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 Abstract:  

We have inherited an Arabic language with a long history that was 

rich in a great wealth of words, words, structures and different 

styles, and many materials were prepared for it from the reasons 

for sophistication that were used to keep pace with the ages. From 

colloquial expressions, wrong words and styles such as verbs, 

nouns, derivatives and plurals. 
The structures of verbs in linguistic blogs have received great care 

and clear attention, because verb is a fertile material that has 

enriched the language with countless words through derivation 

and addition. That is why scholars called them buildings, and 

most of the knowledge of the Qur’an and Sunnah is inferred by 

their knowledge. 
The verb in contemporary Arabic has proceeded in many 

directions, some of which is correct and acceptable, because it 

came in accordance with the rules of the language, and did not 

violate its analogy, and some of them were not 

acceptable, because they violate the rules of the language and its 

origins, and it is necessary to warn about the places of error in it, 

and to respond to pens and tongues. To the correct eloquent one 

of its buildings, we thought that we present in this research 

the trends of the development of the verb in contemporary Arabic, 

so we dealt with its formulation, its significance, its transgression 

and its necessity, and its conjugation with prepositions, and we 

have clarified the error in the uses of writers, orators and writers 

of these verbs in their different conjugations.  
Key words: Verb, Contemporary Arabic, Formulation, Semantics, 

Transgression And Necessity. 
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 الفعُل يف العربّية املعاصرة
 

 2 جميد خريهللا راهي 
 

 : امللخص
، واألساليب املختلفة لقد ورِثنا لغًة عربّيًة ذات أتريخ طويل حفلت بثروة كبرية من الكلمات واأللفاظ والرتاكيب 

، فكانت الفكر النرّي واحلضارة اخلالدة،  وهتيّأ هلا من أسباب الرّقّي مواّد كثرية استعانت هبا على مسايرة العصور 
والكلمات ، اإلشارة إىل ما اعرتاها من األلفاظ العامّية ومن أجل احلفاظ على هذه اللغة العظيمة ال بُّد من 

  .ومشتّقات ومجوع عال وأمساء واألساليب اخلاطئة من أف
خصبة رفدت اللغة مبا ال  ألّن الفعل ماّدة ، واهتمام واضح، وحِظَيْت أبنية األفعال يف املدوانت اللغويّة بعنايٍة كبرية

ا عناية، العلماء كّل هذا االهتمام فال غرَو أن يوليه ، حيصى من األلفاظ عن طريق االشتقاق والّزايدة ، ويعتنوا به أَّيم
وبعلمها ُيْسَتدلُّ على أكثر علم القرآن ، مسماها العلماُء األبنية ولذلك ، ألنُّه َّيّثُل "أصوَل مباين أكثر الكالم

  والسّنة". 
ألنُّه جاء على وفق  ، فكاَن منها ما هو صحيح مقبول، وقد سار الفعُل يف العربّية املعاصرة يف اّّتاهاٍت متعّددة

والبّد من التنبيه على ، خيالف قواعَد اللغة وأصوهَلا ألنُّه ، وكان بعُضها غري مقبول، قياسهاومل خيالف ، ضوابط اللغة
فرأينا أن نعرَض يف هذا البحث الّّتاهات ، إىل الصحيح الفصيح من أبنيته ورّد األقالم واأللسنة ، مواضع اخلطأ فيه
وأوضحنا  ، وتصريفه مع حروف اجلرّ ، وتعّديه ولزومه، هوداللت، فتناولنا صياغته، العربّية املعاصرة تطّور الفعل يف 

 . اخلطأ يف استعماالت الكتّاب واخلطباء واألدابء هلذه األفعال يف تصريفاهتا املختلفة
 .، التعدي واللزومالداللة، الصياغة، العربية املعاصرة، الفعل: الكلمات املفتاحية

 

 : املقدمة

ألّن الفعل ماّدة خصبة رفدت اللغة مبا ال حيصى ، واهتمام واضح، اللغويّة بعنايٍة كبريةحِظَيْت أبنية األفعال يف املدوانت 
ا عناية، فال غرَو أن يوليه العلماء كّل هذا االهتمام، من األلفاظ عن طريق االشتقاق والّزايدة ألنُّه َّيّثُل "أصوَل مباين ، ويعتنوا به أَّيم

 .(i)أكثر الكالم"
ألنُّه جاء على وفق ضوابط ، فكاَن منها ما هو صحيح مقبول، ربّية املعاصرة يف اّّتاهاٍت متعّددةوقد سار الفعُل يف الع

ورّد ، والبّد من التنبيه على مواضع اخلطأ فيه، ألنُّه خيالف قواعد اللغة وأصوهلا، وكان بعُضها غري مقبول، ومل خيالف قياسها، اللغة
واألساليب ، من أجل احلفاظ على هذه اللغة العظيمة ممّا اعرتاها من األلفاظ العامّية ،األقالم واأللسنة فيه إىل الصحيح الفصيح

أدركنا أنم ، وخطأ مرفوض، صحيح مقبول، اخلاطئة يف استعمال األفعال وأبنيتها وصيغها املختلفة )وإذا علمنا أنم التطّور قسمان
 وتقّر ما هو صحيح، تنفي عنه ما هو خطأ خمالف لقواعد العربية، ومراجعةاستعمال الفعل يف لغتنا العربية الرماهنة حيتاج إىل فحص 

ولكي نُ ْويف املوضوع حقمُه يف الدراسة رأينا أن نعرَض الّتاهات تطّور الفعل يف العربّية ، (ii)ويسايُر نظامها(، جيري على أصول اللغة
 : املعاصرة
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 : صياغة الفعل -1

األفعال واملشتقات منها يف العربّية املعاصرة انجم عن اجلهل بصياغتها الصحيحة، إّن التطّور الذي طرأ على صياغة بعض 
انَشَغَل فالٌن عن الواجب، فهو : ذلك قوهُلم اليت نّصت عليها املعجمات، وجاء به املأثور من كالم العرب، ومن األمثلة على

لبناء للمجهول، فهو مشُغوٌل عنه، وأشَغالُُه كثريٌة، ألّن "املشاِغَل" ُشِغَل عن الواجب اب: ُمْنَشِغٌل عنه، ومشاِغُلُه كثريٌة، والّصوابُ 
ْغل، جاء يف معجم أخطاء الكتّاب للّزعبالويّ  )ليَس يف العربّيِة "انشَغَل"، ومل ُيْسَمْع ذلك عن : مجع "َمْشَغل"، وهو مكان الشُّ

واْشتَ َغَل بِِه، وُشِغَل، كُعِِنَ، فهَو  َشْغاًل، ابلَفْتِح، وُيَضمُّ  َعُه،وقد َشَغَلُه، كَمن َ : )، والدليُل على ذلك ما جاء يف التاج(iii)العرب(
 .(iv)َمْشُغوٌل(

يف ، فيوقعون الفعل من واحد، "، على وزن "تفاعلَ آتَكَل اجلدارُ : ومن أمثلة تطّور صياغة الفعل يف العربية املعاصرة قوهُلم
فال وجَه ، واستعمال الفعل هبذا املعىن غري موجود يف املعجمات القدَّية، يهحني أّن وزن " تفاَعَل " يفيد املشاركة يف أشهر معان

واُب أن تقولَ ، لقوهلم هذا َل احلديدُ : والصم ، وأِكَلْت أسنانُهُ ، على وزن "تفعمَل" الذي يراد منه معىن الّتدرج يف حصول الفعل، أَتكم
َلتْ ، من ابب "تِعَب"، )وأِكَلِت األسناُن أَكالً : جاء يف املصباح، وائَتَكَلتْ  َل احلديدُ : لذا قلْ ، (v)وتساَقَطْت(، حتاتمتْ : وأَتكم ، أتكم

 .إذ ال وجَه لقوهلم هذا، آتَكَل احلديدُ : وال تقلْ 
َسِت املدرسُة عام كذا: ومن ذلك قوهُلم سِت املدرسُة عام كذا: صوابُه، وهو خطأ شائع، أتسم ، إذ ابلبناء للمجهول، ُأسِّ

سَ ليس يف  سَ )ألّن الفعل : قال الدكتور مصطفى جواد يف سبب ختطئة هذا األسلوب،، "اللغة "أتسم ، " خاّص مبا يقوُم بنفسه"أتسم
َس" ا،ثاله من البنيان ال تقوُم أبنفسهواملدرسُة وأشباُهها من العمارات واملسجد وأم وإّّنا ، ولذلك مل تستعمل العرب قط الفعَل "أتسم

واُب أن تقولَ ، (vi)ألّن اللغة العامية فقدت الفعل املبِن للمجهول منذ عصور كثرية(، ةهو من اللغة العامي َست املدرسةُ : فالصم ، أُسِّ
سجدُ 

َ
َس امل ِل يَ ْوٍم َأَحقُّ َأْن تَ ُقوَم ِفيِه"، وُأسِّ َس َعَلى الت مْقَوٰى ِمْن َأوم  .(vii)قال تعاىل " َلَمْسِجٌد ُأسِّ

َر يف الّنفوس،ينبغي هلذه اخلصال ويقولون:  ل" أّن تتجذم واقع اللغة ُيشرُي  ألنم ، هلذا يف مساٍع أو قياس وال وجهَ ، مبعىن "تتأصم
يَء إذا قطْعَتهُ ، إىل أّن اجلَْذر يرُد مبعىن األصل يَء إذا استأصْلَتهُ : ومن ذلك قوهُلم، أي أبعْدتُُه عن أصِله، وجَذْرُت الشم ، جَذْرُت الشم

