو مذهب سيبويه وهو أنه ُمـنَع الصرف للعلمية

هو الذي أظهر التأنيث فيه فحين قلنا : حذاِم معدول عن حاذمة فهو أحق بأن 

 يكون سبب المنع .

 حكم ما ُســمِّي به مذكر يف هذا الباب :
ـًرا على النحو التالي : يَت به مذكَّ  اختلف النحويون يف حذام وبابه إذا سمَّ

،  (5)،والسيوطي  (4)حيان ، وأبو(3)ووافقه المرادي (2)ذهب سيبويه -

إلى َأنـــَّه معرٌب يجوز فيه المنع من الصرف ، ويجوز صرفه حيث  (6)والصبَّـان

اِء وغير  »قال :  واعلم أنَّ جميع ما ذكرنا يف هذا الباب من َفَعاِل ما كان منه بالرَّ

لته إذا ذلك إذا كان شيء منه اسًمـا لمذكر لم ينجّر أبًدا ، وكان المذكر يف هذا بمنز

                                                

 . 1478،  1477/ 3شرح الكافية الشافية   (1)

 . 280،  3/279الكتاب   (2)

 . 1222ص توضيح المقاصد  (3)

 . 41/ 2ارتشاف الضرب   (4)

 . 1/29الهمع   (5)

 . 269/ 3حاشية الصبَّـان   (6)
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ٍر فيشبَُّه به، تقول : هذا  ي بَعنَـاِق ؛ ألن هذا البناء ال يجيء معدواًل عن مذكَّ ُسمِّ

 .(1) «حذاُم ، ورأيُت حذاَم قبل ، ومررت بحذاَم قبل 

ـًرا ، ال يضعه  »وقال :  ى به مذكَّ ومن العرب من يصرف رقاش وغالب إذا َسمَّ

ًرا ى رجال بصباح  على التأنيث ، بل يجَعُله اسًمـا مذكَّ  .(2)«، كأنــَّـه سمَّ

المنع إبقاء على ما كان لبقاء لفظ العدل ، والصرف لزول معناه وزوال التأنيث 

 .(3)بزواله ؛ ألَنـــَّه إِنَّمـا كان مؤنَّــًثـا إلرادة ما ُعِدَل عنه وهو راقِشة 

اج(4)وذهب المربِّد - ـرَّ ابن ، و (6)، وابُن خروف(5)، ووافقه ابُن السَّ

ار ، إلى َأنــّه معرب ممنوٌع من الصرف ، وقد علل َمْنَع الصرف بَأنَّ هذه (7)الفخَّ

ٍن من أربعة أحرٍف فصاعًدا فإنـــَُّه  يَتُه بمؤنٍَّث ُمَكوَّ ر إذا َسمَّ األعالم رباِعيَّــٌة والمذكَّ

رِف .  ُيمنُع من الصَّ

وإالَّ لكان نحو : عقرب  ولم ُيْبَن عنده ؛ ألَّن البناَء ليس راجًعا للتأنيث ،

 وُعَقاب مبنيين .

                                                

 . 279/ 3الكتاب   (1)

 . 280/ 3الكتاب   (2)

 . 269/ 3، وحاشية الصبَّان  29/ 1انظر الهمع   (3)

 . 2/312المقتضب   (4)

 . 90/ 2األصول   (5)

 . 947/ 3شرح جمل الزجاجي البن خروف   (6)

ار   (7)  . 108/ 2، وانظر حاشية الخضري  3/946شرح جمل الزجاجي البن الفخَّ
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ًرا فيجوز فيها اإلعراب  - يَت هبا مذكَّ وذهب ابُن بابشاذ إلى أنـَّـك إذا سمَّ

 .(1)والبناء حمالً على االسم المؤنث المعدول العلم 

ر   .(2)وُردَّ ؛ ألَنــَّه ال ُيْشبُِهُه فهذا مؤنٌَّث وَذاَك مذكَّ

مبَّرد من أنـَّـه ممنوع من الصرف ؛ ألنَّ مثل طلحة والراجح هو ما ذهب إليه ال

علم لمذكر حين أردت جمعه جمعتـه كأية كلمة مؤنثة ، تقول : طلحات كما 

ًرا كذلك األمر هنا يعامل  تقول : زينبات ، عاملناه كمؤنث وإن كان المدلول مذكَّ

رف كما ُيْمنَع ا ًرا ، فُيْمنَع الصَّ  لمؤنث.كمؤنث وإن كان المدلوُل مذكَّ

 حكم ما كان على َفـَعال مجهول األصــل :

إذا كان َفـَعاِل مجهول األصل ال ُيْدَرى أمعدول أم ال ، مؤنث أم مذكر فإنه 

الَح ، والَفَسادِ ُيْصَرف بإجماع النحويين قياًسا على األكثر ، نحو :  ، الذهاِب والصَّ

ـة توج َبـاب ؛ وألنــَّـه لم ُيـْعَلــم له ِعـلَّ ب إخراجه عن أصله ، وأصل األسماء والرَّ

 .(3)الصرف 

                                                

مة المحسبة   (1)  . 1222، وتوضيح المقاصد  2/338شرح المقدِّ

 . 246/ 2شرح جمل الزجاجي البن عصفور   (2)

اج  46/ 4، وشرح الكتاب للسيرايف  280/ 3انظر : الكتاب   (3) رَّ ، واألصول البن السَّ

 . 947/ 3شرح جمل الزجاجي البن خروف ، و2/90
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 . «ما بنته العرب على َفَعاِل  »فعال املعدول عن العلم يف كتاب 
 وَرَد بِناُء َفَعاِل المعدول عن العلم يف الكتاب السالف ذكره يف الكلمات اآلتية :

 َشــــَراِء :  -1
َغاين :   ب ، رضي اهلل عنه . قال النَّـِمُر بن َتْولَ  -شراء : موضع »قال الصَّ

 .(2)«..(1)َفَقْد أَقْفَرْت ِمنَْها َشَراِء َفيــَـــْذُبـــُل    تأبَّـَد من َأْطاَلِل َجـْمَرة مْأَسـُل   

 .(3)فــ ) َشَراِء ( علم معدول عن شاِرئـة 

 َحــَداِب  :   -2
َغاين :   َوَحَداِب : السنة المجدبة ، وحداب أيًضا : موضع . »قال الصَّ

 ل امرؤ القيس :قا

 ا َحداِب َجَرْت بين اللَِّوى َفَصـرِيِمهَ 

 

ـَدرْ    ْمث والسِّ  (4)«وبين ُصَوى األدَحاِل ذي الرِّ

 ...(5). 

                                                

 البيت من الطويل .  (1)

حش ، ومأسل : موضع ، وَيْذُبــل : موضع .  د : توَّ  وتأبــَـّ

بصرف  8/102، والمحكم والمحيط األعظم )َشَرى(  363انظر: ديوان النَِّمر بن تولب        

، ولسان  28/370، وتاج العروس ) شرى (  3/329كلمة )شراء( ، ومعجم البلدان 

 . 4/2254) َشَرى ( العرب 

 . 6ما بنته العرب على فعال ص  (2)

، ولسان العرب )  2/131، والمزهر  8/102انظر المحكم والمحيط األعظم) شرى(   (3)

 .4/2254شرى ( 

 لم أعثر على البيت يف أّي من المصادر .  (4)

 . 10ما بنته العرب على َفـَعال ص   (5)
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َغاين أنَّ َحَداب : موضع ، وبالتالي فهي علم معدول عن حاِدَبـة وما  ذكر الصَّ

َغاين من أن َحَداب بفتح الحاء لم يذكر ه غيره فيما اطََّلعُت عليه من كتب ذكره الصَّ

المعاجم ، ويبدو أنه التبس عليه األمر ، فالموضع هو ِحَداُب بكسر الحاء ، ففي 

والِحداُب موضع ... وقال أبو  »ويف اللسان  (1)«والِحـَداُب موضع  »المحكم 

ـة قوم من بني فهم بن حنيفة : والِحـَداب جبال بالسراة ينزلها بنو شبابَ 

 .(2)«ـــكمالـــ

 .(3)«وقال أبو حنيفة : الِحَداب : جبال بالسراة ..  »ويف تاج العروس : 

 لذلك وضعتها يف المعدول عن الصفة. (4)أما بالفتح فهي السنة المجدبة

 َســَراِب :   -3
َغاين :   .(6)« (5)َسَراِب : اسُم ناقة الَبُسوس »قال الصَّ

 .(7)فــ ) سراب ( علم معدول عن ساربة 

                                                

 . 102/ 8والمحيط األعظم  المحكم  (1)

 . 2/795لسان العرب ) َحَدب (   (2)

 . 325تاج العروس ) حدب ( وانظر القاموس المحيط ) حدب ( ص   (3)

 انظر المرجعين السابقيـن .  (4)

البسوس : ابنة منقذ من بني عمرو بن سعد بن زيد مناة بن تميم ، قامت حرب بين تغلب   (5)

يْت حرب البسوس .وبكر بسببها دامت أربعي   ن سنة ، لهذا ُسمِّ

 . 10ما بنته العرب على َفـَعال ص   (6)

 ، والمزهر  760، والقاموس المحيط ) سرب ( ص  3/53انظر : تاج العروس ) سرب (   (7)

2 /131  . 
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 َكــاِب  :َس  
َغاين :  َسَكاب . قال أبو محمد األعرابي يف كتاب الخيل من تأليفه :  »قال الصَّ

 هي فرس لرجل من َكْلب ، قال فيها صاحبها :

ْعـَن إنَّ َسَكاِب ِعْلـٌق    .(1) نفيٌس ال ُتَعاُر وال تبـــاعُ   أَبـْيَت اللَّ

ـام : كانت لرجل من بني تميم ...   .(2) «وقال أبو تـمَّ

 .(3)فــ ) سكاب ( علم معدول عن ساكِبة 

 َغــاَلب  :   -4
َغاين :   .(4)«َغاَلِب من أعالم النساء  »قال الصَّ

 .(5)«غالب من أسماء النساء َكَقَطاِم  »قال ابن يعيش : 

 فــ ) غالب ( علم معدول عن غالبـة .

