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 مستخلص

 
ين كتابين على مستدرًكا البحث هذا في صنعنا  وقد للمفعول، مبنّية العرب عن المسموعة باألفعال خاصَّ

 ليكون -البحث من سنوات خمس من أكثر بعد- الكتابين، صاحبا به جاء ما ِضعْفَ  اللغة كتب أّمات من جمعنا

. الواسع اللغوي القانون ذاك َوفق على أرادوا ومتى شاؤوا ما اللسان أهل منه يستقي رافدًا عليه وقفنا ما مجموع

 حرف نهاية إلى الهجاء حروف بداية من األوراق هذه حّصة وكان. منه النَّْهل ليسهل الثالثّي؛ أصله على ذلك ورتّبنا

 .الحاء

Abstract 

In this research, we have elaborated on two books related to the verbal verbs of 

the Arabs based on the object. After five years of research, we have collected extra 

verbs more than what had been collected by the two authors to provide good data for 

researchers interested in linguistics. We arranged this on its triple origin to make it easy 

for study. The study starts with the beginning of alphabetic to the end of the letter (ح) 
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 المقدمة

الحمد هلل الذي جعلنا من أّمة اإلسالم وعلى لسان خير إنسان، والصالة والسالم على 

 المبعوث رحمة لإلنس والجاّن، وعلى آله وأصحابه أصحاب الشان، أّما بعد: 

أمامنا جملة من األفعال مسموعة بالبناء فبعد النظر في بعض تراثنا اللغوي الكبير ظهرت 

للمفعول أصالةً، وأخرى للمفعول والفاعل مرة أخرى، ومعلوم ألهل اللسان العربي ِلما لهذه الصيغة 

من أحكاٍم صرفيّة وأخرى نحوية مبسوطة في مظانّها، وليس هذا محلّها، بل تقديم تيك األفعال 

تسهياًل  -ال تلك األحكام القياسيّة-مسموع بين يدي الباحث مجّردة من أحكامها؛ إذ الغاية تقديم ذاك ال

 لما يطلب، وإرفادًا لتلك المكتبة العربيّة الغّراء. 

هـ( في كتابه الموسوم 910جمعه ابن ظهيرة القرشّي )ت  والذي دعانا لهذا كلّه ما

للمفعول، وبعدها جاء بـ"المنهل المأهول بالبناء للمجهول"، فقد أورد فيه جملة من األفعال المبنيّة 

هـ( في كتابه الموسوم بـ"إتحاف الفاضل بالفعل المبني لغير الفاعل"  1057ابن عاّلن المّكّي )ت 

بجملة ليست باليسيرة من األفعال، مستدرًكا بها على ابن ظهيرة، ليصبح مجموع ما ذكروه من 

 أفعال أكثر من أربعمئة فعل.

ت صاحبي الكتابَين قدح في أذهاننا إعادة النظر في وبعد الوقوف على جملة من األفعال فات

مصنفات اللغة، وقد دام ذاك النظر أكثر من خمسة أعوام ليتحّصل لنا ِضْعف ما وقف عليه االثنان، 

وذلك فضل هللا يؤتيه من يشاء، فقد وقفنا على أكثر من أربعمئة فعل غابت عن قلمي العلََمين وذاك 

ُمبتغَى سبنا جمع ذاك المبثوث وتقريبه ألهل العربية، وقد سّميناه بـ" كلّه مبثوٌث في كتب اللغة وح

ف كّل سؤول الرائدُ فيما بُنَي من األفعال لغير الفاِعل ". فهو ُمبتغى من يرنو إلى تلك األفعال، وُمتشوَّ

 وكان حصة هذا البحث من بداية حروف الهجاء إلى نهاية حرف الحاء. عنها.

عليه، فقد ذكرنا ابتداًء األفعال التي ذكرها ابن ظهيرة مع اختصار أّما المنهج الذي سرنا 

لعبارته من غير إخالل، وشفعنا ذلك باألفعال التي استدركها ابن عاّلن، مع اختصار وحذف 

للتكرار، وثالثة األثافي جعلناه لما حويناه طيلة األعوام من مظاّنِ نجوم األنام، مبتعدين عن الحشو 

م، وحسبنا ذكر الفعل ومعناه بانتظام، مرتّبين ذلك كلّه على حروف المعجم بالنظر والشواهد واإلبها

 إلى أصله الثالثّي. وهللا نسأل أن يجعل هذا العمل في موازيننا وموازين أهلينا، إنّه أكرم مسؤول.

 الباحثان  

 لفاأل

 المنهل المأهول

 يده: جبرت على غير برء.أُِجر في أوالده، أي: ماتوا فصاروا أَْجَرهُ. وأُِجَرت  .1

ك منه رأسه وجسده  .2 أُِرض: إذا أصابه الزكام، أو َخبٌَل من أهل األرض والجّن، أو داء يُحّرِ

 بال عمد، أو الخشبة أكلتها األَرَضة: الدويبّة المعروفة.

 أُِزي الظل: قَلَص، وكـ: َسِمع. .3

ألولى أََطًما بالفتح، والبناء أَِطم الرجل والبعير وأُِطم عليه وائتُطم، كـ: فِرح وعُنِي في ا .4

للمفعول فقط في األخيرتين: أصابه األُطام كـ: غُراب وِكتاب، وهو َحَصر البول والبَعَر من 

 داء. 

 أُفِك الرجل: ضعف عقله، والمكان لم يصبه مطر وليس به نبات، وهي بها أفًَكا بالفتح. .5

 ال خير فيه.أُفِن الطعام يُؤفَن أْفنًا فهو مأفون، وهو الذي يعجبك و .6
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 أُِلق الرجل: أصابه الجنون. .7

 أُِكَمت األرض: أُِكل جميع ما فيها. .8

(، وأَِمهَ الرجُل فهو (1)أُِمهت الغنم: أصابها األَِميَهة كـ: سفينة، وهو ُجدَرّي الغنم )وكـ: َعِلم .9

 َمأُْموه ليس معه عقله.

 .(2)أُِهل المكان: إذا كان فيه أهل فهو آِهٌل وَمأهُولٌ  .10

 الفاضلإتحاف 

 أُِخذ البعير أخذًا: كالجنون يعتريه، والعين رمدت. .1

 أُِرق اإلنسان والزرع: أصابهما األَرقان كاليرقان. .2

 أُِرَمت المرأة: سُدَّ حلقها.  .3

 أُِسَر الرجُل: احتبس بوله. .4

 أُِسكت المرأةُ: أصابت الخافضة غير موضع الخفض منها. .5

 ر أن أحتبسه.أُِشب لي الشيُء: رفعت طرفي فنظرت إليه من غي .6

أُقِن الطعاُم، بالقاف والنون كـ: عُني، يوقن: وهو الذي يعجبك وال خير فيه. قلت: ابن  .7

 .(3)القوطيّة أقّره، أي: كـ: عُني، أقنًا، لم يكن له عقل وال خير فيه

: ذكره في األصل في مادة غُّل بالغين المعجمة والالم المشددة وسيأتي. .8  أُلَّ

 .(4) خلقهأُِمر الرجُل وغيره: شدّ  .9

 المستدرك

يُقال نَْخٌل قد أُبَِّرت وُوِبَرْت وأُِبَرْت ثاََلُث لُغَاٍت، فمن قال: أُّبَِرت فهي ُمَؤبَّرة، ومن قال:  .1

ُوبَِرت فهي َمْوبُوَرة، ومن قال: أُبَِرت فهي َمأْبُورة، أَي: ُملقَّحة
(5). 

