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Abstract: 

 The renewal in the lexical study depends on looking at the expressions 

and connotations it contains that are influenced by the context of what 

they are mentioned in as much as it relates to linguistic matters, such 

as changing the morphological form, or the multiplicity of the form of 
the source of the verb, or the construction of active voice and passive 

voice, or the infringement and imperative as well as the type of 

preposition infringement To come up with multiple connotations that 

correspond to those changes that are directly related to the context and 

what we can call (the semantic attribution) that is different from the 
grammatical attribution. In it, the connotation changes by changing the 

type of the subject or the predicate from masculine to feminine, and 

from singular to dual or plural, and from rational to non-rational, and 

from material to semantic or abstract to concrete and the like. 

According to all the above, it is not correct to separate the linguistic 

levels in any integrated linguistic study. 
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 الملخص

يبدو لنا أن التجديد في الدراسة المعجمية يعتمد على النظر فيما تحتويه تلك المعاجم من 
ما وردت فيه قدر تعلق األمر بالمستويين الصوتيين: الصرفي ألفاظ ودالالت تتأثر بسياق 

والنحوي كتغيير الصيغة الصرفية، أو تعدد صيغ مصدر الفعل، أو التذكير والتأنيث، أو 
البناء للمعلوم وللمجهول، أو التعدي واللزوم فضال عن نوع التعدي بحرف الجر، وغير 

رات التي تتصل اتصاال مباشرا بالسياق ذلك للخروج بدالالت متعددة تتناسب وتلك التغيي
وبما يمكن أن نطلق عليه )اإلسناد الداللي( المختلف عن اإلسناد النحوي، ففيه تتغير الداللة 
بتغيير نوع المسند أو المسند إليه من مذكر إلى مؤنث، ومن مفرد إلى مثنى أو جمع، ومن 

ا على كل ما سبق ال يصح عاقل لغير عاقل، ومن مادي لمعنوي وما شابه ذلك، وتأسيس
الفصل بين المستويات اللغوية في أية دراسة لغوية متكاملة، والسيما الدراسات التي تتناول 

 .الداللة

 .الداللة، الصيغة الصرفية، معجم المقاييس، التغيير الداللي: الكلمات المفتاحية

 

 
 :المقدَّمة

تربط دراستنا )التركيب النحوي وأثره في تغيير الداللة المعجمية( داللة المستوى المعجمي بداللة المستوى النحوي 
والمستوى الصرفي نظرا لتعلق الصيغة بالتركيب، ونقصد بالتركيب النحوي طريقة استخدام األلفاظ وترتيبها، بقطع النظر 

ذلك ال يمكننا قطعا إهمال أثر الصيغة الصرفية في تغيير الداللة وإبعادها عن عن نوعها: اسما كانت، أم فعال، أم حرفا، ول
التركيب، لما لها من ارتباطات داللية بالفاعل أو المفعول فضال عن حروف المعاني عند التعدية بحرف الجر وغيره، فقد 

ي زمنا صرفيا يدل على الحال ال تتحدد داللتها إالا من خالل التركيب، فصيغة المضارع )يفعل( صيغة صرفية تعط
(، ولكن إن سبقت بـ)لن( الناصبة، أو)لم( الجازمة فإنَّ معناها السياقي 108، صفحة 1978واالستقبال )السكاكي، 

ل زمن الفعل الصرفي فيها إلى زمن نحوي مختلف )الفضلي،  (، وكذا الحال مع 260، صفحة 1980سيتغيَّر، ويتحوَّ
 ر دالالتها بتغيير التركيب فحسب بل تُغياِّر هي األخرى من داللته أيضا. الصيغ الصرفية التي ال تتغيا 

وقد يظهر أثر اختالف الصيغة الصرفية أحيانا في التركيب النحوي من حيث التعدي واللزوم، فترى الفعل تارة الزما، 
فعل متعديا بحرف الجر، أو متعديا وأخرى متعديا، وثالثة واقِّعا بين التعدي واللزوم، وإنما يكون ذلك غالبا حين يكون ال

بأكثر من حرف جر، فيلحظ ان داللته ال تختلف في التركيب النحوي إن كان الفعل الزما أو متعديا فحسب، بل يتغير 
معناه تبعا الختالف نوع حرف الجر المستعمل معه، فلكل حرف في التركيب داللة تتغيَّر بتغييره، وأقرب مثال على ذلك: 

( الذي يتغير معناه بالتعدية بحرف الجر)في( أو حرف الجر)الباء( من 388، صفحة 1979)األحمدي،  الفعل )رغب(
الرغبة إلى عدمها عند التعدية بالحرف)عن( مثال، أو الفعل )نظر( الذي يتغير معناه بتغيير حرف الجر من )إلى(، أو 

قابل هذا يتغير معناه إلى اإلمهال في حال تعدى حرف الجر )في( من النظر المادي إلى النظر المعنوي الفكري، في م
للمفعول مباشرة كما في قولنا: )نَظرني( بمعنى أصابني بالعين، أو)انظرني( بمعنى أمهلني كما في قوله تعالى: )قَاَل 

ْرنِّي إِّلَى يَْومِّ يُْبعَثُوَن( )سورة األعراف اآلية  الصيغة الصرفية ( فضال عن اختالف داللتها المعجمية باختالف 14أَْنظِّ
 (.300، صفحة 2002لمشتقات بعض األلفاظ )احمدعزت، 

ا اإلسناد في المستوى النحوي بركنيه: الُمسنَد )الفعل في الجملة الفعلية، والخبر في الجملة االسمية( والُمسند إليه )الفاعل  أما
أو نائب الفاعل في الجملة الفعلية و المبتدأُ في الجملة االسمية(، فقد نظرنا إليه في دراستنا وفق المستوى الداللي، فهو قد 

ديات الملموسة كاإلنسان ذكرا كان أم انثى، طفال كان أم رجال، والحيوان، والنبات، والمأكل والمشرب، يقترن تارة بالما
ا يطلق عليها الجمادات كالبضاعة، والمال، والتربة، والخرز، واآللة وغيرها، وتارة  واألشياء األخرى التي نستعملها مما

ت وغيرها، وفيما يلي تصنيف لهذه الجذور ومشتقاتها المختلفة أخرى اقترن بالمعنويات غير الملموسة كالمصادر والصفا
الداللة بسبب اختالف االسناد، نخصُّ بالذكر اختالف الفاعل أوال، فهو الذي يصدر منه الفعل، واختالف المفعول ثانيا، 

في معجم مقاييس اللغة  فهو الذي يقع عليه الفعل، وقد ارتأينا أن نورد ما يقرب من مئة وخمسين جذرا من الجذور المعتلة
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لتوضيح الفكرة، والنظر فيها، فالقصد هو طرح وجهة النظر، ويمكن أن تلحق هذه الدراسة بدراسة أخرى تتعلق بالجذور 
الصحيحة، أو الجذور المهموزة، أو المعاجم األخرى، بيد أننا تناولنا معجم مقاييس اللغة بوصفه معجما يتناول األصول 

 ور.اللغوية العامة للجذ
 

 الهدف من الدراسة
قد يكون الهدف األول من الدراسة تجديد النظر في الدراسة المعجمية باستخراج العديد من الدراسات اللغوية من بطون 
المعاجم، وتقديمها بشكل مختلف، يظهر ثراء اللغة العربية وقدرتها على تكوين ما ال يمكن حصره من تراكيب بدالالت 

الدراسة على تاريخ المعاجم وأنواعها من حيث الجذور واألصول والمعاني والترادف والتعدي مختلفة، وأن ال تقتصر 
 والتضاد واالشتراك وغير ذلك، فالبراعة تكمن في التقاط زاوية النظر الى المعجم، والمستوى اللغوي المطلوب تناوله.

