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 اهبالذ  

 من

 ة الحديثةديم في العربي  حو الق  اد الن  و  م  

 م الس امرائي د. إبراِهي                                                      

 المقدمة

بسةعة مةا جةد  فية  مةن المول ةدا   "عربيتنا الحديثةة"تميز المعجم الحديث في 
نك لتجد من ذلةك طائفةة كبيةر  التي يدخل كثير منها في باب المصطلحا  الفنية. إ

ن هةةذا الجديةةد  يوفةة فةةي كةةل علةةم مةةن العلةةوم الحديثةةة  كةةل فةةن مةةن فنةةون الحيةةا . واد
يؤلةةم معجمةةا  فةةي كةةل بةةاب مةةن ابةةواب العلةةم الحةةديث. وهةةد يكةةون الجديةةد فةةي هةةذ  

وهةذا الجديةد العربية شيئا  آخر نقم علي  كةل يةوم فةي الصةحم والمجةل  والكتةب. 
وشةةيئا  آخةةر اد ي إليةة  التوسةة  والن ةةر  مجةةازا و وتشةةبيها   ينةةدرف فةةي وجةةو  القةةول

ا  العصةر. ضةالةذ  اهت "التطةور"الجديةد. إن جملةة ذلةك ينةدرف فةي بةاب مةا نةدعو  بةة 
 وهذا شيء ال بد من  في كل لغة حديثة.

ومةةن هنةةا كةةان لزامةةا  علينةةا ان نةةدخل جمةةاد هةةذا فةةي شةةيء نةةدعو  "المعجةةم 
ن  وثيق الصلة بالمعجم القديم  إال ان  جديد فةي إن هذا المعجم  على كو  الحديث".

لةةك ان مةةواد  تختلةةم داللةةة واسةةتعماال  عةةن ن ائرهةةا واصةةولها القديمةةة. ذكةةل شةةيء  
وان  ال تجد في المعجم الحديث طائفة كبير  من الكلم القديم الذ  ذهب  هيمت  في 

المعةارم  عصرنا  فأصبح ماد  تاريخية نواجهها في النصوص القديمة  وفي ابةواب
 القديمة.

ومةةن هةةذا الةةذ  زال فةةي عربيتنةةا الحديثةةة شةةيء كثيةةر مةةن مةةواد النحةةو. وهةةد 
 نكتةةبرايةة  ان اعةةرذ لهةةذا الزائةةل الةةذ  ال نعرفةة  فةةي لغتنةةا الجديةةد   وال يةةرد فيمةةا 
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وما نقول. وانا ادرف هذا الذ  سأعرذ ل  في هذا الموجز من الصةناعة المعجميةة 
وهد افرغ  ما لد   مةن مةواد اودعتهةا حشةدا  مةن   ( 1) بحسب ترتيب حروم المعجم

 ا .ز الجزا

حاجتنةةا إلةةى نحةةو جديةةد فةةي العربيةةة ي قةةد م إلةةى ان إن عملةةي هةةذا يةةدف  إلةةى 
الشةةدا  المتعلمةةين فةةي المةةرحلتين الدراسةةيتين  االبتدائيةةة والثانويةةة ضةةرورية وهةةو بعيةةد 

 .عن تلك المواد التي ال يراها الدارسون في العربية الحديثة

هسةام وهذا يعني ان النحةو كمةا ورثنةا  يكةون حاجةة الدارسةين للعربيةة فةي اأ
 الخاصة في كليا  اآلداب وغيرها.

 باب الهمزة

 الهمز  لنداء القريب حقيقية او تصو را   نحو هول امرئ القيس:   –1 

هةةةةةةةةةةةل  بعةةةةةةةةةةةذ  هةةةةةةةةةةةذا التةةةةةةةةةةةدل ِل   افةةةةةةةةةةةاِطم  م 
 

ن كن ِ   ي جملِ مي فأ  ر  ص   هد ازمع ِ  واد

هد تستعمل هذ  في عصةرنا فتةرد فةي شةعر الملتةزمين بالقافيةة والةوزن  اهول: 
اعر في فن  هذا محكةوم بصةنعت . وهةد يةرد منهةا شةيء  علةى سةبيل النةدر   فةي شوال

شعر اصحاب الشعر الجديد. ولكن استطي  ان اهط  ان المترسلين نثةرا  فةي المقالةة 
   الهمةز  فةي بةاب النةداء إال  والقصة والرواية ونحو ذلك ال يجنحون إلى استعمال هذ

 ابتغاء التفاصح لدي نفر منهم. 
 التسوية:همزة  –2

وهةةي الهمةةز  الداخلةةة علةةى جملةةة يصةةح وهةةود المصةةدر موهعهةةا  وتكةةون بعةةد 
 "سواء" او "ما ابالي" او " لي  شعر " او "ما ادر " نحو هول  تعالى: 

                                                 

 ( اثب   الكلمة بحسب الحرم اأول غير نا ر إلى اصلها. (1
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ت ه م  ام  ل م  ت ن ِذر ه   ل ي ِهم  اانذ ر   سور  البقر   6( م  )س و آٌء ع 

 ويلي هذ  الهمز  كلمة "ام" المعادلة. 

 وهول الشاعر:

 ر ومةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ادر  ولسةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   إخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةال اد
 

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنو ام نسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاء   اهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوٌم آل  ِحص 
 

" فةي مةن هةذ  األفةا   ثةم تليهةا كلمةة "اماهول: وتسقط هذ  الهمز  بعد شةيء 
 العربية المعاصر   يقال: سواء حضر   ام لم تحضر.

مقةد ر  موجةود   كمةا فةي  لفصةيحة القديمةة  ولكنهةاز  فةي انعم  هد تسةقط الهمة
اآليةة السةابقة  فقةةد هرئة  ب سةةقاط الهمةز   وهةةي مقةدر  لةةدي اهةل اللغةةة  وسةقوط هةةذا 

كسةقوطها فةي العربيةة الحديثةة  ذلةك ان المعةربين يسةقطونها  ولةيس علةى نيةة لةيس 
 التقدير.    

 األلف: 

 فيفة  كما في هول  تعالى: واريد بها المبدلة ِمن  نون التوكيد الخ -1

 ) اِغِرين  ل ي ك ونا  ِمن  الص   سور  يوسم.  11)و 

 في الشعر القديم  كقول احدهم:  وهذ  ترد كثيرا  

ب ن هةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاك والميتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  ال ت ق ر   واد
 

 ( 1) وال تعبةةةةةد الشةةةةةيطان  واللةةةةة  فاعبةةةةةدا

  

."  والتقدير: "فاعبد ن 
                                                 

 )ط. دار الكتاب العربي(. 171( مغني اللبيب ص (1
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اد فةةي "بةةين" كقولةةك: ب ي نةةا كنةة   األةم عوضةةا  مةةن المضةةام إليةة   وهةةي التةةي تةةز  2-
 اسير لمحت ك من بعيد.

ال نعةةرم هةةذ  األةةم فةةي العربيةةة المعاصةةر   والمعربةةون يسةةتعملون  اهةةول:
 "بينما" وهم يصلون إلى ما يريدون. 

 األم الزائد  في المنادي المستغاث او المتعج ب من  او المندوب  نحو:  -1

 يةةةةةةةةةةةةةةةةةا يزيةةةةةةةةةةةةةةةةةدا آلِمةةةةةةةةةةةةةةةةةلو نيةةةةةةةةةةةةةةةةةل  ِعةةةةةةةةةةةةةةةةةز  
 

 ( 1) بعةةةةةةةةةةةةةةةد فاهةةةةةةةةةةةةةةةةو وهةةةةةةةةةةةةةةةوانِ  وِغنةةةةةةةةةةةةةةةى  
 

 وهال جرير: 

ل ةةةةةةة   امةةةةةةةرا  ع يمةةةةةةةا  فاصةةةةةةةطب ر   ل ةةةةةةة    مِّ  ح 
  

ةةةةةرا  ( 1) وه مةةةةة   فيةةةةة  بةةةةةأمر اللةةةةةِ  يةةةةةا ع م 
 

 وهد يرد هذا بعد "وا" في الندبة نحو هول المتنبي:

ةةةةةةةةةةةةةةِبمٌ  ةةةةةةةةةةةةةةن هلب ةةةةةةةةةةةةةة  ش   واحةةةةةةةةةةةةةةر  ه ل بةةةةةةةةةةةةةةا   مم 
  

ةةةةةةةق م   مةةةةةةةن بجسةةةةةةةمي وحةةةةةةةالي عنةةةةةةةد  س   و 
 

.  وليس هذا خاصا  بالشعر فقد  يقال: يا عجبا لك 

االسةتغاثة والندبةة هةد  اهول: وال نعرم هذا في العربية الحديثة  بل إن باب
ن المعةةربين يعربةةون عةةن االسةةتغاثة ومةةا ينةةدرف فةةي الندبةةة  اوشةةك جملةةة   ان يةةزول. واد

 القوالب". عهم وتفجعهم واسفهم في غير هذ  "بأساليبهم في هرون توج

                                                 

 .171( مغني اللبيب ص (1
 .  171( مغني الل بيب ص (1



 -11- 

 آمين: 

ي علةةى الفةةتح  بمعنةةى اسةةتجب   وفاعلةة  ضةةمير هةةالوا: اسةةم فعةةل امةةر مبنةة
 مستتر وجوبا  تقدير  ان . 

اهول إن بناء "فاعيل" لم يرد  ولكني وال اريد ان اعرذ لما ورد من لغا  
 ( 1) في العربية  ومن هنا فهو دخيل فيها من لغا  سامية  وهو كةذلك فةي العبرانيةة

 هذا على وج  الخصوص بعد تلو  سور  الفاتحة. يرد 

 وفي شواهد النحو هول الشاعر:

ةةةةةةةةةةةةةةةةل ب ن ي حب هةةةةةةةةةةةةةةةةا ابةةةةةةةةةةةةةةةةدا    يةةةةةةةةةةةةةةةةا ربِّ ال ت س 
 

  ( 6) ويةةةةةةةةرحم اللةةةةةةةة  عبةةةةةةةةدا  هةةةةةةةةال آمينةةةةةةةةا
 

اهول: وبقي "آمين" فةي عصةرنا مقصةورا  علةى هولة  بعةد تمةام تةلو  "الفاتحةة" 
 وربما تجاوز هذا الموطن في الكلم الدارف. 

د اوشةك ان يةزول  بةل زال اهول: والكثير مما اصطلح علي  اسماء اأفعال هة
 بعض  ونسي  وسنري في استقرائنا لمواد هذا المعجم شيئا  من ذلك. 

 
 آه:

ة " مبنةي علةى الكسةر  وهةي لغةة فةي  هالوا: اسةم فعةل مضةارد بمعنةى "اتوج 
ن فيقال: آ و.   "او  " وهد تنو 

                                                 

 وناصيم. ( وهد ورد من هذا "هابيل"  والبناء معروم في اللغة السريانية  فمن اعلم النصاري بابيل وهابيل  (1
 .116( شذور الذهب ص (6
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 " وجملةةة اخةةري مةةن كلمةةا  هةةي فةةي حقيقةةة اأمةةر اصةةوا  يطلقهةةا اهةةول "آ
عراب عن حال عاطفية خاصة من الم وخةوم ودهشةة ونحةو ذلةك  وهةد لِ لاإلنسان 

 معاني فعلية وادرجوها في باب "اسم الفعل". وض  لها النحا  

وهةةةذ  نةةةادر  الحضةةةور فةةةي العربيةةةة المعاصةةةر   وهةةةد يةةةأتي شةةةيء منهةةةا فةةةي 
 معرذ القصص. 

 ياء(.معربة بالحروم )الواو واألم والترد و ن فتعرب بالحركا   اب: ترد بحرفي

 اهول: وهذ  معروفة في العربية الحديثة إال ما كان منها بلغة القصر 

 كقولهم:

 إن  اباهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا وابةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا اباهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا 
 

 ( 7) هةةةةةةةةد ب ل غةةةةةةةةا فةةةةةةةةةي المجةةةةةةةةد غايتاهةةةةةةةةةا
 

 ف نها لغة هديمة لم يبق شيء منها في عربيتنا الحديثة. 
 َأْبَتع: 

 ير المؤكةةد مةن الفةا  التوكيةةد المعنةو   ومؤنثهةةا بتعةاء  وال تضةام إلةةى ضةم
" في التوكيد التي تسبق الفا  التوكيد وهي: ابت    وابص     وتجيء لتقوية معنى "كل 

ةعون ابت عةون  وجةاء   واكت ة   واجم    نقةول: جةاء القةوم  كل هةم اجمعةون اكتعةون ابص 
عاء ب ت عاء. عاء  كت عاء بص  م   القبيلة كل ه ا ج 

قديمةة  والكثيةر منة  لفة  "اجمة " اهول: وهذا من النادر الغريةب فةي العربيةة ال
م ع ون" كما في هول  تعالى: "ف د  الملئكة  ك ل ه م  اج   سور  الحجر.  13س ج 

                                                 

 .13( مغني اللبيب ص (7
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شيء من هذا في العربية الحديثة إال التوكيد بلف  "اجمة  وجمعةاء".  ولم يبق
 فقد يرد على وج  من القلة والندور. 

 أبَصع: 

 ن ر: ابت  . ا
 ابنم: 

عةراب ت هةر علةى المةيم ويتبعة  الحةرم الةذ  ن" وحركةة اإلِ هالوا: لغة فةي "ابة
" جر ا  ن  برفعا  و"اهبل   فتقول: "ابن م"   . (3)ما " نصبا   و"ابِنمو

 فةةي جملةةة اأسةةماء التةةي همزتهةةا همةةز  وصةةل نحةةو: "ابةةنٌ  اهةةول: و"ابةةن م" ت ةةِرد  
 ...". واسٌم واس  

فةةي القسةةم: ولكثةةر   وهةةد ورد فةةي هةةذ  اأسةةماء "ايمةةن" فةةي هةةولهم: "ايمةةن اللةة "
مةةة   تردادهةةةا تحولةةة  إلةةةى "ايةةةم اللةةة " وحةةةذف  النةةةون. وكةةةأني اري ان إدراف "ايمةةةن" 

هةولهم "ايمةن   فةياأسماء التي همزتها همز  وصل غير صحيح  وذلك أن "ايمةن" 
اللةةة " فةةةي القسةةةم هةةةو جمةةة  "يمةةةين" ن ير"اشةةةهر" جمةةة  "شةةةهر"  وال يمكةةةن ان تكةةةون 

ن" لذ  ارج ح  ان الكلمةة "ابةن م" صةار  تقةال: "ابةن م  همزتها على هذا همز  وصل. وا
ح م فتكون "ايمن".   وكتبوا التنوين نونا   و"ابن م ن" هذ  هد ت ص 

وهةي ممةا زال مةن االسةتعمال فةي عربيتنةا اهول: إن "ابن م" بالميم كلمة نةادر   
ة يمنية غالكلم القديمة من لالحديثة. وهي في تاريخها القديم تشير إلى ما انتقل من 

" فةةي او مةةن لغةةة سةةامية اخةةري كاأكديةةة  وفةةي هةةذ  اللغةةا  يكةةون مةةا نةةدعو  "تنوينةةا  
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يةر غولم يشعر العرب القدماء من  ( 3) العربية "تمييما " ا  إلحاق ميم في آخر الكلم
 اليمنيين ان هذ  الميم تقابل نون التنوين  بل عد وها من بنية االسم.