 َكــَســاِب  :   -5
َغاين :   الِكالب . قال َلبِـــيُد :َكَساِب : من أسماء إناث  »قال الصَّ

َجْت   َدْت ِمنها َكَساب َفُضرِّ  .(6)بَِدٍم ، وُغوَدر يف المَكـرِّ ُسَحاُمها  َفَتَقصَّ

                                                

 . 199سبق تخريجه ص   (1)

 . 11ما بنته العرب على َفعـاِل ص   (2)

( سكب، ولسان العرب ) 731/ 6محيط ، ومحيط ال 48ص انظر الحلبة يف أسماء الخيل   (3)

. 

 . 12ما بنته العرب على َفَعال ص   (4)

، وانظر جمهرة اللغة  3/199، وشرح الكافية للرضي  3/66شرح المفصل البن يعيش   (5)

 . 131/ 2، والمزهر  3/493وتاج العروس   369

 البيت من الكامل .  (6)

 . 1947/ 5، والصحاح  108وشرح المعلقات السبع للزوزين ،  174انظر : ديوان لبيد  
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 .(1)«وكساِب أيًضا : الذئبـة 

سواء أكانت اسًما للذئب أم اسًما لكلبة فهي علم معدول عن  «كساِب  »فـ 

 .(2)كاسبة

 َنقـَـاِث  :   -6

َغاين :  ـُبـع ن »قال الصَّ  .(3)«قاث : الضَّ

 فــ ) نقاث ( علم معدول عن ناقِـَثـة .

 َبــَراح   :   -7
َغاين :  ويف  (4)«َبَراِح : ُقْطُرب : َبَراِح اسم للشمس إذا غربت  »قال الصَّ

 .(5)«وَبَراِح مِثُل َقَطاِم : اسٌم للشمس  »الصحاح 

 .(6)فــ ) براح ( علم معدول عن بارحة 

، ألنه راعي المعنى وهو أن  (7)يعيش معدواًل عن الصفةهذا وقد ذكره ابن 

 .(8)ةالشمس يف حالة الغروب لذلك ذكرهتا أيًضا يف المعدول عن الصف

                                                

 . 13،  12ما بنته العرب على َفَعاِل ص  (1)

، وتهذيب  3/199، وشرح الكافية للرضي  3/67انظر : شرح المفصل البن يعيش   (2)

 . 2/131، والمزهر  5/1947، والصحاح  5/21اللغة 

، والمعجم  5/375: تاج العروس) نقث ( ، وانظر  14ما بنته العرب على َفَعال ص  (3)

 . 944الوسيط )نقث( ص

 . 16ما بنته العرب على َفـَعال ص  (4)

 . 355/ 1الصحاح ) برح (   (5)

 . 131/ 2، والمزهر  124/ 2انظر تاج العروس ) برح (   (6)

 . 62،  3/61انظر شرح المفصل البن يعيش   (7)

 . 009انظر ص   (8)
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 َسَجــاح   :   -8
َغاين :  َجها ُمَسْيلَِمَة ويف المثل :  »قال الصَّ َسَجاِح : اسُم الـَمَتنبِّئـة من تميم ، َتزوَّ

 .(2)«(1)) َأْكَذُب من َسَجـاِح 

ة ، وهي صاحبة  »ويف المعجم الوسيط :  ْعِت النبوَّ سجاح امرأة تميميَّـة ادَّ

 .(3)«ُمَسْيلَِمة 

 .(4)فــــ ) سجاِح ( علم مؤنث معدول عن ساِجحة 

 َســَراِح   :   -9
َغاين :   .(5)«َسَراِح اسم فرس  »قال الصَّ

 .(6)فــ ) سراح ( علم معدول عن سارحـة 

 َصــاَلح   :   -10
َصاَلِح : من أسماء مكة ، َحَرَسها اهلل تعالى . وقد ُتـْجَرى  »َغانـي : قال الصَّ 

، ويدعوه 
ّ

ُمْجرى ما ال ينصرف . قال حرُب بن أميَّـة يخاطب أبا َمَطرٍ ِ الـَحْضَرمِي

َفها اهلل تعالى :  ـة ، َشرَّ  إلى ِحْلِفـه ونزول مكَّ

 .(8)«(7) لنَّـداَمى من ُقَريِش..فتكفيِك ا  أبا َمَطرٍ ، هُلـمَّ إلى َصـــالَِح     

                                                
 . 460/ 1ألمثال انظر : جمهرة ا  (1)

 . 17ما بنته العرب على فعال ص   (2)

 .  2/416المعجم الوسيط ) سجح (   (3)

 . 6/456، وتاج العروس  3/67شرح المفصل البن يعيش   (4)

 . 17ما بنته العرب على َفـَعال ص   (5)

يف  ، ، والحلبة 762، والقاموس المحيط ) سرح (  6/467انظر : تاج العروس ) سرح (   (6)

 . 49أسماء الخيل ص

 البيت من الوافر ، وقيل : للحارث بن ُأميَّــة .  (7)

،  535، وأساس البالغة  1/144، وجمهرة اللغة )صلح(  73/ 2انظر كتاب الحيوان  

 . 2480/ 4، ولسان العرب )صلح (  4/1091وكتاب الغريبين يف القرآن والحديث 

 . 18ما بنته العرب على َفعاِل ص  (8)
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َفها اهلل تعالى  »وقال الزمخشري  ة شرَّ  .(1)«َصاَلِح من أسماء مكَّ

 فــ ) صالح ( علم معدول عن صالحـة .

 َفَشــاحِ  :   -11
َغاين :  ُبـع  »قال الصَّ  .(2)«فشاح : الضَّ

 فــ ) فشاح ( علم معدول عن فاشحـة .

 َبــاَلِدِ  :   -12
َغاين  َبـالَِد : بَلٌد قريب من َحْجر اليمامة ، والعرب تنسُب السهاَم  »: قال الصَّ

 الجيِّدَة إلى َبـالِد ، وإلى َيْثِرب . قال األعشى :

 .(3) بِِسَهاِم َيــثْــرَِب أو ِسَهاِم َبــــــاَلدِ   َمنََعْت قياُس اآلِخنِيَّــــِة رأَسُه 

 .(4)«ويروي : أو ِسهام الوادي 

 .(5)( علم معدول عن بالَِدة  فــ ) َباَلدِ 

 َنَضــــاِد : -13
َغاين :  َنَضاد : َجَبٌل بالعالية ، ويبنَى عند أهل الحجاز على الكسر ،  »قال الصَّ

 وتميم ُينِْزُلونه منزلـة ما ال ينصرف . قال :

                                                

 . 535/ 1أساس البالغة   (1)

، والقاموس  68/ 3، وانظر : شرح المفصل البن يعيش  18ما بنته العرب على َفَعال ص   (2)

 . 131/ 2، والمزهر  1247المحيط ) فشح ( ص

 البيت من الكامل واآلخنــّيـة : الِقسـيِّ .  (3)

، وتهذيب اللغة  5/239، والمحكم والمحيط األعظم ) أخن(  131انظر : ديوان األعشى  

 .  7/587)أخن ( 

 . 22ما بنته العرب على َفـَعال ص   (4)

 . 131/ 2المزهـر   (5)
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 .(2)« (1)أو ِمْن نضادِ َبَكى َعَلْيه َنَضادِ   لو َكان ِمْن َحَضٍن تضاَءَل َمْتنُـُه  

 .(3)«َنَضاِد جبٌل بالحجاز  »يف المحكم : و

 فــ ) َنـَضـاِد ( علم معدول عن ناِضـَدة .

 حنــاذ :  -14
َغاين :  و المذكور )عمرو بن حناِذ : اسم للشمس . قال عمر »قال الصَّ

 .ُحَمـــْيل(

 .(5)«(4)كاألرَمِد اْسَتْغَضى على استِيَخاذِ   تستركد الِعْلَج به َحنَــاذِ  

 علم معدول عن حانذة ؛ ألنه علم على الشمس . «اذ حن »فــ 

ة الحر  ورأى ابن يعيش أنه معدول عن صفة ؛ ألهنا من الحنذ ، وهو ِشـدَّ

وإحراقه ، يقال منه : َحنََذْتُه الشمُس ، أي : أحرَقْتُه ، ويجوز أن يكون منه قوله 

أي مشوي ، كأهنا تشوي  (6) { مض خض حض جض مص خص حص }تعالى : 

ها  .(7)بَِحرِّ

                                                
 البيت من الكامل ولم أقف على قائلـه .  (1)

 وَحَضـن : َجَبٌل يف نجــد . 