وتأسيسا على ذلك طرحنا فكرة تغير الداللة المعجمية للمفردة بتعدد اشتقاقاتها، أو تغيير موقعها في التركيب، أو إسنادها،  
َب الناُس بعمله فسألوه: كيف صنعت هذا العمل الرائع؟ أجاب وهو يشير إلى قطعة كبيرة  ات الذي "أُْعجِّ لنكون بذا كالنحا

، 2015جود هنا، داخل هذه القطعة، ولم أفعل سوى إزالة الزوائد عنه" )أحمدعزت، من الصلصال: إنَّ هذا العمل مو
 .(260صفحة 

 
 الدراسة التطبيقية 

بعد االطالع على الجذور المعتلة في المعجم، والنظر فيما وردت فيه من صيغ متنوعة، وتراكيب متعددة بدا لنا بوضوح 
ر الواحد ألسباب تتعلق بالمستوى الصرفي، أو المستوى النحوي، منها اختالف داللة كثير من األلفاظ المشتقة من الجذ

ماكان لسبب واحد من هذه األسباب، ومنها ما كان ألكثر من سبب، كتنوع اإلسناد، واختالف الصيغة الصرفية، والتعدي 
وبعضا من أسباب واللزوم، وغير ذلك، سنذكر بعضا منها ونلفت النظر الختالف التراكيب أو الصيغ بالخط الغامق، 

التغيير الداللي بين قوسين، ونضع خطا تحت ما نرغب في التنبيه إليه، ولن نفعل ذلك مع الجذور كلاها، فليس الغرض 
التوضيح بقدر الرغبة في تفاعل القاريء، وعصف ذهنه من خالل النظر في التغيار الداللي، ومحاولة إشراكه في 

 استكشاف أسباب ذلك االختالف.
الهمزة والتاء والواو واأللف والياء، يدلُّ على )مجيء الشيء وإصحابِّه  (1:49، صفحة 1979)زكريا، )أتو(:  (1

 وطاَعتِّه(.
أتا البعير يأتُو، أي: استقام في سيره، أتَوُت بمعنى أتَيُت، أتَْوته أَتَْواً، أي: أعطيته اإلتاوة، )االختالف الداللي هنا بسبب 

لالنسان، فضال عن ورود الفعل الزما مع الحيوان، ومتعديا مع االنسان، وتخصص نوع  اإلسناد تارة للحيوان، وأخرى
 االعطاء من السياق فال يمكن مثال أن نعطي األتاوة للحيوان، أو يعطينا إياها(.

 الهمزة والراء والياء أصل يدلا على )التثبُّت والمالزمة(. (1:87، صفحة 1979)زكريا، )أري(:  (2
د له، فالواو والكاف والدال: كلمةٌ تدلُّ على َشدا    ى عن أصحابه: تخلََّف، أَراِّ لـــبعيرك: أَوكِّ ى بــالمكان: أقاَم، تَأَرَّ  تَأَرَّ

ه وُعنَِّي  كاد: حبل تَُشدُّ به البقرة عند الَحْلب، ويقولون: َوَكَد َوْكَدهُ، إذا أمَّ ْد َعْقَدَك، اي ُشداه، والوِّ )اختلفت  .بهوإحكام، وأوكِّ
 الداللة بسبب التركيب بتنوع استعمال حرف الجر، فتارة ورد بحرف الجر )الباء(، وأخرى بـ)عن(، وثالثة بـ)الالم(.

الباء والياء والباء والهمزة ليست أصوال تقاس؛ ألنها كلمات مفردة، بأبأَ  (1:194، صفحة 1979)زكريا، )بيء(:  (3
َ الرجل: أسرَع، بَأْبَأُت الصبي: قلت  بيَّ أبوهُ: إذا قال له: بِّأبي، له: )بابا(، بأْبَأ : إذا قال له بَابَا، وبَأْبَأُْت  وبأْبَأَهُ  الصَّ بيُّ الصَّ

ي : قلُت له: بِّأبي أنَت وأُماِّ : قلُت له -أيًضا-وبَأْبَأْتُهُ ...الصبيَّ وبَأْبَأُْت بِّهِّ )االختالف هنا لسببين:  )منظور( .بَابَا وبَأْبَأُْت بِّهِّ
 ول: اللزوم والتعدي، والثاني: اختالف ُعمر الفاعل والمفعول، فالفاعل تارة الرجل، وأخرى الصبي(.األ

: الباء والراء والحرف المعتلا بعدهما وهو الواو والياء أصالن: )أحدهما (1:233، صفحة 1979)زكريا،  )بروى(: (4
ض والمحاكاة(.  تسويةُ الشايءِّ نحتاً، والثاني التعرُّ

اهُ نحتاً، أبَرْيُت الناقة أُبريها، إذا جعلت في أنفها بَُرة باَرْيُت فالناً: حاكيته، أْنبََرى له وبََرى ال  يه أو يَبروه: سوا بََرى عوَد، يبرِّ
ضُت له. )االختالف ابتداًء في اختالف االسناد الداللي )نوع المفعول بين العاقل وغير  يُت لمعروفه: تعرَّ ض، تَبَرَّ له: تَعَرَّ

ل(، فقد ورد تارة للجماد )العود(، وأخرى للحيوان )الناقة(، وثالثة للمعنويات )المعروف(، وثانيا في استعمال الصيغة العاق
 الصرفية المجردة تارة والمزيدة تارة أخرى،  وثالثا في لزوم الفعل وتعديه، فضال عن التعدي بحرف الجر(. 

كاف والواو والهمزة أصالن: )أحدهما البُكاء، واآلخر نقصاُن : الباء وال(1:285، صفحة 1979)زكريا،  )بكوء(:  (5
 الشيء وقِّلاتُه(.

يه، بَوكأْت الناقة تَْبَكأُ، إذا قلَّ لبنها. )االخت  ْيتُه، إذا بَكْيت عليه، أبَكْيتُه: صنعُت به ما يُبكِّ الف هنا بين بََكْيُت الرجَل وبَكَّ
عل( أدى إلى تغيير الداللة تارة، ولم يؤد إلى تغييرها أخرى، واالختالف في الصيغة المجردة )فعل( والمتعدية )فعَّل(، و)أف

 داللة الصيغة المزيدة )فوعل( عند االسناد للحيوان، فضال عن التعدي واللزوم(. 
لِّهِّ (1:315، صفحة 1979)زكريا،  )بور(: (6 : الباء والواو والراء أصالن: )أحدهما َهالك الشايء وما يشبُِّهه من تعطُّ
ه، واآلَخر ابتالُء الشايء وامتحانُه(.و ِّ  ُخلُوا
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بتُه، وبُرُت الناقة فأنا أبورها، إذا أدنيتها من  الفحل  بَاُروا: َهلكوا، باَرت البِّياعات: كَسَدت، بُْرُت فالناً، وبُْرُت ما عنده: َجرا
عاقل( وباستعمال الصيغة المجردة لتنظر أحامل هي أم حائل. )اختالف االسناد الداللي )نوع الفاعل بين العاقل وغير ال

 أدى إلى اختالف الداللة، فضال عن التعدي واللزوم(. 
 : التاء والالم والواو أصٌل واحد، وهو )االتاِّباع(.(1:351، صفحة 1979)زكريا،  )تلو(: (7
اً، إذا َخذَْلتَه وتركته. )االختالف بين تَلَْوتُه، إذا تَبِّْعتَه، ومنه تالوة القرآن؛ ألناه يُتْبِّع آيةً بعد آية، تلَوُت الرجَل أتلُ   وه تُلُوَّ

 الصيغة المجردة والمزيدة كان سببا في انتقال الداللة من االتباع إلى الترك والخذالن(.
 : التاء والياء والميم أصٌل واحٌد، وهو )التَّعبيد(.(1:361، صفحة 1979)زكريا،  )تيم(: (8

، إذا استَعبََده، أتَّ  ام الرجُل، إذا ذبََح تِّيَمتَه. )االختالف في الصيغ الصرفية من )فعَّل( والفعل المتعدي، إلى )أفعل( تَيَّمه الُحبُّ
 والفعل الالزم(.

 الثاء والراء والحرف المعتلا أصٌل واحد، وهو )الَكثْرة، وخالُف اليُْبس(. (1:374، صفحة 1979)زكريا، )ثروى(:  (9
رت أموالهم،، ثَرا القوُم يَثْرون، إذا كثُُروا وَنَموا، ثرا الماُل يَثْرو، إذا َكثُر، ثََرْونا القوَم، إذا كثرناهم، أَثَْرى القوُم، إذا كثُ  

يُت بفالن فأنا ثَر  به: غنِّيٌّ عن الناس به.)اختالف الصيغة الصرفية بين التجرد والزيادة ْيُت التربة: بلَّلتها، ثَرِّ ، واختالف ثَرَّ
 الفعل بين اللزوم والتعدي، واختالف اإلسناد الداللي للفاعل أو المفعول به بين العاقل وغير العاقل(.