 أِجدََّك: 

 فعل  المحذوم منصوب  وهالوا: معنا  ا بِجد  منك.  هالوا مصدر نائب عن

اهول: وهذا من الكلم القديم الذ  ال نعرف  في عربيتنا المعاصةر   وهةد يتعةذر 
 وجود  في شعر الشعراء اصحاب القافية والوزن. 

 :أْجَدل

وهةةةد راي فيهةةةا بعضةةةهم القةةةو   هةةةالوا: هةةةو الصةةةقر  وهةةةي كلمةةةة ليسةةة  صةةةفة 
"افعل" وما فيها ممةا يتخي ةل انة  صةفة  فقةالوا: ن ةر  إلةى فمنعها من الصرم لوزن 

د ل  واكثر النحا  يصرفونها لتعذر وجود الصفة.  اج 

ئةي فيهةا معنةى "الت خي ةل" ولةذلك جةاء فيهةا  ومثل هذا "اخيل" اسةم طةائر  فقةد ر 
 الصرم والمن . 

ا اهول: وهذا كلة  مةن المةواد النحويةة التةي زالة  فةي العربيةة الحديثةة  بةل ربمة
 كان هليل من اهل العلم اللغو  يعرم هذا.

 َأْجَمع: 

 ن ر: "ا ب ت  ". ا
 ُأحاد: 

                                                 

زياد  الميم كلمة "فم"  وهي في العربية "فو" ن ير "ابو"  ولكن المةيم لحقتهةا فةي لغةة يمنيةة في ا ( اهول: ومثل هذ (3
 وغيرها  ولم يعرم المعربون هذ  الميم  وجمعها اللغويون على "افمام" وهي "افوا ". 
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هةةةالوا: لفةةة  صةةةيد مةةةن العةةةدد علةةةى وزن "ف عةةةال" وهةةةو ممنةةةود مةةةن الصةةةرم  
معدول عةن واحةد واحةد  نحةو: جةاء القةوم ا حةاد. والكلمةة فةي االسةتعمال تةأتي صةفة 

 ماس..   ث ناء وث لث  ور باد  وخ  او حاال  او خبرا   وكذلك ما صيد على بنائ  نحو: 

 اهول: وليس شيء من هذا في العربية الفصيحة المعاصر . 

 َأْخ: 

ةة " وفاعلةة  ضةةمير  هةةالوا: اسةةم فعةةل مضةةارد مبنةةي علةةى السةةكون بمعنةةى "اتوج 
 ير  "انا". دمستتر تق

فةي "آ " مةا يصةح ان اهول: وهذا مما ادرج  النحا  في هةذا البةاب  وهةد هلة  
 . ايضا  يكون هنا 

ة عاميةة نهةا تحولة  إلةى كلمةال يعرم في العربيةة الحديثةة  بةل إوالكلمة مما 
 خ" م  المد . دراجة  وهي في العامية "آ

 َأٌخ:

وهةةةي تسةةةتعمل علةةةى لغةةةة القصةةةر ن يةةةر اب  ولكةةةن هةةةذا هليةةةل  والكثيةةةر فيهةةةا 
 اإلعراب بالواو والياء  من اأسماء الخمسة. 

ال لغةةةة مةةةن الزمهةةةا األةةةم  إة الحديثةةةة  اهةةول: وهةةةذا كلةةة  معةةةروم فةةةي العربيةةة
 وهي لغة عربية يمنية. ان ر "اب".

 اخَلْوَلَق: 

هةةةةالوا: فعةةةةل مةةةةاذو مبنةةةةي علةةةةى الفةةةةتح مةةةةن افعةةةةال الرجةةةةاء  جامةةةةد لةةةةزم بنةةةةاء 
  الماضي  يدل  على رجاء وهود الخبةر  يعمةل عمةل " كةان" الناهصةة  غيةر ان خبةر 

 بة  نحو: اخلولق المطر ان ينزل.فعلها مضارد مقترن بة "ان" الناصجملة فعلية 
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اهول: وهذا من الكلم الذ  ال نضبط  في نص هديم  ولكننا نجد  في المثةال 
 النحو  المصنود. 

 حال غير مستعمل في العربية الحديثة.  ةوهو على اي  
 أخَوَل أْخَوَل:

" بمعنةةةةى  ةةةةر  ةةةد  ع ش  هةةةالوا: حةةةةال مركبةةةة مبنيةةةةة علةةةةى فةةةتح الجةةةةزءين تركيةةةةب "اح 
هي ل   ا  متفرِّهين  واحدا  بعد آخر. "متفرِّ ل  اخو   ن" نحو: تساهطوا اخو 

 الكلم النحو  الذ  زال من االستعمال.  من اهول: وهذا
 ْخَيل:أَ 

د ل".  ان ر: "اج 

 إْذما: 

 هالوا: حرم شرط جازم لفعلين مضارعين غالبا   ومن  الشاهد النحو :

ن ةةةةةةةةةةك  إذمةةةةةةةةةةا تةةةةةةةةةةأ ِ   مةةةةةةةةةةا انةةةةةةةةةة  آمةةةةةةةةةةر واد
  

ةةةةةةةن إي ةةةةةةة ا   تةةةةةةةأم ر  آتيةةةةةةةابةةةةةةة  ت لةةةةةةةِم م 
 (1 ) 

 

 اهول: ولم اهم على شاهد غير هذا جاء  في  "إذما".  

 و"إذما" هذ  مما زال من مواد النحو في العربية الحديثة. 

 إَذن: 
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إنهةةةا ناصةةةبة علةةةى ان تكةةةون فةةةي صةةةدر الكةةةلم  والفعةةةل بعةةةدها مسةةةتقبل  وان هةةةالوا: 
كان هسما  نصةب  الفعةل تتصل ب  وال ينفصل بينهما فاصل  ولكن الفاصل هذا إذا 

 ايضا .

بة    ولةم يةرد شةاهد لةة"إذ ن" هةذ  الناصةبة بهةذ  الشةروط  فةي نةص يعت ةد  اهول: 
 آية  او بي  شعر هديم  وهم يمثلون لها بكلم مصنود. 

 اهول: وهذا كل  مما ال نعرف  في لغتنا العربية المعاصر . 
 َأَرى: 

 فعل ماذ ينصب ثلثة مفاعيل ...

  وللفعل احكام:

ةةةة إذا تقةةةدم احةةةد المفعةةةولين الثةةةاني او     بطةةةال العمةةةل لف ةةةا  ومعنةةةىإلغةةةاء  وهةةةو اإلِ -1
الثالةةث  او االثنةةان معةةا  علةةى الفعةةل  نحةةو: العلةةم اري زيةةٌد عمةةرا  مفيةةد  او العلةةم 

 مفيد اري زيد عمرا . 

ةدار  فةي الكةةلم  ةةةةةةة مةةان ل ف ةا  ومعنةى لالتعليةق  وهةو إبطةال -1 العتةراذ مالة  الص 
بينهما وبين معموليهةا الثةاني والثالةث  فيبطةل كونهمةا مفعةولين  ويصةبحان مبتةدا 

 مفعولي "اري".  وخبرا  سد ا مسد  

هي الم االبتةداء  الم جةواب القسةم  االسةتفهام سةواء اكةان  -والموان  معروفة
... ومثةل  بالحرم ام االسم  ال النافية  إن  النافية  لعةل   لةو الشةرطية  كةم الخبريةة

 اري" في نصبها المفاعيل الثلثة جملة افعال هي: اعل م  وانب أ ونب أ وحد ث وغيرها."

لغاء والتعليق يعرذ لألفعال التي تنصب مفعةولين اصةلهما مبتةدا وخبةر واإلِ 
ِلم  ود ر ي وخال وغيرها.   نحو: ع 
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لغاء والتعليق مما ال نجد  في العربية المعاصر   وهما إن وجةدا اهول: إن اإلِ 
 فذاك أن الكاتب او الشاعر ي ت ق ي ل  سبيل اأهدمين. 

 اسُتهِتر: 

 تى على صيغة المجهول  والمرفود بعد  فاعل. اهالوا فعل ماذ 

وهذا الفعل كثير في العربية الحديثةة  ولكنة  بصةيغة المعلةوم "اسةت ه ت ر" اهول: 
 ." رف   مثل " است خ 

 ن: إضو

سةالم مثةل: سةنون وارضةون وعةال مون جم  "اضا " مم ا الحق بجم  المذكر ال
 ومئون ووابلون وغيرها. 

ن مةا الحةق بجمة  المةذكر  اهول: وال نعرم فةي العربيةة المعاصةر  "إضةون" واد
وعةةالمين  ينالسةةالم مةةن هةةذ  المةةواد اكثةةر  ال وجةةود لةة  فةةي العربيةةة المعاصةةر  عةةدا سةةن

 تعمل نادرا . والفا  العقود نحو: عشرين إلى تسعين  وربما كان "اهلون" من المس

 : ُأف  

ر" والفاعل ضمير مستتر تقدير  "انا" اسم  ج   فعل مضارد بمعنى "ات ض 

 سراء. سور  اإلِ  11" هال تعالى: "فل تق ل  لهما ا م   

اهةةةول: إن معنةةةى التضةةةج ر معنةةةى إنسةةةاني   ولكةةةن المعةةةربين ال يعربةةةون عنةةة  
 باستعمال هذ  الماد   بل يذهبون إلى شيء آخر. 

 به: أفِعْل 

صيغة تعجب  فعل ماذ جاء على صيغة اأمر  خال من الضمير  جامد 
 .. نحو هول  تعالى: غير متصرم والجار بعد  زائد  واالسم فاعل تقديرا  
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 "  سور  مريم.  13"ا سِم   ِبِهم  وا ب ِصر 

 اهول: وهذا مما ال نجد  في العربية المعاصر . 

 أْكَتع: 

 ان ر "ا بت   ". 
 (:التي تدخل على المضارد )الموصولة أل

 وفيها الشاهد النحو : 

 مةةةةةةةةا انةةةةةةةة   بةةةةةةةةالحكم التر ضةةةةةةةةى  حكومتةةةةةةةة   
  

د لِ  وال اأصيل  وال ذ  الرا ِ   (13) والج 

اهول: ودخول هةذا الموصةول الحرفةي علةى الفعةل المضةارد كثيةر فةي اللغةة الدارجةة 
 وليس شيء من  في العربية المعاصر  الفصيحة. 

 
 اأُللى: 

عةاهل  كةان او غيةر عاهةل  مبنةي علةى السةكون   لجم  المةذكراسم موصول 
 هال الشاعر: 

 نحةةةةةةةةةةةةةةةةةةن اأ لةةةةةةةةةةةةةةةةةةى   فةةةةةةةةةةةةةةةةةةاجم  جمةةةةةةةةةةةةةةةةةةو
    

ه هةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم  إلينةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةك  ثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم  و جِّ  (11)ع 
 

                                                 

 .16( شذور الذهب ص (13
 . 611  36( مغني اللبيب ص (11
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اهةةةول: وهةةةذا الموصةةةول مةةةن لةةةوازم العربيةةةة القديمةةةة  ولةةةيس ممةةةا نجةةةد  مسةةةتعمل  فةةةي 
 العربية الحديثة. 

 اأُلالء: 

". وهةةو المةةدود مةةن المقصةةور "اأ   وهةةو موصةةول ايضةةا  لجماعةةة العةةاهلين  لةةى 
 م إشار  واستعمل موصوال   هال كثيٌر: سوهيل في  ايضا : إن  ا

 ابةةةةةةةةةةةةةةةةى  الل ةةةةةةةةةةةةةةةة   للش ةةةةةةةةةةةةةةةةمِّ اأ الِء كةةةةةةةةةةةةةةةةأن هم 
 

 (11)سةةةةةةيوم  اجةةةةةةاد  القةةةةةةين  يومةةةةةةا  ِصةةةةةةقاله ا
 

 اهول: وهذا ايضا  مما ال نجد في العربية الحديثة. 

 ولى: األُ 

 عاهل  وهو اسم جم    كقول الشاعر: ناث للاسم موصول لجماعة اإلِ 

ةةةةةةةةةةا اأ ولةةةةةةةةةةى يسةةةةةةةةةةك ن  غةةةةةةةةةةور  ِتهامةةةةةةةةةةةو   فأم 
 

ةةةةةةةما ةةةةةةةل  اهص   (11)فكةةةةةةةل فتةةةةةةةا و تتةةةةةةةرك الِحج 
 

 اهول: وهذا موصول آخر ال نعرف  في عربية العصر. 
 َأال: 

: بفتح الهمز  مخففة    حرم في عد  معانو

 حرم استفتاح وتنبي .  -1

                                                 

 .  111( شذور الذهب ص (11
 .1/111بيب لغني ال  وم1/11( شرح األفية البن عقيل  (11
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 حرم عرذ )وهو طلب برفق(.  -1

 وهو طلب بحث وشد (. حرم تخصيص ) -1

نكار.  -1  حرم توبيخ واد

 حرم استفهام عن النفي.  -1

 حرم ت م ن  بمعنى اتمنى.  -6

اهةول: ولةةم يبةةق مةةن هةةذا كلةة  إال انصةرام "اال" إلةةى الع ةةر ذ كقولنةةا: اال تةةأتي معنةةا  
 لى التوبيخ المستفاد من المعنى كقولنا: اال تستحي. إوهد تنصرم 

 : َأالَّ 

 م وهي: بفتح الهمز  وتشديد اال

 تتهي أ للسباق.    نحو اال  ذيضحرم تح -1

 ان الناصبة مدغمة في "ال".  -1

اهول: إن الثانيةة معروفةة فةي العربيةة المعاصةر  بخةلم اأولةى التةي زالة  ولةم يبةق 
 شيء منها. 

 اّلذون: 

 ين" وهي هول الراجز: ذاسم موصول جم  "الذ " لغة في "ال

ب حوا الصباحا"  .(11)"نحن الذون ص 

 ِء: ّل ال

   هال الشاعر: وصول لجماعة اإلناث للعاهل وغير اسم م
                                                 

 .  113بيب صل( مغني ال (11
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 فمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا آباؤنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةأم ن  مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنهم
  

ِء هةةةةةةد م ه ةةةةةةدوا الحجةةةةةةورالعلينةةةةةةا الةةةةةة
(11) 

 

ئةي" بمةد  لمةن هةذ  هةو "الِء" هةذ  فةي العربيةة المعاصةر   والةذ  لاهول: لةم تبةق "الة
تةةي" لدود  "المةةلمِ " بالكسةةر  فةةي عةةدم حضةةورها بعكةةس الء" "الةةلالكسةةر . ومثةةل "الةة

 واتي". للااو "
 أْم: 

 ان ر: "الهمز " .
 أمام: 

و    ومن احوالهةا انهةا ت بنةى علةى الضةم إذا اضةيف  وحةذم المضةام إلية  ون ة
 معنا  دون لف   نحو: دخل  الغرفة فجلس   امام . 

 أماَمَك: 

 ". اسم فعل امر بمعنى "تقد م

مبني ةةةة علةةى الضةةم  وال "امامةةك" اسةةةم اهةةول: لةةم يبةةق فةةةي العربيةةة المعاصةةر  "امةةام" ال
يسةةم  مةةن رئيسةة  الفعةةل اأمةةر إال اسةةتعمال الجنةةد فةةي التةةدريب العسةةكر   فالجنةةد  

ومئ تةختصار واالكتفاء بأهةل عبةار  "امام" فيفهم التقد م إلى اأمام  وهذا من باب اال
 إلى القصد. 