 . 9/227، وتاج العروس ) نضد (  290/ 5انظر : معجم البلدان  

 .  26ما بنته العرب على َفَعال ص   (2)

 . 4454/ 6، واللسان ) نضد (  8/177المحكم والمحيط األعظم   (3)

 . 029سبق تخريجـه ص   (4)

المعجم  413محيط ) حنذ ( ، وانظر القاموس ال 28،  27ما بنته العرب على فعال   (5)

 . 131/ 2، والمزهر  202) حنذ ( صالوسيط 

 . 3/61شرح المفصل البن يعيش   (6)

 من سورة هود . 69من اآلية   (7)
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 َجَعـــاِر : -15
ُبـع لكثرة َجْعرها . وقال أبو ليلى : لخبثِـها..( ق َغاين : َجَعار : الضَّ  ال الصَّ

فــ )جعار ( باعتبارها علًمـا على الضبع فهي معدولة عن علم منقول وهو جاعرة 

، وباعتبارها مقيدة بالمعنى وهو الجعر أو الخبث فهي معدولة عن الصفة ، لذا 

 ويؤيد كوهنا تحتمل الصفة  (1)عدول عن الصفة ذكرهتا يف الم

 .(2)«ابن السكيت : تشتم المرأة فيقال لها : قومي جعار »ما جاء يف لسان العرب 

 َحضـار : -15
َغاين :  قال أبو عمر بن العالء . يقال : طلعْت حضاِر . وَحَضاِر  »قال الصَّ

 .(3)« والَوْزُن ُمـْحِلفان . وهما كوكبان َيْطُلَعان قبل ُسَهيل

 .(4)«وحضار اسم للثَّور األبيض  »وقال ابن سيده : 

 .(5)علم معدول عن حاضرة وهي علم منقول  «حضار  »فــ 

 َسَفــاِر  : -16
َغاين :  سفار : بئر. وقيل : َمنَْهَل قَِبَل ِذي قار لبني مازن بن مالك بن  »قال الصَّ

ـام بن غالب :عمرو بن تميم . قاله ابُن حبيب . قال الفرزدق ، واسمه ه  مَّ

َرا   َمَتى َما َترِْد َيْوًما َسَفاِر َتـِجْد بِـَها    .(6)ُأَدْيـِهـَم يرمي المستجيَز الـُمَعوَّ

                                                

 . 61/ 3شرح المفصل البن يعيش   (1)

 . 102/ 3، وتاج العروس  2/633لسان العرب ) جعر (   (2)

 . 33ما بنته العرب على َفَعـال ص   (3)

 . 11/45. وانظر : تاج العروس ) حضر(  3/123المحكم والمحيط األعظم ) حضر (   (4)

،  729/ 2، وجمهرة اللغة  101ما ال ينصرف ، وما ينصرف و 279/ 3انظر الكتاب   (5)

 . 131/ 2والمزهر 

 . 209سبق تخريجه ص   (6)
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 .(1)«والمعّور المطرود الممنوع حاجتـه 

 .(2) «فما جاء وآخره راء : َسَفار وهو اسم ماء  »قال سيبويه : 

 َشَفــار : -17
َغاين :   .(3)«بن ُدَرْيـد موضع ، عن ا »قال الصَّ

فــ  (4)«شفار : بالفتح ، والبناء على الكسر : لبني تميم »قال ياقوت الحموي : 

 علم معدول عن شافِرة . «شفار  »

 َشَغــار : -18
َغاين  واسُمُه ِزياد بُن  شغار : لقٌب لبني فزارة . قال النابغة الُذْبَياين ، »قال الصَّ

 معاوية ... 

َشْت َأَبْوا أْن ُيِقيموا لل َماِح وَوحَّ   (6) (5)َشَغاِر ، وأْعَطْت ُمنَْيــــَة ُكلِّ ذِي َذَحل رِّ

 .(7)فــ ) شغار ( علم معدول عن شاغرة  

                                                

 . 36، 35ما بنته العرب على َفَعال ص   (1)

، ومعجم البلدان  102،  101، وما ينصرف وما ال ينصرف  3/279كتاب سيبويه   (2)

 .3/2026ولسان العرب ) سفر (   3/223

 . 37َعال ص ما بنته العرب على َفـ  (3)

 . 131/ 2، والمزهر  12/215، وانظر تاج العروس )شفر(  353/ 3معجم البلدان   (4)

 البيت من الطويل .  (5)

 وذحل : التأثر وقيل : هو العداوة والحقد . 

شت .   انظر : تاج العروس ) وخش ( برواية ووخَّ

 . 37ما بنته العرب على َفعال ص  (6)

 . 12/205تاج العروس ) شغر (   (7)
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 َضَمــاِر :
َغاين :   .(1) «َضَمار : موضع  »قال الصَّ

ضمار بوزن َفـَعاِل بمعنى اضمر : موضع كانت فيه َوْقَعة لبني  »وقال ياقوت : 

ـــ ضمار علم معدول عن ضامرة منقول من اسم فعل األمر بمعنى . فـ(2)«هالل 

 اضمر .

 َطمـَــاِر  : -19
َغاين :  ... وابنا َطَمـاِر : جبالن معروفان ، وَطمـاِر : اسم ُسْور ِدَمْشق  »قال الصَّ

. فــ  (3)«، وَطَماِر : قصر كان بالكوفة ، ورماه اهلل بإحدى َطـَمـار ، أي األفعى

 .(4)دول عن َطـامِرة َطَمـار علم مع

 َظفـَـاِر : -20
َغاين :  ى كلُّ واحٍد منها بظفار  »قال الصَّ اَظَفـاِر : يف اليمن أربعة مواضع ُيسمَّ

 ...»(5). 

قال ياقوت : َظَفار ... والبناء على الكسر بمنزلة َقَطاِم وَحَذاِم ، وقد أعربه قوٌم 

 .(6)«يمنوهو بمعنى اظفر ، أو معدول عن ظافر ، وهي مدينة بال

 فــ ) ظفار ( علم معدول عن ظافِـَرة .

                                                

 . 38ما بنته العرب على َفَعال ص  (1)

 . 12/407، وانظر تاج العروس ) ضمر (  3/462معجم البلدان   (2)

 . 40ما بنته العرب على َفـَعال ص   (3)

، المحكم 2592/ 2، والصحاح ) طمر (  759/ 2انظر: وجمهرة اللغة ) طمر (   (4)

 . 553لمحيط )طمر( ، والقاموس ا9/136والمحيط األعظم ) طمر ( 

 . 42،  41،  40ما بنته العرب على َفَعال ص  (5)

 .2750/ 4، وانظر اللسان ) ظفر (  90/ 4معجم البلدان   (6)
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 َعــَرار :  -21
َغاين :  َعَراِر وَكْحُل : بقرتان انتطَحتا فماتتا جميعا ، ويف المثل باءت  »قال الصَّ

 .(2)«، ُيْضَرُب َمَثاًل لُِكلِّ ُمْسَتِوَيْيِن يقع أحدهما بإزاِء اآلخر... (1)َعَرار بَكْحَل 

 .(3)«اِر مثل قطام : اسم بقرة ... وَعرَ  »وقال ابن منظور : 

ة   .(4)فــ ) َعَرار ( علم معدول عن عارَّ

واّب  -22 ُبع . ويقال لها : الغثراء أيًضا ، ألنـَّها من أحمِق الدَّ  .(5)«َغـَثــاِر : الضَّ

ُبع  »وقال ابن سيده   .(6)«والَغْثراُء ، وَغَثاِر معرفه : الضَّ

 فــ ) غثار ( علم معدول عن غثراء .

 َقَمــاِر : -23
َغاين :  َقَماِر : َأْرٌض بأقصى الهند ، ُينَْسُب إليها الُعود الجيد تعريب  »قال الصَّ

 كاَمُرون ، وليست القاف يف لغة الهند . وأجراها ابُن َهْرَمة ُمـجَرى 

 ما ال ينصرف ، فقال : 

ْيــَل أنَّ َخَياَل َسْلَمـــى      ـــَزاَرابِنـــَـــــا ، َفـــــا َألـَـــــــمَّ إذا نِْمنــَــــ      ُأِحبُّ اللَّ

                                                

، ولسان العرب )عرر(  181، والمستقصى للزمخشري  1/60مجمع األمثال للميداين   (1)

4/2876. 

 . 42ما بنته العرب على َفَعال ص  (2)

 . 4/2876) عرر (  لسان العرب  (3)

، والقاموس المحيط  1/76، تهذيب اللغة )عرر (  3/68انظر شرح المفصل البن يعيش   (4)

 .107)عرر( 

 . 44ما بنته العرب على َفـَعال ص  (5)

، ولسان  13/200، وانظر تاج العروس )غثر(  5/482المحكم والمحيط األعظم   (6)

 ،  .5/3214العرب )غثر ( 
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كَب إذ َطَرَقـــْتــَك باتوا       .(2)«(1)بَِمنَْدَل أو بَِقاِرَعَتْي َقــَمـاَرا      كأنَّ الرَّ

 َمطـَــار  :  -24
َغاين :  ـة واسمه  »قال الصَّ مَّ ان . قال ذو الرُّ مَّ ْهنَاء والصَّ َمَطاِر : َمْوِضٌع بين الدَّ

 َغـْيـالن :

 .(4)«(3)َكلِْعِب الـَجواِري واضَمَحلَّت ثمائُِلـهْ   إِذا َلِعَبت ُبْهَمي َمَطاِر فواِجٍف  

 .(5)علم معدول عن ماطِرة  «مطار  »فــ 

ــَــاِر : -25  َوب
َغاين :  ـَة عاد ، وهي بين اليمن ورمال يربِيَن  »قال الصَّ َوَباِر . أرُض كانت َمِحلَّ

 نجم... قال أبو النّ 

ـــــــــْن َأْرمَ َحـــــــــ ِـــــــــَذار ِم  َذارِ ا َحـــــــــاحن

 

ــــــــــأو تَ    ــــــــــوا ُدونَ ْجَعُل ــــــــــُك  (6)ارِ ُم َوَب

  ..»(7). 

                                                
 من الوافــر .البيتان   (1)

 وطرقتك : أتتك ليالً للزيارة ، َمـنْـَدل : بلد بالهند ، قارعتي قمار : طرفاها . 

 ، وتاج العروس )قمر( . 4/396انظر : معجم البلدان  

 . 5/3737، وانظر ، ولسان العرب ) قمر (  47،  46ما بنته العرب على فعال ص  (2)

 البيت من : الطويل .  (3)

 نوع من أنواع النبات ، والثمائل : جمع ثميلة ، وهي بقيه الماء يف الحوض .والُبـهمي :  

ــة ص  مَّ ، وتاج العروس )مطر(  1238.  ومعجم ما اسُتْعـِجـم 436انظر : ديوان ذي الرُّ

14/136 . 