 .(6)أُبِلَت اإلبل فهي مأبُولة، على ما لم يسّم فاعله: اقتُنِيت .2

 .(7): ُمِطرنا واباًل -على البدل–وبَلَِت السماُء المكان َوْباًل: أْمَطرته، وأُبِْلنا وُوبِْلنا  .3

أَبَِي الفصيُل كـ: َرِضَي وعُنَِي، أبًى، بالفتح والقصر: َسنَِق من اللبن وأَخذَه أَباٌء. وأُْوبَِي  .4

الفصيُل عن لبن أّمه: اتّخم عنه ال الفصيل إيباًء فهو ُمْوبَى: إذا َسنَِق؛ المتالئه، وأُْوبَِي 

 .(8)يرضعها، كذلك

 .(9)اإِلتُْب: نوع من الثياب، وأُتَِّب الثوُب تأْتِيبًا: ُصيَِّر إِتًْبا .5

 .(10)أُتِي الرجل، كـ: عُنِي: وِهي وتغّير عليه حّسه فتوّهم ما ليس بصحيح صحيًحا .6

 .(11)أُتِي فالن، كـ: عُنِي: أشرف عليه العدوّ  .7

 .(12)كـ: عُنِي: اشتكاها أُِذن الرجل، .8

 .(13)أُِري، على ما لّم يسّم فاعله: ظنَّ  .9

ية، وقد أُِرش الرجل، كـ: عُنِي: طُلب بأرش الجراحة .10  .(14)األْرش: الدِّ

 .(15)استُؤِزَق على فالن: إذا ضاق عليه المكان فلم يُِطق أن يَبُْرز .11

 .(16)استُْؤِسدَ الرجُل: إذا هُيِّج .12

طوا، واإلبل: ُحبست عن المرعى. وأََزلَه أَْزاًل: حبسه ومنعه أُِزل الناس، كـ: عُنِي: قُح .13

 .(17)وضيّق عليه من شدة وخوف

 .(18)أُِلس الرجُل أْلًسا: اختلط عقله .14
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نَه وائتََمنَه واْستَأَْمنه، واؤتُمن فالن  .15 على ما لم –األمانة ضدّ الخيانة، وقد أَِمنَه كـ: سِمع، وأَمَّ

 .(19)-يسّم فاعله

ى السير المقدُود .16 َي كما يُسوَّ  .(20)يُقال في مدح الفرس: أُنَِّف تأنيَف السير، أي: قُدَّ وسُّوِ

إيَف الزرع، على ما لم يسّم فاعله: أصابته آفة، فهو َمُؤوف وَمئِيف، وقد أُفِّفُوا، بفاءين  .17

 .(21)محقّقتين واألولى منهما مشدّدة: دخلت اآلفة عليهم

 اءبال

 المنهل المأهول

 بُِدئ: أصابه الُجدَِريُّ أو الحصبة. .1

: َخلَص من اإلثم فهو مبُرور. .2 هُ وبَرَّ  بُرَّ َحجُّ

 بُِطن الرجل: اشتكى بطنه. .3

 بُِقع: ُرمي بكالم قبيح. .4

بُيِّغ به، مجهواًل، قال المجد: البيغ: ثوران الدم، وباغ يبيغ: هلك، وبَيَّْغُت به:  .5

عليه األمر: اختلط، والدم: هاج وغلب، واللبن: انقطعت به وبُيِّغ به، مجهواًل. وتَبَيَّغ 

 كثُر.

 بُِليَِت الناقةُ: إذا مات َربُّها فتَُشدّ عند قبره حتى تموت. .6

بُِهت الرجل: إذا أُخذ بغتة، أو انقطع، أو تحيّر فهو مبهوت، وكـ: َعِلم ونَصر  .7

 .(22)وكُرم

 إتحاف الفاضل

 أُبِشر الرجُل فهو ُمبَشر. .1

 اله. وهذا معناه مبنيًّا للفاعل أيًضا.أُبِلط الرجُل: قلَّ م .2

فهي مباح، وأيًضا لم يكن عليه  (23)أُبِهلت الناقة، ويقال: بََهلت: لم يكن عليها صرار .3

 .(24)سمة

 بُِخت: صار له حظ وجدّ. .4

 بُِعض المكان: صار فيه البعوض. .5

 بُِلد زيد، مبني للمعلوم وللمجهول والدابة: عجز وبطؤ. .6

 .(25)وبُيّع به وتُبيّع عليه األمر: اختلط، والدم هاج وغلب، واللبن كثُربُيِّع به: ثوران الدم،  .7

 المستدرك

 .(26)بُتِلَت النخلة عن أّمها وهي بَتُول: إذا أُفردت .1

البََخُص: لحم القدم، ولحم فِْرِسن البعير، وقد بُِخَصت الناقة كـ: عُني، فهي مبخوصة:  .2

 .(27)مبخوصة: تشتكي بََخَصها أصابها داء في بََخِصها فظلعت منه، يقال: ناقة

أُْبِدَع بالرجِل وأُْعبِد به: إِذا كلَّت َراِحلَته َواْنقُِطع به، وأَبدََعت الراحلةُ: كلَّت. وأُْبِدع البعيُر  .3

 .(28)فهو مبدَع: وهو من داء ونحوه، ويقال: هو داء بعينه

، أي: أُْبِطلت، وأْبدََعت حّجته: مبنيًّا للمفعول: أُْبِطل، يقال: أُْبِدَعْت حّجته -بالضمّ –أُْبِدع  .4

 .(29)بََطلَتْ 

 .(30)بُِذئ الرجل: ازدُري. وبَذَأَهُ كـ: منعه: رأى منه حااًل كرهها .5

 .(31)بُِرد القوم: أصابهم البرد، وكذا المكان .6
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ة ويذهب منه عقل  .7 يات الحارَّ ماغ من َوَرٍم فِي الُحمَّ البِرسام أو البِْلسام: َوَجٌع يحدُث في الدِّ

 .(32)اإِلنسان وكثيًرا ما يُْهِلك، يُقال بُْرِسَم وبُْلِسم، على ما لم يَُسمَّ فاعلُه فهو ُمبَْرَسٌم وُمبَْلَسم

 .(33)بَِرص بََرًصا فهو أبرص وامرأة برصاء، وُحكي بُِرَص فهو مبروص .8

 .(34)بُِزي بالقوم كـ: عُنِي: غُِلبوا، وبَزا الرجَل يبزوه َبْزًوا: قهره وبطش به .9

 .(35)ِسَر لونه، بضم التاء، أي: على بناء المجهول: إذا تغيّر وصار كالبُْسراْبتُ  .10

: أذهب من ماله شيئًا .11  .(36)بُسَّ فالن في ماله، بالضّم، بَسَّة: ذهب من ماله شيء، وبَسَّ

بُِطح الرجل فهو مبطوح، والبُطاح: داء يأخذ في الظهر ويضخم له البطن ويصفّر  .12

 .(37)اللون

المطر الضعيف، يقال: بُِشَغت األرض وبُِغَشت، كـ: عُني، وقد بَغََشت  البَْشغ والبَْغش: .13

 .(38)السماُء بَْغًشا، وأَْبَشغ هللا األرض وأبغَشها بمعنى

البَْغَرة: الدفعة من المطر الشديد، تقول منه: بُِغَرت األرض: أصابها المطر فليَّنها قبل أن  .14

 .(39)تُحَرث

 .(40)ير لهما بُِغي له، كـ: عُنِي، أي: ما خِ  .15

 .(41)اْبتُِقع لونه: تغَّير .16

 .(42)أُبِلد الرجل: ذهب مالُه وضعفت حيلته .17

 . (43)بُِلغ الرجل، كـ: عُنِي: ُجِهد .18

 .(44)بَاله يَبلُْوهُ: جّربه واختبره، وابتاله هللا: امتََحنه، وبُِلي الرجُل وابتُِلي: إذا امتُِحن .19

ْبُو، فهو َمْبُهور وبَهيربُِهَر الرجُل كـ: عُنَِي، إِذا عدا حتى َغلَبَهُ  .20  .(45)البُْهُر، وهو الرَّ

 .(46)اْبتُِهر فالٌن بفالنة، مبنيًّا للمجهول: شُِهر بها .21

 .(47)أُْبِهم على اإلنسان: اُرتِج عليه .22

 اءتال

 المنهل المأهول

 .(48)تُِخم: قال: لم أر من ذكره بالبناء للمجهول ويحتمل أن يكون مصّحفًا .1

 إتحاف الفاضل

فَه لغة، أُتِرف: إذا  .1 أفرط في التنعّم، هذا هو األعّم األغلب، ويقال: تَِرف كـ: فرح، وتَرَّ