 أْن: 

 بفتح الهمز  وسكون النون: وهي خمسة انواد: 
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 ي معروفة وتعمل  اهر  او مقدر . هو الناصبة   -1

وبعد  لو جاء أكرمن  ان واما الزائد  فهي التي بعد القسم نحو: اهسم بالل  
" ""لم ا" الحينية نحو هول  تعالى:  آء  الب ِشير   سور  يوسم.  16ف ل م ا ا ن  ج 

 وهذ  الزائد  هد زال  في االستعمال في عصرنا. 

ل اليقةةين نحةةو: علةةم وراي  ويحةةذم االسةةم بعةةدهما والمخففةةة مةةن الثقيلةةة بعةةد فعةة -1
على ان  ضمير الشأن وجوبا  وخبرهما جملة اسمية او فعليةة تفيةد الةدعاء. ولهةذ  

 احوال اخري كلها مبسوط في كتب النحو. 

 اهول: وهذ  مما زال من مواد النحو القديم في العربية الحديثة. 

 ان يليها فعل اأمر نحو هول  تعالى: لمفسر   بمنزلة "ا " التفسيرية  ويغلب وا -1

" " ن ِ  الف ل ك  ي ن ا إل ي ِ  ا ِن اص   سور  "المؤمنون".  17ف أ و ح 

 وفي هذ  شروط...

 اهول: وهذ  مما زال في العربية الحديثة. 

 إْن: 

 بكسر الهمز  وسكون النون. 

لةة ومن هذ  "نافيةة"  وهةي حةرم لهةا الصةدار  فةل يتقةدمها شةيء  ومةدخولها جم
 اسمية  وتعمل ع م ل "ليس" نحو هولك: إن زيٌد منطلقا . 

اهةةول: وهةةذ  ممةةا زال فةةي العربيةةة المعاصةةر . والمعربةةون ال يتبةةين لهةةم النفةةي إال 
ون  إال   إنِ " نحو هول  تعالى: ""إال   إذا وليتها "  ف ال ك اِفر    .سور  الملك 13ي غ رورو

ليت ها "لم ا" بمعنى "إال   ةاِفٌ "  " نحو هول او و  ل ي هةا ح   1تعةالى: "إن  كةل  نفةسو ل م ةا ع 
 سور  الطارق. 
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 وفي هذا االستعمال الذ  يأتي في  "إال" تدخل ايضةا  علةى الجملةة الفعليةة 
 سور  التوبة.  137الحسنى"  نحو هول  تعالى: "إن  اردنا إال  

" مةةة  وجةةةود "إال" اومةةةن عةةةدم تبةةةين المعةةةربين لمعنةةة ةةةا"ى النفةةةي لةةةة "إن   و "لم 
بعةةدها  تحولةةوا عنهةةا إلةةى اسةةتعمال "مةةا" فقةةالوا: مةةا هةةو إال شةةيء يسةةير  وفةةي هةةذا 
يبطل عملها. وعلى هذا لم يت ضح للمعربين في عصرنا معنى النفي فزال اسةتعمال 

" النافية.   "إن 

ومةن هةةذ  المخففةةة مةن الثقيلةةة  وتةةدخل علةةى الجملةة الفعليةةة فتهمةةل  واكثةةر 
ِبيةةر    ِإال  ادِ تعةةالى: "و   مةةا يكةةون الفعةةل ماضةةيا  نحةةو هولةة  ل ةةى ال ةة ن ك ان ةة   ل ك  ِذين  ه ةةد ي ع 

نحو هول  تعةالى:  (. وهد يأتي الفعل بعدها مضارعا  ناسخا  111 الل  " )سور  البقر :
ن  ن   ن ك  ل   " "واد  سور  الشعراء.  136ِمن  الك اِذبين 

 اعر: وندر ان يكون الفعل غير ناسخ  وهذا ال يقاس علي  نحو هول الش

ةةةةةةةةةةةةةةل    يمين ةةةةةةةةةةةةةةك  إن  ه ت لةةةةةةةةةةةةةة  لمسةةةةةةةةةةةةةةلما    ش 
  

ةةةةةةةةةةدِ   (16)حل ةةةةةةةةةة  عليةةةةةةةةةةك عقوبةةةةةةةةةةة المتعمِّ
 

وهةةد تةةدخل علةةى الجملةةة االسةةمية فتهمةةل  وهةةو اأكثةةر نحةةو: إن  زيةةٌد هةةادٌم  
وهد تعمل كالثقيلة فتلزم اللم المتأخر مةن معموليهةا  وهةي الةلم الفارهةة للفةرق بةين 

 "  ن  فةةةياد النافيةةةة نحةةةو هةةةولهم: إن زيةةةدا  لقةةةادم  و " "إن   نالمخففةةةة مةةةن الثقيلةةةة وبةةةي "إن 
 لزيدا .  الدار

 زال من العربية الحديثة.  داهول: وهذا كل  ه

 وتأتي زائد  للتوكيد بعد "ما" النافية كقول الشاعر:

                                                 

 .  1/131  شرح ابن عقيل 11بيب صل( مغني ال (16



 -11- 

 ن  اتيةةةةةةةةةة   بشةةةةةةةةةةيءو انةةةةةةةةةة   تكره ةةةةةةةةةة   مةةةةةةةةةةا إ
 

طي إلةةةي  يةةةد  ةةةو   (17)إذ ن فةةةل رفعةةة  س 
 

 وبعد "ما" المصدرية  نحو: 

 ن  رايتةةةةةةةةةةةةةة  الفتةةةةةةةةةةةةةةى للخيةةةةةةةةةةةةةةر مةةةةةةةةةةةةةةا إ ور فِّ 
 

 (13)علةةةةةةى السةةةةةةنِّ خيةةةةةةرا  ال يةةةةةةزال ي زيةةةةةةد  
 

 وبعد "ما" الحجازية  نحو:

 بنةةةةةةةةةةةةةي غ دانةةةةةةةةةةةةةة  مةةةةةةةةةةةةةا إن  انةةةةةةةةةةةةةت م  ذ ه بةةةةةةةةةةةةةا  
 

ةةةةةةةز م    (11)وال صةةةةةةريفا   ولكةةةةةةةن  انةةةةةةتم  الخ 

 

 وبعد "ما" الموصولة نحو: 

ةةةةةةةةةةةةةةةةةى المةةةةةةةةةةةةةةةةةرء  مةةةةةةةةةةةةةةةةةا إن  ال يةةةةةةةةةةةةةةةةةةرا   ي ر ج 
 

 (13)وتعةةةةةةةةةةرذ دون ادنةةةةةةةةةةا   الخطةةةةةةةةةةوب  
 

 "اال" االستفتاحية: وبعد 

ةةةةةةةةةةةةةةةر ي ليلةةةةةةةةةةةةةةةي فبةةةةةةةةةةةةةةة     كئيبةةةةةةةةةةةةةةةا اال إن  س 
 

 (11)ا حةةةةةةاذر  ان تنةةةةةةأي الن ةةةةةةوي بغ ضةةةةةةوبا
 

" في هذ  المواض  كلها مما ال يعرذ في لغة المعاصرين.   اهول: وزياد  "إن 
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 م": كما في هول الشاعر: ع  نى "ن  عإن  بم

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةب و ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  العةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةواذل  فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي الص   ب ك 
ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي ٌب هةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلويق     ل ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن  ش 
 

ن نةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي والوم ه ن ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   ِح ي    ل م 
بِةةةةةةةةةةةةةةةةر   فقلةةةةةةةةةةةةةةةة   ِإن ةةةةةةةةةةةةةةةةة     (11)ك وهةةةةةةةةةةةةةةةةد ك 

 

الل  بن الزبير سةأل  رجةل ب وما زل  كما كن   وهيل: إن عبدا : ن ع م علني الشي
اللةة : إن  وراكب هةا. ا  نعةةم  للةة  ناهةة  حملتنةي إليةةك  فقةال عبدفلةم يعطة   فقةةال: لعةن ا

 . (23)ولعن الل  راكبها

 ذا في عربيتنا الحديثة. شيء من ه اهول: ولم يبق

 

 ى: انَبرَ 

من افعال الشرود بمعنى )بدا(  وهذا يعنةي انة  يرفة  االسةم وينصةب الخبةر  
 .  وخبر  جملة فعلية فعلها مضارد نحو: انبري الصبي  يلعب 

لةى هةذا النحةو فقةد اهول: وليس ان يستعمل هذا الفعةل فةي العربيةة الحديثةة ع
فيكةون  معنى الب ةدء والشةرود  عمل   والفعل يتجاوزان نسم : انب ر ي فلن في  يكثر

ر ي.   بمعنى مضى وج 
 أنَشَأ: 

 من افعال الشرود. 
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اهةةول: وكةةأن  هةةذا مةةن المنسةةي فةةي عصةةرنا  وانصةةرم الفعةةل إلةةى معنةةى "اإِلنشةةةاء" 
 بمعنى البناء  ومن هولهم: انشأ مقالة . 

 :  انفكَّ

"  و  زال" بةةة"ما" مثةةل "مةةا مسةةبوها  مةةن افعةةال االسةةتمرار  "مةةا ف تِةةئ".  و "مةةا ب ةةِرح 
 واستعمال هذ  معروم. 

زال"  يقةةال: مةةا زال المطةةر ينةةزل  وامةةا "ال  اهةةول: والكثيةةر منهةةا فةةي االسةةتعمال "مةةا
 زال" ف نها تفيد الدعاء  هال الشاعر:

" "وال زال م نه ل    ر عاِئِك الق ط ر   بج 

 صيحة القديمة. ففي الفشيء يكثر   "ما فتئ" و  واما "ما انفك" و "ما ب ِرح"
 ُأهِتَر: 

 فعل ماذ مبني للمعلوم اتى على بناء المجهول  بمعنى "تعل ق  بالشيء". 

". فةةل يعةةرم فةةي  اهةةول: وهةةذا ن يةةر "اسةةت ه ِتر". وهةةد سةةبق الكةةلم عليةة . وامةةا "ا هتِةةر 
 ."  عربية العصر  وهد است غني بة"است ه ت ر" مبنية للفاعل عن "ا ه ِتر 

 : ِرعَ ُأهْ 

 فعل ماذو لزم صيغة المفعول  بمعنى "اسر د ".

 اهول: والذ  في العربية المعاصر  هو "ه ر د " بالبناء للمعلوم. 
 أهلون: 

ون".جم  "اه    ل" وهو مما الحق بجم  المذكر السالم. ان ر: "اض 
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اهول: ولم يشعر المعربون في عصرنا بالحاجةة إلةى جمة  "اهةل"  وكةأن  المفةرد يسةد  
ن جةةاء فةةي المعجةةم الحاجةةة. ور  بمةةا اسةةتعار جماعةةة "اأهةةالي" مةةن اللغةةة الدراجةةة  واد

" وكأنهةةا تةةومئ إلةةى جمةة  الجمةة . غيةةر انةةك هةةد تلقةةى "اهلةةون" هةةذ  فةةي  القةةديم "اهةةالو
 تفاصحين. كتابة الم

 أو: 

"حت ةةى" وينصةةب الفعةةل بعةةد  بةةة"ان" مضةةمر  وجوبةةا   فةة ن كةةان الفعةةل  و" ابمعنةةى "إال  
ويحصةل دفعةة  واحةد  فهةي التةي بمعنةى "إال" نحةو هةول زيةاد الذ  هبلها مما ينقضي 

 اأعجم: 

ةةةةةةةةةةةةةةةةةز    ه نةةةةةةةةةةةةةةةةةا   هةةةةةةةةةةةةةةةةةومو   وكنةةةةةةةةةةةةةةةةة   إذا غ م 
 

ةةةةةةةةةةةةةةر   كعوب هةةةةةةةةةةةةةةا او تسةةةةةةةةةةةةةةتقيما  (24)ك س 

 

اما إذا كان الفعل مما ينقضي ويحصل شيئا  فشيئأ   فهي التي بمعنى "حت ى" 
 نحو هول الشاعر: 

ن ةةةةةةةةةةى ةةةةةةةةةةِهل ن  الصةةةةةةةةةةعب  او ا درك الم   أست س 
 

 لصةةةةةةةةةةةةةابر  انقةةةةةةةةةةةةةاد   اآلمةةةةةةةةةةةةةال إال  فمةةةةةةةةةةةةةا 
 

" مضمر  وجوبا    " بعد "او". والفعلن "تستقيم" و"ادرك" منصوبان بة"ان 

 اهول: وهذا مما لم يبق شيء من  في العربية المعاصر . 

ُل:   أوَّ
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ةذم المضةام إلية  ون ةِو    اومن احوالهةا انهة ت بن ةى علةى الضةم إذا اضةيف  وح 
 معنا  ال لف    ومن هول الشاعر:

ةةةةةةةةةةةةةةل   نةةةةةةةةةةةةةةي أوج   لعمةةةةةةةةةةةةةةر ك  مةةةةةةةةةةةةةةا ادر  واد
 

ل    (25)علةةةةةةةةةةةةةى ايِّنةةةةةةةةةةةةةا تعةةةةةةةةةةةةةدو المني ةةةةةةةةةةةةةة  او 
 

 اهول: وهد زال بناء "اول" على الضم في العربية المعاصر . 
 أوالت: 

عةةراب حةةق فةةي اإلِ لاسةةم جمةة  ال واحةةد لةة  مةةن لف ةة   والمعنةةى "صةةاحبا "  ت
ةةةلو فةةةأنفِ  بجمةةة  المؤنةةةث السةةةالم  هةةةال م  ن  كةةةن  اوالِ  ح  " تعةةةالى: "واد سةةةور   6قوا علةةةيهن 

 الطلق. 

 هد زال  في لغتنا الحديثة بخلم "اولو" وهو المذكر.  اهول: كأن "اوال " 
 ُأّواه: 

ر.   ج   هالوا: اسم فعل مضارد مبني على السكون بمعنى اتوج   واتض 

اهةةول: وهةةي مةة  الكلمةةا  التةةي عرفةة  فةةي العربيةةة وانصةةرف  إلةةى اأعةةراذ 
 فةةةي النةةةدر  كةةةأن يحتةةةاف إليهةةةا شةةةاعر يتحةةةري الكلةةةم  القةةةديم إال هاالعاطفيةةةة  ولةةةم نجةةةد

 فيستعملها كما هال الشاعر إسماعيل صبر  من شعراء هذا العصر:

ةةةةةةةةةةةةةةةةةر قو اود    بمع مهةةةةةةةةةةةةةةةةةا   او ا   ِمةةةةةةةةةةةةةةةةةن ح 
 

 ولةةةةةةةةةةةم ت ةةةةةةةةةةةز ل  ت ت مش ةةةةةةةةةةةى فةةةةةةةةةةةي بقاياهةةةةةةةةةةةا
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 ة. عربين اخذوا منها الفعل "او   " و"تأو   " وشاعا في العربية الحديثمغير ان ال
 إي: 

ن الياء  حرم جواب بمعنى "ن ع م"  ويقة  فةي الغالةب بعةد و بكسر الهمز  وسك
ةةت ن ِبئون ك  احةةق  االسةةتفهام  وهبةةل القسةةم نحةةو هولةة  ت   ه ةةو هةةل: إ  ورب ةةي إن ةة عةةالى: "وي س 

ق   سور  يونس. وليس منها شةيء فةي الفصةيحة الحديثةة  غيةر انهةا معروفةة  11" لح 
 في األسن الدارجة. 