َرُه " مب ُر هذه اخلصاُل يف الّنفوس: وال وجَه لقوهلم، عىن قطَعُه أيضاً وأييت "جذم ل"، تتجذم ألّن ذلك مل يعضده مساع أو ، مبعىن "تتأصم
ر، وأجذرَ ، فالوارُد من هذا الفعل يف اللغة " َجَذرَ ، قياس َر" على "تفعمَل"، واجذأرم "، واجنَذرَ ، وجذم جاء يف ، ومل يرد يف اللغة " ّتذم

بابِ : واْجَذَأرم ، انْ َقَطعَ : واجْنََذرَ  ،أو أْصُل اللِّساِن والذمَكِر واحِلسابِ ، واأَلْصلُ ، الَقْطعُ : اجلَْذرُ ): القاموس نَ َبَت : والنمباتُ ، انْ َتَصَب للسِّ
َرُه ابلتشديد مبعىن " ورد مبعىن قَطَعهُ : "جَذَرهُ ويزاد على ذلك أّن قوهَلم، (viii)ومل َيُطْل( َل فإذا كان "، " أيضاً "قطمَعهُ ، وكذلك جذم أتصم

َرُه" ، " إذا جعَل له أصالً "مصوغاً من "أصمَلهُ  َل" إذا كان مصوغاً من "َجذم َر " مبعىن "أتصم والعرب ، "؟مبعىن "قطمَعهُ فكيف يكون "َّتذم
لَ : تقوُل يف هذا املعىن لٌ ، أتثمَل وأتصم  وأثيٌل وأصيٌل.، فهو ُمؤثمٌل وُمؤصم

َبت املادُة يف املاءِ : يف كالم الكتّاب قوهُلمويشيُع  بَ فيصوغون من "رسب"، تَرسم ، مبعىن "غِرَق"، على وزن "تفعمَل" : "ترسم
،  )رَسَب يف املاءِ : جاء يف القاموس، رَسَبِت املاّدُة يف املاء: والصواُب أن يقال، ألّن ذلك مل يرد يف كتب اللغة، وهو خطأ شائع

يُء ُرُسواًب من ابب "قَعد": ويف املصباح، (ix)ذَهَب ُسْفاًل(: ُسوابً رُ ، وَكُرمَ ، كنَصرَ  ومل تذكر ، (x)وصاَر إىل أسفل(، ثُقلَ : )َرَسَب الشم
َب" ب: قال الرمصايفّ ، املعجمات "ترسم : وال تقلْ ، رسَبت املاّدُة يف املاء: لذا قلْ  .(xi)وليس بعريّب(، يستعملونه مبعىن الرماسب: )ُمرَتسِّ

َبت املاّدُة يف املاء.  ترسم

، اسَتْمَزْجُت فالاًن يف األمر: فيقولونَ ، استطالع الرمأي: وهم يعنوَن به وجرى الكتّاب على استعمال "اسَتْمزََج"،
واُب أن تقولَ ، وهو من اخلطأ الشائع، فأشاَر علّي بكذا، واسَتْمَزْجُت رأيَُه يف األمرِ  أو استطَْلْعُت ، شاوْرُت فالاًن يف األمر: والصم

، فامتزَج مبعىن اختلطَ ، مَزَجُه مبعىن خلطَهُ : والذي يف اللغة من ماّدة " مزج"، (xii)فلم ُيسمع أّما االسِتمزاجُ ، أو استَ َعْنُت برأيهِ ، رأيَهُ 
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راَب ابملاء: قال الزمخمشريّ ، ومتازج، وماَزَجُه مبعىن خالطَهُ  ويبدو أّن االسِتمزاج ، (xiii)وامتَزجا( ،ومتاَزجا، ومازَجهُ ، فامتزَجَ ، )مزََج الشم
يف قوله  وهو ما أشار إليه الّرصايف، واستعملوه مبعىن طلب املوافقة جلهلهم ابلعربية، ممّا وضَعُه األتراك من عند أنفسِهم خطأً 

 .(xiv)وال أصل له يف العربّية(، وطلب املوافقة، )يستعملونَُه مبعىن اختبار الرمأي

ُهول، انَدهَش فالٌن ممّا رأى ويشيُع يف كالم الكتّاب قوهُلم:  ، فيأتوَن ابلفعل على صيغة "انفَعَل"، إذا أصابَ ْتُه احَلرْيُة والذُّ
وهو ، أو َدِهَش فالنٌ ، ُدِهَش فالنٌ : والّصواُب أن تقول، وليس يف اللغة "انَدَهَش"، وأيتوَن ابسم الفاعل منه على "ُمْنَدِهش"

رَ : فهو َدِهشٌ ، كَفرِحَ ،  َدِهشَ ): جاء يف القاموس، َمْدُهوشٌ  ، فهو َمْدهوشٌ ، كُعِِنّ ،  وُدِهشَ ، أو َذَهَب َعْقُلُه من َذَهٍل أو َوَلهٍ ، حَتَي م
َش َتْدهيشاً  َر َأو َذَهَب َعْقُلُه : فُهو َدِهشٌ ، َدَهشاً ، كَفرِحَ ،  )َدِهشَ : ويف التاج، (xv)وأْدَهَشُه غريُه(، وَدهم : وِقيلَ ، ِمْن َذَهٍل أَو َوَلهٍ حَتَي م

َش َتْدِهيشاً  ،فهو َمْدُهوشٌ ، كُعِِنَ ،  وُدِهَش أَْيضاً ، ِمَن الَفزَع وََنْوِه رُهُ ، ِمْثُل َدِهَش َدَهشاً : وَدهم ، أَْدَهَشُه للاُ : يُ َقالُ ، وأَْدَهَشُه َغي ْ
ْهَشُة(: وأَْدَهَشُه اأَلْمُر واحلََياُء ويُ َقالُ   ، (xvi)أصابَ ْتُه الدم

ومل حُيَْك مثال "انفعَل" من هذين ، فاندهَش وانذهلَ ، عرَض له كذا: ويقولونَ : )جاء يف لغة اجلرائد للّشيخ إبراهيم اليازجي
: وقال حممد العدانيّن يف قوله، (xvii)وهي اللغُة الفصحى(، وَذَهَل من ابب َمَنع، َدِهَش من ابب َتِعبَ : وإّّنا يقال، احلرفني

ا استعملت الفعل املطاوع "اندهَش"، فالٌن ممما رأىاندهَش : )ويقولونَ  ، ومل يرد له ذكٌر يف معامِجها، ومل يُ ْرَو عن العرب أَّنم
وابُ  لذا قْل: َدِهَش فالٌن، أو ُدِهَش، فهو . (xix)وسار على ذلك صالح الزعبالوي، (xviii)أو ُدِهَش(، َدِهَش فالٌن ممما رأى: والصم

 .َمْدُهوُش، وال تقْل: اندهشَ 
هذا فعٌل : قالوا، ورتمَب عليه حكمًا من األحكام، وإذا أراد الكتّاُب أن ُيشريوا إىل فعل أو عمل تناَوَلُه القانوُن ابلوصف

فالفعل ، وليس األمُر كذلك، طاَل َيطَاُل" هبذا املعىنلكتّاُب حيسبوَن أنم يف اللغة "وا، وهذه جرائُِم َيطاهُلا القانونُ ، َيطالُُه القانونُ 
، فهو كِرمٌي"، مثل "كُرَم يكرُمُ ، فيكون من الباب اخلامس، فهو َطوِيلٌ ، طاَل الرمجُل َيُطولُ : َنو قولك، "طال" إّما أن يكوَن الزماً 

عىن الفضل أو يف الطمْول مب، إذا غلَبُه أو فاَقُه يف الطُّول، فهو طاِئلٌ ، طاَل خالٌد سعيدًا يَطُْولُهُ : وإّما أْن يكون متعّداًي َنو قوِلك
ِإْذ ، اْسِتْداَلاًل اباِلْسِم منهُ ، َطُوَل ك   "َكُرَم": َأْصُل "طاَل": )وقاَل النمْحوِيُّونُ : جاء يف التاج، فيكون من ابب "نَصر"، والقدرة والغىن

ْنِصف .. قالَ .وَكُرَم فَ ُهَو َكِرميٌ ، جاَء على "َفِعيٍل" ََنَْو َطويٍل ََحْاًل على "َشُرَف" فَ ُهَو َشرِيفٌ 
ُ

هذا ِمَن الطُّوِل ِضدُّ : ابُن ِجِنٍِّّ يف امل
َر ُمتَ َعدٍّ  ى(، فهو "فَ َعل" وال َيكوُن "فَ ُعَل"، وأَمما طاَلُه ُمتَ َعدِّايً ، الِقَصِر إذا كان الزِماً َغي ْ  .(xx)ألنم "فَ ُعَل" ال يَ تَ َعدم

وليس يف العربية ، وهذه جرائُِم َيُطْوهُلا القانونُ ، َيُطْولُُه القانونُ هذا فعٌل : ولذا وجَب أن يقولوا، والُكتّاُب هنا يريدون املتعّدي
 "َيطَال".