 .(49)ويقال: أترفه هللا وأترفته النعمة: أفسدته وأبطرته

 تُطلّق الرجل: إذا لدغ فسكن وجعه بعد العداد. .2

 عرش القوم: ذهب ملكهم وعّزهم. (50)تُلَّ  .3

ع من فالن: سُلِّم عليه. .4  تُُودِّ

 المستدرك

كـ: َضَرب وعِلم، مثل اتََّخم يَتَِّخم من الطعام وعن الطعام، وأُتِْخم فهو ُمتَخم: إذا أضّر  تََخم .1

بَع، على ما لم يسّم فاعله  .(51)به الّشِ

 .(52)تُْعتَِع فالٌن، بالضّم: إذا ُردّ عليه قولُه .2

 .(53)أُتِيح له الشيء: هُيَِّئ له .3

 .(54)منه، مقلوب من الَوتْر للدم تِير الرجل: أُصيب التَّار .4

 اءثال
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 المنهل المأهول

 ثُئِط الرجُل: أصابه الثُؤاط كـ: غُراب وهو الزكام. .1

 ثُِغر فمه وأُثِْغر فيهما: دُقَّ وسقطت أسنانه أو رواضعه فهو مثغور. أو ألقى ثغره، ونبٌت. .2

كام. .3  ثُِطع الرجل: أصابه الثُّطاع وهو الزُّ

 َمثلُوج: إذا كان بليدًا، وثُِلج بالزنة والضبط: أتاه ثَلٌَج إذا سُّر به.ثُِلج فؤاد الرجل فهو  .4

 ثُِوي الرجل: قُبِر. .5

 .(56)الرجل: أصابه كسل وفترة كفترة النعاس فهو َمثؤوب (55)ثِيب .6

 إتحاف الفاضل

 ثُبِل البعير: عظم بطنه وهو وعاء قضيبه. .1

 ثُِطئ الرجل: َحُمق. .2

 .(57)ثُِطغ: إذا ُزِكم .3

 المستدرك

 .(58)الثُأْلُْول: ُخراٌج، وقد ثُأِْلَل الرجل، بالضّم: خرجت به الثآِليل، وتَثَأْلَل جسده بالثَآِليل .1

ثَِقفُت الرجَل كـ: فَِرح: صادفته وظفرت به، وأُثِْقْفته، على ما لّم يسّم فاعله: قُيِّض لي،  .2

 . (59)وأُثِْقْفتُموني: ظفرتم بي

 .(60)أُثِْكل اإلنسان: لزمه الفقدان والحزن .3

 .(61)ثُِلَجت األرُض وأُثِْلَجت: وقع بها الثلج، وثُِلجوا: أصابهم الثلج .4

 .(62)ثُِلم في ماله: إذا ذهب منه شيء .5

 .(63)ثُِمد الرجُل فهو مثُمود: إذا كثر عليه السؤال حتى ينفد ما عنده، وثََمدْت الرجل ثَْمدًا .6

ْمُت ثُمَّ الشيء: ُحِشَي. وثُمَّ: أُْصِلَح، وثَمَّ يَثُمُّ ثَمًّ  .7 ْمُت الشيء: أصلحته، ومنه: ثَمَّ ا: أَْصلَح، وثَمَّ

 .(64)أموري: إذا أصلحتها

 يمجال

 المنهل المأهول

 ُجِدر الشخص كـ: عُنِي، ويُشدّد: أصابه الُجدَرّي: وهو قروح في البدن تنفَّط وتقيُّح. .1

 ُجِشر الشخص كـ: فِرح وعُني: حصل له خشونة في الصدر وِغلَظٌ في الصوت. .2

 الرجل: َسقَط.ُجِلد  .3

 ُجنِب الرجل: شكى جنبه أو أصابته ريح الجنوب. .4

: أصابه الجنون، فهو مجنوٌن. )وأََجنَّه هللا فهو مجنون .5  (.(65)ُجنَّ الرجل واستََجنَّ

 (66)ُجِهض الرجل: أُعِجَل، والناقة: ألقت ولدها. .6

 إتحاف الفاضل

 ُجئِث وُجثِث الرجل: فزع. .1

 َجيَشان النفس. ُجئِر الرجل: إذا أصابه الجائر وهو .2

 ُجبِل اإلنسان: عظم خلقه فهو مجبول. .3

 ُجثَّ اإلنسان: فزع. .4

 ُجِحش اإلنسان: ُخِدش فهو مجحوش. .5

 ُجِحف: أخذه انطالق من كثرة األكل. .6
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ُجِدلت الجارية: رّق خصرها وقيل: خلقها. ورجل مجدوٌل: إذا كان قضيفًا َخْلقُه ال هزااًل،  .7

 وامرأة مجدولة كذلك.

 وأُجِرد: أصابه الجراد.ُجِرد المكان  .8

جِعم بفتح أّوله وضّمه وكسر ثانيه فيهما: إذا لم يشتِه الطعام، وإذا قرم إلى اللحم وطمع،  .9

 والَجعم: النهم.

 .(67)أُجِفر اإلنسان: تغيّرت رائحته، والفرس وغيره: عظم بطنه .10

 ُجِلد المكان وأُجِلد: أصابه الجليد.  .11

 ُجِلز الشيء: غلظ جسمه واشتدّ. .12

 (68)الماء: بان به جنونًا، والنبات: أخرج زهره.ُجنَّ  .13

 المستدرك

 .(69)ُجئِف الرجل: خاف، وأيًضا: جاع، وَجأَفَهُ: ذََعره .1

ُجبِس الرجل َجْبًسا: أُتي طائًعا، أي: نُِكح .2
(70). 

 .(71)َجبَله على الشيء: َطبَعَه، وُجبِل اإلنسان على هذا األمر: طُبِع عليه .3

ّم فاعله، وَجِددَْت: صرت ذا جدّ، فأنت جديد ومجدود، أي: ُجِددَت يا فالن، على ما لم يس .4

 .(72)حظيظ ومحظوظ. وَجِددُْت بالشيء ،من باب تِعب، أََجدُّ: إذا حظيت به

 .(73)ُجِذلَت الدروعُ: أُْحِكَمت، وقيل هو تصحيف، والصواب بالدال المهملة .5

 .(74)الُجذام: داء، وقد ُجِذَم الرجُل، بضم الجيم فهو مجذوم .6

 .(75)اإلنسان: إذا أكل الجراد فاشتكى بطنه ُجِرد .7

، وأَجرْرتُه .8  .(76)الجّر: شّق لسان الفصيل لئال يرتضع، وُجرَّ الفصيُل وأُِجرَّ

 .(77)ُجِرزت األرض: لم تُمِطر، وأيًضا: أُِكل نباتها .9

ُجِرف النبات: أُِكل عن آخره، وُجِرف في ماله َجْرفَة: إذا ذهب منه شيء. وَجَرْفُت الشيء  .10

 .(78)أجُرفُه َجْرفًا: ذهبُت به كلّه أو جلّه

ُجِسئَت األرُض، بالضّم، فهي مجسُوءة من الَجْسء: وهو الَجلَدُ الخشن، الذي يُشبه الحصى  .11

 .(79)الصغار، وأُْجِسأَت فهي ُمْجَسأَةٌ، وَجَسأَت فهي جاِسئَة أيًضا

 .(80)ُجِسد: وجعه جسده .12

ا وُجِلَحت، كالهما: أُِكَل كلؤها، وُجِلَحت الشجرةُ: أرٌض َجلحاء: ال شجر فيها، وَجِلَحت َجلَحً  .13

 .(81)أُِكلَت فروعها، ونبات مجلُوح: أُِكل ثم نبت

 .(82)ُجِلف النبات: أُِكل عن آخره، وُجِلف في ماله َجْلفَة: ذهب منه شيء .14

 مثلث–الجنابة: المنّي، وقد ُجنَِب الرجُل وأُْجِنب، مبنّيا للمفعول، وَجنَب وَجِنب وَجنَُب  .15

 .(83)وأْجنََب واستَْجَنَب واجتنَب وتَجنَّبَ  -العين

ُجنِب القوم: دخلوا في ريح الجنوب، وَجنِبَت الريح: إذا تحّولت جنوبًا، وأجنَبُوا: إذا دخلوا  .16