 :  أيّ 

الموصولة التي تضام إلى المعرفة ويحذم صدر صلتها  وهةي بلفة  واحةد 
"ثةةم   للمةةذكر والمؤنةةث  مفةةردا  ام غيةةر مفةةرد  عةةاهل  ام غيةةر عاهةةل  نحةةو هولةة  تعةةالى:

 سور  مريم.  61 "اي هم اش د  على الرحمن ِعِتي ا   ل ن ن ِزع ن  من كل شيعةو 

 وكقول غسان بن وعلة: 

 مالةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةكو  إذا مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا لقيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   بنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي

 
ةةةةةةةةةةةةةةل   ةةةةةةةةةةةةةةلِّم  علةةةةةةةةةةةةةةى اي هةةةةةةةةةةةةةةم افض   (26)فس 

 

 اهول: وهذا شيء من الكلم النحو  القديم الذ  عفا اثر  في العربية الحديثة. 

 أيا: 

 في حكم  كالنائم والساهي. ما بالتخفيم لنداء البعيد  او 

 بية  وهةم محتةاجون إليهةا و ال يعرم المعربون في عصرنا هذ  الدهائق اأسل
 ل  كتاباتهم من هذ  اأدا  للنداء. ومن هنا فقد خ
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 : أيُّما

ةةوهةةي "ا    ةةي     ا" الشةةرطية و"مةةا" زائةةد  كمةةا فةةي هولةة  تعةةالى: "ا ي م  ل ةةيِن ه ض  اأج 
 "  سور  القصص.  13فل ع دوان  علي 

 اهول: وهذ  مما ال نجد  في عربية العصر. 
 أْيمن: 

 ان ر "ابن م". 
 أيَنما:

 اسم شرط جازم. 

ع يل: كقول كعب بن   ج 

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع دٌ  نابتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٌ   فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي حةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةائرو  ص 
 

يِّل هةةةةةةةةةةةةةةةةةا ت ِمةةةةةةةةةةةةةةةةةل    (27)اين مةةةةةةةةةةةةةةةةةا الةةةةةةةةةةةةةةةةةريح  ت م 
 

 

 هذ  من ادوا  الشرط التي ال ت ري في عربيتنا المعاصر . و اهول: 

 يْه: إِ 

 و الرمة: كسر  بمعنى امِذ في حديثك   هال ذاسم فعل امر مبني على ال

ةةةةةةةةةةةةن امِّ سةةةةةةةةةةةةالمو   وه ف نةةةةةةةةةةةةا فقلنةةةةةةةةةةةةا: إيةةةةةةةةةةةة  ع 
 

 (28)م الةةةةةةةةةدياِر الب لِهةةةةةةةةة ومةةةةةةةةةا بةةةةةةةةةال تكلةةةةةةةةةي
 

                                                 

 .  1/111( الكتاب  (17
 .  1/171( المقتضب  (13



 -16- 

اهول: وهذ  من لوازم اأدب القديم  وهةد ذكةر  فةي المصةادر النحويةة  ولةيس شةيء 
 منها في العربية المعاصر . 

 باب الباء

 َبَجل: 

 حرم جواب  بمعنى "ن ع م"  مبني على السكون. 

لةةةةي      "يكفةةةةي" والفاعةةةةل ضةةةةمير  الوا: اسةةةةم فعةةةةل مضةةةةارد بمعنةةةةىهةةةةو  نحةةةةو: ب ج 
 فيني. : يكا 

لني" بالنون نادر.  هال السيوطي:  إن هولهم: "ب ج 

بي.  (29)وهالوا: إن  اسم مرادم لة"حسب" س  لي  ا : ح   نحو: ب ج 

اهول: وهذا من غيةر شةك مةن الكلةم المنسةي  الةذ  ال يعرفة  اهةل العربيةة فةي 
 عصرنا. 

 : َبخ  

اسةةم فعةةل مضةةارد  مبنةةي علةةى الكسةةر  بمعنةةى "استحسةةن"  وتسةةتعمل مكةةرر  
 بالكسر والتنوين. 

 عرف  عربية العصر. تيم الذ  ال داهول: وهذا شيء آخر من الكلم الق

 َبداِر: 

 اسم فعل امر مبني على الكسر بمعنى "اسرد". 
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اهول: وهذا مما لم يبةق فةي عربيةة العصةر  والمعربةون يسةتعملون اأمةر مةن 
" في هذا الخصوص.   "باد ر 

 َبَرح: 

حق بة"النواسخ" ال بد ان يتقدمها نفي او نهي او ر يلافعل ماذ يفيد االستمر 
 دعاء  نحو: 

 ما برح الهواء باردا   وهال الشاعر: 

 اهل مةةةةةةةةةةةةةةةا يبةةةةةةةةةةةةةةةرح السةةةةةةةةةةةةةةةليب إلةةةةةةةةةةةةةةةى مةةةةةةةةةةةةةةة
 

 (30)ي ةةةةةةةةةةورث  الحمةةةةةةةةةةةد  داعيةةةةةةةةةةا  او م جيبةةةةةةةةةةةا
 

جتةزا  بواحةد  مةن المةواد المتشةابهة  فقةد عرفة  اهول: كأن العربية الحديثةة ا
 ". "ما زال"  وهجر  فيها "ما انفك  

و"برح" فعل تام متصرم في العربية المعاصر   يقال: لم يب رح الرجل مكان   
 ا  لم يترك . 

 َبْرَحى: 

 كلمة تقال عند الخطأ في الرمي او الكلم. 

ةى" مةن  اهول: إنها من الكلم المهجور في عصةرنا  فةي حةين ان ضةد ها "م ر ح 
 صابة استحسانا . تقال عند اإلِ و الكلم المعروم  

 : َبس  
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اسم فعل امر مبني على الكسر  بمعنى: اكت ِم. وفي "القاموس" انها بمعنةى 
 ." س ب   "ح 

 َبْس: 

س ب"  فارسية معر بة. وهذ  ايضا  من الكلم الةذ  ال نجةد   اسم فعل بمعنى "ح 
 رف. افي العربية المعاصر   ولكننا نجد  في اللسان الد

 ع: ُبصَ 

ةر" ممنةةود مةن الصةةرم  يؤك ة عنويةةا  جمة  المؤنةةث  وال د بهةةا توكيةدا  موزن "ع م 
م    ك ت    ب ص   .  تأتي إال   م   ك ت     نحو: جاء  النساء كل ه ن  ج   بعد: كل ه ن  ج 

عاء مؤنث ابص .  " فقط  وهي جم  ب ص   وتأتي ندورا  بعد "كلهن 

 اهول: وهذ  من الكلم الذ  ال نعرف  في عصرنا. 
 ُبطآن: 

 ". لى الفتح  بمعنى "ابط أ    مبني عاسم فعل ماذو 

 ". وهو من الكلم القديم الذ  ش غل عن  المعربون بالفعل "ابط أ   :اهول

 َبْلَه: 

صةدر ال فعةل لة  مةن لف ة   بمعنةى ي على الفةتح  واصةل  مناسم فعل امر  مب
د " وهةةةد يةةةأتي مصةةةدرا  منصةةةوبا  "مفعةةةول مطلةةةق" وفعلةةة  محةةةذوم لةةةيس مةةةن لف ةةة   "د  

ك" يضام   سم بعد .إلى االبمعنى "ت ر 

اهةةول: ولةةةيس لنةةةا اليةةوم شةةةيء مةةةن هةةذ  الكلمةةةة  وال تةةةرد إال فةةي ترسةةةل الصةةةفو  
 اصحاب التنقير. 

 بيَت بيَت: 
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" مبنية على فةتح الجةزءين  نحةو: زيةد جةار  بية   بية     حال مرك بة "احد  عشر 
 ا  ملصقا . 

حةةال المركبةةة اهةةول: هةةذا الكةةلم القةةديم الةةذ  ال نعرفةة  فةةي لغتنةةا الحديثةةة. إن ال
" فةل  نعرفها مثل  في هولنا: هةرا  الكتةاب فصةل  فصةل  او بابةا  بابةا   فأمةا "بية   بية  

 نعرفها. 
 بينا: 

 ةةرم زمةةان مبنةةي علةةى الفةةتح  واألةةم زائةةد   وفيهةةا ثلثةةة اهةةوال مبسةةوطة فةةي 
 كتب النحو  هال  هند بن  النعمان: 

نةةةةةةةةا  ف ب ينةةةةةةةةا نسةةةةةةةةوس  النةةةةةةةةاس  واأمةةةةةةةةر  امر 
 

ةةةم  إذا نحةةة  (31)ن فيهةةةا سةةةوهة لةةةيس ن ن ص 
 

اهول: ال نشهد "بينا" هذ  في العربية الحديثة والمعربون إذا ارادوا شيئا  من هةذا 
 ال رم هالوا: "بينما". 

 باب التاء

 : تاء القسم

" ا تةرد لفةة  الجللةة فةةي هةولهم "تاللةةِ " هةال تعةةالى: "هةالوا تاللةةِ  تفتةأو  ك ر  ي وس ةةم  ت ةةذ 
 سور  يوسم.  31

ت ر بِّ الكعبة. في كتب النحو: ت ح وجاء  ياِتك و 

 الباء من احرم القسم. و اهول: وكأن المعربين تجاوزوا هذ  التاء إلى الواو  
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 : تا

اسم إشار  مبني على السكون للمفرد  المؤنثة  تةدخل عليهةا هةاء التنيبة  فتكةون 
" و"هاتةةةا" وتلحقهةةةا الكةةةام ل ". و لخطةةةاب "تةةةاك". وهةةةالوا: "هاتةةةاك  ةةةغِّر  شةةةذوذا  "تاِلةةةك  ص 

 فقالوا "تي ا". 

 اهول: وجملة هذا مما لم يبق في العربية المعاصر . 
 تحُت: 

ي على الضم أن  اضيم وحذم المضةام إلية   ونةو  معنةا  ن رم مكان مب
 دون لف    هال طرفة:

ةةةةةةةةةةةةةةم  مةةةةةةةةةةةةةةن ت عةةةةةةةةةةةةةةدائها  ثةةةةةةةةةةةةةةم ت فةةةةةةةةةةةةةةر  اللج 
 

ةةةةز م   فهةةةةي مةةةةن تحةةةة   م شةةةةيحا     (32)الح 

 

 : َتِخذَ 

حويل  بمعنةى "صةي ر" ينصةب مفعةولين اصةلهما تمن افعال الفعل ماذ ناسخ 
 مبتدا وخبر  نحو: تِخذ تك صاحبي. 

ةةةذ "  ولةةةم يبةةةق شةةةيء مةةةن ول المعربةةةون فةةةي عصةةةرنا إلةةةى الفعةةةل "اهةةةول: تحةةة ات خ 
لتةةاء المدغمةةة ااسةةتعمال "ت ِخةةذ". واري ان  "ت ِخةةذ" جةةاء  مةةن "ات خةةذ"  وهةةد اسةةتفيد مةةن 

ذ " ثم تاء "افت ع ل"  التي هي في اأصل التاء التي وهد اجت زئ بالتاء  اصلها همز  "ا خ 
يِّةةر بنةةةاؤ  إلةةى إسةةةقاط الثانيةةة بعةةد  "فِعةةةل" بكسةةر العةةةين ابتعةةادا  عةةةن همةةز  "ات خةةةذ"  وغ 

 ." ذ " ووزن  "ف ع ل   اصل  الذ  هو "ا خ 

 َتَرَك: 
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" ينصةب مفعةول ن اصةلهما يفعل ماذو ناسةخ مةن افعةال التحويةل بمعنةى "صةي ر 
 وخبر  هال فرعان بن اأعرم:  مبتدا

 ورب ي ت ةةةةةةةةةةةةةةةةة   حتةةةةةةةةةةةةةةةةةةى إذا مةةةةةةةةةةةةةةةةةا تركت ةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
 

 (33)اخا القوم واست غ ن ى عن الم س ح شارب    

نةةا  التةةام الةةذ  ال ينصةةب مفعةةولين  بةةل عم اهةةول: لةةم يبةةق مةةن الفعةةل "تةةرك" إال  
 ينصب الواحد نحو: ترك  اأمر...

 َتَعلَّْم: 

د ال يتصةةرم ينصةةب مفعةةولين م   وهةةو فعةةل جامةةفعةةل امةةر ناسةةخ بمعنةةى: اعل ةة
 اصلهما مبتدا وخبر  هال زياد بن سي ار: 

 الةةةةةةةةةةةنفس ه ه ةةةةةةةةةةةر  عةةةةةةةةةةةدو ها فاء  ِشةةةةةةةةةةة ت ع ل ةةةةةةةةةةةم  
 

ةةةةةةرِ  د  فبةةةةةةالِ   (34)بل ط ةةةةةةمو فةةةةةةي الت حي ةةةةةةل والمك 

 

" تسةةد مسةةد  المفعةةولين كقةةول انةةس بةةن   وهةةد يكةةون مةةدخولها جملةةة مصةةدر  بةةة"ان 
 زنيم: 

ةةةةةةةةةةد  ركيت ع ل ةةةةةةةةةةم   رسةةةةةةةةةةول  اللةةةةةةةةةةِ   ا ن ةةةةةةةةةةك  م 
 

ةةةةةةةةةةِذ بالي ةةةةةةةةةةدِ   (35)وان  وعيةةةةةةةةةةدا  منةةةةةةةةةةك  كاأ خ 

 

" إن جةةاء اهةةول : وهةةذا ممةةا ينةةد ر فةةي العربيةةة المعاصةةر   وان الفعةةل اأمةةر "ت ع ل ةةم 
 فيها فهو امر الفعل المتصرم "ت ع ل م يتع ل م ". 

  ْ  : تِِه
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المؤنثة  ب ني علةى الكسةر او السةكون  وهةو إشةار  للقريةب ال   اسم إشار  للمفرد
 حقها كام الخطاب وال الم البعد.تل

 اهول: كأن العربية ابتعد  عن هذ  اأدا  بالمشهور منها وهو "هذِ ". 
 تي: 

اسةم إشةةار  للمفةرد  المؤنثةةة مبنةةي علةى السةةكون  تسةةبق بالهةاء "هاتيةةك" وتلحقهةةا 
 كام الخطاب  واحيانا  الم البعد "تلك". 

لمعاصةةر   وربمةةا هةد يلجةةأ إليهةةا ضةةا  كسةابقتها ممةةا لةةم نجةد  فةةي العربيةة ايوهةذ  ا
 اهل الشعر والن م  والحاجة تدعو. 

روفةة فةي العربيةة عان" ومي "هاتةهالمؤنث ومن العجيب ان  اإِلشار  إلى المثنى 
 المعاصر  لعدم وجوِد شيءو يسد مسد ها.