َر" اللة على معىن أخذ األسري ويَرُِد يف التمعبري احلديث استعمال الفعل "أسم َر العُدوُّ مخسَة مقاتلنيَ : فيقولون، للدم َر ، أسم وأسم
َر" بزنة "فعمَل" ابملعىن الذي أراَدُه الُكتّابألنم ، وال وجَه هلذا االستعمال، اجليُش سعيداً  والوارُد يف اللغة للداللة ، ُه مل يرد الفعل "أسم

)أَسْرتُُه َأْسرًا ِمْن اَبِب : ويف املصباح، (xxi))أَسَرُه أيِسرُُه أْسراً(: ففي احملكم، والُرابعّي "آَسَر"، على ذلك املعىن الفعل الثالثّي "أَسَر"
ُر َواْلُمَؤنمُث(ِسرٌي َواْمَرأٌَة َأِسرٌي أَْيًضا أِلَنم َفِعياًل مبَْعىَن َمْفُعوٍل َما َداَم َجاراًِي َعَلى ااِلْسِم َيْسَتِوي ِفيِه اْلمُ َضَرَب فَ ُهَو أَ  : وأردفَ ، (xxii)ذَكم

)  .(xxiii))َوآَسْرُت الرمُجَل ِمْن اَبِب َأْكَرَم ُلَغٌة يف الثُّاَلِثيِّ
َم ال  ُر" للداللة على معىن أخذ األسريوعلى ما تقدم َر يُ َؤسِّ ، أسَرُه أيِسرُهُ : وإّّنا املستعمل هو، َّيكُن أن نستعمل الفعل "أسم

 وآسَرُه يُ ْؤِسرُُه.
اللة على معىن التمعاون إذ مل ترد صيغة "تفاَعل" من ، وليس كذلك، ويَرُِد يف االستعمال احلديث قوهُلم: آتلَف القوُم، للدم

، ائتلَف القومُ : فأنت تقول، وإّّنا الوارد هو الفعل الالزم من ألفاظ املاّدة اللغوية "ألف" للداللة على معىن الّتعاون، هذه املاّدة
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يئنِي أتليفاً : جاء يف الصحاح، وأتلمَف القومُ  يءُ : ويف احملكم، (xxiv)وائتلَفا(، فتألمفا، )ألمْفُت بني الشم ، أِلَف بعُضُه بعضاً : )وائتلَف الشم
 (xxv)تنظمَم(: وأتلم  فَ ، مجَع بعَضُه إىل بعضٍ : وألمَفهُ 

، تَبطمَر فالٌن على الّنعمةِ : يف َنو قوهلم ويَرُِد يف التعبري احلديث استعمال الفعل "تَبطمَر" للداللة على معىن االستخفاف، 
: ففي الصحاح، وإّّنا الوارد من ذلك الّثالثّي "َبِطَر"، الذي أرادوهومل يرد وزن "تفعمَل" من هذه املاّدة ابملعىن ، ويتَ َبطمُر على الّنعمةِ 

ُة املرَح، األَشرُ : )البَطرُ  : )وبِطَر فالٌن نعمَة للاِ : ويف أساس البالغة، (xxvi)وأبَطَرُه املاُل(، وقد بِطَر ابلكسر يَ بْ طَ رُ ، وهو شدم
ها  تَ  بَ  طم  َر فالٌن على الّنعمة.: وال تُق لْ  ،بِطَر فالٌن الّنعمةَ : لذا قل، (xxvii)فكَف  َرها(، استخفم

وال ، فيستعملون صيغة "انفعَل" من هذه املاّدة، ويرُِد يف االستعمال املعاصر قوهُلم: انصَعَق فالٌن، مبعىن ُأِصيَب ابلّصاعقة
واُب أن تقول، وجَه هلذا االستعمال إذا ُغ  ِشَي عليه ، وُصِعقَ ، )وَصِعَق الرمجلُ : جاء يف األساس، وُصِعَق فالنٌ ، َصِعَق فالنٌ : والصم

ٍة أو صوٍت شديٍد يسَمُعهُ  : َوَصِعقَ ، َماتَ : َصِعَق َصَعًقا ِمْن اَبِب َتِعبَ : )وجاء يف املصباح املنري، (xxviii)وَصِعَق إذا ماَت(، من ه   دم
َعهُ  ْعَقُة اأْلُوىَل ، ُغِشَي َعَلْيِه ِلَصْوٍت مسَِ ْفَخةُ : َوالصم ْتهُ ، َواجْلَْمُع َصَواِعقُ ، النمازَِلُة ِمَن الرمْعدِ : الصماِعَقةُ وَ ، الن م ًئا إالم دَكم ، َواَل ُتِصيُب َشي ْ

 .(xxix)َوَأْحَرقَ ْتُه(
فال ، ألنم ذلك مل يرد يف مصنفات اللغة وأسفار القوم، ولذا ال يستعمل الفعل "انصعق" للداللة على اإلصابة ابلصاعقة

 وُصِعَق فالٌن.، َصِعَق فالنٌ : وإّّنا تقول، فالنٌ انصعَق : جيوز أن تقول
يُء، وتسافَل فالنٌ  فيستعملون صيغة ، للداللة على معىن االَنطاط، ويشيع يف االستعمال املعاصر قوهُلم: تسافَل الشم

وابُ ، ألنم هذا الفعل مل يرد يف مظاّن اللغة ومصّنفات القوم، وليس كذلك، "تفاعل" من هذه املادة ، سَفَل فالنٌ : أن يقال والصم
َل فالنٌ ، وسُفَل فالنٌ ، وَسِفَل فالنٌ  فالُة ابلفتح: ففي الصحاح، واستفَل فالنٌ ، وتسفم ويف ، (xxx)وقد َسُفَل ابلضم(، النم  ذالةُ : )السم

َوَسَفَل يف ُخُلِقِه َوَعَمِلِه َسْفاًل ، فَ ُهَو َساِفلٌ ، َغرْيِهِ َصاَر َأْسَفَل ِمْن : َوَسُفَل ِمْن اَبِب قَ ُرَب ُلَغةٌ ، َسَفَل ُسُفواًل ِمْن اَبِب قَ َعدَ : )املصباح
مِّ ، ِمْن اَبِب قَ َتَل َوَسَفااًل  ْفُل اِبلضم َل ِخاَلُف َجادَ ، َوااِلْسُم السُّ  .(xxxi)ِبَكْسِر اْلَفاِء(، َسِفَلةٌ : َوِمْنُه ِقيَل ِلْْلََراِذلِ ، َوَتَسفم

ومل ترد ، وُيشافيه للاُ ، شافاُه للاُ : يف َنو قوهلم، زنة "فاَعَل" للداللة على معىن البُ ْرءويستعمُل الكتّاُب الفعل "شاََف" على 
ى، واشتَفى، واستشَفى، وأشفى، َشَفى: وإّّنا الوارُد من ذلك، صيغة "فاَعَل" من املاّدة  .وتَشفم

أْذَهَب : شَفى للاُ املريَض ِشفاءً ): األفعال البن القوطيةففي كتاب ، إذا أْذَهَب مرَضهُ ، شَفى للاُ املريَض ِشفاءً : فأنَت تقول
 .(xxxiii))وشَفاُه للاُ من مرضِه شفاًء(: ويف الصحاح، (xxxii)مرَضُه(

ويف ، (xxxiv).. واستشَفى برأيه(.واستشَفى من علمتهِ ، )ُشِفَي مريُضهم: ففي األساس، واشتَفى، استشفى من علمتهِ : وتقول
وهو من ، واشت  ََفى هو، أي شَفى املؤمنني، فلّما هجا كّفاَر قريٍش َشَفى واْشتَ    َفى: حديث حّسان)يف : النهاية يف غريب احلديث

فاء فنقَلُه من شفاء األجسام إىل شفاء القلوب ، افتَعَل منه: واشتفى، شفاُه للُا َيْشفيهِ : يقالُ ، البُ ْرُء من املرض: الشِّ
ُفوس( ْيُت بِِه ِمْن َذِلكَ ، َواْشتَ َفْيُت اِبْلَعُدوِّ ، َعافَاهُ : اَّللمُ اْلَمرِيَض َيْشِفيِه ِمْن اَبِب َرَمى ِشَفاءٌ )َشَفى : املصباحويف ، (xxxv)والن ُّ ، َوَتَشفم

ْنَساُن ِمْن َعُدوِِّه َفَكأَنمُه بَرَِئ ِمْن دَ  اِء فَِإَذا َزاَل مبَا َيطْلُُبُه اإْلِ : وال تقلْ ، شفى للاُ املريضَ : . لذا قلْ (xxxvi)ائِِه(أِلَنم اْلَغَضَب اْلَكاِمَن َكالدم
 شافاه.