جوع(. (1:393، صفحة 1979)زكريا، )ثوب(:  (11  الثاء والواو والباء قياٌس صحيٌح من أصل  واحد، وهو )العَْوُد والرُّ
 ثاَب يثُوب، إذا َرَجع، ثاَب الحوُض، إذا امتأَلَ. )اختالف اإلسناد الداللي بين العاقل وغير العاقل(.  

ل انبعاُث الشيء، والثاني جنٌس من (1:395، صفحة 1979)زكريا، )ثور(:  (11 : )األوا : الثاء والواو والراء أْصالنِّ
 الحيوان(.

َر فالن على فالن   شرا، إذا أظهره. )اختالف ثاَر الشَّيء يثوُر ثَْوراً وثُُؤراً وثَوَ   راناً: انبعث، ثاَوَر فالن فالناً، إذا واثَبَه، ثَوَّ
الصيغة بين التجرد والزيادة )فاعل( و)فعال(، واختالف الفعل بين اللزوم والتعدي، فضال صدور الفعل من العاقل تارة 

 ومن غير العاقل تارة أخرى(. 
 : الثاء والهمزة والياء كلمةٌ واحدة تدلُّ على )فساد  وَخْرم(.(1:399 ، صفحة1979)زكريا، )ثاي(:  (12
زة الَخْرَز تُثْئيِّه، إذا خرَمتْه، أثْايُت في القوم: َجَرْحُت فيهم.)االختالف في التعدي للمفعول أو حرف الجر(.    أثأتِّ الخارِّ

 على االنتصاب. الجيم والذال والواو أصٌل يدلا  (1:439، صفحة 1979)زكريا، )جذو(:  (13
 َجذَْوُت على أطراف أصابعي، إذا قمُت، مثل جثا يجثو، تجاذى القوم الَحَجَر، إذا تشاَولُوه.)اختالف الصيغة الصرفية(. 

 : الحاء والدال والحرف المعتل أصٌل واحد، وهو السَّوق.(2:35، صفحة 1979)زكريا، )حدا(:  (14
ع. )االختالف في الصيغة الصرفية َحَدا بإبله: زَجر بها وغنَّى لها، َحَدوْ   تُه على كذا: ُسْقتُه وبعثتُه يتحدَّى: يُباري ويُنازِّ

 المجردة والمزيدة )فاعل(، والتعدي للمفعول وحرف الجر(. 
الحاء والصاد والحرف المعتل ثالثة أصول: األول المنع، والثاني العَدُّ  (2:69، صفحة 1979)زكريا، )حصوى(:  (15

 ث شيٌء من أجزاء األرض.واإلطاقة، والثال
 )اختالف داللة الصيغة المجردة عن المزيدة(. حصوتُه: منعتهُ، أحصيت الشيء، إذا َعَدْدته وأطقته.

، ثالثةُ أصول: المنع، واستقصاء السُّؤال، (2:83، صفحة 1979)زكريا، )حفى(:  (16 : الحاء والفاء وما بعدهما معتلٌّ
الُف االنتِّعال.  والَحفَاء خِّ

الرجَل من كلاِّ شيء، إذا منعته، َحفَــْيـُت إليه في الوصية: بالغُت، تحفَّيُت به: بالغت في إكرامه، َحفَي الفرس:  حفَـوتُ 
انسحج حافُره، َحفِّي يَْحفى: الُخفَّ له. )اختالف الداللة باختالف حرف العلة في الفعل )حفوت، حفيت(، واختالف حرف 

صيغ المزيدة )تفعَّل( والتعدي للمفعول، واختالف اإلسناد الداللي بين العاقل وغير الجر في التركيب )من، إلى، الباء( وال
 العاقل(.

  (2:108، صفحة 1979)زكريا، )حنو(:   (17
َحنَوُت الشيء َحْنواً وَحنَْيتُه، إذا عطفتَه َحْنياً، حنَتِّ المرأة على ولدها تحنُو وذلك، إذا لم تتزوج من بعد أبيهم، انحنى 

ني انحناًء. )اختالف الداللة بين الصيغة المجردة والمزيدة )انفعل(، واختالف الداللة عند اسناد الفعل لالنثى، الشيء: ينح
 واللزوم والتعدي للمفعول وحرف الجر(.

 (2:115، صفحة 1979)زكريا، )حور(:  (18
ْرُت الخبزة: هيأتها وأَدْرتها لتضعها في الَملَّة. )اختالف الداللة  أحورَّ الشيء: ابيضا احوراراً، حاَر:، إذا رجَع، َحوا

(، و)فعَّل(، واللزوم والتعدي، واختالف اإلسناد الداللي في نوع الفاعل أو  باختالف الصيغة المجردة والمزيدة )افعلَّ
 المفعول به بين العاقل وغير العاقل(، وكأن هناك ما يربط شكل الدائرة بالرجوع من خالل العودة إلى نقطة الصفر.  

 (2:117، صفحة 1979)زكريا، )حوز(:  (19
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ْت.)اختالف داللة الصيغة المجردة عن المزيدة )تفعَّل(، واختالف اإلسناد  َزت الحيةُ، إذا تلوا حاَز: ضمَّ شيئاً إلى نفسه، تََحوا
 الداللي بين العاقل وغير العاقل، وإن اقترب معنى الضم إلى معنى التلوي لما فيه من انحناء(.

 (2:118، صفحة 1979)زكريا، )حوش(:  (21
ع، )تشابه  وا، يَْنحاش: يتجمَّ ش عني القوم: تَنحَّ ُحشُت الصيد وأَحْشته، إذا جمعته، أحتََوش القوُم فالناً: جعلوه وسطهم، تََحوَّ

ض من داللة الصيغة الصرفية المجردة والمزيدة، في مقابل اختالف داللة الصيغة المجردة عن المزيدة إلى ما يشبه النقي
ي، مع اختالف اإلسناد الداللي للفاعل والمفعول بين العاقل وغير العاقل(.  تجمع إلى تَنَحا

 (2:120، صفحة 1979)زكريا، )حوض(:  (21
ِّض: يهوى، )اختالف داللة الصيغة الصرفية المزيدة باختالف نوع الزيادة، تارة  استحوَض الماَء: اتاخذ لنفسه حوضاً يُحوا

 أحرف(.بحرف، وأخرى بثالثة 
 (2:125، صفحة 1979)زكريا، )حيف(:  (22

يف، بمعنى ماَل، تَحيفُت الشيء، إذا أخذته من جوانبه، )اختالف داللة الصيغة الصرفية بين التجرد  حاَف عليه يَحِّ
 والزيادة، والتعدي واللزوم(.

 (2:125، صفحة 1979)زكريا، )حين(:  (23
ة، إذا َحلَبتها مرة بعد مرة َحيَّْنتُها: جعلت لها حيناً. )اختالف داللة الصيغة الصرفية أحيَْنُت المكان: أقمُت به حيناً َحيَّنُت الشا

 المزيدة، واختالف اإلسناد الداللي للفاعل أو المفعول بين العاقل وغير العاقل(.
  (2:132، صفحة 1979)زكريا، )حبو(:  (24

ْبوة، أحتبى الرجل،  جَل، إذا أعطيتَه ُحْبوة وحِّ إذا َجَمَع َظْهَره وساقيه بثوب  حبَوَت للخمسين، إذا دنوَت لها، يَْحبو َحبَوُت الرا
ما حوله: يحميه ويمنعه، )اختالف الداللة؛ الختالف الصيغة الصرفية بين التجرد والزيادة واختالف داللة الفعل المتعدي 

 عن داللة الفعل الالزم(.
 (2:202، صفحة 1979)زكريا، )خفي(:  (25

فى: َستَرهُ، َخفَا البرُق، إذا لمَع، َخفا المطُر الفأَر من ُجحره: أخرجهُ. َخفَا الشيُء: ظهَر. )اختالف الداللة؛ َخفَي الشيُء يَخ
 الختالف الصيغة الصرفية والتعدي واللزوم(. 