 َتْيَد:

"  يقال: ت ي د  زيدا   ا  امهل  .   اسم فعل امر ب ني على الفتح  بمعنى "امِهل 

 
 باب الثاء

  :ثلثة

وحكةةم المعةةةدود معةةروم مةةة  "ثلثةةة"  إفةةةرادا  وتركيبةةا   وكةةةذلك تعريةةم ثلثةةةة إذا 
ذا اضيف  إلى معرفة  وما صيد منها علةى "فاعةل" فةي اإِلفةراد  اتصل  بالمعدود  واد

روط واأحةةوال مةةا ال نجةةد الكثيةةر منةة  فةةي شةةوالتركيةةب وفةةي هةةذا كلةة  مةةن الحةةدود وال
ان اللغةة الجديةد  هةد تتجةاوز الحةدود المنصةوص عليهةا فةي  العربية المعاصر . على

ن بةةةةالقول بالخطةةةةأ  والرجةةةةود عنةةةة  إلةةةةى  نكتةةةةب العربيةةةةة  ونحةةةة فةةةةي هةةةةذا بةةةةين ممةةةةتح 
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الصةةةواب  ولكةةةن المسةةةير  ماضةةةية  وال يسةةةم  هةةةذا الةةةذ  ينبةةة  إلةةةى الصةةةواب  وبةةةين 
محتمةةةل للجديةةةد مةةة  خروجةةة  علةةةى المةةةوروث  علةةةى انةةة  جديةةةد ف ةةةرذ علةةةى العربيةةةة 

 او هل: إن  "العربية المعاصر ". اصر المع
 ُثلث:

كلمةةة معدولةةةة عةةن "ثةةةلث ثةةلث"  نحةةةو هولنةةةا: جةةاء القةةةوم ث ةةلث   وهةةةي غيةةةر 
ماس...  منونة للوصفية والعدل  ن ير ر باد وخ 

 ان ر: "ا حاد".
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:  ث م   

" فقالوا: "     ب ة"ر   هي "ث م " من ادوا  العطم زيد  التاء في آخر كما زيد  في "ر ب 
" هذ  تختص بعطم الجمل  هال:  والتاء مفتوحة  و"ث م   

 ولقةةةةةةةةةةةةد امةةةةةةةةةةةةر  علةةةةةةةةةةةةى اللئةةةةةةةةةةةةيم يسةةةةةةةةةةةةب ني
 

ةةةةة   ه لةةةةة   مةةةةةا ي عنينةةةةةي ةةةةي   ث م   (16) فمض 
 
 

 باب الجيم

  :َجَرمَ 

م " بمعنةةةى ةةةر  " او " ف ع ةةةل"  تسةةةبقها "ال" وتكةةةون "ال ج  ةةةل  بةةةد.  حقةةةا  او ال :علةةةى "ف ع 
ولةةةةذلك هةةةةد يةةةةأتي بعةةةةدها الةةةةلم فةةةةي بعةةةةذ وكأنهةةةةا عوملةةةة  معاملةةةةة ادوا  القسةةةةم  

م  أهةةةوم ن  بالواجةةةب. والكثيةةةر فيهةةةا ان تعقبهةةةا " ةةةر  " وبعةةةدها ااسةةةتعمالها  يقةةةال: ال ج  ن 
ن  فتحةةة  فةةة ن "ال" زائةةةد  الهمةةةز  فةةة ن "ال" نافيةةةة للجةةةنس  واد  معموالهةةةا  فةةة ن كسةةةر 

ةةب  والمصةةدر المةةؤول مةةن "ا   م" فعةةل مةةاذ بمعنةةى و ج  ةةر  " ومعموليهةةا فاعةةل فةةي و"ج  ن 
 محل رف . 

م" وهةةول النحةةويين فيهةةا  وهةةي ال تةةرد فةةي  ةةر  اهةةول: هةةذا كلةة  فةةي اسةةتعمال "ال ج 
ن كان هد يوردها متأد ب من المعاصرين  فمن باب التفاصح.  اللغة المعاصر   واد

  :َجعارِ 

ب  مبني على الكسر  هال النابغة الجعد :   اسم للض 

ةةةةةةةةةة عةةةةةةةةةةاِر وج  ر فقلةةةةةةةةةة   لهةةةةةةةةةةا عيثةةةةةةةةةةي ج   ( 17) بلحم امرئو لم يشهد اليوم ناصر     رِّ
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اهةةول: هةةذا مةةا يةةرد فةةي استشةةهاد النحةةا  علةةى بنةةاء "ف عةةاِل" وبنائةة  علةةى الكسةةر 
علما  أنثى او سب ا  لها او اسم فعل امر. وهذا مةن غيةر شةك يةدخل فةي بةاب السةبِّ 

 للضب . 

 وجمي  هذا هد زال من العربية المعاصر . 

 :َجَعلَ 

اسةةخ متصةةرم يلحةةق بةةة " ةةن" فةةي االسةةتعمال  ينصةةب مفعةةولين فعةةل مةةاذ ن
 اصلهما مبتدا وخبر نحو: جعل الجبان  السهل صعبا   وهو يفيد رجحان الخبر. 

وهةةةد يةةةأتي للشةةةرود بمعنةةةى "اخةةةذ" والةةةذ  يعمةةةل منةةة  هةةةذا االسةةةتعمال الماضةةةي 
 والمضارد فقط  نحو جعل زيد يجتهد. 

 جعل   الطين  إبريقا . وهد يأتي للتحويل بمعنى "صي ر"  نحو: 

 " اهول: وجمي  هذا لم يرد في اللغة المعاصر   والمعاصرون يةذهبون إلةى " ةن 
" ونحوها  كما يذهبون إلى "صي ر" ونحو .  ِسب  " و"ح   و"خال 

والكثيةةةر فةةةي اسةةةتعمال "جعةةةل" التصةةةرم التةةةام نحةةةو: جعلتةةة  علةةةى وفةةةق الن ةةةام 
 المتب  . 

  :َجَلل

 حرم جواب بمعنى "نعم". 

 وتكون اسما  بمعنى "ع يم" نحو هول الشاعر: 
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ل ةةةةةةةةةةةةةةةةةل   ف ةةةةةةةةةةةةةةةةةو   أعفةةةةةةةةةةةةةةةةةون  ج   فلةةةةةةةةةةةةةةةةةئن ع 
 

ةةةةةةط و   أ وهةةةةةةن ن  ع مةةةةةةي  (13) ولةةةةةةئن س 

    

 مرئ القيس لما سم  بمقتل ابي : بمعنى "اليسير" من اأمر  كقول ا تيوتأ

" ل ل   (   11) "اال كل  شيءو سوا  ج 

ل ل" من اأضدا  د. ومن هنا: هال اللغويون: إن "ج 

ل ل" بمعنى "من اجل" نحو:   وترد "ج 

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةم  دارو وه ف ةةةةةةةةةةةةةةةةةة   فةةةةةةةةةةةةةةةةةةي ط ل ِلةةةةةةةةةةةةةةةةةة     ر س 
 

ل ِلةةةةة     (13) ِكةةةةةد    اهضةةةةةي الحيةةةةةا   مةةةةةن ج 

    

 ا  من اجل   وهيل: من ع مت  في عيني. 

اهةةةةول وجملةةةةة مةةةةا ورد فةةةةي "جلةةةةل" غيةةةةر وارد فةةةةي العربيةةةةة المعاصةةةةر  إال معنةةةةى 
ل ل."الع يم"  والمعاصرون يقولون في المصيبة الع   يمة مثل : خطب ج 

واود ان اهةةةةةول: إن مةةةةةاد  اأضةةةةةداد اوشةةةةةك  ان تةةةةةزول او زالةةةةة  مةةةةةن العربيةةةةةة 
 المعاصر . 

  :الَجّماء الغفير

م ةاء  الغفيةر  وهي حال ورد  معر فة باأدا   وهو من الشةذوذ  هةالوا: جةاءوا الج
   مجتمعين. ا

                                                 

 . 113بيب صل( مغني ال 13)
 . 113بيب صل( مغني ال 11)
 .1/13عقيل وشرح ابن   3/11( شرح المفصل  13)
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دلوا بةة  مةةثل : اهةةول: ولةةيس فةةي عربيةةة اليةةوم شةةيء مةةن هةةذا االسةةتعمال  واسةةتب
 جاءوا جمعا  غفيرا   وهم يريدون ب  الكثر  الكثير  ال انهم مجتمعون ليس غير. 

  :ُجَمع

 لفا  التوكيد المعنو  للمؤنث الجم . ان ر "ب ص  ". امن 

م   .   وهو لف  معدول عن "جمعاوا " يقال: جاء  النسو  ك ل ه ن  ج 
  :جمعاء

ةة " بعةةد التوكيةةد مةةن الفةةا  التوكيةةد المعنةةو  للمؤنةةث  م  المفةةرد  وتجةةيء مثةةل "ج 
"  يقال: جاء  القبيلة ك ل ها جمعاء.   بة"كل 

ان يقصةةةد إليةةة  مةةةن  اهةةةول: وهةةةذا كلةةة  هةةةد تخففةةة  منةةة  العربيةةةة المعاصةةةر  إال  
 بعذ المتفاصحين.

  :َجْيرِ 

ن.  حرم جواب بمعنى "ن ع م" مبني على الكسر  وهد ي بنى على الفةتح  وهةد ينةو 
 ما  بمعنى "حق ا " كما يكون  رفا  بمعنى "ابدا ". وهد يكون اس

 ويجيء حرم هسم مبنيا  على الكسر يلي  اللم في الجواب نحو: 

ل م ن  ي ِر لي ع   (11) عما هليل اي نا المقهور    هالوا: ه هر   فق ل   ج 

شةةةيء منهةةةا فةةةي إعرابنةةةا  مةةةن العربيةةةة القديمةةةة التةةةي لةةةم يبةةةق اهةةةول: وهةةةذا كلةةة 
 المعاصر. 

 الحاء باب

                                                 

مام جلل الدين السيوطي  تحقيق وشرح د. عبدالعال سالم مكر م  الكوي  لِ ( هم  الهوام  في شرح الجوام   ل 11)
 . 1/117/م1171ةةةهة ة1111
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  :حار

 فعل ماذ ناسخ  مبني على الفتح بمعنى "صار"  نحو: 

 (11) يحور  ر مادا  بعد  إذ  هو ساط    كالشهاب وضوئ  وما المرء  إال  

اهةةول: ولةةيس لهةةذا الفعةةل مةةن وجةةود فةةي العربيةةة الحديثةةة بهةةذا االسةةتعمال. إن الفعةةل 
  "حار" في إعرابنا الحديث من "الحير " وهو فعل تام متصرم.

 :ح ب  

ةةةل" للتفضةةةيل  وحةةةذف  همزتةةة  لكثةةةر  االسةةةتعمال شةةةذوذا   ومنةةة هةةةول   وهةةةي "افع 
 الشاعر:

ن ع ةةةةةةةةةةةةةة     هةةةةةةةةةةةةةةد زاد   ك ل فةةةةةةةةةةةةةةا  بالحةةةةةةةةةةةةةةب إذ م 
 

ِنعةا ةب  شةيءو إلةى اأنسةان مةا م   (11) وح 
 

اهةةول وهةةذا مةةن النةةوادر الشةةوارد الةةذ  زال مةةن العربيةةة الحديثةةة  وهةةو هليةةل فةةي  
 العربية القديمة. 

  :ب  ـ  ح  

من افعال المدح  وتفتح حاؤها او تضم  وذلك حين يكون فاعلها غير "ذا" كمةا فةي 
ـ ب   "حبذا". وفاعل "    " هذ  هد يجر  بالباء الزائد   نحو هول الطرم اح بن حكيم: ح 

ور الذ  ال ي ر ي صفحٌة او ِلمام   من  إال   ح ب  بالز 
 (11) 

                                                 

 . 1/111( المصدر السابق  11)
 .  1/113( العقد الفريد  11)
 .   1/11شموني ( شرح اأ 11)
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ذ  هةةةل اسةةةتعمال  فةةةي العربيةةةة اهةةةول: وهةةةذا يةةةدخل فةةةي الكلةةةم الغريةةةب النةةةادر الةةة
 القديمة  فما بالك ب  في العربية المعاصر ؟ 

   :حجا

" فةةةي العمةةل  يفيةةةد الرجحةةةان ينصةةةب  فعةةل مةةةاذو ناسةةةخ متصةةرم يلحةةةق بةةةة" ن 
 المبتدا والخبر فيكونان مفعوال  ب  او ل  ومفعوال  ب  ثانيا   هال الشاعر: 

  

رو اخا ثقةو  بنا يوما  م ِلم ا    حتى ا ل م     هد كن  احجو ابا ع م 
 (11) 

 اهول: وهذا الفعل مما لم ي ر  في العربية الحديثة.

ن سةةةةبيل العربيةةةةة فةةةةي هةةةةذ  اأفعةةةةال الناسةةةةخة الخاصةةةةة انهةةةةا اجتةةةةزا  بالقليةةةةل إ
 المشهور فهجر  جملة افعال  وربما جهل الكثير من المعربين معانيها وخواصها. 

 

  :ِحذاء

ى إزاء او هبالةة  يقةةال: وهفة   حةةذاء  ةرم مكةان كأسةةماء الجهةا  السةة   بمعنة
 الباب. 

لمعةةربين المتفاصةةحين  علةةى هلةةة مةةنهم  ان يسةةتعملوا هةةذا ال ةةرم  لاهةةول: إذا كةةان 
 فهم يقو ون  بالباء لِلشعار بال رفية  يقولون مثل : جلس  بِحذاء فلن. 

  :َحذاَرْيك

                                                 

 ( لسان العرب )حجو(.     11)
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يةك  وهةذاذ يك من المثني ةا  مةن المصةادر المنصةوبة نحةو: لبيةك وس ةع د يك ود وال  
ط ةةةر  ا   ةةذار يك الخ  نانيةةك   وهةةي ملزمةةةة للضةةافة إلةةةى كافةةة الخطةةاب  يقةةةال: ح  وح 

 احذر  . 

ة ذاِر" علةى اهول: وليس هذا في عربية حديثةة  والةذ  لنةا فةي إعرابنةا الحةديث هةو "ح 
 الصفو  من اهل العلم بالعربية.  هلة  فقد يرد في كتابة

  :حرى

امر  غير متصرم  يفيد الرجاء لوهود الخبةر   فعل ماذو ليس ل  مضارد وال
مةةن النواسةةخ  فهةةو فعةةل نةةاهص يعمةةل عمةةل "كةةان"  إال ان خبةةر  جملةةة فعليةةة فعلهةةا 

ر ي الغمام ان ينقش  .   مضارد مقترن بة "ان" الناصبة نحو: ح 

 اهول: وهذا مما زال في العربية المعاصر   وربما جهل  المعربون إال هليل  منهم. 
  :َحّرون

 ارذ ذا  حجار  سوداء ملحقة بجم  المذكر السالم. 

ن هذا ي من غير شك آثار باهية تدل على اوهذ  جملة الفا  جمع  هذا الجم  وه
الجمةةة  فةةةي عصةةةورنا العربيةةةة القديمةةةة كةةةان جمعةةةا  عامةةةا  غيةةةر محةةةدود بهةةةذ  الحةةةدود 

 الضيقة.
  :َحس  

ةة   هالةة  العةةرب اسةةم فعةةل مضةةارد بمعنةةى "اتةةأل م"  وهةةي مثةةل هولنةةا: او     للتوج 
ةةةسِّ و عنةةةد التوجةةة  مةةةن لذعةةةة النةةةار   " فيقةةةال: ح  ةةةسِّ ر "ح  " وهةةةد تكةةةر  ةةةسِّ بةةةسِّ غيرهةةةا: "ح 

 (.   16)ح سِّ 

                                                 

 العرب "حسس".     ( لسان 16)
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  :َحْسب

ةن  يتوك ةل علةى اللةِ   "  هةال تعةالى: "م  اسم مفرد ال يثنى وال يجم   بمعنى "كامو
ب   " سور  الطلق س   .1:فهو ح 

 اب المبتدا  وفي باب التمييز. ول   استعماال  خاصة تدخل في ب

 : إنها اسم فعل مضارد بمعنى "يكفي". وهالوا ايضا  

غير" مقطوعة عن اإِلضةافة فتبنةى علةى الضةم  يقةال: هةرا  كتابةا   وتأتي بمعنى "ال
. وهد تدخل على هذ  فاء للتزيين "فحس ب".  س ب   ح 

فةاء التةةزيين فيهةةا   مةةن هةذ  إال اسةةتعمالها بمعنةى "ال غيةةر" مة  لةةزوم اهةول: ولةةم يبةق
 في العربية المعاصر . 