ومل ترد هذه الصيغة يف ، تشاََف فالنٌ : فيقولون، ويستعملون حينًا صيغة "تفاعَل" من هذه املادة للداللة على معىن البُ ْرء 
ى ، واشتفى فالنٌ ، ُشِفَي فالنٌ : وإّّنا الوارد من ذلك قوهلم، مظان اللغة ومصنفات القوم للداللة معىن ، واستشفى فالنٌ ، فالنٌ وتشفم

َفى افتَ َعل منه، َشفاُه للا َيْشفيه: يقال: )جاء يف اللسان، التداوي ُفوس، واشت َ ، فنَقله من ِشفاِء اأَلجساِم إىل ِشفاء الُقُلوِب والن ُّ
ْيُت من َغْيظي، واشتَ َفْيُت بكذا فاَء ، عاجَلُوُه بكلِّ ما ُيْشتَ َفى به فَشَفْوا له بكلِّ شيٍء َأي: ويف حديث املْلُدوغِ ، وتَشفم فَوَضَع الشِّ

داواة(
ُ

 .(xxxvii)َمْوِضَع الِعالِج وامل
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عُب، واألّمُة بتضاُمِنها تبلُغ اآلمالَ  فيوردوَن الفعل "تضاَمَن" على "تفاَعل" مبعىن ، ويقوُل بعُض الكتّاب حيناً: تضاَمَن الشم
َد" لُ : ويف ذلك أمرانِ ، "احتم َن"، "َضِمَن": وإّّنا الوارد من ذلك، يرد يف اللغة وزن "تفاعَل" من هذه املاّدة أنمُه مل: األوم ، و"َضمم

َن" يَء وبه: قال صاحُب القاموس، و"َتَضمم يَء ، كَفَلهُ : فهو َضاِمٌن وَضِمنيٌ ، َضمااًن وَضْمناً ، كَعِلمَ ،  )َضِمَن الشم ُتُه الشم ن ْ وَضمم
َنُه عِّن ، َتْضِميناً  َتُه إاّيُه(، فالتَزَمهُ ، َغرمْمُتهُ : فتَضمم ن ْ    .(xxxviii)وما جَعْلَتُه يف ِوعاٍء فقد َضمم

، واالحتواء واالشتمال وااللتزام، وإّّنا وردت فيه معاٍن تدلُّ على الكفالة، أنم هذا الفعل مل يرد مبعىن االحّتاد: واألمُر اآلخر
ى اِبلتمْضِعيفِ ، اْلتَ َزْمُتهُ : فََأاَن َضاِمٌن َوَضِمنيٌ ، )َضِمْنُت اْلَماَل َوِبِه َضَماانً : جاء يف املصباح ُتُه اْلَمالَ : فَ يُ َقالُ ، َويَ تَ َعدم ن ْ أَْلَزْمُتُه : َضمم

هُ  ْيَء َكَذا.إايم ْنُت الشم َنهُ ، َجَعْلُتُه حُمَْتِواًي َعَلْيهِ : .. َوَضمم َن اَّللمُ َأْصاَلَب اْلُفُحوِل النمْسلَ َوِمْنُه ، َأْي فَاْشَتَمَل َعَلْيِه َواْحتَ َوى، فَ َتَضمم ، َضمم
نَ ْتهُ  َن اْلِكَتاُب َكَذا.َأْي َضِمنَ ْتُه َوَحَوْتهُ ، فَ َتَضمم َباتَ ، َوَدلم َعَلْيهِ ، َحَواهُ : .. َوَتَضمم َن اْلَغْيُث الن م ، َوَضِمَن َضَمًنا، َأْخَرَجُه َوأَزَْكاهُ : َوَتَضمم

 .(xxxix)فَ ُهَو َزِمٌن َوْزاًن َوَمْعىًن(، َزَمًنا َزِمنَ : فَ ُهَو َضِمٌن ِمْثلُ 
: يقول، ويرى د.إبراهيم السامرائي أنم جميء "التمضاُمن" مبعىن االحّتاد شيء من املوّلد اجلديد الذي جاءت به لغة العصر

فيقال ، يل احلاضر مبعىن االحّتادوالفعل واملصدر من املواّد اليت تشيُع يف لغة اجل، واملصدر "َتضاُمن"، )ومن هذه املاّدة "َتَضامَن"
وماّدة "َضمن" ، وبعيد ما بني االحّتاد والتمكاُفل، ومعىن التمضاُمن يف الفصيح املأثور الّتكاُفل، إنم األّمَة بتضاُمِنها تبلُغ اآلمالَ : مثالً 

اد ، الكفيل: والضمِمنيُ ، تعِن "كفل"  .(xl)شيء من املولد اجلديد الذي جاءت به لغة العصر(ويبدو يف هذا أنم التمَضاُمَن مبعىن االحتم
 داللـــة الفعل:  -2

" يف ، وواضح أّن "رضخَ مبعىن أذعنَ ، رَضَخ فالٌن لْلمرِ : فهم يقولونَ ، لقد تطّورت دالالت أفعال كثرية يف لغة احملدثني
، مبعىن أنكَرهُ ، شجَب فالٌن القرارَ : وقوهُلم، كَسَرهُ رَضَخ الّنوى أو احلصى أو العظَم رْضخاً إذا  : تقولُ ، أصل االستعمال تعِن "كسَر"

 .واألصُل يف " شجَب " أنُّه يعِن أهلكَ 
حبيث ، وال خيرج عن أقيستها، وَنُن نقبُل الّتطّور إذا كان ال خيالف ضوابط الّلغة، وأْحزنَهُ ، شجَبُه إذا أهلَكهُ : تقوُل العربُ 

يمارُة بعجالهِتا ومن، يضمُن للغة ّنّوها وتطّورها يف آن واحد يمارةُ : األفعال اليت تطّورت دالالهتا قوهُلم ملن داَسْتُه السم ، دهَسْتُه السم
 .« َدْهس»هو ، واشتقاق مصدر له، إىل مفعول به واحد مع نصب هذا املفعول «  دَهسَ  »بتعّدي الفعل 

احلوادث يف دواوين الّشرطة ودواوين  ودخال يف سجاّلت، وقد مّرت عشرات الّسنني على هذا الفعل الغريب ومصدره
وس صلة، واستُ ْعِمال يف القصص واآلاثر، وذاعا يف صحف األخبار، احملاكم ْعِس وال ابلدم ما ليس هلما ابلدم ألّن الفعل ، مع أَّنم

، وال عالقة ملعناُه مبا يُريُدُه الكتّابُ ، مل يرْد يف اللغة هبذا املعىن«  َدهسَ  »الفعُل  و، وهو الزم ال متعدّ ، إّّنا ُيستعمُل لّلون«  دهسَ »
َهاسُ : َدِهَس املكاُن َدَهسًا وأدَهسَ  ): ففي كتاب األفعال البن القوطية ال  ، (xli)( وهو الرمملُ ، كثُ َر فيه الدم ْهسُة بضّم الدم والدُّ

ْفرة واحلُْمرِة من أمساء األلوان فُنِقَل إىل ، َدَهَسِت السيّارُة الطفلَ : الكتّابُ )يقوُل : وقاَل األستاذ صالح الدين الزعبالويّ ، كالصُّ
أو ، داَسْتُه الّسيّارةُ : لذا قل .(xlii)وال عالقَة ملعناه مبا يُريُدُه الكتّاب(، و"دهَس" مل يرْد يف اللغة هبذا املعىن، مبعىن داَسْتهُ ، املشَفى
  .دهَسْتهُ : وال تقل، دعَسْتهُ 

ال يكادوَن يُعّّبوَن عن هذا املعىن إاّل مبثل هذا ، وهو خطأ شائع، إذا ترَكُه ونَزَل عنه ومن ذلك قوهُلم: تنازَل فالٌن عن حّقه،
ألنّنا لو عدان إىل كتب اللغة لتبنّي لنا ، وال وجه له، وحتّول عنه، إذا اعتَزَلهُ ، تنازَل امللُك عن العرش: وكثرياً ما يقوُل املؤّلفونَ ، القول

إذا انزَل كلٌّ منهما اآلخَر يف حرب ، تنازَل اخلصمانِ : فأنت تقولُ ، يد الّنزول عن أمر والّرجوع عنهأن ليس يف معاين "تناَزَل" ما يف
)وانَزَلُه يف : ويف املصباح، (xliii)وتنازُلوا(، )وانزَلُه يف احلربِ : جاء يف األساس، والتّناُزُل ال يكوُن إاّل من شخصني فأكثر، أو َنوه

 .(xliv)نزَل كلُّ واحٍد منهما يف مقابلة اآلخر(: وتناَزال، احلرِب منازلًة ونِزاالً 
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ِه جلارهِ : )يقولونَ : قال حممد العدانينّ ، واستنادًا إىل ذلك منع بعُض النّقاد العبارة املذكورة  وابُ ، تنازَل فالٌن عن حقِّ : والصم
هِ   .نزَل له عن حقِّ

تنازَل : أّما قوُلك: )واتبَعُه على ذلك صالح الزعبالوّي يف قولهِ ، (xlv)اعتزَل العرَش(: صوابُهُ ، أّما تنازَل عن العرش فخطأٌ 
هِ   .(xlvi)فال وجَه له البّتة(، وتنازَل عن كّبايئهِ ، وتنازَل عن عرشهِ ، وتنازَل عّما َّيلكُ ، فالٌن عن حقِّ

يء: يقوُل بعُض الكتّابو  ألنم ، خطٌأ شائع وهذا، " حبرف اجلّر "على"، ويعّدون الفعل "تعارفتعارَف النّاُس على الشم
: ومنه قولُُه تعاىل، (xlvii)عرَف بعُضهم بعضاً(: )وتعارُفوا: جاء يف التاج، على ما هو املشهور، الفعل "تعاَرَف" من أفعال املشاركة

 شاركة. وأنمُه من أفعال امل، فثبت بذلك أنم الفعل الزم، أي ليعرَف بعُضكم بعضاً ، (xlviii))وجَعْلناُكم ُشُعوابً وقبائَل لتعاَرُفوا(
يءَ  ويقدر عليه ، )أمما اليوم فيما يتعاَرُفها النّاسُ : قال اجلوهريّ ، " إذا عَرفُوهولكن جاء يف كالم الفصحاء "تعاَرفوا الشم

ى الفعل مباشرة إىل املفعول به، (xlix)األطباُء فاألوقّيُة عندهم وزُن عشرة دراهم(  .فقد عدم
وكان ، ويكون متعّداًي بنفسِه إذا جاء لغي   ر معىن املشاركة، جاء مبعىن املشاركة ونرى أّن الفعل "تعارَف" يكون الزمًا إذا 