 .(84)فيها، أي: ريح الجنوب

 .(85)ُجنِب الرجل فهو مجنوب، وهي قرحة تصيب اإلنسان داخل جنبه .17

 .(86)فالٌن، وذلك إذا ما ُجنِب إلى دابّة المجنوب: المقُْودُ، يقال: ُجنِب .18

ُجنِح البعير، كـ: عُنِي: اْنكسرت َجَوانُِحه لثِقَل ِحْمِله، وَجَنح البعيُر: انكسر أّول ضلوعه مّما  .19

 .(87)يلي الصدر 
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 .(88)ُجّم الفرس وأُِجّم: إذا تُرك أن يرَكب، وكذا َجمَّ يَُجمُّ ويَِجمُّ وأََجمَّ  .20

ة: الماء نفسه، و .21 ت ُجّمة الماء: شُِربت واستقاها الناسالُجمَّ  .(89)قد اْستُِجمَّ

 .(90)ُجّن الذباب بالروض: ترنّم سروًرا به .22

 .(91)ُجنَّت األرض وتََجنَّنت: إذا جاءت من النبات بشيء معِجب .23

الُجواد: العطش، وقد ِجْيد فالن يُجاد ُجوادًا: عطش، وأيًضا: أشرف على الهالك، وأيًضا:  .24

 .(92)الَجْود، وهو المطر الغزيرنعس، وأيًضا: أصابه 

 .(93)ِجيدُوا وِجيدَت األرض وأُِجْيدَت: أمطرت مطًرا واسًعا غزيًرا .25

 .(94)ُجِهد الطعام وأُجِهد: اشتُهي، وَجَهد الطعام كـ: منع، وأجَهده: اشتهاه .26

ُجِهد الرجل فهو مجهود من المشقّة، وأُْجِهد فهو ُمجَهد: أُوقِع في الجهد والمشقة. وُجِهد  .27

 .(95)الناس فهم مجهودون: إذا أجدبوا

َع وأُْفِزَع، وكأَنّه لغة في: ُجيَِف، كـ: عُنِي .28  .(96)َجيََّف فالٌن في كذا، وُجيِّف: أي: فَزَّ

 اءحال

 المنهل المأهول

 البطن يَعظُم منه ويَِرُم، وكـ: فَِرح.ُحبِن: أصابه داء في  .1

 ُحِرص المرعى: لم يترك فيه شيء. .2

 ُحِسف الرجل: ُرِذل وأُسِقط. .3

ُحِصي الرجل: إذا أصابته الحصاة: وهي اشتداد البول في المثانة حتى يصير كالحصاة.  .4

 وُحِصي العقل: إذا َوفَر.

 ُحِطر الرجل: جلد به إلى األرض، أي: سقط. .5

أصابها الَحَفُر: وهو سُالق في أصول األسنان أو صفرة تعلوها، وكـ: ُحِفرت األسنان:  .6

 َضَرب وَسِمع.

ُحِقي الرجل: أصابه وجع في بطنه من أكل اللحم. وُحِقي حقًا: إذا شكى حقوه وهو الكشح  .7

 واإلزار، واألول المراد هنا..

 ت ذات َحْلي.ُحِليت المرأة، وَحِليت: استفادت حليًا أو لبسته، كـ: تََحلَّت، أو صار .8

 ُحِلبت ناقتك وشاتك. .9

 (97)احتُِمل: غِضب وامتُِقع، أي: تَغيّر. .10

 إتحاف الفاضل

 ُحبِج وَحبِج: إذا عظم بطنه. .1

 ُحبِك: ساء خلقه فهو محبوك. .2

 ُحبِن: عظم بطنه بالماء األصفر، وبمعناه المبني منه للفاعل بوزن فَِرح. .3

 ُحدَّ: ُمنع الرزق. .4

 ُحِرب دينُه: سلبه. .5

: أص .6  ابته الحرارة فهو محرور.ُحرَّ

 ُحِصب اإلنسان: خرجت به الحصبة فهو محصوب. .7

 ُحِضر واحتُِضر: حضره الموت. .8

 َحِظظُت في األمر وُحِظظُت حظًّا: بُخت لي. .9
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 .(98)ُحِمق اإلنسان: ُحِدلَ  .10

 (100). (99)أُحيط بالقوم: هلكوا .11

 المستدرك

 .(101)الرجُل فهو محبُورالَحْبَرةُ: النِّعمة، وَحبََره َحْبًرا وَحْبَرةً، وُحبَِر  .1

ُحبَِر جلدُه، بالضّم: ُضِرب فبقي أثره، أو أثر الجرح بعد البرء، وَحبَِر َحبًَرا وأْحبََره غيره  .2

 .(102)كذلك

ش تَحريًشا فاْحتَرش .3  .(103)ُحتِش كـ: عُنِي: هُيِّج للنشاط، وُحتِّش الرجل تَْحتِيًشا فاْحتَتَش: ُحّرِ

 .(104)ُحِجَل بينه وبينه كـ: عُنِي: ِحْيلَ  .4

لَت قوائم الفرس، على ما لم يسّم فاعله، تَحِجياًل: إذا كان البياض في قوائمه .5  .(105)ُحّجِ

د عليه في معاملته، وُضيِّق في معاشه، كأنّه ِميل برزقه  .6 ُحوِرف َكسب فالن: إذا شُدِّ

 .(106)عنه

 .(107)ُحِرَف في ماله، بالضّم، َحْرفَة: إذا ذهب منه شيء .7

وابلة الفَِخذ التي تدور في َصدَفة الَوِرك والكتف، فإذا انفصلت لم تلتئم الحارقةُ: َعَصبةٌ بين  .8

أبدًا، ويقال: إنّما هي َعَصبة بين ُخْربة الَوِرك ورأس الفَِخذ يقال عند انفصالها: ُحِرَق الرجُل 

 .(108)والبعيُر كـ: عُنِي وفَِرح، فهو َمحروق وَحِرقٌ 

 .(109)ْزِرَق، مبنيًّا للمفعول، وذلك إذا َخَضعَحْزَرَق الرجُل: انضّم واجتمع، وكذلك: حُ  .9

الَمْحسول مثل الَمْخسول: وهو المرذول، وقد َحَسلَهُ وَخَسلَه، أي: َرذَلَهُ: وُحِسَل به، كـ:  .10

 .(110)عُنِي، أي: أُِخسَّ َحظُّه

ُحِشر فالن في ذََكِره وفي بطنه، وأُْحثِل، فيهما: إذا كانا ضخمين من بين يديه، وكذا ُحِشر  .11

 .(111)رأسه: إذا كان أضَخَمه، وكل شيء من بدنه، واحتُِشر أيًضافي 

ُحِشر عن الَوَطب: إذا كثر وسخ اللبن عليه فقشره عنه، عن ابن األعرابّي، وقال ثعلب: إنّما  .12

 .(112)هو: ُحِشن. وكالهما على صيغة فعل المفعول

 .(113)ُحِشرت األذن َحْشًرا: رقَّت، فهي َحْشَرة .13

: يبس في بطن أّمه َحشَّ الولدُ وأََحشَّ  .14  .(114)واستََحشَّ وُحشَّ

: يبَست، وأكثر ذلك في الشلل، وُحكي عن يونس: ُحشَّْت،  .15 َحشَّت اليد وأََحشَّت وهي ُمِحشٌّ

 .(115)على صيغة ما لم يسّم فاعله، وأحّشها هللا، واستََحشَّت

حشوش، البعير والفرس: إذا كان واسع الجنبين يقال: ُحشَّ ظهره بجنبين واسعين، فهو م .16

 .(116)وهو يقال بالخاء المعجمة أيًضا

 .(117)حشا الغيَظ يحشوه َحْشًوا، وُحِشي الرجُل َغيًظا وِكْبًرا. وُحِشَي الرجُل بالنَّْفِس، وُحِشيَها .17

الُحْصر: احتباس ذي البطن، ويقال فيه بضّمتين: ُحُصر، وقد ُحِصر فهو محصور،  .18

 . (118)وأُْحِصر

ا: إِذا  .19 : إِذا انجرد. َوقَاَل قوم من أهل اللُّغَة: ُحصَّ َحصَّ شعَره يحصُّه حصًّ جرده وانحصَّ

ه َغيره  .(119)شعُره فَُهَو محُصوص: إِذا حصَّ

20.  ، : وهو الذي لَِزقَت ِرئَتُهُ بَجنبه، وذلك أن يُْضَجَع -على ما لم يُسّم فاعله-ُحطَّ البعير الطَّنِيُّ

 .(120)مراًرا ال يُْحِرقعلى َجْنبه ثمَّ يُؤَخذ َوتِدٌ فَيَُمرَّ على أضالعه إ
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، من نصر وضرب، وُحلَّ المكاُن، مبنيًّا للمفعول:  .21 َحلَّ المكاَن وحلَّ به: نزل به، يُحلُّ ويَِحلُّ

 .(121)سُِكن ونُِزل به

ُحمَّ الرجل ُحّمى شديدة: أصابته الُحّمى، وُحمَّ البعيُر ُحماًما، وكذا جميع الدوابّ  .22
(122). 