  :َحشون

 اأرذ الموحشة  ملحقة بجم  المذكر السالم. 

 وهذا كن ائر  من الملحقا  التي زال  من عربيتنا. 

  :َحضارِ 

 اسم علم لكوكب  مبني على الكسر.

 وهذا ايضا  من الكلم الذاهب  لجهلنا بالكوكب نفس . 

 :ُحماَدى

مةةةةن األفةةةةا  الملزمةةةةة لِلضةةةةافة لف ةةةةا  ومعنةةةةى  لل ةةةةاهر بمعنةةةةى "غايةةةةة"  وهةةةةو 
مادا  . ماد ي الشيء او ح   والضمير  نحو: ح 

 اهول: وهذا من الكلم القديم الذ  زال في عربيتنا.



 -11- 

 :َحناَنْيكَ 

" :ان ر ي ك  ذار   ."ح 
 :َحيَّ 

" نحةةةو: حةةةي  علةةةى اسةةةم فعةةةل ا ةةةل  ج  مةةةر مبنةةةي علةةةى الفةةةتح بمعنةةةى "اهبةةةل  او اع 
 الصل . 

: بقيةة  هةةذ  الكلمةةة فةةي نةةص "اأذان" والةدعاء إلةةى الصةةل   وفيةة  ايضةةا : "حةةي  اهةول
 على الفلح".

 َحْيَث َبْيَث: 

حةةال مركبةةة مبنيةةة علةةى فةةتح الجةةزء ين  بمعنةةى "مبحوثةةة" كقولةةك: تركةة  الةةبلد 
. ي ث  ب ي ث   ح 

ن تتبةةة  الكلمةةةة   يةةةدخل فةةةي بةةةاب "اإِلتبةةةاد"  وذلةةةك ااهةةةول: إن الكثيةةةر مةةةن المركبةةةا
لمعروفةةة بكلمةةة علةةى بنائهةةا ممةةا لةة  معنةةى او لةةيس لةة  بقصةةد تقويةةة المعنةةى نحةةو: ا

ي ص  ب ي ص  وش غ ر  ب غ ر. وهولهم: بنص  وفص   وغير  هذا. شذر مذر  وح 

 3وجملة هذ  المواد اللغوية دخل  في باب المنسي من عربيتنا المعاصر 
  :َحيََّهل

" ومن "هل" إفاد  للحث  واالست عجال  وذلةك للمبالغةة فةي طلةب مركبة من "حي 
 االستعجال  هال ابن مسعود:  

ي ه ل بعمر    .  (17) إذا ذ ِكر  الصالحون ف ح 

                                                 

 .    1/161( الكتاب  17)
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اهول: وليس لنا في العربية الحديثة شيء من هذا إال مةا يكةون أحةد مةن النةاس ان 
يتصةةافح  كمةةا عةةرذ ذلةةك فةةي نثةةر معةةروم الرصةةافي الشةةاعر العراهةةي فةةي كتابةة  

 ."رسائل التعليقا "
 باب الخاء

  :َخباثِ 

 صفة لمؤنث جاء  سب ا  وشتما   مما ب ني على "ف عال". 

 شيء من  في اإِلعراب الحديث.  اهول: وهذا مما ضاد وفني ولم يبق

 باب الدال 

  :َدواَلْيكَ 

". وهالوا: معناها "تداوال  بعد تداول" ي ك  ذار   .ان ر: "ح 

 لعربية المعاصر . اهول: وهذا من الكلم الذ  اوشك ان يزول في ا

 باب الذال 

  :َذفارِ 

 مما و ر د على "ف عال" مبنيا  على الكسر سب ا  لمؤنث  بمعنى "م نتنة". 

 .  اهول: وهذا ايضا  مما ه جر ون ِسي 
  :ذو

ء  ومن  هول الطائي للمفرد المذكر العاهل:   اسم موصول في لغة ط يِّ
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 فقةةةةةةةةةوال لهةةةةةةةةةذا المةةةةةةةةةرء ذو جةةةةةةةةةاء  سةةةةةةةةةاعيا  
  

ن  الم شةةةةةةةةةرفي  الفةةةةةةةةةرائذ  ه ل ةةةةةةةةةم  فةةةةةةةةة 
 (13  ) 

 

 وللفرد المؤنث غير العاهل  نحو هول سنان بن الفحل: 

ةةةةةةةةةةةةةةد     فةةةةةةةةةةةةةة ن  المةةةةةةةةةةةةةةاء مةةةةةةةةةةةةةةاء ابةةةةةةةةةةةةةةي وج 
 

ةةةةةةةة    ي  ف ةةةةةةةةر   وذو ط و   (11) وبئةةةةةةةةر  ذو ح 

   

 اهول: وهذ  من المواد النحوية التي لم نراها في شعر او نثر في عربيتنا الحديثة. 
 َذْيَت َذْيَت: 

و فعةل ال يةراد ذكةر   سةواء اكانة  بةالتكرار او العطةم  بنية  علةى كناية عةن هةول ا
 فتح الجزاين. 

 باب الراء

  :ُربَّتَ 

" وهةةد لحقتهةةا التةةاء مفتوحةةة  ولةةيس لةةي ان احمةةل التةةاء علةةى التأنيةةث   هةي "ر ب 
" ونحوهما فقالوا: "ث م ة " و "اي ة ".  بل هي تاء زيد  في "ث م " و "ا  

هةةذ  فةةي نةةص حةةديث إال ان يكةةون شةةعرا  يضةةطر فيةة   "   ب ةةر  "اهةةول: لةةم نقةةم علةةى 
  الشاعر  وهذا هليل نادر.

" "رب ت ما" التةي زيةد  فيهةا "مةا"  وهةذ  ايضةا  مةن الكلةم الةذ  ال نقةم  ومثل "ر ب   
 علي  في العربية الحديثة ولكننا نجد  في الشاهد:

                                                 

 .     1/117( شرح اأشموني  13)
      .3/11  1/117( شرح المفصل  11)
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ب تمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا غةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةار و   مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاو   يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ر 
 

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمِ   شةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعواء كاللذعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة بالِميس 
 

ل ايضا : لعل هذ  التاء هد سعى إليها الشاعر القديم  والشاعر القديم احد صن اد اهو 
 العربية  وفي  سطو   يفرذ ما يقول فيكون لغة. 

  :رجع

فعةةةةل مةةةةاذ بمعنةةةةى "صةةةةار"  وهةةةةو يعمةةةةل عمةةةةل "صةةةةار"  جةةةةاء فةةةةي الحةةةةديث 
 الشريم: "ال ترجعوا بعد  كفارا  يضرب بعضكم رهاب بعذ".

عربيتنةةا الحاضةةر  ال يتجةةاوز الرجةةود  فهةةو فعةةل تةةام الزم   اهةةول: والفعةةل "رجةة " فةةي
ةةة " هةةذ  "عةةةاد" التةةةي ذهةةةب اسةةةتعمالها فعةةةل   يقةةال: "رجةةة  فةةةلن إلةةةى دار ". ومثةةةل "ر ج 

د" فيقال: "عاد فلن من مكتب ".  ناسخا  وبقي  بمعنى "الع و 
  :ردَّ 

" ينصةب مفعةولين اصةلهما مبتة دا فعل ماذ من افعال التحويل  بمعنى "صي ر 
 وخبر  نحو هول الشاعر: 

 فةةةةةةةةةةةةةةةةةرد  شةةةةةةةةةةةةةةةةةةعورهن السةةةةةةةةةةةةةةةةةود بيضةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  
 

ورد  و جةةةةةةةةةةةةوه ه ن  البةةةةةةةةةةةةيذ  سةةةةةةةةةةةةودا
 (13) 

 

اهةةول: ويتعةةذر عليةةك ان تةةري شةةيئا  مةةن هةةذا فةةي العربيةةة المعاصةةر   ولةةو كةةان شةةيء 
 من  فذاك لدي الصفو  اهل التفاصح. 

  :رقون

                                                 

 .1/11( شرح ابن عقيل  13)
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 :سةالم. ان ةرجم  "ِرهة" وهي الفضةة  مةن الكلةم الةذ  الحةق بمجمة  المةذكر ال
ون".   "حر 

 باب الزاي

  :َزَعمَ 

" يفيةةد الرجحةةان  ينصةةب مفعةةولين اصةةلهما مبتةةدا وخبةةر  هةةال  فعةةل ناسةةخ مثةةل " ةةن 
 اوس الحنفي: 

 ز ع متنةةةةةةةةةةةةةةةي شةةةةةةةةةةةةةةةةيخا  ولسةةةةةةةةةةةةةةةة   بشةةةةةةةةةةةةةةةةيخو 
 

 (11) إنمةةةةةةةةا الشةةةةةةةةيخ مةةةةةةةةن يةةةةةةةةِدب  دبيبةةةةةةةةا
 

لنةةدر   ال ي ةةري فةةي العربيةةة الحديثةةة إال علةةى ا اسةةخا  اهةةول: إن اسةةتعمال "زعةةم" فعةةل  ن
" نحةو  ةدر  بةة "ان  ولكن  معروم في استعمال  اآلخر الةذ  تلية  فية  جملةة اسةمية مص 

 هول كثي ر: 

ةةةةةةةةةةة  ان ةةةةةةةةةةةي تغي ةةةةةةةةةةةر   بعةةةةةةةةةةةدها  وهةةةةةةةةةةةد ز ع م 
  

ةةةةةز  ال يتغي ةةةةةر    (11) ومةةةةةن ذا الةةةةةذ  يةةةةةا ع 
 

 ومثل هذا كثير في العربية الحديثة.
  :ُزِكمَ 

.فعل ماذ ملزم للبناء للمفعول  وما بعد  فاعل ل     نحو: ز ِكم  الرجل 

                                                 

 ( شرح ابن عقيل وسائر كتب النحو القديم.  11)
 .  111( شذور الذهب ص 11)
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اهول: وكأن المعربين في عصرنا ابتعدوا عن كثير من هذ  اأفعال التي اتة  علةى 
" إلةةى عبةةار  اخةةري كةةأبنةةاء المفعةةول  وهةةم تةةار  يتجاوزونهةةا  ك ِكةةم  ن يقولةةوا: مةةا فةةي "ز 

 فلن مزكوم  وهو الشائ  الكثير مبتعدين عن "ز ِكم  فلن". 
 ُزِهَي: 

 " السابق في البناء للمفعول. وهو فعل مثل "ز ِكم  

اهةةل العلةةةم مةةن اأدبةةةاء  نا بعيةةدون عنةةة  إلةةى صةةور  اخةةةري إال  والمعربةةون فةةي عصةةةر 
 واللغويين. 

 باب السين

  :ساء

فعةةل مةةاذ للةةذم مثةةل "بةةئس" فةةي اسةةتعمال  واحكامةة  نحةةو: سةةاء الرجةةل فةةلن 
 الكذ اب. 

لةذم نحةو: شةرم الرجةل هالوا: ومثل هذا كل فعةل ثلثةي ب نةي علةى "ف ع ةل" للمةدح او ا
 محمد..

ن الفعةل "سةاء" ال يبتعةد لعربيةة المعاصةر  شةيء مةن هةذا  بةل إاهول: وليس لنا فةي ا
 عن معنا  سواء اصاب ام لم ي صب  يقال: ساء عمل السارق. 

إن الةةةذ  ذكةةةر  النحويةةةون مةةةن إفةةةاد  "سةةةاء" للةةةذم واسةةةتعمالها اسةةةتعمال "بةةةئس"  
" فةي إفةاد  المةدح والةذم  شةيء ال نةرا  إال فةي وكذلك ما بني من اأفعال علةى "ف ِعةل
 كتب النحو  وفي امثلتهم المصنوعة. 

ومن المفيد ان اعرذ لطائفة من اآليةا  الكريمةة التةي ورد فيهةا الفعةل "سةاء" 
منصةةرفا  إلةةى معنةةا  بعيةةدا  عةةن الجمةةل النحويةةة المصةةنوعة المثبتةةة فةةي كتةةب النحةةو  

 ودونك اآليا : 
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س اء  س ِبيل " "إن    ك ان  ف اِحش   ق تا  و  م   سور  النساء. 11ة  و 

 " ا ي ع م ل ون   .سور  المائد  66"ِمن ه م ا م ٌة م ق ت ِصد ٌ  وك ثيٌر ِمن ه م س اء  م 

م  ال ذين  ك ذ ب وا بآياِتن ا"  ث ل  الق و   سور  اأعرام. 177"س اء  م 

ن ا م  ي د س    في الت رابِ  ل ى ه وو ِسك    ع  "  ا ال   "اي م  ك م ون   سور  النحل.  11س اء  ما ي ح 

 " ل ي ِهم م ط را  ف س اء  م ط ر  الم ن ذ ِرين  ن ا ع  ط ر   سور  الشعراء.  171"وا م 

اهةةول: لةةم يةةرد شةةيء يشةةب  امثلةةة النحةةويين فةةي هةةذ  اآليةةا . ولعلهةةم ذهبةةوا إلةةى إفةةاد  
 انها مثل "بئس" مما ورد من هول  تعالى:و الذم في "ساء" 

مقاما " "إن   ت ق ر ا  و  سور  الفرهان  وهذا في الكلم على "النار". ثم وجد  66ها س اء    م س 
 :ىالنحا  حاجتهم بصور  تعينهم في هول  تعال

ت ف قا  "ِبئ س   س اء    م ر   سور  الكهم.  11" الش ر اب  و 

ن اهةةةول: حتةةةى هةةةذ  اآليةةةة لةةةم يةةةرد فيهةةةا اسةةةتعمال "سةةةاء" علةةةى غةةةرار امثلةةةة النحةةةويي
ن جاء  معطوفة على جملة "بئس"  .(11) المصنوعة  واد

  :َسَحر

لِّةةةةةي بةةةةةاأدا   ذا ح   ةةةةةرم زمةةةةةان منصةةةةةوب علةةةةةى ال رفيةةةةةة  غيةةةةةر متصةةةةةرم  واد
. وهةةي ممنوعةةة مةةن الصةةرم إذا اريةةد بهةةا  ر  تصةةر م  نحةةو: خرجةة   ليلةةة امةةِس س ةةح 

ذا لةةم يةةرد بهةةا سةةحر يةةوم بعينةة   ف ر  يةةومو بعينةة  لشةةب  العلميةةة والعةةدل. واد هةةي نكةةر  س ةح 
ةةة  مةةن  ِعن ةةِدن ا"  رو ِنع م  ي نةةاه م ِبس ةةح  سةةور   11  11ومنونةةة  هةةال تعةةالى: "ِإال آل  ل ةةوطو ن ج 

 القمر. 