هذه عاداٌت : والصواب أن يقال، ألنُّه خطأ شائع، وال وجَه هلذا القول، هذه عاداٌت ُمتعاَرٌف عليها: ويقولون، مبعىن "عرف"
 .(l)الضيافُة متعارفًة يف القرى( )وصارت: يعضد ذلك ما جاء يف مفردات الراغب من قوله، ُمَتعاَرفةٌ 

يف حني أّن االستعمال ، وأرادوا به "سأَل فالٌن عن األمر"، تساَءل فالٌن عن األمر ورد يف كالم بعض الكتاب قوهُلم:وقد 
ؤالوهو يفيد االشرتاك يف ، ألّن الفعل "تساَءل" من أف  عال املشاركة، تساَءل القوُم عن املوضوع: الوارد يف اللغة هو فيقتضي ، السُّ

تساَءل : وال جيوز أن تقول، وتساَءُلوا إذا سأل بعُضهم بعضاً ، أي سأَل أحدمها اآلخر، تساَءال: تقولُ ، أن يكون بني اثنني فأكثر
 .(li)أي سأَل بعُضهم بعضاً(: تساءلوا: )جاء يف الصحاح، فالٌن عن األمر

: فتساَءْلتُ : ويقولونَ : )قال الناقُد أسعد داغر، "َتساءل" لغري املشاركةفأنكروا ورود الفعل ، واستند إىل ذلك بعُض النّقاد 
، فيقتضي أن يكون بني اثنني فأكثر، وهو يفيد االشرتاك يف السؤال، فيستعملوَن التمساؤَل للمفرد، كيَف يستطيُع أن يفعَل هذا

  .(liii)واتبعه يف ذلك حممد العدانينّ ، (lii)إذا سأل بعُضهم بعضاً(، وتساءلوا، أي سأل أحدمها اآلخر، تساءال: تقول
بتشديد العني مبعىن " أييت "تفعملَ فهم يروَن أنمُه قد ، إذا اشتاق لقائهِ ، وشاَع يف الكالم قوهُلم: تعطمَش فالٌن إىل لقاِء أخيه 

ى" أو افتعلَ " " ك  يقارُب "فَعلَ  ، ولكن ليس هذا قياساً ، ""اشتْقُتُه وتشومقْ ُتهُ  ، و"، وتشومْقُت إليهاشتْقُت إليهِ " ك  ،  مَشى ومتشم
: لقائهِ وإىل  ،فهو َعِطشٌ ، قلم ماؤه: وَعِطَش املكانُ  ،)وَعِطَش َعَطشاً : قال ابن القطاع، و"تعطمَش" مبعىن آخر، ف  "عِطَش" مبعىن

ويف اتج ، (lv)تكلمَف العَطَش(: وتَ َعطمشَ ): ففي القاموس، تكلمَف العَطش: وذكر أصحاب املعجم أّن "تعطمَش" معناه، (liv)اشتْقُت(
: وتَ َعطمشَ ، وعاِطشٌ فهو عِطٌش ، كفرَِح يعَطُش عَطشاً ،  وعِطَش الرمجلُ ، معروف، خالُف الّرِيّ : حمرمكةً ، الَعَطشُ : )العروس للزمبيديّ 
ألّن معىن " ، تعطمْشُت إىل رؤيتهِ : وال تُقلْ ، وعاِطشٌ وأان عِطٌش إىل لقائِه ، َعِطْشُت إىل ُرؤيِة فالن: ولذا قلْ  (lvi)تكلمَف العَطَش(

 .(lvii)تعطمَش" تكلمَف العَطشَ 
ُ يف الصُّحف العربية ، وأطاَل النمظرَ ، وأتّنم ، يريدوَن به ترومى، متعمَن فالٌن يف األمرِ : وجنُد كتّاَب الّرواية والقّصة يقولونَ ، ونقرأ

ففي النهاية يف غريب احلديث البن ، ومل يرد مبعىن "أطاَل النمظَر"، عليه" مبعىن "تصاغر وتذلمَل"جاء يف اللغة "متعمَن ، وليس كذلك
تصاغَر وتذلمَل : ومَتَعمنَ : )ويف التاج، (lviii)أمَعَن حبّقي إذا أذعَن واعرَتَف(: أي تصاغَر وتذلمَل انقيادًا من قوهِلم، )مَتَعمنَ : األثري

)أّما متعمَن فلم يثبت وروُدُه يف شيء : قال اليازجيّ ، متعمَن فالٌن يف األمِر" ذلك النقاد فمنعوا قول القائل "واستند إىل ، (lix)انقياداً(
م بَ نَ ْوُه على، من كالم العرب لَ : وكأَّنم )ف    "متعمَن" على ذلك ال َُّيتُّ إىل ما : وقال آخر، (lx)وما أشبه ذلك(، وتفرمسَ ، وتدب مرَ ، أتمم

 .(lxi)من قريب أو بعيد(، اُب من معىن الرتّوي والتقّصي بسببعناُه الكتّ 
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، وال يطابُقهُ ، و يقصدوَن أنم العمل ال يساير القانون، العمُل ال يتماَشى مع القانون وشاع يف العربّية املعاصرة قوهُلم: هذا
: َنو، وال يكون فاعُلُه إاّل مثىن أو مجعاً ، بعُضهم بعضاً ماَشى : ف    "متاَشى" تعِن، واحلقيقُة أنم معىن "متاَشى" يدلُّ على املشاركة

: )ومتاَشْوا: جاء يف التاج، مَشى بعُضهم إىل بعض: وقد يكون معىن "متاَشى"، للداللة على املشاركة، أو متاَشوا، متاَشى فالن وفالن
هذا العمُل ال : الكتاب أن يقولوا يف ذلكولذا كان على ، . فصيغة "تفاَعل" تدّل على املشاركة(lxii)مَشى بعُضهم إىل بعض(

 .(lxiii)وال يسايرُهُ ، وال جياريه، وال يتابُعهُ ، وال يشايُعهُ ، يطابُق القانونَ 
ُر" ًر يُؤجِّ َر فالٌن داَرهُ : متعّدايً للداللة على معىن اإلكراء يف َنو قوهلم ويرُد يف التعبري احلديث استعمال الفعل "أجم ومعىن ، أجم

اَر من سعيد: َنو قوهلماالكرتاء يف  َر خالٌد الدم وإّّنا ورد ، ومل يرد استعمال هذا الفعل متعّداًي للداللة على املعاين املذكورة، أجم
يف َنو ، والفعل املزيد ابهلمزة "آَجَر" متعّدايً ، أَجَر فالٌن داَرهُ : يف َنو قوهلم، للداللة على معىن اإلكراء الفعل الثالثي "أَجَر" متعّدايً 

اَر من سعيد: يف َنو قوهلم، ويستعمل الفعل "استأَجَر" للداللة على معىن االكرتاء، آجَر فالٌن داَرهُ : قوهلم جاء ، استأجَر خالٌد الدم
واسم ، وهذا الفعل "آَجَر" هنا على وزن "أفَعَل" بداللة املصدر "إجيار"، (lxiv)فهو ُمْؤَجٌر(، )وآَجْرُت مملوكي إجياراً : يف كتاب العني

.. وأَجَر .وآَجَرهُ ، وأيِجرُُه أْجراً ، وقد أَجَرُه للُا أيُجرُهُ ، واجلمُع ُأُجورٌ ، اجلزاُء على العملِ : )األْجرُ : ويف احملكم، املفعول "ُمْؤَجر"
، َوِمْن اَبِب َضَرَب ُلَغُة َبِِن َكْعبٍ ، َأَجَرُه اَّللمُ َأْجًرا ِمْن اَبِب قَ َتلَ : )ويف املصباح، (lxv)ومؤاجرًة(، وآجَرُه إجياراً ، اململوَك أيُجرُُه أْجراً 

اَر َواْلَعْبَد اِبللَُّغاِت الثماَلثِ ، إَذا أاََثبَهُ ، َوآَجَرُه اِبْلَمدِّ ُلَغٌة اَثلِثَةٌ  اَر َعَلى: قَاَل الزمخَمَْشِريُّ ، َوَأَجْرُت الدم فََأاَن ، أَفْ َعْلتُ : َوآَجْرت الدم
 .(lxvii)صار أجريي(: فأَجَرين، )واستأَجْرتُُه وأَجْرتُهُ : ويف القاموس، (lxvi)ُمَؤِجٌر(

َر أتجرياً : وقد خلت كتب اللغة من الفعل ا تقول، ابملعىن املذكور، أجم َر فالٌن الّطنيَ : وإّنم لذا ، فجَعَلُه آجرّاً ، إذا طبَخهُ ، أجم
ارَ : قلْ  ارَ ، أَجْرُت الدم ْرهُتا أتجرياً.: وال تُقلْ ، وآَجْرُت الدم   أجم

َع" َع زيٌد حاجاتِِه من : يف َنو قوهلم، متعداًي للداللة على أخذ البضاعة ويرد يف التعبري املعاصر استعمال الفعل "تبضم تبضم
وق، الّسوق ُع حاجاتِه من السُّ ، وليس متعّدايً ، ألنم مظاّن التوثيق اللغوّي أقّرت استعمال هذا الفعل الزماً ، وال وجَه له، ويتَ َبضم

