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 المقدمة                                        
 .هلل والصالة والسالم على خير خلق اهلل محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد

لذي جاء بشيرا ، ايد الخلق محمد عليه الصالة والسالماللغة العربية لغة القرآن، ولغة س أّما بعد:
 جمعاء.سالم، والذي فيه خير البشرية بخير نهج، منهج اإل

 طالبهابية من ضياع، بسبب ابتعاد العر علوم ليه ساتذة، نتابع ونرى ما تؤول إٍم وأطلبة علونحن 
 الدنيا علما بالحضارة االسالمية. او ها ومؤلفاتهم، وهم الذين ملؤ ن علمائع
بعض  إلىبل تتعدى  لذكرها هنا، وهي ال تنحصر بالطلبة،تابعها كثيرة ال مجال خطاء التي أواأل

 معلميها، وهل يعطي من ال يملك شيئا.
دبي، ووجدت الخطأ في طريقة الطلبة في عدم فهمهم لتراثهم األ سباب، واتابعحت  أبحث عن األَفر  

يدرسون العلوم  في حين كان علماءناوالزمن المحدد للتعليم، ؛ مناهج في التدريسالتعليم، واختيار ال
وسع منه ، حتى يتقن العلم، فمثال ما ما هو أ الطالب انتقل إلىاتقنها  ذاالكتب حتى إ أيسر باختيار

كتاب في النحو وهو: ) متن  يسريبدأ الطالب بدراسة أ ن  س النحو: أذكرنا منهجا في تدري
 إلىبحسب توجيه االستاذ : ) شرح قطر الندى(، ث مَّ  إلىاآلجرومية(، ث مَّ بعد حفظها واتقانها ينقل 

 وسع.كتاب أ
متن  نَّ الكتب، وبمدة زمنية قليلة، إذ علمنا أ بأيسرتقان العلم إ إلىيقة يتوجه الطالب وبهذه الطر 
ساس الطالب عند توسعه وقت طويل، وستكون أ إلىال تحتاج  ، فهيهي تسع صفحاتاآلجرومية 

ابة، فكذلك العلوم لها كتب تكون ساسه في الكالم والكتاسة، كالذي يحفظ حروف اللغة فهي أبالدر 
لقية، الح   بالطريقةتحديدا يدرس علم الصرف ، وفي العراق ساسها، وهو ما يسمى )بمتون الكتب(أ

 بكتاب: بدءا

 .ساسمتن البناء واأل  -1

  كتاب االمثلة: عبدالعزيز سالم. -2

بي حنيفة رضي اهلل عنه، أو شرح الشاهوي على اإلمام أ إلىالمنسوب  :متن المقصود -3
 مختصر الزنجاني.

حمد بن علي بن مسعود، او شرح السعد التفتزاني على أ في الصرف:رواح مراح األمتن  -4
، او كتاب شذا العرف في فن ويشناأل حامد بن علي: علي مال تصريفاو الشاهوي، 

 .العلم طلبة لدى بكثرة متداَولالصرف، وهو مختصر لشافية ابن الحاجب و 
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ه(، او شرح السيد 646)ت  بشرح الجاربردي :ه(646)ت  متن الشافية البن الحاجب -5
 .ه(626)ت  شرح القاضي زكريا االنصاريه(، او 666عبداهلل )ت 

 ح.، وعليه شرو بحفظ نظم المقصود في الصرف كالبدءوغيرها من الطرق 

لبعض  أّما في دراستنا االكاديمية، وتحديدا في تخصصات اللغة العربية في مادة الصرف،
ي درس كتاب شذا العرف في فن الصرف في المرحلة االولى: )باب االفعال(، وفي  الجامعات،
ساس في هذا العلم، لكن فيه ما يقال عنه أ قلّ ثانية: )باب االسماء(، وهو كتاب أالمرحلة ال

ن عليمهم لهذا العلم، فمن المفترض أساس تبل في أ صعوبة على طالبنا، وليس العيب فيه،
نفسهم تقصير من الطلبة أ يضامنه تمهيدا له، وهو أ الكتاب كتب أيسر س الطالب قبل هذايدر 

 بحق لغتهم، وفي بعض معلميهم الذين يقرؤون وال يشرحون.