  (2:222، صفحة 1979)زكريا، )خنا(:  (26
؛ الختالف اإلسناد الداللي بين العاقل وغير العاقل، أخنَى عليه الدهر: أهلَكه أخنى فالن في كالمه: أفحَش، )اختالف الداللة

 فضال عن اختالف حرف الجر في التركيب(.
  (2:225، صفحة 1979)زكريا،  :)خوى( (27

تِّ  يةً، إذا مالت للمغيب، َخوا ت النجوم تخوِّ َخَوت: الدار تَخوي، َخَوى الناجم، إذا سقط، ولم يكن عند سقوطه َمَطر، َخوَّ
صت  ى الرجل، إذا تجافى في سجوده.)اختالف ااإلسناد اإلبل، إذا ُخمِّ بطونها َخويت المرأة:، إذا لم تأكل عند الوالدة َخوَّ

 الداللي بين اإلنسان والحيوان، والذكر واالنثى، والعاقل وغير العاقل، واقتران حال معين بزمن معين(.
  (2:225، صفحة 1979)زكريا،  :)خوت( (28

ت الحديث ويختات، إذا أََخذ منه وتََحفَّظ، يَختاتون الليل:  خاتَت العُقاب، إذا انقَضَّت، ، فالن يتَخوَّ خاَت الرجل، إذا أسنَّ
)اختالف الداللة؛الختالف االسناد بين العاقل وغير العاقل، واختالف الصيغة الصرفية، والتعدي   يسيرون ويقطعون،

  .واللزوم(
 (2:228، صفحة 1979)زكريا، )خوس(:  (29

يفَةُ: فسدت، خاَس بعهده، إذا أخلََف وخان. )اختالف الداللة؛ الختالف االسناد بين العاقل وغير العاقل، والتعدي خاَست  الجِّ
  .بحرف الجر واللزوم(

 (2:229، صفحة 1979)زكريا، )خوض(:  (31
 . ٌد يَُدلُّ َعلَى تََوسُّطِّ َشْيء  َوُدُخول  اُد أَْصٌل َواحِّ يُقَاُل ُخْضَت الماء وغيره، تَخاَوضوا في االمر: تفاوُضوا اْلَخاُء َواْلَواُو َوالضَّ

 وتداخل كالمهم.
 (2:230، صفحة 1979)زكريا، )خوف(:  (31

فُت الشيء: تنقَّصته. يفةً: ذعرته، خاَوفَني فالن فُخْفتُه: كنُت أشدَّ خوفا منه، تخوَّ فُت الشيء خوفاً وخِّ  خِّ
 (2:235، صفحة 1979)زكريا، )خيل(:  (32

هُت  َخيَّلَتُ  ئب، تََخيَّلتِّ السماء إذا تهيأت للمطر، َخيَّلُت على الرجل، إذا وجَّ الناقة:، إذا وضعت لولدها خياالً يفزع منه الذاِّ
التهمة إليه. )اختالف الداللة بسبب تعدي الفعل او لزومه، واختالف ااإلسناد الداللي للفاعل والمفعول بين العاقل وغير 

 العاقل( 
 (2:314، صفحة 1979)زكريا، )دول(:  (33

لوا من مكان إلى مكان، تَداَوَل القوُم الشيء بينهم، إذا صار من بعضهم إلى بعض، دال الثَّوُب يَدُول،  اْنَداَل القوُم، إذا تحوَّ
 إذا بَلَِّي اْنَداَل بطنُه: استرخى.

 (2:364، صفحة 1979)زكريا، )ذوب(:  (34
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ها ذابت،  ذَاَب الشيء يذُوب ذَْوياً، ثم يقولون مجازاً: ذاب لي عليه من المال كذا: وَجب، يقولون للشمس، إذا اشتدا حرُّ
 ويقولون:، إذاب فالن أمَره، أي: أصلََحه، أذَْبتُهُ: أنَهْبتُه.

 (2:364، صفحة 1979)زكريا، )ذوق(:  (35
ا مقدار إعطائها وكيف ذُقُت المأكول أذُوقه ذَْوقاً، وذقُت ما عند فالن: اختبرتُه ويقال: ذاَق القوَس، إذا نَظَر م

 قوتُها.)اختالف الداللة؛ الختالف المفعول بين المادي والمعنوي، وإن كان المعنى لم يخرج عن معنى التجربة واالختبار(.
 (2:365، صفحة 1979)زكريا، )ذيع(:  (36

الف الداللة بين االنتشار ذاع الخبُر وغيره يَذيع ذُيوعاً، إذا انتشر، إذاع الناس ما في الحوض، إذا شربوه ُكلُّه.)اخت
 واالنتهاء، وإن كان المعنى غير بعيد؛ ألن انتشار الشيء قد يكون سببا في اختفائه(. 

 (2:435، صفحة 1979)زكريا، )رمي(:  (37
ى، إذا خرجت ترمي في  دُت عليها، خرجت أتََرمَّ َرَمْيُت الشيء أرميه ورَمْيت بمعنى أرَمْيُت، أرَمْيُت على المائة: زِّ

راض، ويقال: أرَمْيُت الحَجر من يدي إرماًء، ويقال: أرمى هللا لك، أي: نَصرك وَصنَع لك.)تشابه داللة الصيغة األغ
 الصرفية المجردة والمزيدة، واختالف داللتهما؛ الختالف الفاعل، واستعمال حرف الجر(.

 (2:443، صفحة 1979)زكريا، )رنى(:  (38
اً، إذا نَظَر، أرنان ي ُحْسُن ما رأيت: أعجبني ما رأيت.)اختالف الداللة؛ الختالف الصيغة الصرفية بين التجرد رنا يرنُو ُرنُوَّ

  .والزيادة، واختالف الفعل بين التعدي واللزوم(
 (2:464، صفحة 1979)زكريا، )ريح(:  (39

لدن زوال الشمس إلى أراَح اإلنسان، إذا تنفس، أْرَوَح الماُء وغيره: تغيَّرت رائحته، راحوا في ذلك الوقت، وذلك من 
يح الغدير: أصابته  الليل، وأرحنا إبلنا: رددناها ذلك الوقت يقال: فالن يَراح للمعروف، ومعنى أخذَتْه له أريحياة، وقد رِّ
يح، ويقال للميت، إذا قَضى: قد اراح، أراح الرُجل، إذا رجعت إليه نَفُسه بعد اإلعياء،  يح أراح القوم: دخلوا في الراِّ الراِّ

َح الشاجر، وَراح يَراح: يَ اْروَ  ُجل َحقَّه، إذا رَدْدتَه إليه، وقد تَروَّ ، ويقال: أَرْحُت على الرا يَح اإلنسيا يُد، إذا وجد رِّ تَفَطَّر ح الصَّ
ن.)تغي يحك، راحت اإلبل تََراح، وأرْحتُها، راَح الفََرُس يَراُح راحةً، إذا تحصَّ يد إرواحاً، إذا وجد رِّ ر بالورق، أرَوَحني الصَّ

الداللة إلى العديد من المعاني بحسب التركيب النحوي والصيغة الصرفية، من التنفس إلى تغيار الرائحة إلى الموت، إلى 
الرجوع، إلى التحصن،... فضال عن التعدي واللزوم الناتج بسبب تغير الصيغة الصرفية، واختالف اإلسناد الداللي للفاعل 

 والمفعول(.
 (2:467حة ، صف1979)زكريا، )ريع(:  (41

نطة: َزَكت، راَع: رجع.)تشابه داللة الصيغة الصرفية المجردة والمزيدة،  أراَعت اإلبل: نََمْت، وكثُر أوالُدها، وراعت الحِّ
 واختالف داللتها بين النمو والرجوع؛ الختالف اإلسناد الداللي بين العاقل وغير العاقل(.

 (2:468، صفحة 1979)زكريا، )ريف(:  (41
يف.أرافَت  يف، رافت الماشية: رعت الراِّ رنا في الراِّ  األرض: خصبت، وأريفنا، إذا صِّ

 (2:469، صفحة 1979)زكريا، )ريم(:  (42
ع به، َريََّم بالمكان: أقام به، ال أريُم أفعل كذا: ال أْبَرح. ُجل، إذا قُطِّ يَم بالرا  يقال: رِّ

 (2:470، صفحة 1979)زكريا، )رين(:  (43
يَن عليه، كأناه غُ  ين: َغثَْت، أَراَن القوُم قد رِّ ين، ورانت الخمُر على قلبه: َغلَبَْت، رانت نفسي تَرِّ ي عليه، ران النعاُس يَرِّ شِّ

 فهم ُمرينُون، إذا هلكت مواشيهم.
 (2:484، صفحة 1979)زكريا، )ربى أ(:  (44

بو، أر ابية يَربوها، إذا عالها. َربَا: أصابه الرَّ بت الحنطة: َزَكت، تُْربِّي، ربَّْيتُهُ وتربَّيتُهُ، ربا الشيء يربُو، إذا زاد، َربا الرا
 إذا غذَْوته.