يءُ : ففي احملكم، على غري املعىن املرادللداللة  َع الشم يءُ : ويف اللسان، (lxviii)ساَل(: )وتبضم َع الشم جبهُتُه : يقالُ ، سالَ : )وتبضم
عُ ، تَبَضعُ  عُ : وأردف، (lxix)أي تسيُل عرقاً(، وتتَبضم َع الَعَرُق مثل: ويف التاج، (lxx)وَيسيُل ُمتَ َقطّعاً(، يتَفتمُح ابلعَرق: )يتَبضم  )وتَبضم

َع" (، أي سالَ ، "تَ َبصم  .(lxxi)وابملعجمِة أصحُّ
َع" متعّداًي بنفسه ، للداللة على أخذ البضاعة، فأنت ترى أنمنا مل نقف يف مظاّن التوثيق اللغوّي على استعمال الفعل "تَبضم

لذا يستعمل الفعل ، (lxxii)أَخَذ(: منه)وابْ  تَ َضَع : ففي احملكم، ويبدو أنم الفعل املطلوب للتعبري عن املعىن املراد هو "ابتَضَع"
 ويَ   ْب     تَ   ِض ُع حاجاتِه من الّسوق.، ابتضَع أبوَك حاجاتِه من الّسوق: فيقال، "ابتضَع" متعّدايً بنفسه للداللة على أخذ البضاعة

اتجَر : يف َنو قوهلم، كةويرد يف التعبري املعاصر استعمال الفعل "اتَجَر" الزمًا للداللة على معىن التجارة من دون املشار 
واّّتَر سعيٌد ، َّتََر أَحُد يف القماشِ : والّصواُب أن تقول، ومل تذكْرُه كتب اللغة، إذ مل يرد به مساع، وال وجه لذلك، أَحُد يف القماش

ابراُه يف : َرهُ )اتجَ : ففي األساس، ألنم وزن "فاَعَل" من هذا الفعل ورد متعّداًي للداللة على غري هذا املعىن، يف القماش
ليدلم على معىن التمجارة من دون ، واملراد يف هذا التعبري الذي اعتاده الُكتماب هو الفعل الالزم "ّتر" أو "اّّتر"، (lxxiii)الّتجارة(

َر يَ تمِجرُ ، )َّتََر يَ ْتُجُر َّتْرًا وِّتارةً : جاء يف الصحاح، مشاركة : ويف املصباح، (lxxiv)واجلمُع َّتٌْر(، فهو اتِجرٌ ، وهو اف تعلَ ، وكذلك اّتم
   .(lxxv) َوُّتماٌر ِبَضمِّ التماِء()َّتََر َّتًْرا ِمْن اَبِب قَ َتَل َواّتمََر َوااِلْسُم التَِّجاَرُة َوُهَو اَتِجٌر َواجْلَْمُع َّتٌْر ِمْثُل َصاِحٍب َوَصْحبٍ 

يستعملون صيغة "تفاعَل" من اجلهر للداللة على معىن ف، ويشيع يف االستعمال املعاصر قوهُلم: ّتاَه  َر فالٌن ابلقولِ 
ال تُ ْبِصُر يف : ونعجٌة َجْهراء، )وَكْبٌش أْجَهرُ : ففي احملكم، والوارد يف كالم العرب استعمال "َّتَاهَر" يف غري هذا املعىن، اإلعالن
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مِس( َتَجاِه  رُ : وجاء فيه أيضاً ، (lxxvi)الشم
ُ

الذي : )واألْجَهُر من الّرجال: وجاء يف لسان العرب، (lxxvii)الذي يُرِيَك أنمُه أجَهُر(: )وامل
مسِ  َتَجاِه  رُ : )وفيه، (lxxviii)َجِهَر َج َه  راً(، ال يُ ْبِصُر يف الشم

ُ
 .(lxxix)الذي يُرِيَك أنمُه أجَهُر(: وامل

تجاِهُر اسم فاِعل من الفعل "َّتاهَر" 
ُ

مسِ ، يدلُّ على األْجهرِ ، فامل رتبُط الفعل املزيد "ّتاهَر" وي، وهو من ال يُ ْبِصُر يف الشم
اّل على عدم البصر يف الّشمس اّل على اإلعالن، وليس ابلفعل اجملّرد "ابلفعل اجملّرد "َجِهَر" الدم )وَجِهَرت : ففي القاموس، َجَهَر" الدم

مِس(: كفرِحَ ،  العنيُ  : وال تقلْ ، مبعىن اإلعالن، وَجْهَوَر ابلقولِ ، وجاهَر ابلقولِ ، َجَهَر فالٌن ابلقولِ : . لذا قلْ (lxxx)مل تُ ْبِصْر يف الشم
مس.، ّتاهَر ابلقول  ألنم الفعل "ّتاهَر" له داللة أخرى هي عدم البصر يف الشم

 : تعّدي الفعل ولزومــه -3
يكوُن متعّدايً وقد ، واحملدثوَن يُ َعّدونَهُ ، فقد يكون الفعل الزماً ، هذه ظاهرٌة أخرى من ظواهر تطّور الفعل يف العربّية املعاصرة

فمن أمثلة الفعل الالزم الذي يُعّديه ، وهم يعّدونَه حبرف اجلر، ويقد يكون متعّداًي بنفسه، وهم يعدونه إىل واحد، إىل مفعولني
  .لعَب فالٌن ابلكرةِ : والّصوابُ ، لِعَب فالٌن الكرةَ : قوهُلم، احملدثونَ 

: وقوهُلم، تداولوا األمرَ : والّصوابُ ، تداَوُلوا يف األمر: احملدثوَن الزمًا قوهُلمومن األمثلة على الفعل املتعّدي الذي يستعمُلُه 
ومن أمثلة الفعل املتعّدي إىل مفعولني الذي جيعُلُه احملدثوَن متعداًي إىل ، اعتاد خالٌد الّسفرَ : والّصوابُ ، اعتاَد خالٌد على الّسفر

َدين سعيٌد ابلكتابِ : قوهُلم، مفعول واحد وابُ و ، زوم َدين سعيٌد الكتابَ : الصم كلمَفِن : والّصوابُ ، كلمَفِن فالٌن ابلعمل: وقوهُلم، زوم
، أعطيُت الكتاَب خلالدٍ : وقوهُلم، خومَلِن فالٌن تسّلَم الكتابِ : والّصوابُ ، خومَلِن فالٌن بتسّلم الكتاب: وقوهُلم، فالٌن العملَ 

وابُ   .أعطيُت خالداً الكتابَ : والصم
هادِة، وأان ومن ذلك حاَز » ، ف  وهو من األخطاء الّشائعة، حائٌِز على شهاداٍت عاليةٍ  قوُل الكتّاُب: حاَز فالٌن على الشم

يءَ  هُ «  الشم هادةَ : تقولُ ، وهو يتعّدى بنفسه، « على»ب   «  حازَ »وموضع اخلطأ يف كالمهم هو تعدية ، مبعىن َضمم ، حاَز فالٌن الشم
هادةِ : لكنك ال تقول،  ُحْزُت العقاَر واملاَل واإلرثَ : كما تقولُ ،  عاليةً وأان حائٌِز شهاداٍت  قال د.مصطفى ، حاَز فالٌن على الشم

يءَ : )ُقلْ : جواد ى بنفسه إىل مفعول به(، حاَز عليه: وال تقلْ ، حاَز فالٌن الشم واستند يف ذلك إىل ما ، (lxxxi)فالفعل "حاز" يتعدم
: ويف املصباح، (lxxxii)فقد حاَزُه َحْوزًا وِحيازًة(، وكلُّ َمْن ضمم إىل نفسِه شيئاً ، اجلمعُ : )احَلْوزُ : ففي الصحاح، جاء يف كتب اللغة

ْيَء َأُحوزُُه َحْوًزا َوِحَياَزةً  ًئا فَ َقْد َحاَزهُ ، َضَمْمُتُه َومَجَْعُتهُ : )ُحْزُت الشم ًزا ِمْن اَببِ ، وَُكلُّ َمْن َضمم إىَل نَ ْفِسِه َشي ْ ، "َساَر" ُلَغٌة ِفيهِ  َوَحاَزُه َحي ْ
ِبَل اِبللَُّغتَ نْيِ ُسْقتَها ِبرِْفٍق( هادةَ : لذا قل .(lxxxiii)َوُحْزُت اإْلِ  حاَز عليها. : وال تقل، حاَز الشم

عُب برئيِس اجلمهوريّة، يريدونَ  وابُ ، أذهَبُه وأفناه: بذلك ويقولون: أطاَح الشم عُب رئيَس اجلمهوريّة: والصم ألنم ، أطاَح الشم
يَء إذا أهلَكهُ : تقولُ ، ال ابلباء، يتعّدى بنفسهِ ، فعل مزيد ابهلمزة«  أطاحَ » يُء طَْيَحاً  ): ففي اللسان، أطاَح فالٌن الشم : وطاَح الشم

عُب برئيِس اجلمهوريّة: فال وجَه لقول الكتّاب، (lxxxiv)( وَأطاَحُه هو أَفناُه وأَذهَبهُ ، َفِِنَ وذهبَ  «  حَ أطا »ألّن الفعل ، أطاَح الشم
عُب برئيِس اجلمهوريّة: )ويقولونَ : قال العدانينّ ، يتعّدى بنفسه  وابُ ، أطاَح الشم  .(lxxxv)أفناه وأذهَبُه(: أطاَحهُ : والصم