التي  وعلى مدى السنواتدرَّسه ليومنا هذا، وما زلت أ 2006وقد درَّست  هذا الكتاب منذ عام 
مهات ئل التي طرحت فيه مع أاقلب المسوأ ،فهمه للطلبة تيسيرقرأ لغرض وأ سألأنا مرت وأ
مني  طلب  حتى وجدته صار شرحا ي   ،و توضيحأ ،و تبيينأ ،كتب ما وجدت من شرح، وأالكتب
 . تدريسه  

فوجدت الكثير منها  ،عن شروحات لهذا الكتاب ،في المكتبات االلكترونية بحث  أ خذت  أ مَّ ث  
حاديث النبوية، واأل القرآنية، ياتاآلغلبها دار مداره في تخريج بل أ ،وافية حا  و ولكنها ليست شر 

سواق المكتبات عن شروحات البحث في أ وموجز بتوضيح بسيط . وشددت   ،بيات الشعريةواأل
عبدالحميد  الدكتور لألستاذ وجدت شرحا  حتى  ،هذا الكتاب من سبقني في تفصيل ألعرف

حسب فيها أ ،بطريقة مختلفةلباب االفعال شرحي  ولكنَّ  ،فيه فائدة ال تخفىته و هنداوي فقرأ
 يأتي:في الشرح كما يري منفردا عن غوكان منهجي  ،الوضوح للطلبة المبتدئين

  .ليه الكثيرونسبقني إ وهذا ما ،بدقة القرآنية اآلياتجت خرّ  -1

وهذا ما وجدته عند  ،بيات الشعريةواأل ،التي وردت اآليات بينت مواطن الشاهد في كلّ   -2
 .ولكنه لم يخرجها جميعا ،يالدكتور عبدالحميد هنداو 

 .لها مثلة لتوضيح مواطن رأيت من الواجب زيادة التمثيلمن األ زدت   -3

 .على تعليمها للطلبة وبشدة بتحريك االفعال التي هي موطن الدراسة والتي نشدد   اعتنيت   -4
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 .بينت معاني الكثير من الكلمات التي هي بحاجة لتفسيرها من معاجم اللغة -5

 ،ووجوب العودة ،للطلبة معاجم اللغة ينَ بَ ال    ،ند تفسير الكلمات عمدا  نوعت في المعاجم ع -6
 .ساس اللغةإليها فهي أ

  .ألهميتها للطلبةو  تيسيرا للفهم، جداول في بعض الموضوعات عملت   -6

 .ليَّ من خالل أسئلة الطلبة التي كانت توجه إ ،الشرح إلىبحاجة  موضع وجدته   كلّ  شرحت   -8

ولوجود  ،رباك الطالبلعدم اإلطالة وا   ،و شرح البيتأ ،الشعري فصل في قائل الشاهدلم أ -6
 اّل لضرورة.من سبقني في تفصيلها، إ

 .تعالىحسب رؤية المؤلف رحمه اهلل بجهدي إليضاح الكتاب  صببت   -10

 درسناها التي التأويالت وهذه أخذناها، وهكذا سماعية لغتنا ألنّ  موجودة؛ اللغوية الظواهر إنَّ 
 ال والتفسيرات اآلراء وهذه   افضل، فيكون ايسر تفسير هناك كان ولو الظواهر لهذه تفسير هي

 .وايصاله لتفسيره واّنما العرب، كالم لتغيير

 عّما لتغيرها وال اللغة، لهدم ال جهودهم تنصب ان المعاصرين اللغة علماء على وينبغي
 لها لغتنا وألنَّ  ؛العصر بلغة االقدمين كتب وشرح طلبتها، على لتيسرها بل عليها، كانت
 .اهلل بكتاب وثيق ارتباط