 . 48،  47ما بنتـه العرب على َفَعال ص   (4)

 . 14/136، وتاج العروس )مطر(  5/147انظر معجم البلدان   (5)

 . 10سبق تخريجـه ص   (6)

، وما ينصرف وما ال ينصرف  3/279، وانظر الكتاب  50ما بنته العرب على َفـَعال ص  (7)

، ولسان العرب ) وبر (  5/356، ومعجم البلدان  72وشرح المفصل البن يعيش  102

6/4753  
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علم مؤنث معدول عن وابرة مبني على الكسر، وبعضهم يمنعه من  «وَبار  »فــ 

ْلُت القوَل يف ذلك   .(1)الصرف وقد َفصَّ

 َزاِز :َكــ -26
َغاين :   ، وهو القائل فيها : »قال الصَّ

ّ
ـَلِمي  َكـَزاِز : َفَرُس الُحَصْيِن بن َعْلَقَمَة السُّ

 .(3)« (2) َحتَّى َكَأنــَّهمــا فــي َقــــــَرن  َعَدْلُت َكَزاِز َكَصْدِر الظَّلِــيــِم  

ة .  فـــ ) كزاِز ( علم معدول عن كازَّ

 َرقـــاِش : -27
غَ   َرَقاِش : اسم امرأة . وأهل نجد ُيـْجُروَنـه ُمْجَرى  »اين : قال الصَّ

 ما ال ينصرف .

 قال امرؤ القيس :

 .(5)«(4)ُتْبِدي لك النَّـْحَر واللَّباِت والِجيداوأْصَحابـي على َعـَجل َقاَمْت َرَقاشِ 

 من  (6)علم معدول عن رقشاء «رقاش  »فــ 
ٌّ

؛ ألنه علم على امرأة ، وقيل : َحي

 .(8)، وقيل : معدول عن رقشـة (7)ربيعـة

                                                

 922، 219انظر ص   (1)

 البيت من المتقارب ولم أعثر عليه .   (2)

 . 15/300، وتاج العروس ) كزز (  53ما بنته العرب على َفـَعال ص  (3)

 . 189سبق تخريجـه ص   (4)

 . 56ما بنته العرب على َفـعال ص   (5)

، ولسان العرب ) رقش (  2/730، وجمهرة اللغة ) رقش(  3/280انظر الكتاب   (6)

3/1703. 

 . 3/1703لسان العرب ) رقش (   (7)

 . 730) رقش (  جمهرة اللغة  (8)



 
 

 م2020إصدار ديسمبر  –مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد الخامس والثالثون 

 
 

 

 

 ضغـاط : -28
َغاين :   .(1) «ضغاِط : موضع  »قال الصَّ

َغاين علم معدول عن ضاغطة ، وبالرجوع للمعاجم  ضغاط كما ذكر الصَّ

 وجدت من ضبط َضَغاِط هبذا الشكل قال : وفيه نظر . ويف معجم 

لِه وبالطاء ا »ما اْسُتْعِجم :  ، ويف  (2)«لمهملة يف آخره : موضع وُضَغاٌط بضمِّ َأوَّ

 .(3)«وُضَغاٌط : موضع »لسان العرب بضم الضاد ، وصرفها. قال: 

 َبقـَــاع : -29
َغاين :   .(4)«بقاع : أرض  »قال الصَّ

َبْيِدي :   .(5)«وأرادوا بَِبـــَقاِع أرًضا  »وقال الزُّ

 علم معدول على باقعـة . «َبَقاِع  »فـــ 

 َمـــاَلع : -30
َماَلع : هضبٌة ِعْقَباُنها أخبُث الِعقَبان . قال أبو ُعَبْيد : من  »َغاين : قال الصَّ 

 .(8)«..(7)«طارت به ُعَقاُب َماَلعِ  »، و(6)أمثالهم يف الهالك : ) َطارت به الَعنَقاء (

                                                

 . 3/459، وانظر معجم البلدان  59ما بنته العرب على َفـَعال ص  (1)

 . 3/878معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع   (2)

، وتاج العروس  3/459وانظر : ومعجم البلدان  4/2592لسان العرب ) ضغط (  (3)

19/451 . 

 . 63ما بنته العرب على فعال ص  (4)

 . 267/ 1، وانظر تهذيب اللغة  5/208العروس )بقع ( تاج   (5)

 . 404/ 2، ومجمع األمثال  2/390المستقصى   (6)

 برواية َأْبَصُر ِمْن ُعَقـاب َمالِع . 365/ 2مجمع األمثال   (7)

 . 66ما بنته العرب على َفـَعال ص   (8)
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 .(1)«َماَلع .. اسم هضبة ، وقيل اسم صحراء »قال ياقوت الحموي : 

 ـة .فــ ) َمـالع ( علم معدول عن َمالع

ــََطــاِع -31  : ن
َغاين  : َنَطاِع . األزهري : َنَطاِع ماٌء يف بالِد َبنِي َتـِميم ، وقد  »قال الصَّ

 .(2)«َرْدتـــُه...وَ 

 .(3)«وَنَطاِع بوزن َقَطام ماٌء يف بالِد بني تميم  »وقال ابن منظور 

 فــ  ) نطاع ( علم معدول عن ناطعــة .

 : َخَصاِف -32
َغاين :   .َخ  »قال الصَّ

ّ
انِـي  َصاِف : َفَرٌس أنثى كانت لِـمـالٍك بِن َعمِرو الغسَّ

 .(5)«...(4)«َأجرُأ من َفارِس َخَصاِف  »ويف الـَمَثِل : 

 .(6)«األعالم الشخصية ... وخصاِف فحل  »قال الرضي : 

 َخَضــاف : -33
َغاين :  َرِب َخَضاِف : ابُن ُدَرْيد : فاِرُس َخَضاِف أحُد ُفْرساِن العَ  »قال الصَّ

اد ُمْعَجمة . والظاهر.  المشُهورين ، ... وخضاف اسم فرسه . هكذا ذكره بالضَّ

 .(7)«والظاهر أنــَّـه تصحيف َخَصاف 

                                                
،  3/69يعيش  ، وابن 3/422، وانظر : الصحاح )َمَلع ( 5/189معجم البلدان   (1)

 .1554والقاموس المحيط )ملع(  

 .5/251، ومعجم البلدان  2/105لغة ، وانظر تهذيب ال 67ما بنته العرب على َفَعال ص  (2)

 . 4461/ 6لسان العرب ) نطع (    (3)

 . 182/ 1مجمع األمثال   (4)

 . 71،  70ما بنته العرب على َفعال ص   (5)

، وانظر القاموس  23/216، وتاج العروس )خصف( 3/198شرح الكافية للرضي   (6)

 .472المحيط )خصف( 

 . 607/ 1، وانظر جمهرة اللغة  71ما بنته العرب على َفَعال ص  (7)
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َغاين أن ما ذكره ابن دريد من أن ) َخَضاِف( اسم فرس تصحيف )  ذكر الصَّ

 .(1)خصاف ( كما ذكر ذلك يف الُعَباب الزاخر

َوَهم للجوهري والصواب  ِف وفارس خضا »ويف القاموس المحيط 

 .(2)«بالصاد

نسب الفيروزآبادي هذا التصحيف للجوهري والصواب أن الجوهري ذكر ما 

وقد ذكرته يف المعدول عن  (3)أجمع عليه اللغويون وهو خضاف لألمـة شتٌم لـها 

 وعلى قول ابن دريد ) َخَضاِف( علم معدول عن خاضفـة . (4)الصفة 

 َخـَطــاِف : -34
غَ   َخَطاف : اسٌم لَكْلَبـــٍة . قال الُكَمْيُت : »اين : قال الصَّ

 .(5) َخَطاِف وَسْرَحُة واألَْجَدُل    ويف ِضْمِن ِحْقٍد َيَرى ِحْقَده     

 وَخطاِف أيًضا جبل . قال العبَّاُس بن مِْرداس :

 .(7)«(6)َهَوى ِمْن حالٍِق َأْو ِمن َخَطاِف    وساعَة َمْأقٍِط َمْن زلَّ َعنْها   

 .(8)فــ  ) خطاف ( معدول عن خاطفة 

                                                
 العباب الزاخر )خضف( .  (1)

 . 476القاموس المحيط ) خضف (   (2)

، وشرح  5/43الصحاح ) خضف( وانظر المحكم والمحيط األعظم ) خضف (   (3)

 .  3/57صل البن يعيش المف

 .912، 119انظر ص   (4)

البيت من المتقارب ، وسرحة : اسم شجرة ، واألجدل : الصقر ، ولم أجده يف ديوان   (5)

 الكميت .

  البيت من الوافر .  ومأقط : المضيق يف الحرب .  ولم أستطع الوصول إلى البيت .  (6)

 . 72ما بنته العرب على َفـَعـال ص  (7)

 . 3/68شرح المفصل البن يعيش   (8)
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 َشــَراِف : -35
َغاين :  شراِف : ماٌء بيَن واقَِصَة والَقْرعاِء ، وقيل : هي َثاَلُث آباٍر كَِباٍر  »قال الصَّ

 ، وَثمَّ ُقُلٌب كثِــيَرٌة . قال الـُمَثقِّب الَعْبِدي، واسمه عائُذ بُن مِـْحَصن :

َرانَِح باليِمينِ     َمَرْرن على َشَراف َفَذاِت ِرْجلٍ  ْبَن الذَّ  .(1) وَنـــــكَّ

ْعر   .(2)«وبعضهم ُيْجريه ُمْجَرى ما ال ينصرُف ، وَيْصِرُفه يف الشِّ

وَشَراِف َكَقَطاِم : ماٌء َبْيَن واقصَة والقرعاِء ، أو ماٌء لبني أسد  »وقال الزبيدي : 

 َرى ... وبناؤه على الكسر هو قول األصمعي ، وأجراه غيره ُمجْ 

 .(3)«ما ال ينصرُف من األسماِء ، أو هو َجَبل عاٍل ، أو ُيْصَرف 

 .(4)فـــ ) شراِف ( علم معدول عن شارفة 

 َصــَراف :  -36
َغاين :   . »قال الصَّ

ُّ
اُف الُعقْيلِــي  َصَراِف : أرض . قال الَعطَّ

َعَدْدِت ُجُبوَب َسَليٍل ما َفَلْن َتْرَتِعـــي َجنْي َصَراف َوَلْن َتَرى 

 .(6)«(5)الّلَيـــالَيــــا

                                                

 البيت من  الوافر .  (1)

ْبَن : انحرفت ، والذرانج : موضع بين كاظمة والبحرين .   وذات رجل : موضع ، ونكَّ

 ، وتاج العروس ) شرف ( . 5/ 3، ومعجم البلدان  288/ 1انظر : المفضليات  

 . 73ما بنته العرب على َفَعاِل ص  (2)

 ، ومعجم البلدان  46/ 8( وانظر المحكم والمحيط األعظم )شرف( تاج العروس )شرف  (3)

 . 4/2244، ولسان العرب ) شرف (   331/ 3

 . 69/ 3شرح المفصل البن يعيش   (4)

 البيت من : الطويل .   (5)

 والجبوب : موضع حجارة ، سليل : موضع . 