  (2:494، صفحة 1979)زكريا، )رجي(:  (45
جاء، ما أرجو: ما أبالي، يقال للفَرس: إذا دنا نتاجها.)اختالف  َرجوت األمر أرُجوه رجاًء، وربما ُعباِّر عن الخوف بالرَّ

 .اختالف الفاعلبين المادي والمعنوي( الداللة بين الخوف وعدم المباالة والقرب، مع
 (2:501، صفحة 1979)زكريا، )رخو(:  (46

أْرَخت الناقة، إذا استرخى َصالها، استرخى به األمر واسترخت به حاله، إذا وقع في حال  حسنة  غير شديدة، وتراخى عن 
لفاعل، بين االسترخاء وحسن الحال، )اختالف الداللة؛ الختالف الصيغة الصرفية واختالف ا األمر، إذا قعد عنه وأبطأ.

 .وربما هناك تقارب بين الداللتين ألن من يكون في حال حسنة يكون مرتاحا مسترخيا ال متوترا(
 (3:29، صفحة 1979)زكريا، )زهو(:  (47
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ته. )اختالف الداللة؛ الختالف اإلسناد الد َي الرجل، إذا تفخر وتعظَّم، َزَهت الريُح النبات، إذا َهزَّ اللي بين العاقل وغير ُزهِّ
 العاقل، وإن كانت الداللة متقاربة ألن الذي يزهو قد يتمايل(.

 (3:36، صفحة 1979)زكريا، )زور(:  (48
رَّ عن كذا: مال عنه. ر الشيء في نفسه: هياأه، ازوِّ ر فالن الشيء تزويراً، زوَّ  زوَّ

 (3:41، صفحة 1979)زكريا، )زيل(:  (49
قت، تزايَل فالن  عن فالن، إذا احتَشَمه. َزيَّْلُت: فرا

 (3:42، صفحة 1979)زكريا، )زيف(:  (51
زاَف الجمل في مشيه يزيف، إذا اسرع، المرأة تزيف في مشيها: تستدير. )اختالف الداللة؛ الختالف اإلسناد الداللي بين 

 العاقل وغير العاقل(.
 (3:52، صفحة 1979)زكريا، )زرى(:  (51

 ْيَت به: قصارت به.َزَريُت عليه، إذا عبُت عليه، أْزر
 (3:71، صفحة 1979)زكريا، )سطا(:  (52

سطا عليه يسطو، إذا قهره، سطا الماء، إذا كثر، سطا الراعي على الشاة، إذا مات ولُدها في بطنها فسطا عليها 
 فأخرَجه.)اختالف الداللة بين االيجاب والسلب؛ الختالف اإلسناد الداللي للفاعل والمفعول، والعاقل وغير العاقل(. 

 (3:84، صفحة 1979)زكريا، )سقى(:  (53
قاء، َسَقْيُت على فالن: قلت: سقاه هللا، سقى فالن على فالن بما سقيته بيدي:  لد: وهبتُه لك تتخذه سِّ أَسقيه أسقيتُك هذا الجِّ

 يكره، إذا كرره عليه، أسقيُت الرجل، إذا اغتبتَه. )اختالف الداللة؛ الختالف التعدي بالمفعول وبحرف الجر(
 (3:103، صفحة 1979)زكريا، )سنى(:  (54

، إذا سقت األرض، سانيت الرجل: إذا راضيتُه. )اختالف الداللة؛ الختالف الصيغة بين التجرد والزيادة، َسنَتِّ الناقة
 والتعدي واللزوم( 

 (3:115، صفحة 1979)زكريا، )سوط(:  (55
ط فالن أمره تسويطاً، إذا خلََطه، ُسْطتُه بالسوط: ضربته. )اختالف الداللة ؛ ُسطُت الشيَء: خلطُت بعضه ببعض، َسوَّ

 الختالف التركيب وإن كان الخلط غير بعيد عن الضرب ففي االثنين تماس شيئين مع اختالف شدة التماس(.
 .(3:117، صفحة 1979)زكريا، )سوك(:  (56

ك روؤَسها، ُسكُت الشَّيء، إذا دلكته  تََساَوَكت اإلبل: اضطربت أعناقها من الُهزال وسوء الحال، ما تَساَوُك ُهزاالً: ما تحراِّ
 ، ساَك فاهُ، معنى قلت استاك لم تذكر الفم.(3:2156ظور، صفحة )من
 (3:118، صفحة 1979)زكريا، )سول(:  (57

لُت له الشيء، إذا زيانتَه له.)اختالف الداللة؛ الختالف الصيغة الصرفية بيت  َل الشيء يَْسَوُل َسَوالً: استرخى، َسوا َسوِّ
 التجرد والزيادة(. 

 (3:118 ، صفحة1979)زكريا، )سوم(:  (58
مُت ُغالمي: خلَّيته وما يريد. مُت فالنا في مالي تسويما، إذا حكَّمتَه في مالك، َسوَّ  ُسمُت الشيء أُسوُمه َسْوماً: طلبته، َسوَّ

 (3:119، صفحة 1979)زكريا، )سوس(:  (59
يُس، إذا فسد، ساست الشااة تَساس، إذا كثُر قَْملها، ُسست ه أُسوُسه: يدلُّه على الطبع الكريم ساس الطَّعاُم  يَساُس وأساس يُسِّ

له عليه.  ويَحمِّ
 (3:146، صفحة 1979)زكريا، )سخى(:  (61

 َسَخْيُت القِّدر وَسَخوتها، إذا جعلت للنار تحتها مذهباً، سخا يسخو َسخاوةً وَسَخاء: يجود.
 (3:199، صفحة 1979)زكريا، )شفى(:  (61

 طلب الشفاء. أشفى على الشيء، إذا أشرَف عليه، استشفى فالن، إذا
 (3:227، صفحة 1979)زكريا، )شوص(:  (62

واك: يدلكه، شاص الشيء، إذا زعَزَعه.  يشوص فاه بالساِّ
 (3:228، صفحة 1979)زكريا، )شوف(:  (63

فت المرأة، إذا  ف فالن للشيء، إذا طمح به، ُشْفتُه أشوفُه َشوفاً: أجليه، تشوا فَت األوعال، إذا علت معاقل الجبال، تَشوَّ تَشوَّ
 تزيَّنت، اشتاف فالن، إذا تطاول ونَظر، أشاَف على الشيء، إذا أوفى عليه وأشَرَف.

 (3:229، صفحة 1979)زكريا، )شوك(:  (64
ك البعير، إذا طالت أنيابه. َك الفرخ، إذا أنبت، شوا  شاَكني الشاوك،  وأشكت فالناً، إذا آذيتَه بالشَّوك، َشوَّ

 (3:233، صفحة 1979)زكريا، )شيح(:  (65
 أشاَح على الشيء، إذا واَظَب عليه وجدَّ فيه، أشاَح بوجهه، أي: أعرَض. 

 (3:236، صفحة 1979)زكريا، )شيم(:  (66
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مت السيف، إذا قََرْبتَه، انشاَم في األمر،  ْمت البرق أشيُمه َشيماً، إذا رقَْبتَه تنظر اين يَصوب، شِّ مت السيف، إذا سللتَه، شِّ شِّ
 إذا دخل فيه.