                                                 

ِهل  وس ِم  " انها تحول إلى اسلوب  11) ِلم  وج  بقولهم:  االمدح والذم م  بقائها على ابنيتها ومث لوا له( وهالوا في "ع 
ِهل  الرجل ابو لهب  وس ِم   الرجل خالٌد  اهول: وكل  مصنود لم يؤي د  نص هديم.  ِلم  الرجل زيٌد  وج   ع 
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على ان "السحر" معروم في العربية الحديثة  ولكن الكلمةة ال تسةتعمل علةى  :اهول
 هذا النود من ال رفية الزمانية.

  :َسْعَديكَ 

ذا " .ا  إسعادا  بعد إسعاد  ان ر "ح  يك   ر 
 سقيًا لَك: 

مصدر  منصوب على ان  مفعةول مطلةق  والكلمةة مةن الفةا  الةدعاء  ولمنزلةة 
الماء في حيا  العةرب اأهةدمين فةي مةواطن تفتقةر إلةى المةاء كةان المةاء احةب شةيءو 
ث" وهةةو اإِلغاثةةة والعةةون علةةى دفةة   لهةةم  وكةةان "الغيةةث" رحمةةة لهةةم. ومنةة  جةةاء "الغ ةةو 

 شد .

الميةةا    لحاجةةة إلةةى المةةاء فةةي عصةةرنا الةةذ  تةةوف ر  فيةة  مصةةادراهةةول: ولمةةا كانةة  ا
 غير هائمة لم يكن لنا ان نحتف  بهذ  اأساليب في التحية والدعاء.

  :سمع

ل  ةةوِّ فعةةل مةةاذ  ولكةةن النحةةا  ذكةةروا انةة  يحةةول إلةةى المةةدح مثةةل "علةةم" كمةةا ح 
" إلةةى الةةذم واسةةتعملوا هةةذ  اأفعةةال بأمثلةةة مصةةنوعة فقةةالوا فةةي " ِهةةل  ةةِم   "ج  ةةِم  ": س  س 

."  الرجل خالٌد. من غير ان يبدلوا بناء  إلى "ف ع ل" كما في" ش ر م 

اهول: وهذا مرفوذ أن  لم يرد في نص هديم. وهذ  اأفعال على استعمالها المقي ةد 
 بمعانيها في العربية الحديثة.

 باب الشين

 شتّان: 
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مةا" كثيةرا  وتكةون اسم فعل مةاذ مبنةي علةى الفةتح بمعنةى افتةرق  تةزاد بعةدها "
 احيانا موصولة وهد ترد من غير "ما". 

 هال الشاعر: 

 جةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةازيتموني بالوصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةال هطيعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  
  

ةةةةةةت ان بةةةةةةين صةةةةةةنيعكم وصةةةةةةنيعي    (11) ش 
 

 و"ما" هنا محذوفة وهي موصولة.         

اهول: ولم تسةتعمل "شةت ان" فةي العربيةة الحديثةة إال علةى حةذم "مةا" هةذ  زائةد  
 او موصولة. 

  :ُشِده

 عل ماذ ملزم للبناء للمجهول  وما بعد  فاعل. ف

اهةةةول: وهةةةذا مةةةن القليةةةل النةةةادر فةةةي العربيةةةة الحديثةةةة  وربمةةةا تحولةةةوا عنةةة  إلةةةى اسةةةم 
 المفعول "مشدو ".

  :َشَغر َبَغر

حةةةال مركبةةةة مبنيةةةة علةةةى فةةةتح الجةةةزاين  بمعنةةةى منتشةةةرين: يقةةةول: تركةةة  القةةةوم 
 .  ش غ ر ب غ ر 

." يث ب ي ث   ان ر: "ح 

 هذا من الكلم القديم الذ  ال يقال في العربية المعاصر . اهول: 

 باب الصاد

                                                 

 . 136( شذور الذهب ص 11)
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  :َصَقَبكَ 

 . ق ب ك    رم مكان غير متصرم  بمعنى "هربك" يقال: الكتاب  ص 

" معروفا  مستعمل . ا لم ي ر  في العربية الحديثة  واد وهذا مم  ن كان الفعل "صاه ب 

 باب الضاد

  :ضحوة

ن د ل علةةةى وهةةة  "ضةةةحو " ليةةةوم صةةةرم إن ال ةةةرم زمةةةان منصةةةوب  يمنةةة  مةةة
معلوم  والمان  من الصرم انة  علةم جةنس مختةوم بالتةاء  فة ن لةم يقصةد بة  ضةحو  

ِرم   تقول: لقيت  ضحو .   يوم معين ص 

اهول: "الضحو " من الكلم المعروم في العربية الحديثة  ولكنها ال تستعمل لل رفيةة 
 على النحو الذ  عرفنا  في كتب النحو.

  
 الطاءباب 

   :ُطرّاً 

 حال مؤكِّد  لصاحبها  نحو جاء القوم ط ر ا . 

 اهول: لم يستعمل هذا في العربية الحديثة. 

 :طِفقَ 

فعل ماذ من افعةال الشةرود  نةاهص يةأتي مضةارد فقةط يرفة  االسةم  وخبةر   
 جملة فعلية فعلها مضارد غير متصل بة "ان"  نحو هول  تعالى: 

ل ي   ِصف اِن ع  ن ة" "وط ِفق ا ي خ  ِق ال ج   سور  اأعرام. 11ِهما ِمن و ر 
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اهةول: ولةم ي ةر  هةذا الفعةل فةي عربيةة حديثةة  وفةي ش ةرد  وا خةذ  وهةام ونحوهةا مةا يغنةي 
 .عن 

ن ذكر  النحا .    ثم إن ي لم اهم على مضارد ل   واد

 باب الظاء

  :ِظُبون

 جم  "  ب ة" وهي حد  السيم  مما الحق بجم  المذكر السالم.

 هو جم  عزيز في العربية القديمة  واكثر من  جم  التكسير "  ب ى". اهول:

 وليس لنا "  بون" في عربيتنا الحديثة. 

 باب العين

   :عاد

 : "ر ج   ".ان ر
 :َعَتمة

 ةةرم زمةةان منصةةوب  غيةةر من ةةون لعلميةةة الجةةنس والتأنيةةث  وهةةي الدال ةةة علةةى 
ِرف   ت مة" بعينها. ف ن لم تدل  على وه  معين ص    . "ع 

 
  :ِعزون

 جم  "ِعز " وهي الطائفة  مما الحق بجم  المذكر السالم  هال تعالى: 

 " ِن الشِِّماِل ِعزين  ِن اليميِن و ع   سور  المعارف. 17"ع 
  :ِعضون
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 جم  "ِعضة" بمعنى متفرهين  مما الحق بجم  المذكر السالم  هال تعالى: 

 " ع لوا القرآن  ِعضين   ر.سور  الحج 11"ال ذين  ج 

  :َعلُ 

غيةةةةر  ةةةةرم مكةةةةان  بمعنةةةةى "فةةةةوق"  وال تسةةةةتعمل إال مجةةةةرور  بحةةةةرم الجةةةةر "مةةةةن" و 
ن كانةةةةة  معرفةةةةةة  وهةةةةةو داللتهةةةةةا علةةةةةى عل ةةةةةو مضةةةةةافة لف ةةةةةا  وتبنةةةةةى علةةةةةى الضةةةةةم إ

 مخصوص. والمضام إلي  يحذم وينوي معنا  ال لف    ومن  هول الفرزدق: 

ةةةةةةةةةةةةةد د   عليةةةةةةةةةةةةةك كةةةةةةةةةةةةةل  ثني ةةةةةةةةةةةةةةو   ولقةةةةةةةةةةةةةد س 
 

ةةةل   وات يةةة   فةةةوق بنةةةي كليةةةبو    (11) مةةةن ع 
  

ا  مةةةةن فةةةةوههم. وتعةةةةرب إن اريةةةةد بهةةةةا النكةةةةر  ا  داللتهةةةةا علةةةةى مطلةةةةق علةةةةو   
ويحذم المضام إلي  ولم ي ن و  لف   وال معنا  فتكون مجرور  بة "من" م  التنةوين او 

 القيس:  من دون   هال امرؤ

ةةةةةةةةةةةةةةدبرو معةةةةةةةةةةةةةةا   ةةةةةةةةةةةةةةر  ِمف ةةةةةةةةةةةةةةر  م قبةةةةةةةةةةةةةةلو م   ِمك 
  

ر خ  ملود ص  ط    الس ي ل   كج  لِ ح     (16)ِمن ع 

ل" هذ  مما لم ي ر  في العربية الحديثة.   اهول: و"ع 

   :عليك

 اسم فعل امر مبني  منقول عن جار ومجرور  هال الشاعر: 

 

                                                 

 . 137( شذور الذهب ص 11)
 ( المصدر السابق. 16)
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ةةةةةةةةةةك ف ةةةةةةةةةةتِّ   عةةةةةةةةةةن معايبهةةةةةةةةةةا   عليةةةةةةةةةةك  نفس 
  

ث راِ  الناس للناسِ  لِّ عن ع     (17) وخ 

إال ما يكون عنةد  اهول: وليس في العربية الحديثة شيء من "عليك" بهذا االستعمال
 تفاصحين. مال

وكةةةأني المةةةح فةةةي هةةةذ  المةةةواد التةةةةي تةةةدعى اسةةةماء افعةةةال منقولةةةة عةةةن الجةةةةار 
والمجةةرور او ال ةةرم انهةةا اسةةةلوب مةةن القةةول فةةي اإليجةةةاز  وهةةذا يعنةةي انةة  يصةةةح 
تقةةةدير فعةةةل امةةةر هبةةةل هةةةذ  المةةةواد  ولكةةةنهم اجتةةةزاوا بهةةةذ  المةةةواد إيجةةةازا  عةةةن طولهةةةا  

م عليةةةك نفسةةةك" وفةةةي "دونةةةك الكتةةةاب" "خةةةذ الكتةةةاب فالتقةةةدير فةةةي "عليةةةك نف سةةةك" "الةةةز 
 دونك" وفي "إليك عن ي" "ابتعد إليك عن ي". 

 :ِعل يُّون

اسةةةةم جمةةةة  "ِعلِّةةةةي" أعلةةةةى الجن ةةةةة  او معةةةةانو اخةةةةري اشةةةةير إليهةةةةا فةةةةي كتةةةةب   
 السالم نحو هول  تعالى: لحق بجم  المذك را  التفسير  وهو مما 

" إن  ِكت اب  اأ ب   "ك ل   ا اد راك  ما ِعلِّي ون  م   سور  المطف فين. 11-13رارِ ل في ِعل يين   و 

 

 باب الغين

 غدوة:

تدل على اول زمان مبهم   رم منصوب  وجاء  شذوذا  بعد "لدن" منصوبة 
 على التمييز  هال ابو سفيان بن حرب:

                                                 

 (.  1313العمومية )ط  111( هائل  ابو نواس  الديوان  17)
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ةةةةةةةر  الكلةةةةةةةب مةةةةةةةنهم ج   ومةةةةةةةا زال م ه ةةةةةةةر  م ز 
  

ةةةةةةدو   حتةةةةةةى د ن ةةةةةة   لغةةةةةةروب  (13) لةةةةةةدن غ 
 

 يبق لدي المعربين في العربية المعاصر .لم وهذا كل  مما 

 :َغْلوة

ل و  . :تقول  رم منصوب على ال رفية المكانية   سر   غ 

 وهذا ايضا  من الكلم المنسي  الذ  ال وجود ل  في العربية المعاصر .

 باب الفاء

 ُفُل: 

رجةل   وجةاء  فةي يةا ف ةل   ا  يةا :في النداء  تقةول بمعنى "رجل" وال تجيء إال  
: :الشعر في غير النداء  هال ابو النجم العجلي 

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةِل   تِضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل  منةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  إِبلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي باله وج 
 

ةةةةةةةةو ا مِسةةةةةةةك  فلنةةةةةةةا عن ف ةةةةةةةلِ   (11) فةةةةةةةي ل ج 
 

ت ع م ل  في النداء وغير . :اهول  وليس لنا في العربية الحديثة إال "فلن" وت س 
 باب القاف

 َقَعَد: 

" معنى وعمل  نح  و: هعد المخلص نادرا . فعل ماضي مثل "صار 

 هعد الطالب يتقد م. :وتأتي للشرود مثل "ب د ا" نحو

                                                 

 . 1/131نقيطي ( الد رر اللوام  للش 13)
 ( لسان العرب "فلن".  11)
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 اهول: وكلهما مما ال يعرم في العربية المعاصر .
  :لونـِـقُ 

بكسةةةر القةةةام وضةةةمها جمةةة  "ه ل ةةةة" وهةةةي عةةةود يلعةةةب بةةة  اأطفةةةال  مةةةن خشةةةبة 
 يجعل في وسطها حبل  مما الحق بجم  المذكر السالم.

 من هذا في العربية الحديثة.  اهول: لم يبق شيء
 باب الكاف

:  كأي ن,  كأي 

 ئن وكةا من كنايا  العدد  مركبة من كام التشبي  و"ا " وفيهةا لغةا : كةأيِّن 
وكةةئن  وتعةةرب إعةةراب "كةةم" الخبريةةة  مبنيةةة وتلةةزم صةةدر الكةةلم  وتفتقةةر إلةةى تمييةةز 

سةةةةور  آل  116ِربِّي ةةةون  ك ثيةةةةٌر" مجةةةرور بةةةةة"من"  نحةةةو: "وكةةةةأيِّن  ِمةةةةن  ن بِةةةي  ه ات ةةةةل  م ع ةةةة   
 عمران.

 وهال الشاعر:

 وكةةةةةائن ت ةةةةةر ي مةةةةةن صةةةةةام و لةةةةةك  معِجةةةةةٌب 
  

ةةةةةةةةة  فةةةةةةةةةي الةةةةةةةةةتكل مِ   (63) زيادتةةةةةةةةة  او نقص 
 

 اهول: وهذا ما لم ي ر  في العربية المعاصر .
 ُكَتع:

 .من الفا  التوكيد المعنو   نحو جاء  النسو  ك ل هن  ك ت  . ان ر: "ب ص  "

 ايضا  من الكلم المنسي الذ  ال نرا  في العربية المعاصر . اهول: وهذا

                                                 

 . 1/111( شرح المفصل  63)
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  :َكُثَر ما

 فعل ماذ  اتصل  ب  "ما" الزائد  او المصدرية  وكأن   يقابل "هل ما". 

 اهول: وهذا مما خل  من  عربيتنا المعاصر . 

  :َكَرب

من افعال المقاربة  غير متصرم  يلزم صيغة الماضي  يدل على هرب وهود 
 ".  وخبر  جملة فعلية فعلها مضارد مجر د من "ان  الخبر

 اهول: وكأن المعربين وجدوا في "كاد" و"اوشك" ما يغني عن كرب. 

اهةول ايضةةا : كةةان علةةى النحةا  ان يجةةدوا فةةي الفعةةل "يريةد" ضةةربا  مةةن المقاربةةة ينةةدرف 
د وا فيها ِجدارا  ي ريةد  ان  ي ةن ق   ة  " في هذا الباب وذلك في هول  تعالى: "ف وج   77ذ  ف أ هام 

 سور  الكهم.

سةور   111" وكذلك الفعل "ه م " في هول  تعةالى: " إذ  ه م ة   طاِئف تةاِن ِمةن ك م  ا ن  ت ف ش ةل  
 آل عمران. 