 انظر : تاج العروس ) صرف ( . 

 . 74ما بنته العرب على َفَعال ص  (6)
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 .(1) «صراف : اسم موضع من سداد  »وقال ياقوت : 

 فــ  ) صراف ( علم معدول عن صارفة .

 َقطـَــاف : -37
َغاين :   َقَطاِف : األََمُة . قال العبَّاس بُن مرداس : »قال الصَّ

 .(3)«(2)َقطاِف وكان أُبوَك تحِمُلُه    َرِضْعَت َولِـــيدًة ونَكْحَت أخرى   

 .(4)«وقال الفيروزآبادي : َقطاِف ... وكقطاِم : األمـة 

 فــ ) قطاف ( علم مؤنث معدول عن قاطفـة .

 َلَصــاف : -38
َغاين :  ِش األَْسِديُّ : «َلَصاِف : َماءٌة مِْن مَِياِه َبنِي َتـِميٍم  »قال الصَّ  قال أبو الـمَهوِّ

ُر    خِفيَّــــــٍة    َقْد ُكنُْت َأْحِسُبـــُكْم ُأُسودَ   .(5)فكذا َلَصاِف َتبيُض فِـــيِه الـُحمَّ

 ... َوَبْعُضهم ُيـْجريه ُمْجَرى ما ال َينَْصرُف . وقد َصَرَفُه الشاعُر فقال : 

ْكباُن ُهْلَك المنْـِذرِ   إنَّ َلَصافًا اَل َلَصاِف ، فاصبرِي   َق الرُّ  .(7)«(6)إذ َحقَّ

                                                
 . 131/ 2، وانظر : المزهر  398/ 3معجم البلدان   (1)

 البيت من : الوافر   (2)

 برواية : َنـــَكَحَت وليدًة وَرِضْعَت ُأْخَرى . 9/84انظر األغاين ألبي الفرج األصفهاين  

 . 74ما بنته العرب على َفـَعال ص   (3)

 . 42/211وانظر تاج العروس  1341القاموس المحيط ) قطف(   (4)

 البيت من الكامل .  (5)

، والمحكم والمحيط األعظم  1258، والصحاح )لصف(  892/ 2انظر جمهرة اللغة  

 .  6/373، والخزانة 5/4032، ولسان العرب )لصف(  8/329

 البيت من الرجز .  (6)

 . 372/ 6، وخزانة األدب  1/327، ومعجم ما اْسُتْعِجم  5/17انظر : معجم البلدان  

 . 77،  76ما بنته العرب على فعاِل ص   (7)
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 .(1)ل عن الصفـة فــ ) لصاف ( علم معدو

 َرَغــاِل : -39
َغاين:   : هي األمة ، وأنشد لدحتنوس: »قال الصَّ

ّ
 َرَغاِل : قال ابُن األَْعَرابي

ـــــوا     َفْخُر الَبِغـــّي بَِحْدِج ربـَّـــــــــ       ــتِــَهــا إَذا النَّاُس استقلُّ

 .(2)ــــــــــا ُمْســَتـــــظــــلُّ لَِرَغاِل فيهــــ     ال َرْحَلَها َحمَلـْت ، وال     

 .(3)«واْبنَا َرَغاِل : َجَبالِن ُقْرَب َضِريــَّـَة 

 فـــ ) َرَغاِل ( علٌم معدوُل َعن َراِغَلـة .

 َسَفـــاِل : -40
َغانـي :  َسَفاِل : مِْن ُقَرى الَيَمِن . وقوم ُيـْجُروَنه ُمْجَرى ما ال َينَْصرُف  »قال الصَّ

 .(4)«ْكسُر السيَن ومِنْهم من يَ 

 .(5)وعليه ) سفال ( علم معدول عن سافلة

وذو ِسَفـاٍل ككتاٍب قرية  »وذكره الزبيدي بكسر السين والصرف حيث قال : 

 .(6)«باليمن

                                                
، ولسان العرب  17/ 5، ومعجم البلدان  892/ 2، وجمهرة اللغة  7/125انظر : العين   (1)

 . 4032)لصف( 

 البيتان من الكامل .  (2)

 والـْحدُج : الـَهْوَدُج الذي يركبه النساء . 

 . 2/86األمثال ، وجمهرة  3/53، ومعجم البلدان  260وانظر : المستقصى  

، ولسان العرب ) رغل (  3/53، وانظر معجم البلدان  85ما بنته العرب على َفَعال ص  (3)

 .  653، والقاموس المحيط ) رغل(  1682//3

 . 86ما بنته العرب على فعال ص  (4)

 . 2/131، والمزهر  224/ 3انظر : معجم البلدان   (5)

 تاج العروس )سفل( .  (6)
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 َعَفـــال : -41
َغاين :   .(1)«َعَفاِل : األَمـة ، أي العفالء  »قال الصَّ

َغاين تحتمل أن تكون علًمـا على األمة فتكون معدولة عن  )َعَفال( يف نص الصَّ

، (2)عفالء لكن بالرجوع إلى المعاجم وجدهتم جميًعا استعملوها يف شتم األمة

 .(3)وبالتالي فهي معدولة عن الصفة لذلك ذكرهتا يف المعدول عن الصفة

 َحــَذاِم : -42
َغاين :  قال حذاِم : هي بنُت َجْسر بِن َيْقُدَم ، أمُّ ِعْجِل بِن ُلـَجْيم ...  »قال الصَّ

 فيها زوجها لجيـم :

ُقوَها      .(4)فكنَّ الَقْوَل ما قالْت َحـَذامِ     إذا قالْت َحذاِم َفَصدِّ

 
ّ

 .(5)«ويروى : فأنِصُتوها ، أي أنصتوا لها ، قاله ابن الَكْلبِي

 .(6)فــ ) حذام ( علم معدول عن حاذمــة 

 َشمـَــاِم : -43
َغاين :   َشَمام : َجَبٌل . قال َجِريُر : »قال الصَّ

                                                

 . 131/ 2، والمزهر  86ه العرب على َفَعال صما بنت  (1)

 26/173، والُعباب الزاخر )عفل( وتاج العروس )عفل(  243/ 2تهذيب اللغة ) عفل (   (2)

. 

 . 419انظر ص   (3)

 . 179البيت سبق تخريجه ص   (4)

( ، ولسان العرب ) حذم 3/204حذم ( ، وانظر : العين )  89ما بنته العرب على فعاِل ص  (5)

2/813 . 

، وشرح المفصل البن يعيش  2/360، وأمالي ابن الشجري  3/279انظر : الكتاب   (6)

 . 1/369، وشرح الكافية البن القواس  3/68
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َعاِل َكَأنـََّهــا     .(1)َطْيٌر ُتَغاِوُل يف َشَمـاِم ُوُكوَرا    َعاَينُْت ُمْشِعَلـَة الرِّ

 .(2) «... وقد ُيجِريِه بعُضهم ُمـْجَرى َما ال َينَْصِرُف 

غة ما َشَماِم مثل َقَطام مبني على الكسر، وُيْرَوى بصي »وقال ياقوت الحموي : 

 .(3)«ال ينصرُف من أسماء األعالم ... وهو اسم جبل لباِهَلـة 

ــة .  فـــ ) َشَماِم ( علم معدول عن شامَّ

 َصـــَراِم : -44
َغاين :  َصَراِم : من أسماء الحرب. قال النَّابِغُة الجْعِدّي ، واسمه قيُس  »قال الصَّ

 ، وكنيته أبو ليلـى :
ِ
 بُن عبِد اهلل

 ِ  .(5)«(4)فهل َحَلَبت َصَراِم َلُكْم َصَراَها ـــي شيبان َعنّا  أال َأْبلِْغ َبن

وَصراِم من أسماء  »وقال ابن منظور :  (6)«وصراِم : الحرب  »قال الخليل : 

 ، فــ ) صراِم ( علم معدول عن صارمة . (7)«الحرب 

 َطَماِم :  -45

َغاين :   .(8)«َطَمــاِم : مدينة قرب َحْضَرَمْوَت  »قال الصَّ

                                                
 . 199سبق تخريجه ص   (1)

 . 91،  90ما بنته العرب على َفَعـال   (2)

 .  361/ 3معجم البلدان   (3)

 البيت من  الوافر .  (4)

، ولسان العرب ) صرم (  216/ 1، ومجمع األمثال  183ة الجعديانظر ديوان النابغ 

4/3824 . 

 . 92ما بنته العرب على َفَعال ص   (5)

 . 7/121كتاب العين   (6)

 . 4/3824لسان العرب ) صرم (   (7)

 . 93ما بنته العرب على َفَعال ، ص   (8)
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... وَطَماِم  (1)َطـَمـاِم : مثل الذي قبله يف البناء على الكسر »ال ياقوت : وق

 .(2)«مدينٌة ُقْرَب َحْضرَمْوَت وهبا َجَبٌل َمنِيٌف َشامٌِخ 

ـة .  فــ ) َطـَمـاٍم ( علم معدول على طامَّ

 َعَظــام :  -46
َغاين :  ام . قال َعِديُّ بُن الرِّ  »قال الصَّ  قاع : َعَظام : َمْوِضٌع بالشَّ

 .(4)«(3)فابَتـــاَث أبطِنَــَة الثُّـــبـُوِر بِِه التََّوى  فَعَظاِم َفالُبَرَقاِت َجاَد َعَلْيِهَمـا  

َقاع. »وقال ياقوت :   َعَظام مِْثل َقَطام : موضٌع بالشاِم يف قوِل َعِدّي بن الرِّ

 .(5) «بُوِر بِِه النََّوى وأبّث أبطنه الثُّ   فَعَظاِم َفالُبَرَقاِت َجاَد َعَلْيِهَمـا  

 فــ ) عظام ( معدول عن علم وهو عاظمــة .