 (3:243، صفحة 1979)زكريا، )شبو(:  (67
ُجَل، إذا رفعتَه للمجد والشارف، أْشبَت الشجرة: طالت، أشبى فالناً ولده، إذا أشبهوه.  أْشبَاهُ: أكرمه، أشبَْيُت الرا

 (3:266، صفحة 1979)زكريا، )شرى(:  (68
ى الرجل شَ  ى، إذا استُطير َغَضباً، َشَريُت الشيء واشتريته، إذا أخذته من صاحبه بثمنه  ويقال: َشريت، إذا بعَت، َشرِّ را
ي البرق، إذا استطار، استشرى الرجل، إذا لجَّ في األمر. َي البعير في سيره، إذا أسرع، َشرِّ  َشرِّ

 (3:376، صفحة 1979)زكريا، )صوي(:  (69
يُت إلبلي فَْحالً، إذا اخترته لها. َي يَْصَوى، َصوَّ  َصَوى الشيء، إذا  يبس فهو صاو َصوِّ

 (3:377، صفحة 1979)زكريا، )ضوع(:  (71
يح الغُصَن: ميَّلَته، ال يَُضوُعني: ال  َعت رائحته: نَفََحت، ضاَعت الراِّ كني، تََضوا ضاَعني لك الشيء  يَُضوُعني، إذا حرَّ

ر، ضاعني الشيء: أفَزَعني. ك مناِّي وال أعبأ به، ضاع يضوع وينضاع، إذا تضوا  يُثْقلُني وال يحراِّ
 (3:380، صفحة 1979)زكريا، )ضيف(:  (71

يف: مالت، تَضيَّفَْت، إذا مالت للغروب، يَتضيَّف، تضايفنا الوادي:  أَضْفت الشيء إلى الشيء: أَمْلته، ضافت الشَّمس  تَضِّ
يد، إذا أتوه من جوانبه، تضيَّفوه، إذا اجتمعوا عليه من جوانبه، ضاَف الهمُّ، إذا نزل  يفيه، تَضايَف الكالب الصَّ أتيناه من ضِّ

 بصاحبه.
 (3:425، صفحة 1979)زكريا، )طنى(:  (72

ضت له، أي: ما لصق بي وال  َطنَِّي البعير، إذا التصقت رئته بجنبه فمات، يَْطنَى َطنَى، ويقال: ما َطنيُت بهذا األمر: ما تعرَّ
 تلطَّخت به.

 (4:187، صفحة 1979)زكريا، )عوص(:  (73
ن، أعوَص في المنطق وأعوَص بال ن له، اعتاصت الناقة، إذا ضربها اعتاص الشيء، إذا لم يُمكِّ َخْصم، إذا كلمه بما ال يَفطِّ

لة.  الفحل فلم تحمل من غير عِّ
 (4:309، صفحة 1979)زكريا، )عزوى(:  (74

يتُه، أي: قلت له انُظر إلى غيرك ومن أصابَه مثل ما أصابك. َي الرجُل  يَْعزى َعزاًء، َعزَّ  اعتزى: ادَّعى في شعاره, َعزِّ
 (4:392، صفحة 1979)زكريا، )غمى(:  (75

َي عليه. َي على المريض فهو مغمى عليه، إذا ُغشِّ  َغَمْيت البيت، إذا سقفتهُ، أُغمِّ
 (4:399، صفحة 1979)زكريا، )غوى(:  (76

َي الفصيل،  شد وانهمك في الباطل، تغايا القوم فوق رأس فالن  بالسيوف كأنهم أظلاوه بها، َغوِّ َغوى يَْغوى َغيَّاً: خالف الرُّ
 ثر من شرب اللبَن ففََسد جوفه.إذا أك

 (4:403، صفحة 1979)زكريا، )غيب(:  (77
يب َغْيبةً وُغيُوباً وَغْيباً، وغاب الرجل عن بلده، أغابَت المرأة فهي ُمغيبةٌ، إذا غاب بعلُها.  َغابَت الشَّمس تَغِّ

 (4:405، صفحة 1979)زكريا، )غيف(:  (78
جل، إذا َجبََن فمال عن نَْهج القتال.تَغَيََّف: تميََّل، وتَغيَّفت الشجرة بأغصان  ها يميناً وشماالً، َغيََّف الرَّ

 (4:411، صفحة 1979)زكريا، )غبى(:  (79
، وَغبيُت عن الَخبَر، إذا جهلتَه.  َغبَِّي فالن َغباوةً، إذا كان قليل الفِّْطنةِّ

 (4:419، صفحة 1979)زكريا، )غرو(:  (81
يَت بالدَّمع.أغريتُه بالشَّيء الذي تُلَصق به األشياء  ت في البكاء وَغرِّ راًء: لجَّ  َغارت العين بالدَّمع غِّ

 (4:423، صفحة 1979)زكريا، )غزو(:  (81
 َغَزوُت أغزو: طلبت، أْغَزت النَّاقةُ، إذا َعُسر لِّقاحها.

 (4:447، صفحة 1979)زكريا، )فلو(:  (82
ه: قطعته عن الفطام.فَلوُت الُمْهَر، إذا ربَّْيته، فاله يَفلوه افتليتُهُ فَلَوته عن أ  ماِّ

 (4:459، صفحة 1979)زكريا، )فوز(:  (83
جل، إذا  ز الرَّ جل يقول: المرأته، إذا طلَّقها: فُوزي بأمرك، فَوَّ فاَز يَفوُز، إذا نجا فاز باألمر، إذا ذهب به وَخلَص كان الرَّ

جل، إذا ركب الَمفَاَزة. ز الرَّ  مات، فوَّ
 (4:461، صفحة 1979)زكريا، )فوق(:  (84

 فاق أصحابَه يفوقُهم، إذا عالهم أفاَق السَّكران: يُفيُق وذلك من أَوبةِّ عقله إليه.
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 (4:465، صفحة 1979)زكريا، )فيض(:  (85
جل، إذا  ته، إذا دفع بها من صدره، فاَض الرَّ رَّ فاَض الماُء: يفيُض أفاَض القوم في الحديث، إذا اندفعوا فيه، أفاَض البعير بجِّ

 مات.
 (4:483، صفحة 1979، )زكريا)فدى(:  (86

ِّض عنه، تفاَدى من الشَّيء، إذا تحاماه وانَزَوى عنه. يه كأنك تحميه بنفسك أو بشيء يعوا  فديتُه أفدِّ
 (5:36، صفحة 1979)زكريا، )قوي(:  (87

ةً، أْقَوت الدَّاُر: َخلَت، أقوى القوُم: صاروا بالقََواء و عره فهو أن ينقُص من عروضه قوا جل في شِّ .أقوى الرَّ  القِّيا
 (5:40، صفحة 1979)زكريا، )قوس(:  (88

س الشَّيُخ: انحنى كأنه قوٌس، قايسُت األمرين ُمقايسة وقياساً: تقدير الشيء بالشيء، قاَس بنو فالن بني فالن، إذا  قَوَّ
 سبقوهم.

 (5:146، صفحة 1979)زكريا، )كوز(:  (89
عوا، اكتاَز الماء: اغتََرفَه. ز القوُم: تجمَّ  تكوَّ

 (5:150، صفحة 1979)زكريا، )كيل(:  (91
ج ناراً. يُل، إذا لم يُخرِّ ند يَكِّ ْلُت فالناً: أعطيته، اكتَْلُت عليه: أخذُت منه، كاَل الزَّ  كِّ

 (5:155، صفحة 1979)زكريا، )كبو(:  (91
نُد يكبُو، إذا لم يُخرج ناَره، َكبَوُت الُكوَز وغيَره،  إذا صبَبَت ما فيه. كبا لوجهه  يَكبُو وهو كاب ، إذا َسقَط، كبا الزا

 (5:166، صفحة 1979)زكريا، )كدى(:  (92
ب  ي يقال للرجل، إذا أعطى يسيراً ثم قََطع: أْكَدى، َكدِّي الكلب َكداى، إذا َشرِّ يقال: حفَر فأْكدى، إذا وصَل إلى الُكْدية يُكدِّ

يه إكداًء، إذا رددته عن الشَّيء.  اللَّبن ففسد جوفُه، أكديته أكدِّ
 (5:222، صفحة 1979 )زكريا،)لوك(:  (93

 يقال: لُكُت اللُّْقمةَ ألوُكها لَْوكا: أمضغها أهون المضغ، فالٌن يَلُوُك أعراض النااس، إذا كان يغتابُهم.
 (5:279، صفحة 1979)زكريا، )مهى(:  (94

الثَّناء واستقصيُت، أمهى الحافِّر أْمَهْيُت الَحبل إِّمهاًء: أرخيتُه، أمهيت الحديدة: سقيتها، أي: رقَّهُ الماء، أمَهْيُت: بالغُت في 
 وأماهَ: َحفَر وأْنبَط.

 (5:287، صفحة 1979)زكريا، )ميح(:  (95
حته ميحاً: أعطيته، تَمايَح الساكراُن: تَمايل والعوُد أيضاً وكذا الغُْصن. ِّ فمأل الدَّْلو، مِّ كيا  ماَح يَميُح: انحَدَر في الرَّ

 (5:344، صفحة 1979)زكريا، )مكا(:  (96
أ،مكا  َيْت يُده تَْمكى َمكاى: غلُظت وَخُشنت، تمكَّى، إذا توضا ه وقد جمعها، َمَكت تَمكو، إذا َحبَق، َمكِّ  َيمكو ُمكاًء: َصفَر في يَدِّ

 تمكاى الفََرس: حكَّ عينَه بركبَتِّه.
 (5:369، صفحة 1979)زكريا، )نوس(:  (97
 ناَس الشيُء يَنوُس: تذَبذَب، نُسُت اإلبل: ُسقتُها. 