  :َكفََّة كفَّةَ 

 حال مرك بة مبنية على فتح الجزاين بمعنى "مواجها " نحو: لقيت  ك ف ة  ك ف ة . 

 ضاد ولم نجد  في لغتنا المعاصر . اهول: وهذا من الكلم الذ  

 باب اللم

  :ُلْؤمانُ 

 في النداء.  و من األفا  التي ال تستعمل إال  بمعنى ع يم اللؤم  وه
  :التَ 
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مةةةن اأدوا  النافيةةةة مشةةةبهة بةةةة"ليس" وتعمةةةل عملهةةةا  ويشةةةترط فةةةي عملهةةةا ان يكةةةون 
 لشاعر: ها اسمي زمان وهد يحذم احدهما  والغالب الخبر  نحو هول االمعمو 

 ن ةةةةةةةةةةةةةةةِدم  الب غةةةةةةةةةةةةةةةا  وال   سةةةةةةةةةةةةةةةاعة  منةةةةةةةةةةةةةةةد مو 
   

 (61)والبغةةةةةةةةةةةي  مرت ةةةةةةةةةةة   مبتغيةةةةةةةةةةةِ  وخةةةةةةةةةةةيم  
 

 اهول: وهذا مما ال نجد  في عربية العصر  وادوا  النفي كثير  اغن  عن . 

 :َجَرم ال

م ". :ان ر ر   "ج 
  :ال يكون

  " نحو هولهم: حضر اإِلخوان ال يكون زيدا .من ادوا  االستثناء بمنزلة "إال  

اسةةةةلوب االسةةةةتثناء فةةةةي عصةةةةرنا هةةةةذ  اأدا   وفةةةةي "إال"  اهةةةةول: ولةةةةم نجةةةةد فةةةةي
 و"ِسوي" و "خل" و"عدا" وغيرها ما يسد مسد ها. 

   :َلُدنْ 

إال مضةافا  للداللةة علةى مبةدا الغايةة  م مبهم مبني على السكون  ولةم يةأ  ر 
التنزيةل  الزمانية او المكانيةة  ويكثةر دخةول الجةار "مةن" علية   وهةي كةذلك فةي لغةة 

 سور  الكهم. 1ش ِديدا  ِمن ل د ن  "  ن ِذر  بأ سا  ي  هال تعالى: "لِ 

 وهال الشاعر:  

ه ن ةةةةةةةةةةةةةةةةةة      صةةةةةةةةةةةةةةةةةةري  غةةةةةةةةةةةةةةةةةةوانو راه هةةةةةةةةةةةةةةةةةةن  ور 
  

 (61) لد ن  شب  حتى شاب  سود  الذوائبِ 

                                                 

 .  133( شذور الذهب ص 61)
 .   117( مغني اللبيب ص 61)
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اهةةول: ولةةيس فةةي العربيةةة المعاصةةر  هةةذا ال ةةرم  والمعربةةون يتحولةةون فةةي هةةذا إلةةى 
 صوصية "لدن". عند   وال ين رون إلى خ

  :ِلدون

ةةن ولةةد فةةي يةةوم والدتةةك  وهةةي ممةةا الحةةق بجمةة  المةةذكر  جمةة  "ِلةةد " والمعنةةى م 
 السالم. 

 اهول: وهذا مما ال يري في العربية المعاصر . 

   :لعاً 

ايضةةا  ال ل عةةا  لةة   اسةةم فعةةل الةةدعاء  يقةةال: ل عةةا  لةة   بمعنةةى سةةل م  اللةة   ويقةةال 
 الل  من عثرت .  م  الل  او ال اهام بمعنى ال سل  

 الكلم القديم الذ  ال نجد  في العربية الحديثة.من اهول: وهذا 

  
  :َلَعْمرُ 

ر" بمعنى الحيا   واللم الم  بفتح اللم والعين  من الفا  القسم الصريح  و"ع م 
ابتداء  و"عمر" مبتدا  والخبةر محةذوم وجوبةا  تقةدير : هسةمي  و"عمةر" تضةام إلةى 

لى ال اهر  هال عمر بن ابي ربيعة:   الضمير واد

ن كنةةةةةةةةةةة  داريةةةةةةةةةةةا    لعمةةةةةةةةةةةرك مةةةةةةةةةةةا ادر  واد
    

ةةةةةةةةين  الجمةةةةةةةةر ام بثمةةةةةةةةانِ  م  ةةةةةةةةب  و ر  بس 
 (63) 

 

 وهال القحيم العجلي: 

                                                 

 .    1/171( الكتاب  61)
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ةةةةةةةةةةةةةةةةيرو   ِضةةةةةةةةةةةةةةةةي   علةةةةةةةةةةةةةةةةي  بنةةةةةةةةةةةةةةةةو ه ش   إذا ر 
    

ب نةةةةةةةةةي رضةةةةةةةةةاها  (61) لعمةةةةةةةةةر اللةةةةةةةةةِ  اعج 
 

 اهول: وهذا الضرب من القسم مما ال يرد في عربيتنا المعاصر .

   :َلكاعِ 

  :لمؤنث بمعنى "بليد " مبنية على الكسر  هال الشاعر صفة

 ا طةةةةةةةةةةةةةةةةةةوِّم  مةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ا طةةةةةةةةةةةةةةةةةةوِّم  ثةةةةةةةةةةةةةةةةةةم  آو  
      

 إلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى بيةةةةةةةةةةةةةةةةةةة و هعيدت ةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ل كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةادِ 
  

اهةةول: وهةةذا كلةة  ممةةا بنةةي علةةى "ف عةةاِل" مبنيةةا  علةةى الكسةةر علمةةا  أنثةةى او س ةةب ا  
 لها  وكل  مما ال نجد  في العربية المعاصر . 

  :َلّما

"لةةم" تنفةةي المضةةارد وتجزمةة  وتقلبةة   إلةةى المضةةي  ويكةةون  حةةرم نفةةي بمنزلةةة
 حدوث   هال الشاعر:  نفي  متصل  إلى الحال متوه عا  

 فةةةةةةةة ن كنةةةةةةةة  مةةةةةةةةأكوال  فكةةةةةةةةن خيةةةةةةةةر آكةةةةةةةةلو 
      

ال   ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ا مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةز ِق فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةأ   واد  دركني ول م 
 

اهول: وهذا الجازم مما ال نجد  فةي العربيةة المعاصةر   وهةد جهةل المعاصةرون 
 ا" فتحولوا عنها إلى تركيب خاص فقالوا: لم يأ  البريد ب عد . خصوصية نفي "لم

  :لوما

 ط. و حرم امتناد لوجود وتحضيذ  يشب  "لوال" في االستعمال والشر 
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 اهول: وال نجد  في العربية المعاصر . 
 باب النون

  :ُنتج

ة  الف ةر س  فهةي  فعل ماذ ملزم البناء للمجهةول  وبعةد  فاعةل  كقةولهم: ن ِتج 
 ف  وليس في الكلم "ف ِعل" وهي ف عول إال هذا. ن تو 

اهول: وليس لنا شيء من هذا في العربيةة الحديثةة. وهةد ذهةب بهةذا الفعةل إلةى 
" وكةةان مةةن اأفعةةال ذا  الحضةةور الةةوافي إن  .البنةةاء للمعلةةوم مةة  زيةةاد  الهمةةز  "انةةتا 

ون المصةةةدر "إنتةةةاف" مةةةن المةةةواد الجديةةةد  التةةةي دخلةةة  فةةةي ميةةةادين شةةةتى مةةةن الشةةةؤ 
 االهتصادية وغيرها. 

  :ِنِعّما

 "  سور  البقر .  171مركبة من "ِنع م " و "ما" هال تعالى: "ف ِنِعم ا ِهي 

 اهول وهذا التركيب من اأداتين مما النعرف  في العربية الحديثة.  
  :َنْومان

 اسم بمعنى: كثير النوم  تستعمل في النداء  كقولهم: يا ن ومان. 

 من الكلم القديم. اهول: وهذا ايضا  

 

 
 باب الهاء

  :َهبْ 



 -71- 

ة اأمةةةر  ولةةةيس منةةة  مةةةاذ وال مضةةةارد  فعةةةل امةةةر ناسةةةخ  جامةةةد يلةةةزم صةةةيغ
" يفيةةد رجحةةان وهةةود الخبةر  ينصةةب مفعةةولين اصةةلهما  بمعنةى اأمةةر مةةن الفعةةل " ةن 

 مبتدا وخبر  نحو هول ابي همام: 

: اِجرنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي ابةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا مالةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةك   فقلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  
       

ال    (61) فه ب نةةةةةةةةةةةةةةةةةةي امةةةةةةةةةةةةةةةةةةرءا  هالكةةةةةةةةةةةةةةةةةةا واد
 

اهةةةول: وهةةةذا ممةةةا ال نجةةةد   بهةةةذ  الشةةةروط  فةةةي عربيتنةةةا الحديثةةةة. والةةةذ  فةةةي 
" ويةةأتي فةةي لغةةة  العربيةةة هةةو "هةةب" غيةةر هةةذا. والفعةةل "ه ةةب" كأنةة  اأمةةر مةةن "و ه ةةب 

" ثم معموليها.   الناس في عصرنا متبعا  بة"ان 

 ." " بمعنى "اعل م   والفعل القديم مثل "ت ع ل م 
  :هذاَذيك

  .ذاريك""ح :ان ر

 والمعنى: إسراعا  بعد إسراد. 

 اهول: وهذا ايضا  من مثنيا  المصادر التي تجاوزها االستعمال الحديث. 
  :ُهِزل

 وبعد  فاعل  .   فعل ماذ  اتى على بناء المفعول

اهول: والمعربون يتحولون عن  إلى اسم المفعول "مهةزول"  ولةم يةرد الفعةل فةي 
 ترس لهم. 

  :ياهَ 
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 هال الحطيئة: حرم نداء  

يٌم وال ِهريو   (66) بحقِّك  ال ت حرم    تا الليلة  اللحما  فقال: هيا رب ا  ض 

 اهول: وليس في عربيتنا في هذا العصر شيء من استعمال هذ  اأدا . 
  :َهْيتَ 

مثلثةةةة التةةةاء  اسةةةم فعةةةل امةةةر مبنةةةي علةةةى الحركةةةا  الةةةثلث  وسةةةم  فةةةتح اولةةة  
م " يسةةةتعمل فةةةي اإِلفةةةراد والتثنيةةةة والجمةةة  مةةةذكرا  وكسةةةر   وهةةةو بمعنةةةى "تعةةةال" او "هل ةةة

 ومؤنثا   هال تعالى:

ه ال   ه ي ِ  لك ل ق ِ  اأ ب واب  و   سور  يوسم.   11وغ 

 باب الواو

  :وا 

ةةةة  او  حةةةةرم نةةةةداء للبعيةةةةد  او حةةةةرم ندبةةةةة ينةةةةادي بهةةةةا المنةةةةدوب  وهةةةةو المتوج 
 المتفج   علي   وهد تأتي للستغاثة...

مةةةا ال نعرفةةة  فةةةي عربيتنةةةا وذلةةةك أن الندبةةةة واالسةةةتغاثة يوصةةةل وهةةةذا م :اهةةةول
 إليهما بأساليب اخري. 

" كقول الشاعر:   وهد تأتي "وا" اسم فعل مضارد بمعنى "اعج ب 

" "وا بأ  (67) بي ان   وفوك  اأشن ب 

 وهذا ايضا  مما ال نجد  في عربي ة العصر. 
 وابلون: 

                                                 

     .   117يوان صد( ال 66)
 .      161( مغني اللبيب ص 67)
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 م. جم  "وابل" مما الحق بجم  المذكر السال

 وهذا شيء هديم ال يعرم في عصرنا.
  ْ   :واه 

" او "ابالبناء على الفتح او الكسر م  التن "  وين  اسم فعل بمعنى"اعج ب  تله م 
 نحو: 

 (63) واها  لسلمى ثم واها  واها

 اهول: وهذا مما لم يبق شيء من  في عربية عصرنا. 
  :وراء

م إذا اضةةةةيم  ةةةرم مكةةةةان منصةةةوب علةةةةى ال رفيةةةة  ولكنةةةة  يبنةةةى علةةةةى الضةةة
 وحذم المضام إلي  ونو  معنا   نحو: 

ةةةةةةةةن  عليةةةةةةةةِك ولةةةةةةةةم يكةةةةةةةةن   إذا انةةةةةةةةا لةةةةةةةةم اوم 
 

 (61) مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن وراء  وراء   لقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاؤِك إال  
 

 اهول: وهذا مما لم يعرذ في ترسل المعاصرين. 
  :ُوْشكان

 تثليث الواو  اسم فعل ماذ بمعنى "س ر د " مثل "س ر عان". ب

 ا بة"سرعان" عن "و شكان" هذا.اهول: كأن المعربين في عصرنا اكتفو 
  :َوَهب

 افعال التحويل  بمعنى "صي ر" نحو هولك:  نفعل ماذ جامد  م
                                                 

 .       1/11( شرح اأشموني  63)
 . 1/37( شرح المفصل  61)
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 وه ب ني الل  فداك  ا  جعلني وصي رني . 

اهول: وهذا مما ال يعرم في العربية الحديثة  والفعل فيهةا بمعنةا  ا  العطةاء  
 يقال وهبت   درهما   مثل اعطى.

  :َويْ 

ن ةةةوا م ك ان ةةة    اسةةةم فعةةةل مضةةةارد ةةةب ح  ال ةةةذين ت م  بمعنةةةى "اعجةةةب" هةةةال تعةةةالى: )وا ص 
  ) ةن  عب ةاِدِ  ويقةِدر  ق  لمةن  ي ش ةاء  م  ز  ِس ي ق ول ون  و    كأن  اللة  ي ب س ةط  الةرِّ سةور   31ِباأم 

 القصص. 

 اهول: وهذ  من لوازم اأدب القديم. 

  :َوْيب

ةل" كلمة هالها العرب في الشتم او التوبيخ  ثم ع   ي  م    في الدعاء بالشر مثل "و 
عرابا .   استعماال  واد

ي ةةس" دعةةاء فةةي  ي ةةح" فةةي معنةةى التةةر حم واد هةةار الشةةفقة  ومثةةل "و  وهةةذ  مثةةل "و 
 الرحمة والرفق  وجمي  هذا واحد في االستعمال واإِلعراب. 

عرابا .   وكذلك "ويك" مثل "ويل" معنى واد

 لعصر. في عربية اشيء وهذا كل  مما لم يبق من  
  :ويلم ه

 وهي "ويل" ر كِّب   م  "ام  " دعاء بالشر. 

 وهذ  ايضا  مما فني وزال. 

  :َوْيه
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ي هةةا " لِلغةةراء والتحةةريذ والحةةث  وهةةي كةةذلك فةةي التةةذكير والتأنيةةث   ومثلهةةا "و 
 وهذ  كن ائرها السابقا  مما ضاد من عربية العصر. 

 
 خاتمة: 

الةذاهب مةن النحةو العربةي القةديم  هذا موجز من عمل معجمي اتية  فية  علةى
 في عربية عصرنا. 

إن جمةةة  هةةةذ  المةةةواد لتقةةةدم فائةةةد  لمةةةن يضةةةطل  فةةةي وضةةة  مةةةوجز فةةةي النحةةةو 
 للدارس غير المختص بالعلوم اللغوية. 

  شيئا  من مشاركة في علم اللغة التاريخي.في  على ان 

 
 