 دليلوال والقاعدة، اللغة على المحافظة مع ولكن ،اللغوية التفسيرات في باالختالف بئس الو 
 .اللغوية الظواهر تفسير في مختلفون أنفسهم القدامى ان
وينفعنا بدعاء ن ينفع به في لغتنا عسى اهلل أ الكتب النافعةحد هذا جهدي في تسهيل أو 

العالمين  ن الحمدهلل رب  رسين ويجعله في ميزان حسناتنا، وآخر دعوانا أالقارئين والدا
 ه اجمعين.له وصحبالم على نبينا محمد وعلى آوالصالة والس

 أ.م.د.                                                                        
 مروان نوري اسماعيل                                                          
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 التعريف بمؤلف الكتاب

 إلىنسبة  يحمد الحمالو الثقة الحافظ، الشيخ أحمد بن محمد بن أ يهو األستاذ اللغو ))
الدوحة العلوية  إلىاألرمة، ينمى  يَبي س" بمحافظة الشرقية. وهو عرب"م ن َية َحَمل" من قرى "ب ل  

 ديوانه.  يكثير من قصائده ف يما صرح بذلك فالكريمة، ك
هجريـة  1263ه ولـد سـنة "( أّنـ66ص  6كتابه الخطـط التوفيقيـة )ج  يمبارك باشا ف يوقد ذكر عل

حجـــر والـــده، وقـــرأ وتلقـــى كثيـــرا  مـــن العلـــوم الشـــرعية واألدبيـــة عـــن أفاضـــل  يم" وتربـــى فـــ1856 -
رسة دار العلـوم، وتلقـى الفنـون المقـررة بهـا. ونـال الشـيخ إجـازة التـدريس مـن دار دخل مد مَّ عصره، ث  

ــا بالمــدارس االبتدائيــة بــوزارة المعــار 1888 -هـــ 1306العلــوم ســنة ) ف. وبعــد مديــدة م( فعــين مدرس 
مدرس للعلوم العربيـة، وعقـدت لـذلك امتحـان مسـابقة كـان الشـيخ مـن  إلىحاجتها أعلنت دار العلوم 

مــــدارس م تــــرك األســــتاذ التــــدريس ب1866نة دار العلــــوم. وفــــى ســــ إلــــىمبــــرزين فيــــه، فنقــــل أوائــــل ال
المحاكم الشرعية، وفى أثنـاء ذلـك أقبـل علـى التحضـير لنيـل  فيبالمحاماة  االشتغالالحكومة، مؤثر ا 

جــازة التــدريس اميــة مــن األزهــر فنــال بغيتــه، وكــان شــهادة العال دار  فــيول مــن جمــع بــين العالميــة وا 
تـــدريس التـــاريخ والخطابـــة والرياضـــيات  فـــيالعلـــوم وعلـــى إثـــر ذلـــك عهـــدت إليـــه الجامعـــة األزهريـــة 

م أضــيفت إليــه مــع ذلــك نظــارة مدرســة المرحــوم عثمــان باشــا مــاهر وهــى 1602لطالبهــا وفــى ســنة 
علـى نحـو مدرسة حديثة، كان يعلم بها القـرآن والتجويـد، ثـم العلـوم الدينيـة والعربيـة والعلـوم الحديثـة، 

نظمــت حينئــذ تنظيمــا حــديث ا، وكــان المنتهــون منهــا يلحقــون  التــيبعــض أقســام األزهــر  فــيمــا يجــرى 
نظــارة  يوم أو األزهــر. وقــد قضــى المتــرجم فــأو دار العلــ الشــرعيإلتمــام دراســاتهم بمدرســة القضــاء 

لمتفننـــة هم بمعارفـــه اهـــذه المدرســـة خمســـا وعشـــرين ســـنة، انتفـــع بـــه فيهـــا طـــالب كثيـــرون، كـــان يمـــدّ 
أن  إلــىالواســعة، ويتعهــدهم بالتربيــة اإلســالمية والتربيــة القوميــة ويــزودهم بنصــائحه وتجاربــه الكثيــرة، 