 َقَثــاِم : -47
َغاين :  ُبُع ...  »قال الصَّ  .(6)«       قثام : الضَّ

ُبع قثاِم لَتَلطُِّخها بَجْعِرها  »وقال الخليل :   .(7)«ويقال للضَّ

                                                

 الذي قبله هو ) َطَمـاِر ( .  (1)

 . 131/ 2وانظر المزهر  ، 4/41معجم البلدان   (2)

 البيت من الكامل .  (3)

 والبرقات : موضع ،  وابتاث : احَتَفَر وَنـــَبَش ، والثبور : الهالك 

 . 130/ 4انظر معجم البلدان  

 . 93ما بنته العرب على َفَعال ص   (4)

،  30/16، وتاج العروس ) عظم (  2/112وانظر تهذيب اللغة  130/ 4معجم البلدان   (5)

 . 1111والقاموس المحيط ) عظم ( 

 . 94ما بنته العرب على َفَعال ص   (6)

 . 3/68، وانظر شرح المفصل البن يعيش  5/140العين ) قثم (   (7)
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 .(1)«لغنيمة الكثيرةوقثام َكحَذام لألنثى ، ولألمة ، ول »وقال الفيروزآبادي : 

 فــ ) قثام ( علم على أنثى الضباع معدول عن قاثمـة .

 َقــَداِم : -48
َغاين :   بِن َعْجـالن النَّهدّي قال فيها: »قال الصَّ

ِ
 َقَدام : َفَرٌس أنثى لعبِد اهلل

ُلـها َقَدام   َلَقْد َعلَِمْت َهَواِزُن َغْيَر َفْخرٍ    .(3)«...(2)بأنَّ الخيَل أوَّ

 .(4)«وَقَداِم اسُم فرِس عروة بن سنان ، وَقداِم اسم َكْلَبة »ل ابن سيده : قا

 فــ ) قدام ( علم على فرس أو على كلبة معدول عن قادمة .

 َقسـَــام : -49
َغاين :    »قال الصَّ

ّ
اٍد الَعْبَشِمي  َقَسام : َفَرُس ُسَوْيِد بِن شدَّ

 وهو القائل فيها :

م  َوُرْحُتْم   َأَصْحبي لئن بِْعتِْم َقَسامِ   .(6)«(5)َجَذاَلى َلنِْعَمْت ُمْهَرُة الـمتَـَقرِّ

 فــ ) َقَسام ( علم على فرس أنثى معدول عن قاسمة .

 َقَطـــام : -50
َغاين :  ْبيــَــانِـي : »قال الصَّ  َقـَطاِم : من أعالم النساء . قال النابغُة الذُّ

                                                

 . 1288القاموس المحيط ) قثم (    (1)

 البيت من الوافر .  (2)

 . 201/ 1انظر : أسماء خيل العرب وأنسابها وذكر فرسانها  

 . 95ه العرب على َفَعال ما بنت  (3)

 . 107، الحلبة يف أسماء الخيل  6/326المحكم والمحيط األعظم ) قدم (   (4)

 البيت من الطويل ولم أصل إليه يف الكتب .  (5)

، وتاج العروس  109، وانظر الحلبة يف أسماء الخيل  96ما بنته العرب على فعاِل ص  (6)

 . 33/273)قسم( 
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اَلمِ وِضنَّ    أتاِركٌة تدلُّــَلَها َقَطـــــاَم     .(2)«(1)ـــا بالتحية والسَّ

 .(3)فــ ) َقَطام ( علم على مؤنث معدول عن قاطمـة 

 َبهـَـاِن : -51
َغاين :   هباِن : من أعالم النساء . قال عاهاُن بُن كعب : »قال الصَّ

ْق     .(4)َكبِرَت ، وال يليُق بَِك النِعيمُ    أال َقاَلت َبهاِن ولَـم تأبـَـّ

 
ّ

 .(5)«: أراد َبْهنَــاَنًة  قال ابُن األعرابي

 فــ ) َبهان ( َعَلم مؤنث على َفَعال معدول عن َبْهــنَاَنــًة . 

 

****    ****     **** 

                                                

 . 819سبق تخريجه ص   (1)

 . 96ما بنته العرب على َفَعال ص  (2)

،  6/296، والمحكم والمحيط األعظم ) قطم (  99انظر ما ينصرف وما ال ينصرف   (3)

 . 5/3682، ولسان العرب ) َقطم (  3/66وشرح المفصل البن يعيش 

 البيت من الوافر .  (4)

ق : تأثــم .   َتَأبـــَـّ

،  5/495، والصحاح ) بـهن (  7/320للغة ) أبق (، تهذيب ا 1030انظر : جمهرة اللغة  

 . 1/9، ولسان العرب ) أبق (  3/66وشرح المفصل البن يعيش 

 1/378، والصحاح ) بهن ( ولسان العرب ) بهن (  99،  98ما بنته العرب على َفَعاِل ص  (5)

. 
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 اخلامتــــة
 :أهم النقاط التي توصلت إليها من خالل البحث 

 أنَّ َفَعاِل مبني على الكسـر مؤنث ، معرفة ، معدول دائًمـا .  -1

دول عن األمر من كلِّ فعل ثالثي تام ، نحو : نزاِل، َفَعاِل قياسي يف المع  -2

وضراب وَقَتال من انزل ، واضرب ، واقتل ، وكذلك يف النداء مقصوًدا به سّب 

 األنثى نحو : يا خباث ، ويا فساق ، ما عدا ذلك فهو سماعي .

ر أعرب ومنع الصرف للتعريف والتأنيث ؛ ألنه لم   -3 ي بَفَعال ُمَذكَّ إذا ُسمِّ

 عن مذكر على األرجح . ُيْعدل

تأنيث َفَعاِل كان سببا يف بنائه على الكسـر ، ألن الكسرة تناسب المؤنث   -4

 نحو أنِت ، كتابِك ، ضربُتـك .

ـا معرفة يف   -5 فعال بناء ال يدخله األلف والالم ؛ ألنه إما اسم فعل ، وإمَّ

 أصل البناء كما يف األنواع األخرى .

، نحو : حصان ، ورزان ، وإذا خال من إذا خال فعال من العدل أعرب   -6

 التأنيث أيًضا أعرب نحو خالق .

َفَعاِل المعدول ال يكون إال عَلًمـا ، فهو يف نحو : َقَطامِ ِ وَحَذام علم   -7

الِق ، َح َفَجار ، أو عن الصفة ، نحو :  شخصي ، ويف المعدول عن المصدر نحو

ذلك: ما كان بمعنى أو عن اسم الفعل نحو : نزال علم جنسي ويستثنى من 

 الصفة المالزمة للنداء، مثل : يا فجار .

أنَّ َفَعاِل اسم المصدر المعدول عن المصدر ال يعمل عمل الفعل ؛ ألنه علم   -8

 جنس على حدث خاص .

أنَّ َفَعاِل لم يأت يف القرآن إال يف قراءتين : األولى : ما نقله ابن خالويه عن  -9
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ـال أنــَّـه قرأ  ـمَّ  مع جع} ) لزاِم ( على وزن حذام يف قوله تعالى : أبي السَّ
( يف قراءة أبي عمرو وأبي  ، والثانية ) َمَساسِ  (1){ جف مغ جغ

 .(2) { حطمظ مض خض حض جض مص خص حص مس خس}: حيوة

َغاين على أن )َلَطاِط( بمعنى األمر أي : استرتي ، والجمهور  -10 نص الصَّ

 .(3)على أهنا بمعنى : السنة الساترة عن العطاء 

َغاين بمعنى : َأْدِرْك هبمزة القطع ، فهي عنده من َأْدَرَك َدَراِك عند الصَّ  -11

 .(4)الرباعي ، وليست من َدَرَك 

َغاين كلمة ) َحَساس ( يف هذا الباب ، واألرجح أن الم الكلمة  -12 ذكر الصَّ

لعُت عليه من المعاجم   .(5)مفتوحة فيما اطَّ

 َحَداب بفتح الحاء هي السنة المجدبة وبكسرها اسم موضع ، لكن -13

َغاين لم يفرق بينهما   .(6)الصَّ

َغاين كلمات كثيرة من هذا البناء ، وقد جمعتها من كتاب   -14 فات الصَّ

 11لمحمد ياس خضر من مَِجلَّة آداب الفراهيدي ، العدد «معجم ألفاظ فعال »

 ( وهي على النحو التالي :2012)حزيران

                                                

 89البن خالويه صمن سورة الفرقان ، وانظر القراءة يف إعراب ثالثين سورة  77من اآلية   (1)

 . 6/518، والبحر المحيط 

 . 275/ 6، والبحر المحيط  56/ 2من سورة طه ، والقراءة يف المحتسب  97من اآلية   (2)

 . 30انظر ص  (3)

 . 34انظر ص  (4)

 . 45انظر ص   (5)

 . 89،  88انظر ص   (6)
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 (4)علم امرأة ، وجناد (3)يف شتم المرأة ، وَبـَهاء (2)علم امرأة ، وَبَطار (1)بجال

اسم جبل بين البصرة  (6)نخل لبني يشكر ، وَخَزازِ  (5)اسم للشمس ، وخباش

اسم موضع أسفل خيرب ،  (8)اسم قرية باليمن ، وَسالَح  (7)ومكة ، وَذَماِر 

يقال : ال َشالَل : ال َتْشُلل يدَك ،  (10)أرض َخِشنَـة غليظة ، وَشالَلِ  (9)وشراس

أي : اقلب ،  (13)اسم موضع ، وَقاَلب  (12)عنى : اضرح ، وغرازبم (11)وَضِراح

 : بمعنى عفيفة . (14)وَنوارِ 

 هذا واهلل الموفق وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين

*** 

 
                                                