فيعّدون الفعل املزيد ابهلمزة إىل ، وأغدَق للُا على بلِدان العزيز اخلريَ ، أغدَق للُا عليه النعمةَ : ويشيع يف كالم الكتّاب قوهلم
َ لنا أّن "، وليس كذلك ألنّنا لو ُعدان إىل معاجم اللغة، بهاملفعول  ، أغدَق املطُر إذا كثُر: تقولُ ،  " فعل الزم غري متعّد  أغدقَ  لتبنيم

َغُزَرْت : واْغَدْوَدَقتْ ، فهي َغِدقة، وَغِدَقِت العني َغَدقاً ، َأْخَصَبتْ : وَأْغدَقتْ ، )وَغِدَقِت اأَلرض َغَدقاً : جاء يف لسان العرب
وَأْغَدَق املطُر يُ ْغِدق  َأي َغُزَرتْ ، ابلكسر، وَغِدَقْت عني املاء، كثري: ومطر ُمْغَدْودقٌ ، غزير: وماٌء ُمْغَدْوِدٌق وَغْيداقٌ ، وعُذبت

أو ، لنّ َعمَ أسبَغ للُا عليه ا: َّيكن تصحيحه بقولك، خطأ شائع " فقول الكتّاب "أغدَق عليه النَِّعمَ . (lxxxvi)فهو ُمْغِدق(، ِإْغداقاً 
 .أو أجزهَلا، أفاَض عليه النّ َعمَ 
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، وهذا خطأ شائع، بتعدية الفعل حبرف اجلرّ ، وابَشْرُت يف العمل، ابَشَر فالٌن بعملهِ : قوهُلم وكثُ َر يف كالم املعاصرين
: جاء يف القاموس احمليط، بنفسه وإّّنا يتعّدى، ألنم الفعل "ابشَر" هبذا املعىن ال يتعّدى حبرف اجلر، ابَشَر فالٌن عمَلهُ : وصوابُهُ 

قال ، ابَشْرُت ابلعمل: فمنعوا قول القائل، واستند إىل ذلك النٌ ّقاد احملدثونَ  .(lxxxvii)جامَعها(: واملرأةَ ، ولَِيُه بنفسهِ : )وابشَر األمرَ 
وابُ ، أو يف العمل، ابَشَر فالٌن ابلعمل: ويقولون): األستاذ حممد العدانينّ  واتب    عه يف ، (lxxxviii)أي ولَِيُه بنفسه(، ابشَر العملَ : والصم

خطأ ، أو ابشْرُت يف العملِ ، ابشْرُت ابلعمل: فقوُلكَ  .(lxxxix)واألستاذ صالح ال     دين الزعبالويّ ، ذلك األستاذ كم    ال إبراهيم
 .ابشْرُت العملَ : صوابُهُ ، شائع

أو املعّلُم ، أو راقَب فالٌن على الطاّلب، املعّلموَن على طاّلهبميراقُب : يشيُع يف اجلامعات واملدارس أاّيم االختبارات قوهُلمو 
راقبُة على الّطالب عمٌل إنساينّ ، أو راقْبُت عليِه يف ماّدة كذا، يراِقُب على ماّدتهِ 

ُ
فيعّدون الفعل "راقَب" حبرف اجلر "على" ، وامل

واملعّلُم ، وراقَب فالٌن الّطالبَ ، يُراِقُب املعّلموَن طالهَبم: والّصوابُ ، ألّن هذا الفعل يتعّدى بنفسه ال حبرف اجلر، وليس كذلك
ُتُه يف مادة كذا، يُراقُب ماّدتَهُ   .(xc)وُمراقبُة الّطالب يف االختبار عمٌل إنسايّن ، وراقَ ب ْ

فعل يف معىن الطّلب وحيَسبون أّن ال، ما يزاُل التحّري مستمرًّا عن اجملرمني: وخُيِطُئ الكتماب يف استعمال " حترمى " فيقولون
يُخ إبراهيم اليازجيّ ، وليس األمر كذلك، والبحث والتقّصي عامة وكذلك ، أي حبَث ونقبَ ، حترمى عن األمر: )ويقولونَ : قال الشم

يءَ : تقول، طلب األحرى: وإّّنا حترمى مبعىن، يعّدونه ب    "عن" ْدتُهُ ، حترمْيُت الشم وأان أحترمى هبذا األمر ، وخَصْصُتُه ابلطملب، أي تعمم
اها(، أي أقصُدها، مرضاَتكَ  ، "حترمْيُت هذا األمَر": فإذا قلت، أي طلب األوىل واألحقّ ، فالتحّري هو طلب األحرى .(xci)وأتوخم

َتهُ  ي ْ ى بنفسه، وتعّمدت التماَسُه ألنّه األحرى، فمعناه أّنك توخم  .والفعل يتعدم
، " فعل ال يتعّدى بنفسه، ألّن "ترأمسَ وهذا خطأ، ترأمَس الوزيُر الّلجانَ : املعاصرة قوهُلم ومن أمثلة استعمال الفعل يف العربية

رَ : َنو، ورأمُسوُه على أنفِسهم، وتَرأمَس عليهم): قال الزخمشريّ ، بل يتعدى ابحلرف ُروه(، أتمم رأَس الوزيُر : فأنت تقولُ ، (xcii)وأمم
 ترأمَس عليه".مثل "وجاء "ارأتَس عليه" ، (xciii)ورأَس فالٌن القوَم يَ ْرَأُس(: )صاحب الصحاحألّن "رأَس" جاء متعدايً كقول ، اللجانَ 

 .ترأمَس الوزيُر اللجان: وال تقول، ترأمَس الوزيُر على اللجان: وعلى هذا تقول
يءِ : ومن ذلك قوهُلم وجيري الكتّاُب على هذا ، البّتةوال وجه له ، وهو خطٌأ شائع، أو تعرمْفُت على فالن، تعرمْفُت على الشم

يَء" أو "تعرمْفُت فالانً"، اخلطأ كما جيري عليه كثرٌي من النّقاد ألّن الفعل "تعرمَف" يتعّدى بنفسه يف هذا ، وصوابُُه "تعرمْفُت الشم
ْ    ُتهُ : تعرمْفُت زيدًا كما تقول: تقولُ ، وال يتعّدى ب  حرف اجلّر "على"، املوضع : و"تعرمفَُه" معناه، (xciv)وأتمم ْلُتهُ ، وتدبم  ْرتُهُ ، ْب   ُتهُ وترق م ، تومسم

وتعرمْفُت ، تعرمْفُت زيداً : لذا ُقلْ ، (xcv)أي تطلمَلْبُت حىّت عَرْفُت(، ما عنَدكَ  تعرمْفتُ و : )جاء يف التاج، تطلمَب معرفَتُه حىت عرَفهُ 
يءَ  يءِ : وال تقل، الشم  .تعرمْفُت على فالنأو ، تعرمْفُت على الشم

 : استعماُل الفعل مع حروف اجلر -4
اسُتعِمَل الفعُل يف العربّية املعاصرة يف غري مواضعه الصحيحة يف أحيان كثرية، فمن ذلك قوهُلم: أثّ َر احلزُن على فالن، 

من العلم، وقوهُلم: انبَثَق عن الّصراع الّسياسّي والّصواُب: أثّ َر احلزُن يف فالن، وقوهُلم: تضلمَع فالٌن يف العلم، والّصواُب: تضلمَع فالٌن 
واُب: انبَثَق من الّصراع الّسياسّي عدٌد من األحزاب.  عدٌد من األحزاب، والصم

ألّن الوارد يف ، وليس كذلك، « عن »  فُيعّدوَن الفعل ب حرف اجلرّ ، هذا األمُر يِنمُّ عن كذا: ويشيع يف كالم الكتّاب قوهُلم
َتهُ : )ومنه قوهُلم: ففي الّصحاح، « عن »ال ب  ، يف هذا املعىن«  على »  دية الفعل ب اللغة يؤيّد تع أي ما يَِنمُّ عليه من ، أسكَت للُا انمم

قال النماقُد أسعد ، ينمُّ حديُث الرمجِل عن علِمِه وذكائِهِ : وال تقلْ ، ينمُّ حديُث الرمجِل على علِمِه وذكائِهِ : لذا قلْ ، (xcvi)حركتِه(
نَ  مم  ْت على املسِك : كقوهلم،  وهو يتعدى ب  "على"، فيعدون الفعل "منم" ب   "عن"، وعمُلُه هذا يَِنمُّ عن سوء نيمتهِ : )وقوهُلم: داغر

 .(xcvii)رائحُتُه(
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ألنم الوارد ، وليس كذلك، بتعدية الفعل "تضلمَع" حبرف اجلر "يف"، تضلمَع فالٌن يف العلمِ : قوهُلم ويشيع يف العربية املعاصرة
 .(xcviii)وكأنمُه مْل أضالَعُه(، امتْل منه: )وتضلمَع من الطمعامِ : جاء يف املصباح املنري، يف اللغة يؤّكد تعدية الفعل حبرف اجلّر "من"

الٌن متضّلٌع يف ف: )ويقولونَ : فنرى األستاذ حممد العدانين يقول، تضلمَع فالٌن يف العلمِ : واستند إىل ذلك النّ ّقاد فأنكروا قول القائل
، كاَن يتَضّلُع من زمزم: ومنه، امتَْل ِشبعاً أو رايًّ : ألّن الفعل "تضّلَع " معناه، فالٌن متَضّلٌع من اللغة العربّية: والّصوابُ ، اللغة العربّية