ُحمَّ الشيء وأُِحمَّ: قُدِّر .23
(123). 

 .(124)ُحِمق الرجل: أصابه مثل الُجدرّي، وهو الُحماق والَحماق والُحَميقاء .24

َق، مبنيًّا للمفعول: شرب الخمر .25 َق الرجل، معلوًما، أو ُحّمِ  .(125)َحمَّ

 .(126)ُحنِش الرجُل: إذا غُِمز في َحَسبه، فهو محنُوش .26

 .(127): إذا مات-على ما لم يُسّم فاعله–أُْحنِط الرجُل  .27

، فهو َمحنون، أي: مجنونُحنَّ فالن:  .28  .(128)ُجنَّ

 .(129)ِحْيس الولد فهو محيُوس: أحاطت به اإلماء من جوانب نََسبِهِ  .29

 .(130)استُِحْيَضت المرأة، مبنيًّا على المفعول، فهي ُمستَحاَضة: استمّر بها الدم بعد أيّامها .30

 .(131)أُْحيِيَت األرُض: استُْخِرَجت .31

 

 الخاتمة

 مع رحلتنا انتهت فقد وسلم، عليه هللا صلى هللا رسول على والسالم والصالة هللا حمد بعد

 من جملة على توفيقه وحسن هللا بحمد وقفنا وقد ،-إلى نهاية حرف الحاء–للمفعول  المبنية األفعال

 :أهمها النتائج،

 هو لما تقريب المحصور ذاك من فالغاية نبّي، إال بها يحيط ال إذ مستحيل؛ اللغة في الحصر -

 .مبثوث

 .القرشيّ  ظهيرة ابن هو -اطالعنا حدّ  على – مستقل مصنف في األفعال تلك جمع من أّول -

 .األفعال تلك من كبيرة جملة القرشي ظهيرة ابن على المّكيّ  عاّلن ابن استدرك -

 .سبق من يذكرها لم فعل أربعمئة من أكثر على الوقوف -

– الياء على الضّمة لثقل الياء؛ بحرف بدُؤه فيما إال المعجم، حروف جميع في عليهما االستدراك -

 .غير ال أفعال أربعة هو الياء حرف في إليه وصال ما ومجموع ،-معلوم هو كما

 

 

  

 

 هوامش البحث ومصادره:
                                                             

 .43ينظر: إتحاف الفاضل:  (1)

 .195-194ينظر: المنهل المأهول:  (2)

. قلت: لم أقف عليه بالقاف، بل بالفاء )أُفِن( عند ابن القوطية وغيره. ينظر: األفعال البن 41إتحاف الفاضل:  (3)

 )أ ف ن(.  34/182)أ ف ن( والتاج:  13/19، واللسان: 1/45القّطاع: 

 .45-31ينظر: إتحاف الفاضل:  (4)

 )أ ب ر(.  10/6)أ ب ر(، والتاج:  4/4)أ ب ر(، واللسان:  15/188ينظر: تهذيب اللغة:  (5)

 )أ ب ل(. 27/425، والتاج: 1/38)أ ب ل(، واألفعال البن القطاع:  4/1619ينظر: الصحاح:  (6)
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 )و ب ل(. 31/62)أ ب ل(، و  27/426)و ب ل(، والتاج:  11/720)أ ب ل(، و 11/8ينظر: اللسان:  (7)

 )أ ب ي(. 23، و37/12)أ ب ي(، والتاج:  14/5ينظر: اللسان:  (8)

 )أ ت ب(. 2/10)أ ت ب(، والتاج:  9/514ينظر: المحكم:  (9)

 )أ ت ي(. 37/40)أ ت ي(، والتاج:  14/16ينظر: اللسان:  (10)

 )أ ت ي(. 37/38)أ ت ي(، والتاج:  1258ينظر: القاموس المحيط:  (11)

 )أ ذ ن(. 34/165ينظر: التاج:  (12)

 .23ينظر: طلبة الطلبة:  (13)

 )أ ر ش(. 17/63)أ ر ش(، والتاج:  7/375ينظر: المحيط في اللغة:  (14)

 )أ ز ق(. 25/10)أ ز ق(، والتاج:  1/95ينظر: مقاييس اللغة:  (15)

 )أ س د(. 7/385)أ س د(، والتاج:  265ينظر: القاموس المحيط:  (16)

 )أ ز ل(. 443-27/442)أ ز ل(، والتاج:  1/96، ومقاييس اللغة: 2/77ينظر: الجيم:  (17)

 )أ ل س(. 15/403)أ ل س(، والتاج:  13/49، وتهذيب اللغة: 1/47ينظر: األفعال البن القطاع:  (18)

 )أ م ن(. 34/185)أ م ن(، والتاج:  5/5072ينظر: الصحاح:  (19)

 )أ ن ف(. 23/48)أ ن ف(، والتاج:  9/14أ ن ف(، واللسان: ) 1/148ينظر: مقاييس اللغة:  (20)

 )أ و ف(. 23/50، والتاج: 1/63)أ و ف(، واألفعال البن القطاع:  4/1333ينظر: الصحاح:  (21)

 .196-195ينظر: المنهل المأهول:  (22)

 )ص ر(. 7/82)الصرار: خرقة تُشدّ على أطباء الناقة لئال يرضعها فصيلها(. العين:  (23)

 .31تنظر األفعال الثالثة )أبشر وأبلط وأبهلت( إتحاف الفاضل:  (24)

 .47-46ينظر: إتحاف الفاضل:  (25)

 )ب ت ل(. 6/231)ب ت ل(، والتاج:  2/374)ب ت ل(، واللسان:  7/356ينظر: المحكم:  (26)

 )ب خ ص(. 485-17/484)ب خ ص(، والتاج:  4/190ينظر: العين:  (27)

، 2/309)ب د ع(، وديوان األدب:  1/298، والجمهرة: 38السالح: )ب د ع(، و 2/55( ينظر: العين: 28)

 .1/92)ب د ع(، واألفعال البن القطاع:  3/1184والصحاح: 

 )ب د ع(. 20/311)ب د ع(، والتاج:  2/143ينظر: تهذيب اللغة:  (29)

)ب ذ أ(، والتاج:  1/30للسان: )ذ أ ب(، وا10/110والمحيط في اللغة:  )ب ذ أ(، 15/21تهذيب اللغة:  ينظر: (30)

 )ب ذ أ(. 1/144

 )ب ر د(. 7/413، والتاج: 70-1/69)ب ر د( واألفعال البن القطاع:  8/27ينظر: العين:  (31)

)ب ر س م(،  12/46)ب ر س م(، واللسان:  5/1871، والصحاح: 4/131ينظر: األفعال للسرقسطي:  (32)

 )ب ر س م(. 31/275والتاج: 

 .1/485ينظر: المخصص:  (33)

 )ب ز و(. 172و 37/169)ب ز و(، والتاج:  14/73، واللسان: 1/84ينظر: الجيم:  (34)

 )ب س ر(. 10/177، والتاج: 1/418، والزاهر في معاني كلمات الناس: 1/78ينظر: نوادر أبي مسحل:  (35)

)ب س  6/27واللسان:  ،السين( )حرف 45والعباب الزاخر:  )ب س س(، 8/256ينظر: المحيط في اللغة:. (36)

 )ب س س(.15/452والتاج:  س(،

 .1/73)ب ط ح(، واألفعال البن القطاع:  3/30ينظر: المحيط في اللغة:  (37)