 . 61انظر ص  (1)

 .63انظر ص   (2)

 .64انظر ص   (3)

 .66انظر ص   (4)

 .69ص انظر   (5)

 . 69صانظر   (6)

 . 72صانظر   (7)

 . 75صانظر   (8)

 .76ص انظر   (9)

 .77ص انظر   (10)

 .80ص انظر   (11)

 .84ص انظر   (12)

 .87ص انظر   (13)

 .94ص انظر   (14)
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ــة
َّ
يـ

ِّ
ن
َ
 الفهارس الف
 

 : فهرس اآليات القرآنيـــــة . أواًل 
 فهرس األحاديث النبوية . ثانيًا : 
 أقوال العرب وأمثاهلم . : فهرس ثالثًا 
 فهرس القوافـــــــــــــــــي . رابعًا : 
 فهرس الشعـــــــــــر .  -أ  
 فهرس األرجــــــاز   . -ب  
 ثبت املصادر واملراجــع . خامسًا : 
 فهرس حمتوى البحـــث . سادًسا : 
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الً : فهرس اآليات القرآنيـة
َّ
 أو

 الصفحة رقمهـا ـــــةاآليـــــــــــــــــــــــ
 ســورة هــــود

ۅ ۉ ۉ ې ې »  ، 937 69 «ۅ 

 ســورة طـــه
 906 97 «ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى  »

 ســورة  الفرقان
وئ »  915 77 «ەئ وئ 

 ســورة الفتـــح
 891 12 «ہ ہ ہ »

***   ***    *** 

ا : فهرس األحاديث النبوية واألثــر
ً
 ثاني

الص احلديث  أو األثر
 فحة

 ويف خطبة سيدنا ع
ِّ

م اهلل-لي : فإذا جاء القتال قلتم»  - وجههكرَّ

 « .حيدي حياِد 
901 

َة ، وقال :  -رضي اهلل عنه -رأى ُعَمر رَّ َأَمة ُمَتَقنِّعة ، فرفع إليها الدَّ

 َأْلِقى عنك الخمار يا َدَفار. أتتشبهين بالحرائر ؟!
904 

اد بن أْوس نَّ يا َنَعاء العرب ، إ»  -رضي اهلل عنه -حديث شدَّ

هوُة الخِفيِّــة   « .َأْخوَف ما أَخاُف عليُكُم الرياُء والشَّ
876 

***    ***   *** 
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ا : فهرس أقوال العرب وأمثاهلـــم
ً
 ثالث

 945 أجرأ من فارس خصاف  -1

 935 أكذُب من َسجاِح . -2

 941 باءت عرار بَكَحـل . -3

 903 تيسي َجـَعــاِر . -4

يــة .  -5  897 َحـداِد ُحــدِّ

 938 َضاِر والوزن ُمـْحلِفان .َح  -6

 944 طارت به عقــاب َمـــالِع . -7

 944 طارت بــــــه العنقــــــــــــــــــــــــــــــــــاء . -8

ـيه من استه إلى فيـه  -9  897 فشاش فشِّ

 888 لباب لبــاب . -10

 876 نعاء فالنـًــا . -11

ية ، إن َأَقَبْل فُ  -12 يه وإْن أدبر فضريـه .يا كراِر ُكرِّ  906 سرِّ

 884 يا لقوم َنَزاِف نزاِف لم يبق يف البحر غير ُقَذاِف . -13

***    ***   *** 
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ـا : فهرس القوافـــــــــــــي
ً
 رابع

 أواًل : الشعـــر
 الصفحة البحــر البيــــــــــــت

 حرف التاء
همـاَء عند اإلغـــارَة      فلم أْذخْر الدَّ

 إذ أنا لم أنزْل إذا الخيُل َجالِت                           
 872 الطويل

 حرف اجليــم
ئاُم سبِيَل َغيٍّ    889 الوافر وُهْم َركُِبوا على َلْوِمي َهجاِج   َفال َتَدُع اللِّ

 حرف الـــدال
 قاَمْت َرَقاِش وَأْصَحابي على َعَجل  

ــاِت والـِجيَداُتْبِدي َلك                                     النَّْحَر واللبَّ
 ،943 البسيط

 َأَرى ناَر َلْيــلــى بالَعِقيِق َكأنــَّهـا 

 حضاِر إذا ما َأْعَرَضْت َوُفرودَهـا                                         
 الطويل

920، 

 

 890 الوافر : َحَمـــادِ لها أبًدا إذ ُذكَِرْت     َجَماِد َلـَها َجَمــاد ، والَ َتُقولِـــي  

 وذكرَت من َلبِن الـُمَحلَّق شَرَبـةً 

ِعـيِد َبَدادِ                                                         والخيُل َتْعُدو بالصَّ
 889 الكامل

ــــِة رأَســُه  بِِسَهاِم َيــْثــرَِب أو ِسَهاِم  َمنََعْت قياُس اآلِخنِيَّ

 َبــــــاَلدِ 
 ،936 الكامل

 ،937 الكامل أو ِمْن نضاِد َبَكى َعَلْيه َنَضادِ  لو َكان ِمْن َحَضٍن تضاَءَل َمْتنُـُه 

 حرف الـــراء
 َحَداِب ِ َجَرْت بين اللَِّوى َفَصرِيِمَهــا 

َدرْ                               ْمث والسِّ  وبين ُصَوى األدَحاِل ذي الرِّ
 ،931 الطويل

عاِل كأنـَّهــا َعاَينْ   الكامل َطْيُر ُتَغاِوُل يف َشَمـاِم ُوُكوَرا ُت ُمْشِعَلـَة الرِّ
919  ،

951، 

 َمَتى َما َترِْد يوًما َسَفاِر َتـِجْد بِـَهـــــــــــا

را                                             ُأَدْيهـَم َيْرِمـي الـُمْسَتِجيـَز الـُمَعوَّ
 الطويل

920 ،

938، 

ْيــَل أنَّ َخَيــــــــــــــاَل َسْلَمـــــــى  َأِحبُّ اللَّ

 إذا نِْمنــَــــا َألـَـــــــمَّ بِنـــَــــــــا ، َفــــــــــــــَزاَرا                                 
 ،941 الوافر

كَب إذ َطَرَقـــْتــَك باتـــوا   ،942 الوافر اِرَعَتْي َقــَمـاَرابَِمنَْدَل أو بِقَ  كأنَّ الرَّ
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ـا   ،923 الوافر َغَدْت ِمنِّي ُمَطّلَقــــًة نــَــواُر   َنِدْمـــُت َنَداَمــــَة الُكْسِعـــــيِّ َلـمَّ

ِري  فقلُت لها ِعيثي َجَعاِر وَجـرِّ

 ناصُرهُ بَِلْحِم اْمرِِئ َلم يشهِد الَيْوَم                                        
 920 الطويل

 ،921 البسيط فهلكْت َجْهَرًة َوَبــــارُ  وَمـــــــرَّ َدْهـــــــٌر علـــــــــى َوَبــــــاِر       

 َقْد ُكنُْت َأْحِسُبـــُكْم ُأُسوَد خِفيٍَّة   

ُر                                                فكذا َلَصاِف َتبيُض فِـــيِه الـُحمَّ
 ،948 الكامل

رع أنَت إَذا   وَلنِْعَم َحْشـــــــــُو الدِّ

عرِ                                                       ُدْعَيْت َنَزاِل وُلحَّ يف الذُّ
 871، 869 الكامل

ــتَيْــنَــا بَيْنَنَــــا  ة ، واْحتََمْلَت  َأنـــَّا اقتََسْمنَــا خطَـّ  الكامل َفَجارِ  َفَحَمْلُت برَّ
887 ،

890، 

ديِق َبَوارِ  ُقتَِلْت وكان َتباِغًيا وتَعـــاِدًيــــا   890 الكامل إنَّ التظاُلـَم يف الصَّ

 حرف السيــــن
اِمرِي َوَقْوله   880 الطويل أال ال يريُد الساِمرِيَّ مساسَتـِميٌم َكرهِط السَّ

 حرف الشيـــن
داَمى من ُقَريشِ  إَلـى َصالَِح َأَبا َمَطرٍ، َهُلمَّ      ،935 الوافر فتكفيِك النَـّ

 حرف الصــــاد
اًجا َولُوًجا َصيَْرًفـــا  908 الكامل لـم َتْلتَِحْصني َحيَْص بَيَْص لَحاصِ  قد كنت خرَّ

 حرف الطـــاء

 َأَطْلُت فَِراَطكم حتى إذا ما

 م كانت َقَطاطِ قتلُت َسَراَتـــكُ                                
 الوافر

880 ،

898  ،

909، 

 وُأْعطِـي غيَر منزور َتـاِلِدي

 إذا التطَّْت َلَدى َبَخل َلَطاطِ                                 
 ،909، 881 الوافر

 908 الكامل كأنـَُّهُم َتـُمّلُهـُم َسَبــاطِ   أجْزُت بفْتيـــَـــــٍة بيٍض ِخَفـــــاٍف  

 ــــنحرف العي

 الوافر نفيٌس ال ُتَعاُر وال تبـــاُع    أبيَت اللَّعِن إنَّ َسَكاَب َعـْلـٌق   
919 ،

933، 

 وُمَوْيِلَك َزَمُع الكِاَلب يُسبُّنِـــي  

 َفَسماِع أستاه الكِالِب َسَمـــاعِ                                               
 883 الكامل
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 ـــــــــي َجـــَداِع    لقد آليُت أْغِدُر فـ

ـَــــــاع                                                  بـ ــــــــــاِت الرَّ  وإْن ُمنِّيِـُت ُأمَّ
 910 الوافر

 ،910 الوافر وإنَّ المرَء َيـْجـَزُأ بالُكراعِ  أَلنَّ الَغْدَر فــي األْقَواِم َعــاٌر 

ُف َما ُأَطــــــوِّ   ،910 الوافر إلى بيت قعيَدُتُه َلَكــاِع   ُف ُثــــــــــمَّ آِوي ُأَطوِّ