 .(xcix)وهو ال يتعّدى إاّل حبرف اجلر "من"(
كما يتعّدى ،  ألّن الفعل "اقتبَس" يتعّدى بنفسه، منه هذا التمعبري اقتَبسَ : والّصوابُ ، اقتبَس فالٌن عنه هذا الّتعبري: ويقولون

: ففي الصحاح، اقتَبْسُت منه انراً : وتقولُ ، (c)قاَل تعاىل "اْنظُُرْوان نقتبْس ِمْن نورِكم"، وال يتعّدى ابحلرف "عن"، حبرف اجلّر "من"
: وال تقول، اقتَبَس فالٌن منه هذا التمعبري: فأنت تقول، (ci)ستَفْدتُُه(أي ا، واقتَبْسُت منه علمًا أيضاً ، )وكذلَك اقتَبْسُت منه انراً 

 اقتَبَس عنه هذا التمعبري.
وابُ ، استنَد سعيٌد على قوِل صاحبهِ : يقول املعاصرونَ و  يتعّدى " ، ألنم الفعل "استَندَ استنَد سعيٌد إىل قوِل صاحبهِ : والصم

َندُ : ففي املصباح، "حبرف اجلر "إىل ْيء ُسُنوًدا ِمْن اَبِب "قَ َعَد"، َما اْستَ َنْدَت إلَْيِه ِمْن َحاِئٍط َوَغرْيِهِ : ِبَفْتَحتَ نْيِ  )السم ، َوَسَنْدُت إىَل الشم
ى اِبهْلَْمَزِة فَ يُ َقالُ ، َواْستَ َنْدُت إلَْيِه مبَْعىًن ، َوَسِنْدُت َأْسَنُد ِمْن اَبِب "َتِعَب" ُلَغةٌ  ْيءِ َأْسَنْدتُُه إىَل : َويُ َعدم : َوَما ُيْستَ َنُد إلَْيهِ ، َفَسَنَد ُهوَ ، الشم

َها، ِمْسَنٌد ِبَكْسِر اْلِميمِ   . (cii)َرفَ ْعُتُه إلَْيِه ِبذِْكِر اَنِقِلِه(: َوَأْسَنْدُت احْلَِديَث إىَل قَائِِلِه اِبأْلَِلفِ ، َمَساِندُ : َواجلَْْمعُ ، َوُمْسَنٌد ِبَضمِّ
قال األستاذ صالح ، استنَد عليه: وال صّحَة لقول الكتّاب، واستنَد" تتعّدى ب   "إىل"، وأسندَ ، فأنَت ترى أنم "سندَ 

ى ب   "إىل"، وتساندَ ، واستندَ ، )وقد رأْيُت أنم "سندَ : الزعبالوي ، لكنمهم يقولون حيناً ، والكتّاُب يعرفون ذلك غالباً ، وأسنَد" تتعدم
وحقيقُة األمر أنم "سند" وما اشُتقم منه إّّنا يتعّدى ب    "إىل" يف هذا املعىن يف الوضع فيعّدون الفعل ب    "على" ، استنْدُت على فالن

،  يتعّدى ب  " إىل" كّله،  وقصْدُت إليهِ ، واستسَلْمُت إليهِ ، وأخلْدُت إليه، وسَكْنُت واطمأنَ ْنُت إليهِ ، ركْنُت إليه: وهكذا تقولُ ، واجملاز
والفارُق بني "استَنْدُت إليِه" و"اعَتَمْدُت عليِه" أّن يف ، واتمَكْأُت عليه، وارتَكْزُت عليهِ ، ُت عليهوعوملْ ، اعتَمْدُت عليه: كما تقولُ 

ناً(  .(ciii)االعتماد اسِتناداً ومتكُّ

َم أنم الفعل يف العربية املعاصرة قد تطومر يف مسارين ل صحيح مقبول، يستبني ممّا تقدم أقيسة ألنُّه جاء على وفق ، املسار األوم
وأوضحنا مواطن ، وقد تناولنا ذلك ابلتفصيل، ألنُّه خرج عن ضوابط اللغة ونظامها، واملسار اآلخر غري مقبول، اللغة وقواعدها

 وأشران إىل وجوب رّد األقالم واأللسنة إىل الصحيح الفصيح من كالم العرب.، ونّبهنا على مواضع اخلطأ فيه، الفساد فيه
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 م.2002األفعال البن القطاع، حتقيق إبراهيم مشس الدين، دار الكتب العلمية، بريوت، 
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 اهلوامش
 

                                                             
i) :17( األفعال البن القطاع. 

ii) :76( فصول في اللغة والنقد. 

iii) :313( نفسه. 

iv).)( التاج )شغل 

v).)( المصباح المنير )أكل 

vi) :87( قل وال تقل. 

vii) :108( التوبة. 

viii).)( القاموس المحيط: )جذر 
ix).)( نفسه )رسب 

x).)( المصباح المنير )رسب 

xi) :17( دفع الهجنة. 

xii) :570( ينظر: معجم أخطاء الكتاب. 

xiii).)( أساس البالغة: )مزج 

xiv) :9( دفع الهجنة. 

xv) ).)القاموس المحيط )دهش 

xvi).)( تاج العروس )دهش 

xvii) :23( لغة الجرائد. 

xviii))  :92معجم األخطاء الشائعة. 

xix))  :199معجم أخطاء الكتاب: ينظر. 

xx).)( نفسه: )طول 
xxi))  :8/357المحكم. 

xxii)) .)المصباح المنير: )أسر 

xxiii)) .)نفسه: )أسر 

xxiv)) .)الصحاح: )ألف 

xxv))  :12/67المحكم. 

xxvi)) .)الصحاح: )بطر 

xxvii)) .)أساس البالغة: )بطر 

xxviii)) .)أساس البالغة: )صعق 

xxix)) .)المصباح المنير: )صعق
 

xxx)) .)الصحاح: )سفل 

xxxi)) .)المصباح المنير: )سفل 

xxxii))  :102األفعال. 

xxxiii)) .)الصحاح: )شفي 

xxxiv)) .)أساس البالغة: )شفي 

xxxv))  :2/488النهاية. 

xxxvi)) .)المصباح المنير: )شفي 

xxxvii)) .)اللسان: )شفي 

xxxviii)) .)القاموس المحيط: )ضمن 

xxxix)) .)المصباح المنير: )ضمن 

xl))  :248العربية تاريخ وتطور. 

xli) :149( األفعال. 

xlii) :198( معجم أخطاء الكتاب. 

xliii).)( أساس البالغة: )نزل 

xliv).)( المصباح المنير: )نزل 

xlv))  :245معجم األخطاء الشائعة.
 

xlvi))  :603معجم أخطاء الكتاب. 

xlvii)) .)تاج العروس: )عرف 

xlviii))  :13الحجرات. 

xlix)) .)الصحاح: )وقى 

l))  :513المفردات. 

li)) .)الصحاح: )سأل 

lii))  :111تذكرة الكاتب. 

liii))  :115ينظر: معجم األخطاء الشائعة. 

liv))  :348األفعال. 

lv)) .)القاموس المحيط: )عطش 

lvi)) .)تاج العروس: )عطش 

lvii))  :405ينظر: معجم أخطاء الكتاب. 
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lviii))  :4/344النهاية في غريب الحديث واألثر. 

lix)) .)التاج: )معن 

lx))  :19لغة الجرائد. 

lxi))  :578معجم أخطاء الكتاب. 

lxii)) .)التاج: )مشي 

lxiii))  :575ينظر: معجم أخطاء الكتاب. 

lxiv))  :6/173العين. 

lxv))  :7/337المحكم. 

lxvi)) .)المصباح المنير: )أجر 

lxvii)) .)القاموس المحيط: )أجر 

lxviii))  :1/259المحكم. 

lxix)) .)اللسان: )بضع 

lxx)) .)نفسه: )بضع 

lxxi)) .)التاج: )بضع 

lxxii))  :1/259المحكم. 

lxxiii)) .)أساس البالغة: )تجر 

lxxiv)) .)الصحاح: )تجر 

lxxv)) .)المصباح: المنير )تجر 

lxxvi))  :4/117المحكم. 

lxxvii))  :4/117نفسه. 

lxxviii)) .)اللسان: )جهر 

lxxix)) .)نفسه: )جهر 

lxxx))  :جهر(.القاموس المحيط( 

lxxxi))  :107قل وال تقل. 

lxxxii)) .)الصحاح: )حوز 

lxxxiii)) .)المصباح المنير: )حوز 

lxxxiv)) .)اللسان: )طيح 

lxxxv))  :416معجم األغالط اللغوية المعاصرة. 

lxxxvi)) .)اللسان: )غدق 

lxxxvii)) .)القاموس المحيط : )بشر 

lxxxviii))  :38معجم األخطاء الشائعة. 

lxxxix))  :52الكتاب: ، ومعجم أخطاء 27ينظر: أغالط الكتاب. 

xc))  :189ينظر: األخطاء الشائعة في استعماالت حروف الجر. 

xci))  :94لغة الجرائد. 

xcii)) .)أساس البالغة: )رأس 

xciii)) .)الصحاح: )رأس 

xciv))  :397ينظر: معجم أخطاء الكتاب. 

xcv)) .)تاج العروس: )عرف 

xcvi)) .)الصحاح: )نمم 

xcvii))  :139تذكرة الكاتب. 

xcviii))  :ضلع(.المصباح المنير( 

xcix))  :151معجم األخطاء الشائعة. 

c))  :13الحديد. 

ci)) .)الصحاح: )قبس 

cii)) .)المصباح المنير: )سند 

ciii))  :288-287معجم أخطاء الكتاب. 