(، حرف الغين)23، والعباب الزاخر: 1/83اع: )ب غ ش(، واألفعال البن القط 3/996ينظر: الصحاح:  (38)

 )ب ش غ(. 22/442)ب غ ش(، و 17/83والتاج: 

 )ب غ ر(. 4/72)ب غ ر(، واللسان:  5/518)ب غ ر(، والمحكم:  2/594ينظر: الصحاح:  (39)

 )ب غ ي(. 27/19)ب غ ي(، والتاج:  14/79ينظر: اللسان:  (40)

 )ب ق ع(. 20/350)ب ق ع، والتاج:  8/19ينظر: اللسان:  (41)

 .1/77، واألفعال البن القطاع: 1/85ينظر: الجيم:  (42)

 )ب ل غ(. 22/446)ب ل غ(، والتاج:  8/420(، واللسان: حرف الغين)25اب الزاخر: ( ينظر: العب43)

 )ب ل ي(. 84-14/83)ب ل ي(، واللسان:  10/432)ب ل ي(، والمحكم:  8/340ينظر: العين:  (44)

 )ب هـ ر(. 10/260)ب هـ ر(، والتاج:  4/82، واللسان: 1/87ينظر: األفعال البن القطاع:  (45)

 )ب هـ ر(. 10/269)ب هـ ر(، والتاج:  2/599ينظر: الصحاح:  (46)

 .1/93، واألفعال البن القّطاع: 4/129ينظر: األفعال للسرقسطي:  (47)

 .196ينظر: المنهل المأهول:  (48)
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 .31ينظر: إتحاف الفاضل:  (49)

ة، كما هو المستنتج من شرح الكلمة قال محقق الكتاب: كذا باألصل بالتاء المثّناة، والصحيح )ثُّل( بالثاء المثلث (50)

 . 48بعد. إتحاف الفاضل: 

 )و خ م(. 34/35، والتاج: 78ينظر: تصحيح التصحيف:  (51)

 )ت ع ع(. 20/395)ت ع ع(، والتاج:  8/35ينظر: اللسان:  (52)

 .3/362)ت ي ح(، واألفعال للسرقسطي:  5/130ينظر: تهذيب اللغة:  (53)

 )ت و ر(. 10/298)ت و ر(، والتاج:  4/96و ر(، واللسان: )ت  9/531ينظر: المحكم:  (54)

)ث أ  2/80، والتاج: 50، وإتحاف الفاضل: 2/1016في إتحاف الفاضل: ثُئِب، بالهمز. ينظر: جمهرة اللغة:  (55)

 ب(.

 .197-196ينظر: المنهل المأهول:  (56)

 .51-50ينظر: إتحاف الفاضل:  (57)

 )ث أ ل(. 28/148)ث أ ل(، والتاج:  10/178)ث أ ل(، والمحكم:  8/241ينظر: العين:  (58)

، والتاج: )حرف الفاء( 49، والعباب الزاخر: 2/862وم: )ث ق ف(، وشمس العل 4/1334ينظر: الصحاح:  (59)

 )ث ق ف(. 23/62-63

 . 1/131، واألفعال البن القطاع: 3/617ينظر: األفعال للسرقسطي:  (60)

 )ث ل ج(. 5/448)ث ل ج(، والتاج:  2/222)ث ل ج(، واللسان:  7/371ينظر: المحكم:  (61)

 )ث ل م(. 31/359)ث ل م(، والتاج:  12/79)ث ل م(، واللسان:  10/155ينظر: المحكم:  (62)

 .2/888، وشمس العلوم: 3/413)ث م د(، والمخصص:  2/451ينظر: الصحاح:  (63)

)ث م م(،  5/1881)ث م م(، والصحاح:  10/133)ث م م(، والمحيط في اللغة:  15/52ينظر: تهذيب اللغة:  (64)

 )ث م م(. 12/79) ث م م(، واللسان:  10/135والمحكم: 

 .55-54ينظر: إتحاف الفاضل:  (65)

 .198-197ينظر: المنهل المأهول:  (66)

 .32ينظر: إتحاف الفاضل:  (67)

 .55-52ينظر: إتحاف الفاضل:  (68)

 .1/184)ج أ ف(، واألفعال البن القطاع:  7/492)ج أ ف(، والمحكم:  4/1334الصحاح: ينظر:  (69)

 .1/97، وإكمال اإلعالم: 1/175)ج ب س(، واألفعال البن القّطاع:  1/267ينظر: الجمهرة:  (70)

 )ج ب ل(. 11/98)ج ب ل(، واللسان:  6/137ينظر: العين:  (71)

 1/92، والمصباح المنير: 77، والمغرب: 1/177)ج د د(، واألفعال البن القطاع:  2/452ينظر: الصحاح:  (72)

 )ج د د(. 7/473)ج د د(، والتاج: 

 28/198)ج ذ ل(، والتاج: 7/67)ج د ل(، والمحيط في اللغة:  633)ج ذ ل(، والبارع:  6/95ينظر: العين:  (73)

 )ج ذ ل(.

 )ج ذ م(. 1/94، والمصباح المنير: 1/160)ج ذ م(، واألفعال البن القطاع:  5/1884ينظر: الصحاح:  (74)

 )ج ر د(. 7/459)ج ر د(، والتاج:  7/316)ج ر د(، والمحكم:  2/456ينظر: الصحاح:  (75)

 ،1/180واألفعال البن القطاع:  )ج ر ر(، 2/612والصحاح:  )ج ر ر(، 10/257ينظر: تهذيب اللغة:  (76)

 )ج ر ر(. 10/396والتاج: 

 15/52)ج ر ز(، والتاج:  5/317، واللسان: 1/108، وإكمال اإلعالم: 1/159ينظر: األفعال البن القطاع:  (77)

 )ج ر ز(.

 )ج ر ف(. 23/83)ج ر ف(، والتاج:  26 -9/25)ج ر ف(، واللسان:  7/390ينظر: المحكم:  (78)

 )ج س أ(. 1/175، والتاج: 2/309سرقسطي: )ج س أ(، واألفعال لل 7/147ينظر: المحيط في اللغة:  (79)

 .1/161، واألفعال البن القطاع: 2/264ينظر: األفعال للسرقسطي:  (80)

 )ج ل ح(. 6/344)ج ل ح(، والتاج:  2/424)ج ل ح(، واللسان:  3/82ينظر: المحكم:  (81)

 )ج ل ف(. 23/101)ج ل ف(، والتاج:  7/427ينظر: المحكم:  (82)

-2/189، والتاج: 37الشوارد: ، و1/150)ج ن ب(، واألفعال البن القّطاع:  7/129ينظر: المحيط في اللغة:  (83)

 )ج ن ب(. 190

)ج ن ب(، واألفعال البن القطاع:  1/483)ج ن ب(، ومقاييس اللغة:  7/129ينظر: المحيط في اللغة:  (84)

 )ج ن ب(. 197-2/196، والتاج: 1/152

 )ج ن ب(. 2/191)ج ن ب(، والتاج:  1/110المنير: ينظر: المصباح  (85)



 

 

   

  

71
8 

 النعيمي سويلم محمد أسامة د.م.أ

                                                                                                                                                                                   
 )ج ن ب(. 2/192)ج ن ب(، والتاج:  1/276ينظر: اللسان:  (86)

 )ج ن ح(. 6/349، والتاج: 1/151)ج ن ح(، واألفعال البن القطاع:  3/87ينظر: المحكم:  (87)

، والتاج: 1/178، واألفعال البن القطاع: 2/964)ج م م(، وشمس العلوم:  5/1890ينظر: الصحاح:  (88)

 )ج م م(. 31/419

 )ج م م(. 12/105)ج م م(، واللسان:  7/229ينظر: المحكم:  (89)

 )ج ن ن(. 34/380، والتاج: 1/178، واألفعال البن القطاع: 2/359ينظر: المخصص:  (90)

 34/373)ج ن ن(، والتاج:  13/99، واللسان: 2/959)ج ن ن(، وشمس العلوم:  5/2093: ينظر: الصحاح (91)

 )ج ن ن(.