 (5:371، صفحة 1979)زكريا،  )نوق(: (98
َق في األمر، إذا بالغ فيه.   استَنَوَق الجمل: تشبيهٌ بالناقة، تنوَّ

 (5:373، صفحة 1979)زكريا، )نيح(:  (99
ظاَمه، تدعو له، ناَح الغصن: تمايَل. : أعطاه اياه، ناَح يَنِّيُح: نَْيحا َنيَّح هللا عِّ  نَيَّحه ُ هللا  بَخير 

 (5:384صفحة  ،1979)زكريا، )نبو(:  (111
لُه: لم يوافقه. ريبة: تجافى، نبا به َمنزِّ  نَبا بصُره عن الشيء: ينبو، نبا السيف عن الضَّ

 (5:397، صفحة 1979)زكريا، )نجو(:  (111
قالوا: هو من  نََجْوُت الجلد أْنُجوه، والجلد نََجا، إذا كَشْطتَه، نََجا اإلنسان: يْنجو نَجاةً، أْنَجت السَّحابةُ: ولَّت، استَْنجى فالنٌ 

 النَّجوة، نََجوُت فالنا: استَْنَكْهتُه كأناك أردت استكشاف حال ِّفيه ناَجْيتُه، وانتََجْيتُه: اختصصته بمناجاتي.
 (5:433، صفحة 1979)زكريا، )نصا(:  (112

يَته. ناَصْيتُهُ: أخذ كلٌّ منا   بناصية صاحبه، انتَصى الشاعُر: طال.انتََصْيُت الشَّيء: اخترتُه، نََصْوُت فالناً: قبَْضُت على ناصِّ
 (5:436، صفحة 1979)زكريا، )نضا(:  (113

نَّاُء عن اليد:  ا بينها، َنَضا الحِّ ْمده ونََضا الساهم: مضى، نََضا الفرُس الخيَل: سبَقها، كأنَّه انجرد ممَّ ذهب، نََضا السَّيف من غِّ
 نََضْوُت ثوبي: ألقيتُه َعناِّي أنَضيُت الشَّيء: أخلَْقته.

 (5:479، صفحة 1979)زكريا، )نعى(:  (114
باء: يدعوها، استنعَيُت القوم:، إذا تقدَّمتهم ليتبعوك،  يع عليه ذنوبَه، يَستَنعى الظاِّ استَْنعى يَْنعى على فالن، إذا وبََّخه، كأنَّه يُشِّ

: تَتابع به الشَّر، استَْنعى به: تمادى به.  بفالن  الشَّرا
 (5:479، صفحة 1979)زكريا، )نمى(:  (115
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ى الشايء: ارتفع من مكان إلى مكان، انتَمى ي وَيْنمو، إذا زاد ُحمرةً وسواداً، تَنَمَّ ضاُب يَْنمِّ ي: زاد، نَمى الخِّ  نما المال يَنمِّ
ياةُ  مِّ يُت النَّار:، إذا ألقيَت عليها َشيُوعاً، نََمتِّ الرا يُت الحديَث ونََميتُه: أَشعتُه، نمَّ : انتَسب، نَمَّ ، إذا ارتفعت فالٌن إلى َحسبهِّ

بُها.  وغابت ثم ماتت، وأنماها صاحِّ
 (6:15، صفحة 1979)زكريا، )هوي(:  (116

يُت: أهَوى َهوًى. هُ: َشتٌْم،: سقََطْت وهلََكت، َهوِّ ي، َهَوت أمُّ ي: سقط، َهَوت الطاعنةُ: فَتَحت فاها تَهوِّ  َهَوى الشيء يَهوِّ
 (6:19، صفحة 1979)زكريا، )هوش(:  (117

ُشوا:  : تَغاَووا عليه.َهوا َش القوم على فاُلن  َشت الريُح بالتُّراب: جاءت به ألواناً، تََهوَّ  اختَلَطوا، َهوَّ
 ( 6:20، صفحة 1979)زكريا، )هول(:  (118

لتِّ المرأةُ: تزيَّنت بحَ  لون بها عليه، َهوَّ ِّ جل: َخلَّفوه عند نار  يَُهوا لُوا على الرا  ْليها.هالَني الشَّيء يَُهولُني: أخافني، َهوَّ
 (6:23، صفحة 1979)زكريا، )هيد(:  (119

ْدهُ: أْصلِّحه. يُدني: أزَعَجني، َهيََّد في السَّير: أسَرَع، هِّ كته َهْيداً، هاَدني يَهِّ ْدُت الشَّيء: حرا  هِّ
  (6:24، صفحة 1979)زكريا، )هيس(:  (111

)العربية، هاَس فالن َهْيساً: سار أيَّ سير  كان، هاَس من الشَّيء: أخذ منه بكثرة، هاَس الشَّيء: داسهُ، هاَس األرض: دقَّها 
 .(2:1003صفحة 

 .(6:63، صفحة 1979)زكريا، )همى(:  (111
 َهَمى الماُء: ساَل، َهَمت الماشية: ذَهبت على وجهها لِّرعي أو غيره.

 .(6:75صفحة  ،1979)زكريا، )ود(:  (112
ْدُت: تََمنَّيُت. ْدتُه: أحببته، ودِّ  ودِّ

 .(6:79، صفحة 1979)زكريا، )وأر(:  (113
 استَْوأَرت اإلبل: تتابعت، َوئِّر يوُمنا: اشتد حرهُ، َوأََر المكان: اتخذ حفرة للنار، وأَْرتُه ايُرهُ َوأراً: أفَزعته.

 (6:79، صفحة 1979)زكريا، )وأل(:  (114
 اجتمعت أََل إليه، يَئُِّل: لَجأَ إليه. استوأَلَتِّ اإلبل:

 (6:81، صفحة 1979)زكريا، )وبص(:  (115
رو: فتح عينَيه، َوبََص يَبُِّص: بََرق، أوبََصتِّ األرض: ظهر نباتها كأنَّه يلمع.  َوبََّص الجِّ

 (6:82، صفحة 1979)زكريا، )وبط(:  (116
 َوبََط أو َوبَِّط رأيه: ضعف، بََطني فالٌن عن حاجتي: حبََسني.

 (6:83، صفحة 1979)زكريا، )وبأ(:  (117
 أرٌض َوبِّئَت وُوبِّئَْت: صار بها َوبَاء، َوبأُْت إليه وأوبَأُْت: أشرُت.

 (6:84، صفحة 1979)زكريا، )وثج(:  (118
 َوثََج الفرس َوثاجةٌ: اكتنََز لحُمه، استَْوثَج نبت األرض: َعلِّق بعضه بعضاً.

 (6:85، صفحة 1979)زكريا،  )وثن(: (119
ْمَل: َكثَّره، أوثَْنُت له: أعطيتُه جزبالً.  َي، أْوثََن فاُلٌن الحِّ  استَْوثََن الشيء: قَوِّ

 (6:88، صفحة 1979)زكريا، )وجه(:  (121
ه الشيخ: ولَّى وأدبر. هُت الشيء: جعلته على جهة، تَوجَّ ي تِّلقاء وجهه، َوجَّ  واَجهُت فالنا: جعلُت وجهِّ

 (6:91، صفحة 1979)زكريا،  )وحش(: (121
َش: فاَرَق األنيس، َوَحَش بثوبه: رمى به.   تََوحَّ

 (6:95، صفحة 1979)زكريا، )ودس(:  (122
 أوَدَستِّ األرض: أخرجت نبتها، َوَدَس الشيء: َخبَّأه، ما أدري اين َوَدَس: اين ذَهَب.