 911 الوافر َدَلْفُت له فأكويِه َوَقاعِ  وُكنُْت إِذا ُمنِــيُت بَخْصِم َسـْوٍء 

 حرف الفــــاء
 ،946 الوافر َهَوى ِمْن حالٍِق َأْو ِمن َخَطاِف  وساعَة َمْأِقٍط َمْن زلَّ َعنْها

 ،948 الوافر وكان أُبوَك تحِمُلُه َقطاف َولِـــيدًة ونكِحَت أخرى  َرضْعت

 حرف القــــاف
ْتُهْم َعَقاِق  َجَزى َعنِّي اإللُه َبني ُسَلْيم   895 الوافر بما َفَعلوا ، وَعفَّ

 حرف الــالم
 ولقد شهدُت الخيَل يوم طَِراِدها 

 بَسِليم َأْوظَِفــــــِة القوائم هيكــــــــــل                                             
 871 المتقارب

َل َناِزٍل    المتقارب وعـالم أركبـه إذا لـم أنـزْل   َفَدَعْوا نزاِل ، فُكنُت أوَّ
871 ،

886، 

َشْت  َماِح وَوحَّ  َأَبْوا أْن ُيِقيموا للرِّ

 ْت ُمنَْيــــَة ُكلِّ ِذي َذَحلَشَغاِر ، وأْعطَ                                         
 ،939 الطويل

نـــا  َفَقال اْمُكثِي َحّتى َيَساِر َلَعلَّ

 َنُجحُّ َمًعا قالت : أعاًما وقابَله                                                 
 الطويل

887 ،

892، 

 نَعــاِء َأبـَـا َلْيَلـى بُِكّل َطْمــَرة

 وجرداَء ِمثَل القوِس َسْمٍح ُحُجولها                                   
 876 الطويل

َد من َأْطاَلِل َجـْمَرة مْأَســـــُل   تأبـَـّ

 َفَقْد أَقْفَرْت ِمنَْها َشَراِء َفيــَـــْذُبـــُل                                              
 ،931 الطويل

 ــَدهوفــي ِضْمِن ِحْقٍد َيَرى ِحْقــــــ

 َخَطاِف وَسْرَحُة واألَْجَدُل                                                   
 ،946 المتقارب

ـــــــــــ   ـــتِــَهــا إَذا النَّاُس  َفْخــــــُر الَبِغــــــــــّي بَِحـــــــْدِج ربـَـّ

ــوا  استقلُّ
 ،949 الكامل

 ،949 الكامل لَِرَغاِل فيهــــــا ُمْســَتـــــظـلُّ   ال َرْحَلَهــا َحمَلـــْت ، وال 

 ،942 الطويل إِذا َلِعَبت ُبْهَمي َمَطاِر فواِجـٍف 
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 َكِلْعِب الـَجواِري واضَمَحلَّت ثمائُِلـهْ                           

 فكن كنِت ال تدريَن ما الموُت فانُظري

وِق وابِن َعِقيل                                                  إلى هاينٍ يف السُّ
 905 الطويل

ــــــــَر السيـــُف َوْجهــَــــه   إَِلـــى َبَطـــٍل َقــــْد َعفَّ

 وآخَر يـهِوي ِمْن َطـَمـاِر قتيـلِ                                                           
 905 الطويل

ــــَك َبْعَدَها فِـــينا َباَللِ  ـٍل فال وأبيك يا ابن أبـي ُعَقيْ   ،913 الوافـر َتـُبـــلُّ

 حرف امليـــــم
 871 المتقارب وكانت نــــــزال عليهـم َأَطـمْ  َعَرْضنــا َنــَزاِل فلـْم َيـْنـِزلوا 

 َلـِحَقْت َحاَلِق بهم على أكسائهم  

ـَمُ ضرب الرقا                                            ب وال ُيـهمُّ الـمْغن
 الوافـر

897 ،

912، 

َجْت   َدْت ِمنها َكَساب َفُضرِّ  َفَتَقصَّ

 بَِدٍم ، وُغوَدر يف المَكـرِّ ُسَحاُمها                                           
 ،933 الكامل

ــــــــْق    ،954 الوافر َك النِعيمُ َكبِرَت ، وال يليُق بِ   أال َقالَت بَـهـــاِن ولَـم تأبـَـّ

 َحالت لتصرَعنّي َفُقلت َلها اقصري

ـي اْمـــــُرٌؤ َصْرِعـــــي َعَلْيـــــِك َحــــــــــَرامِ                                   إنـِـّ
 الكامل

895 ،

896، 

ْخ   ُعَصيٌْم وَعبُْد اهللِ والمْرُء جابٌر   ي َحَدادِ َشرَّ أجنَحِة الرُّ  ،901 الطويل مِ وُحدِّ

 907 الكامل َتْغــــِلــــي بَِلْحٍم غيرِ ذِي َشْحمِ   َزَعْمت َخنَــــاِز بأنَّ ُبْرَمَتـنَـــا    

ُهُم َخَضـــــاِف َتَداَركْتُهــْم     ،911 الوافر بَذْحٍل يف القلوِب ويف الِعَظام  وأمُّ

وِع إذ أَزَمْت أَزامِ  َغَداةَ  َأَهان لها الطََّعاَم ، فلم ُتِضْعُه   ،914 الوافر الرَّ

ا    916 الخفيف بهم ال َهَمـاِم لي ال َهـَمـامِ  َعاِدالً غيَرُهم من النَّاس ُطرًّ

ُقوَها   الكامل فكنَّ الَقْوَل ما قالْت َحـَذامِ  إذا َقاَلْت َحَذاِم َفَصدِّ
917 ،

950، 

ــا  أتاركًة تَدلُّـَلهـا َقَطــام   اَلمِ وِضنَـّ  الوافر بالتحية والسَّ
918 ،

954، 

ُلـها َقَدام َلَقْد َعِلَمْت َهَواِزُن َغْيَر َفْخرٍ   ،953 الوافر بأنَّ الخيَل أوَّ

م َأَصْحبي لئن بِْعتِْم َقَساِم َوُرْحُتْم   953 الطويل َجَذاَلى َلنِْعَمْت ُمْهَرُة الـمَتـَقرِّ

 حرف النــــون

 المتقارب َحتَّى َكَأنــَّهمـا فـي َقـــَرن َكَصْدِر الظَِّلـيِم َعَدْلُت َكَزاِز 
943، 
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َرانَِح باليِمينِ  َمَرْرن على َشَراف َفَذاِت ِرْجٍل  ْبَن الذَّ  ،947 الوافر وَنـــــكَّ

 حرف اليــاء
 َفَلْن َتْرَتِعـــي َجنْي َصَراف َوَلْن َتَرى

 ُجُبوَب َسَليٍل ما َعَدْدِت الّلَيـــالَيــــا                                        
 ،947 الطويل

 حرف األلف املقصورة
 ،951 الوافر فهل َحَلَبت َصَراِم َلُكْم َصَراَها أال َأْبِلـْغ َبنِـــي شيبان َعنّـا

 ،952 الكامل ِه التََّوىفابتَـــاَث أبطِنَــَة الثُّـــبـُوِر بِ فَعظَاِم َفالبَُرَقاِت َجاَد َعَليِْهَمـا

        ***     *****       ***** 

 ثانيًا : األرجــــاز 
 الصفحة البـــيــــت

 حرف احلـــاء
 كان ِغَيــــــــــــــــاَث الـُمْرِمــــــــــــــــِل الـُمْمَتــــاِح   -

َمــــِن الَكــــــــــــــــــــاَلِح وِعْصَمـــــــــًة فـــي الــــ  زَّ
900، 

 حرف الـــذال
 فاحَتبــَــــــــَذْت َأْقَراَنُهــــــم َجَبــــاذِ    -

 902 أيدِي َسَبا أْبَرَح ما اْجتِــَبــــــــــــاذ

 ْلــــــــــــــــــــــــَج بــــــِه َحنَــــــــــــــــاذِ تستــركـُد العِ    -

 كاألْرَمِد اْسَتَغَضى على اْستِـــيَخاذِ 
902 ،937، 

 َتــــُدرُّ بعــــــــد الَوَبَلــــــــــــــى َشَجــــــاذِ    -

 مــاذيُّ إلى َهـَمـاِذيمنها ه
903 

 حرف الــــراء
 َحـــَذار ِمْن َأْرَمـاحنِـَـــا َحــَذارِ   -

 أو َتـْجَعُلــــــوا ُدوَنـــُكـــُم َوَبــارِ 

864 ،874 ،
878 ،942، 

بـا َفْرقـ  -  865 ارقالت له ريح الصَّ
 ،878 نظـــــــــــاِر أن أْركَبـــــــــُه نَظــــــارِ   -

 إنَّ َلَصافًا اَل َلَصاِف ، فاصبرِي  -

ْكباُن ُهْلَك المنْـِذرِ  ـــَق الرُّ  إذ َحقَّ
948، 
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 حرف الطــــــاء
 بَّ علــى آل أبـــي رَبــاطُص    -

 ذؤالة كاألقـُدِح األْمــــَراطِ 

 َيْدُنو إَِذا ِقيَل َلُه : يَعــــــــاطِ 

882 

 حرف العيــــن
ـٍِل َمـَنـاِعـَهـــــــــا  -  مناِعـَهـــــــــــا مـن إب

 َما َتَرى اْلَمْوت َلَدى َأْرَبـــاِعهاأَ 

 

863 ،883 

 حرف الفــــاء
افِـي   -  َفَلْيَت َحظِّي من َنَداَك الضَّ

 والَفْضِل أن َتـْتــُرَكــــنِــي َكَفــــاِف 
894، 

 حرف الكــــاف
 بٍل َتَراكَِهــاَتَراكِهـــــــا ِمْن إ  -

 َأاَل َتَرى الموَت َلَدى َأْوَراكَِهــا
863 ،885، 

 من إبل دراكهاراكها د

 ترى الموت لدى أدراكهاأما 
885، 

 

   ******    *** 
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