)ج و  3/138، واللسان: 1/190، واألفعال البن القطاع: 1/454، والمخصص: 3/391ينظر: ديوان األدب:  (92)

 )ج و د(. 7/530د(، والتاج: 

 )ج و د(. 7/529)ج و د(، والتاج:  3/137 )ج و د( واللسان: 7/156ينظر: المحيط في اللغة: (93)

)ج هـ د(، والتاج:  3/135، واللسان: 1/148)ج هـ د(، واألفعال البن القطاع:  2/460ينظر: الصحاح:  (94)

 )ج هـ د(.   7/535

 )ج هـ د(. 7/538)ج هـ د(، والتاج:  135 -3/134، واللسان: 1/148ينظر: األفعال البن القطاع:  (95)

 )ج ي ف(. 23/114)ج ي ف(، والتاج:  7/197ينظر: المحيط في اللغة:  (96)

 .199-198ينظر: المنهل المأهول:  (97)

 )ح د ل(. 3/259)َحِدَل علّي كـ: فِرَح َحداًَل: ظلمني(. المحكم:  (98)

 .32ينظر: إتحاف الفاضل:  (99)

 .59-56ينظر: إتحاف الفاضل:  (100)

 )ح ب ر(. 4/158)ح ب ر(، واللسان:  2/260والصحاح: )ح ب ر(،  3/218ينظر: العين:  (101)

 )ح ب ر(. 10/507)ح ب ر(، والتاج:  4/159، واللسان: 2/492ينظر: الغريب المصنف:  (102)

 )ح ت ش(. 17/133)هـ د ش(، والتاج:  3/399ينظر: العين:  (103)

 )ح ج ل(. 28/286)ح ج ل(، والتاج:  983ينظر: القاموس المحيط:  (104)

 )ح ج ل(. 11/146)ح ج ل(، واللسان:  67)ح ج ل(، ومختار الصحاح:  4/1666: الصحاح: ينظر (105)

 )ح ر ف(. 23/137، والتاج: 1/213)ح ر ف(، واألفعال البن القطاع:  4/1342ينظر: الصحاح:  (106)

 )ح ر ف(. 23/133)ح ر ف(، والتاج:  9/44)ح ر ف(، واللسان:  3/307ينظر: المحكم:  (107)

 )ح ر ق(.158و25/150)ح ر ق(، والتاج:  10/44)ح ر ق(، واللسان:  3/45ينظر: العين:  (108)

 )ح ز ر ق(. 25/160)ح ز ر ق(، والتاج:  10/48)ح ز ر ق(، واللسان:  3/323ينظر: العين:  (109)

 )ح س ل(. 28/300)ح س ل(، والتاج:  11/152)ح س ل(، واللسان:  4/1669ينظر: الصحاح:  (110)

)ح  1/191)ح ش ر(، وأساس البالغة:  2/424)ح ش ر(، والمحيط في اللغة:  4/106: تهذيب اللغة: ينظر (111)

 . 236)ح ش ر(، والجاسوس على القاموس:  11/21ش ر(، والتاج: 

 )ح ش ن(. 13/119)ح ش ر( و 4/192واللسان: )ح ش ن(، 110)ح ش ر(، و 3/105( ينظر:المحكم:112)

 )ح ش ر(. 11/19، والتاج: 1/231، واألفعال البن القطاع: 1/398ينظر: األفعال للسرقسطي:  (113)

 )ح ش ش (. 6/284، واللسان: 1/243)ح ش ش(، واألفعال البن القطاع:  3/1002ينظر: الصحاح:  (114)

 )ح ش ش(. 6/283)ح ش ش(، واللسان:  2/486ينظر: المحكم:  (115)

 6/285، واللسان: 3/1285)ح ش ش(، وشمس العلوم:  3/1002، والصحاح: )ح ش( 3/11ينظر: العين:  (116)

 )ح ش ش(.

 )ح ش و(. 433 /37)ح ش و(، والتاج:  3/464ينظر: المحكم:  (117)

 )ح ص ر(. 11/26، والتاج: 1/206)ح ص ر(، واألفعال البن القطاع:  2/632ينظر: الصحاح:  (118)

 .1/429نصف: )ح ص ص(، والم 1/98ينظر: جمهرة اللغة:  (119)

والتاج:  )ح ط ط(،7/275واللسان:  (،حرف الطاء)36 والعباب الزاخر: )ح ط ط(،2/503المحكم:  ينظر: (120)

 )ح ط ط(.19/201

 )ح ل ل(. 332و 28/318والتاج: )ح ل ل(،986،والقاموس المحيط: 1/241( ينظر:األفعال البن القّطاع: 121)

 )ح م م(. 1/152)ح م م(، والمصباح المنير:  12/155، واللسان: 1/241ينظر: األفعال البن القطاع:  (122)

 )ح م م(. 29و 32/5)ح م م(، والتاج:  12/151)ح م م(، واللسان:  5/1904ينظر: الصحاح:  (123)

 م ق(. )ح 10/69)ح م ق(، واللسان:  1/214)ح م ق(، وأساس البالغة:  3/25ينظر: المحكم:  (124)
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الفعل حّمق بمعنى: شرب الخمر، مّما وقع فيه الخالف بين العلماء، بين كونه معلوًما أو مجهواًل. ينظر:  (125)

 )ح م ق(. 25/203)ح م ق(، والتاج:  10/68اللسان: 

 )ح ن ش(. 17/162)ح ن ش(، والتاج:  6/289)ح ن ش(، واللسان:  3/110ينظر: المحكم:  (126)

 )ح ن ط(. 19/218(، والتاج: رف الطاء)ح 43اخر: ( ينظر: العباب الز127)

 )ح ن ن(.  34/461)ح ن ن(، والتاج:  13/132، واللسان: 1/249ينظر: األفعال البن القطاع:  (128)

 .1/263)ح ي س(، واألفعال البن القطاع:  3/423)ح ي س(، والمحكم:  3/921ينظر: الصحاح:  (129)

 )ح ي ض(.  18/313)ح ي ض(، والتاج:1/159والمصباح المنير: )ح ي ض(،3/1073( ينظر:الصحاح:130)

 )ح ي ي(. 37/528)ح ي ي(، والتاج:  14/213)ح ي ي(، واللسان:  3/396ينظر: المحكم:  (131)

 

 والمراجع المصادر ثبت
: المتوفى) الشافعي الصديقي البكري إبراهيم بن عالن بن محمد بن علي محمد الفاعل، لغير المبني بالفعل الفاضل إتحاف-

 .م2001 األولى،: الطبعة بيروت، – العلمية الكتب دار الدين، شمس إبراهيم: تحقق ،(هـ1057
 عيون باسل محمد: تحقيق ،(هـ538: المتوفى) هللا جار الزمخشري أحمد، بن عمرو بن محمود القاسم أبو البالغة، أساس-

 .م 1998 - هـ 1419 األولى،: الطبعة لبنان، – بيروت العلمية، الكتب دار السود،

 ،(هـ 400 بعد: المتوفى) الحداد بابن ويعرف عثمان، أبو السرقسطي، ثم القرطبي المعافري محمد بن سعيد األفعال، كتاب-
 والنشر، والطباعة للصحافة الشعب دار مؤسسة عالم، مهدي محمد: مراجعة شرف، محمد محمد حسين: تحقيق

 .م 1975 - هـ 1395 العربية مصر جمهورية - القاهرة

 الكتب، عالم ،(هـ515: المتوفى) الصقلي القَطَّاع بابن المعروف القاسم، أبو السعدي، علي بن جعفر بن علي األفعال، كتاب-

 .م1983- هـ1403 األولى: الطبعة
: تحقيق ،(هـ672: المتوفى) الدين جمال هللا، عبد أبو الجياني، الطائي مالك ابن هللا، عبد بن محمد الكالم، بتثليث األعالم إكمال-

 .م1984 هـ1404 األولى،: الطبعة السعودية، المملكة - المكرمة مكة - القرى أم جامعة الغامدي، حمدان بن سعد

بيدي بمرتضى، الملقّب الفيض، أبو الحسيني، الرّزاق عبد بن محّمد بن محّمد القاموس، جواهر من العروس تاج- : المتوفى) الزَّ
 .الهداية دار المحققين، من مجموعة: تحقيق ،(هـ1205

 وصنع عليه وعلق حققه( هـ764: المتوفى) الصفدي أيبك بن خليل الدين صالح التحريف، وتحرير التصحيف تصحيح-