 (6:97، صفحة 1979)زكريا، )وده(:  (123
 َدَهني عن كذا: صدَّني عنه.استَْوَدَهت اإلبُل واْستَيَدَهت، إذا اجتمَعت وانساقت، وَ 

 (6:99، صفحة 1979)زكريا، )وذم(:  (124
مت الدلو: انقطع َوذَُمها، َوذََّم فالن على المائة: زاَد.  َوذَّمُت الكلب:، إذا  جعلت له قالدة، َوذِّ

 (6:107، صفحة 1979)زكريا، )وزا(:   (125
، أْوزى َظهَرهُ إلى الحائط: أسنََدهُ يقاُل: َوزى فالٌن األمر: َوَزى الشيء يَزي: اجتمَع وتَقَبََّض، استَوزى الشيء: انتََصبَ 

 (6:4830)منظور، صفحة  غاَظهُ 
 (6:108، صفحة 1979)زكريا، )وزر(:  (126
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 أَْوَزَر فالٌن الشَّيء: أحَرزه، أْوَزْرُت مالَه، أي: ذهبُت به َوَزرته، أي: غلَْبتُه.
 (6:110، صفحة 1979)زكريا، )وسم(:  (127

دوا.َوَسْمت ا َم الناس: َشهِّ ، َوسَّ َمة، تََوساَم: طلب الكأل الوسميَّ  لشيء َوْسماً: أثَّرُت فيه بسِّ
 (6:113، صفحة 1979)زكريا، )وشم(:  (128

 أوَشَمتِّ األرض: َظَهَر نباتها، أوَشَم البرق: لمع لمعانا خفيفاً، أوَشَم: نظر الى الشيء.
 فه َوصفا، َوَصفَت الناقة ُوصوفا، إذا أجادت السير.وَصْفته أصِّ  (6:115، صفحة 1979)زكريا، )وصف(:  (129
 (6:117، صفحة 1979)زكريا، )وضع(:  (131

جُل: سار سير الداابة.)المذكر  ُع: يخسُر، َوَضَع الرا َع في تجارته يُوضِّ َوَضعته باألرض َوضعاً، ووضعت المرأة ولَدها، ُوضِّ
 والمؤنث وحركات الصيغة(.

 (6:119، صفحة 1979)زكريا، )وضح(:  (131
 َوَضَح الشيء: أبان، أوَضح الرجل: ولِّد له البيض من األوالد. 

 (6:121، صفحة 1979)زكريا، )وطح(:  (132
 تََواَطَح: ازدحم، تواطحوا على الشيء: تداولوه.

 (6:122، صفحة 1979)زكريا، )وظف(:  (133
زقا، وَظْفُت البعير، إذا قَصرتَ   له القيد، يَظفَهم: يتبعهم. وظَّْفُت له:، إذا  قدارَت له كلَّ حين رِّ

 (6:123، صفحة 1979)زكريا، )وعك(:  (134
غته في التراب، أوَعَكتِّ اإلبل: ازدَحَمت. يد، إذا مرَّ  أْوَعَكتِّ الكالب الصَّ

  (6:123، صفحة 1979)زكريا، )وعل(:  (135
 َ ُل َوْعالً: أشرَف، تَوعَّل الجبََل: عاله، استَوَعَل إليه: لَجأ  .(2:1044ة، صفحة )العربي َوَعَل يَعِّ

 (6:125، صفحة 1979)زكريا، )وعد(:  (136
دهُ َوْعداً، ويكون ذلك بخير وَشر، أوعدتُه، يكون في الشَّر.  وَعْدتُه أعِّ

 (6:129، صفحة 1979)زكريا، )وفى(:  (137
 ته كلاه.َوفى أوفى، أوفَْيتُك الشيء، إذا قََضْيتَه اياه وافياً، تََوفَّْيُت الشيء واستْوفَْيتُه إذا   أخذ

 (6:131، صفحة 1979)زكريا، )وقم(:  (138
لم: قتله ُخْبراً، توقَّمت الصيَد: َختَْلتُه.  َوقََم هللا العدو َوْقماً: أذلَّه، تََوقََّم فالن العِّ

 (6:133، صفحة 1979)زكريا، )وقط(:  (139
يُك الداجاجة: َسفَِّدها، َوقََطت األرُض: وقعت بها السماء.  َوقََط الداِّ

 (6:133، صفحة 1979كريا، )ز)وقع(:  (141
قاً، توقَّ  ْعُت َوقََع الشيء: سقَط، َوقع فالن في فالن وأوقع به، َوقَْعت الحديدةَ أَقِّعها، إذا حددَّتَها، وقَع الغَْيُث: سقَط متَفراِّ

 الشَّيء: انتظرتُه متى يقع.
 (6:136، صفحة 1979)زكريا، )وكم(:  (141

َمت األرُض، إذا ُوَطئَْت، َوَكَمه َم: ُردَّ. ُوكِّ  األمُر: َحَزنَه، ُوكِّ
 (6:137، صفحة 1979)زكريا، )وكا(:  (142

كَّأُت على كذا: اتََّكأُت، أوكأُت فالناً ايكاًء: نَصبُت له ُمتََّكأ. ل، توِّ  أوكى: بَخِّ
 (6:138، صفحة 1979)زكريا، )وكح(:  (143

 الفرُخ: َغلَُظ.َحفََر حتاى أوَكح: َوَصَل إلى حجر  ينفذُ فيه الحديد، استَْوكح 
 (6:139، صفحة 1979)زكريا، )وكع(:  (144

 استَوَكَعْت َمعدتُه اشتدَّت، َكعتْه العقرب بإبرتها: ضربته، وكع الناقة: َحلَبها.
 (6:149، صفحة 1979)زكريا، )وهن(:  (145

ُجل: صار أو سار في تلك السَّاعة. ُن: َضعَف، أَْوَهن الرَّ  َوَهَن الشيء يَهِّ
 (6:151، صفحة 1979)زكريا، )يد(:  (146

هِّ: يَُدعى عليه، يََدْيُت على الرُجل: َمنَْنُت عليه يََدْيتُه: َضربُت يده. َى من يَدِّ  يَدِّ
 (6:152، صفحة 1979)زكريا، : ))يم (147

َق. )االخت ُجل فهو ميموم، إذا َوقََع في اليَماِّ فغرِّ واه، يُمَّ الرا مُت فالناً بسهمي، إذا قََصدته دوَن َمْن سِّ الف الداللي الختالف تَيَمَّ
  .الصيغة الصرفية المزيدة والصيغة الصرفية المجردة )فُعَُل( فضال عن البناء للمعلوم والبناء للمجهول(

 (6:155، صفحة 1979)زكريا، )يسر(:  (148
)االختالف الداللي بسبب   يَسَّرت الغنم، إذا كثر لبنها ونسلها، تَيَسَّر الشَّيُء، واستَْيَسر تَيَاَسُروا، إذا أخذوا ذاَت اليَسار.

 التعدي واللزوم الناتج عن اختالف الصيغة الصرفية )فعَّل( و)تفعَّل( و)استفعل(.
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 النتائج
ال يصح الفصل بين المستويات اللغوية في أية دراسة لغوية متكاملة، والسيما الدراسات التي تتعلق بتغير الداللة بتغير 
المستوى اللغوي كاختالف الفونيم في المستوى الصوتي من حيث التذكير والتأنيث، او تبادل الهمزة وأحرف العلة، فضال 

ت القصيرة والطويلة، واختالف داللة الصيغ المجردة عن المزيدة في عن اختالف المقطع الصوتي من حيث الصوائ
المستوى الصرفي فضال عن التذكير والتأنيث، أو المثنى والجمع، وفي المستوى النحوي باختالف اإلسناد من حيث نوع 

 وغير ذلك.  الفاعل أو المفعول، حقيقي أم مجازي، فضال عن اختالف اللزوم أو التعدي بالمفعول أو بحرف الجر،
ومع أنَّ لصحة االشتقاق وجوب توفر ثالثة عناصر رئيسة وهي االشتراك في عدد األحرف األصلية، وترتيبها ترتيباً 
واحداً في بنية الكلمات المشتقة، وقدر مشترك من الداللة، إالا أننا لم نجد هذا دائما في العديد من االلفاظ المستخرجة من 

 اولناه في هذه الدراسة.الجذر الواحد، وهذا ما تن
لوحظ اختالف المعنى دالليا وفق محاور متعددة الختالف إسناد الفعل لإلنسان أو للحيوان أو النبات، أو الجماد، أو الذكر 
أو األنثى، أو العاقل أو غير العاقل فضال عن اختالف عمر االنسان، أما صرفيا فكان االختالف الداللي نتيجة استعمال 

ا نحويا أو تركيبيا الصيغ المجر دة والصيغ المزيدة أو تغير الحركات الصرفية للصيغة المجردة للمعلوم والمجهول، وأما
 فلوحظ أن اختالف الداللة كان بسبب التعدي واللزوم، فضال عن تنوع التعدي بتعدد حرف الجر.
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