 هـ 1407 األولى،: الطبعة القاهرة، – الخانجي مكتبة التواب، عبد رمضان الدكتور: راجعه الشرقاوي، السيد: فهارسه

 .م 1987 -
 التراث إحياء دار مرعب، عوض محمد: تحقيق ،(هـ370: المتوفى) منصور أبو األزهري، بن أحمد بن محمد اللغة، تهذيب-

 .م2001 األولى،: الطبعة بيروت، – العربي

 . هـــ1299 قسطنطينية، – الجوائب مطبعة الجوائب، صاحب أفندي، فارس أحمد القاموس، على الجاسوس-
 – للماليين العلم دار بعلبكي، منير رمزي: تحقيق ،(هـ321: المتوفى) األزدي دريد بن الحسن بن محمد بكر أبو اللغة، جمهرة-

 .م1987 األولى،: الطبعة بيروت،

 أحمد، خلف محمد: راجعه األبياري إبراهيم: تحقيق ،(هـ206: المتوفى) بالوالء الشيباني مّرار بن إسحاق عمرو أبو الجيم،-
 .م1974 - هـ 1394 القاهرة األميرية، المطابع لشئون العامة الهيئة

 عمر، مختار أحمد دكتور: تحقيق ،(هـ350: المتوفى) الفارابي، الحسين بن إبراهيم بن إسحاق إبراهيم أبو األدب، ديوان-

 .م 2003: القاهرة والنشر، والطباعة للصحافة الشعب دار مؤسسة طبعة أنيس، إبراهيم دكتور: مراجعة

 حاتم. د: تحقيق ،(هـ328: المتوفى) األنباري بكر أبو بشار، بن محمد بن القاسم بن محمد الناس، كلمات معاني في الزاهر-
 . م1992- هـ 1412 األولى،: الطبعة بيروت – الرسالة مؤسسة الضامن، صالح

 مؤسسة الضامن، صالح حاتم: تحقيق ،(هـ224: المتوفى) البغدادي الهروي هللا عبد بن سالّم بن القاسم ُعبيد أبو السالح،-

 .م 1985 - هـ 1405 الثانية،: الطبعة والتوزيع، والنشر للطباعة الرسالة
 هللا عبد بن حسين د: تحقيق ،(هـ573: المتوفى) اليمني الحميرى سعيد بن نشوان الكلوم، من العرب كالم ودواء العلوم شمس-

 الفكر ودار ،(لبنان - بيروت) المعاصر الفكر دار هللا، عبد محمد يوسف ود- اإلرياني علي بن ومطهر - العمري

 .م 1999 - هـ 1420 األولى،: الطبعة ،(سورية - دمشق)

 حجازي، مصطفى: وتقديم تحقيق ،(هـ650: المتوفى) الصغّاني القرشي الحسن بن محمد بن الحسن الدين رضي الشوارد،-
 - هـ 1403 األولى،: الطبعة القاهرة، – األميرية المطابع لشؤون العامة الهيئة عالم، مهدي محمد الدكتور: مراجعة

 .م 1983

 عبد أحمد: تحقيق ،(هـ393: المتوفى) الفارابي الجوهري حماد بن إسماعيل نصر أبو العربية، وصحاح اللغة تاج الصحاح-
 .م 1987 - هـ 1407 الرابعة: الطبعة بيروت، – للماليين العلم دار عطار، الغفور

 . هــ1311 ببغداد المثنى مكتبة العامرة، المطبعة ،(هـ537: المتوفى) محمد النسفي بن عمر الطلبة، طلبة-

 منشورات ياسين، آل حسن محمد الشيخ: تحقيق ،(هـ650 ت) الصغّاني محمد بن الحسن الفاخر، واللباب الزاخر العُبابُ -
 .1987-1977 من للنشر، الرشيد دار العراقية، واإلعالم الثقافة وزارة
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 إبراهيم د المخزومي، مهدي د: تحقيق ،(هـ170: المتوفى) البصري الفراهيدي أحمد بن الخليل الرحمن عبد أبو العين،-

 .الهالل ومكتبة دار السامرائي،
 مجلة داوودي، عدنان صفوان: تحقيق ،(هـ224: المتوفى) الهروي هللا عبد بن سالّم بن القاسم ُعبيد أبو المصنف، الغريب-

: 2 وجـ هـ،1414/1415( 102 ،101) العددان والعشرون، السادسة السنة: 1 جـ المنورة، بالمدينة اإلسالمية الجامعة

 .هـ1417/  1416( 103 ،104) العددان والعشرون، السابعة السنة

 في التراث تحقيق مكتب: تحقيق ،(هـ817: المتوفى) الفيروزآبادى يعقوب بن محمد طاهر أبو الدين مجد المحيط، القاموس-
 لبنان، – بيروت والتوزيع، والنشر للطباعة الرسالة مؤسسة العرقُسوسي، نعيم محمد: إشراف الرسالة، مؤسسة

 .م 2005 - هـ 1426 الثامنة،: الطبعة

 الطبعة بيروت، – صادر دار ،(هـ711: المتوفى)منظور  ابن الدين جمال الفضل، أبو على، بن مكرم بن محمد العرب، لسان-
 .هـ 1414 - الثالثة

 دار هنداوي، الحميد عبد: تحقيق هـ(،458: )ت المرسي سيده بن إسماعيل بن علي الحسن أبو األعظم، والمحيط المحكم-

 .م 2000 - هـ 1421 األولى،: الطبعة بيروت، – العلمية الكتب
 محمد الشيخ: تحقيق م، 1994- هـ1414 - لبنان/  بيروت - الكتب عالم ،(هـ385 ت) عبّاد ابن الصاحب اللغة، في المحيط-

 .األولى الطبعة ياسين، آل حسن

 المكتبة محمد، الشيخ يوسف: تحقيق ،(هـ666: المتوفى) الرازي بكر أبي بن محمد هللا عبد أبو الدين زين الصحاح، مختار-

 .م1999/  هـ1420 الخامسة،: الطبعة صيدا، – بيروت النموذجية، الدار - العصرية
 التراث إحياء دار جفال، إبراهيم خليل: تحقيق ،(هـ458: المتوفى) المرسي سيده بن إسماعيل بن علي الحسن أبو المخصص،-

 .م1996 هـ1417 األولى،: الطبعة بيروت، – العربي

 العلمية المكتبة ،(هـ770 نحو: المتوفى) الحموي ثم الفيومي علي بن محمد بن أحمد الكبير، الشرح غريب في المنير المصباح-
 .بيروت –

ِزىّ  الخوارزمي السيد عبد بن ناصر المعرب، ترتيب في المغرب-  .العربي الكتاب دار ،(هـ610: المتوفى) الُمَطّرِ

 .م1979 - هـ1399 الفكر دار هارون، السالم عبد: تحقيق ،(هـ395: المتوفى) فارس بن أحمد اللغة، مقاييس-

 دار ،(هـ392: المتوفى) الموصلي جني بن عثمان الفتح أبو المازني، عثمان ألبي التصريف كتاب شرح جني، البن المنصف-
 م1954 سنة- هـ1373 سنة األولى: الطبعة القديم، التراث إحياء

د للمجهول، بالبناء المأهول المنهل-  أبي بن البركات أبي بن السُّعُود أبي اْلجمال بن اْلَخْير أَبُو الدّين قطب أَو الدّين خير ُمَحمَّ

 الجامعة الصاعدي، فراج بن الرزاق عبد: ودراسة تحقيق ،(هـ910 نحو: المتوفى) ظهيرة بن الشَّافِِعي اْلقرِشي السُّعُود
 .هـ1421 - 113 العدد - 33 السنة المنورة، بالمدينة اإلسالمية

 ،(هـ1324: المتوفى) اْلِحْمِصيّ  اْليَاِزِجيّ  هللا عبد بن ناصف بن إبراهيم والمتوارد، المترادف في الوارد وشرعة الرائد نجعة-

 .م 1905 مصر المعارف، مطبعة
 العربية اللغة مجمع مطبوعات حسن، عزة: تحقيق ،(الكسائي صاحب) األعرابي حريش بن الوهاب عبد مسحل، أبي نوادر-

 .م1961 - هـ1380 بدمشق،