األول  مـن شـهر ربيـع 22) فـيأدركته الوفاة  مَّ م. ث  1628علت سنه، فآثر الراحة، وترك العمل سنة 
 م(. 1632سنة  ومن يولي 26هـ =  1351سنة 

ـــــدين؛ مـــــن  فـــــييـــــة وقـــــد كســـــب الشـــــيخ معارفـــــه العلم ـــــوم ال بيئتـــــين: األولـــــى األزهـــــر، درس فيـــــه عل
، الــــذى خــــالط حبــــه شــــفاف قلبــــه وتمكــــن مــــن يديث وعقائــــد وفقــــه علــــى مــــذهب الشــــافعتفســــير وحــــ
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نفســـــه ودرس العلـــــوم اللســـــانية: مـــــن نحـــــو، وصـــــرف، وعـــــروض، وبالغـــــة، ووضـــــع ...إلـــــخ، علـــــى 
كتبــــه ودروســــه،  فــــيعليــــه تمكنــــه منهــــا  ذلــــك قســــطا موفــــورا ، دلَّ  شــــيور عصــــره، وأحــــرز مــــن كــــلّ 

حـــــــــــــــــــــــــــــــــرازه درجـــــــــــــــــــــــــــــــــة العالميـــــــــــــــــــــــــــــــــة، بعـــــــــــــــــــــــــــــــــد تركـــــــــــــــــــــــــــــــــه خدمـــــــــــــــــــــــــــــــــة الحكومـــــــــــــــــــــــــــــــــة.  وا 
أنشــــــــأها علــــــــى مبــــــــارك باشــــــــا وزيــــــــر المعــــــــارف المصــــــــرية،  التــــــــيوالبيئــــــــة الثانيــــــــة: دار العلــــــــوم، 

ـــــة.  ـــــة والثانوي ـــــذ المـــــدارس االبتدائي ـــــدين لتالمي ـــــة وال ـــــيم اللغـــــة العربي لتخـــــريج معلمـــــين، يحســـــنون تعل
ـــــذين أنهـــــوا وكـــــان طالبهـــــا  ـــــون بامتحـــــان مســـــابقة مـــــن صـــــفوة الطـــــالب األزهـــــريين، ال ـــــذ ينتخب حينئ

ســــون فيهــــا العلــــوم الدينيــــة والعربيــــة لزيــــادة الــــتمكن. دراســــاتهم أو كــــادوا ينتهــــون منهــــا، وكــــانوا يدرّ 
األزهــــر: مــــن بيــــداجوجيا، وأدب، ولغــــة، وكتابــــة، وخطابــــة،  فــــيلــــم تكــــن  التــــيجانــــب العلــــوم  إلــــى

، وتــــــاريخ، وجغرافيــــــا، وخــــــط، ورســــــم... إلــــــخ. وكانــــــت عنايــــــة المدرســــــين ورياضــــــيات، وطبيعيــــــات
 .  العمليبها تجمع بين المحاضرة والتطبيق 
والشــيخ حســن الطويــل،  ياألزهــر، أمثــال الشــيخ حســن المرصــف وكــان بــين أســاتذتها نخبــة مــن علمــاء

ار العلـوم بـين د يأضـرابهم مـن الفحـول. وكـان الجمـع فـوالشيخ محمد عبده، والشيخ سليمان العبد، و 
بـــين  مَّ يســـمونها(، ث ـــالعلـــوم اإلســـالمية والعربيـــة القديمـــة، وبـــين العلـــوم المدرســـية الحديثـــة )كمـــا كـــانوا 

ـــوم وقتئـــذ يخليقـــا أن يطبـــع خريجـــ يوالتطبيقـــ يالمنهجـــين النظـــر  ـــين القـــديم  دار العل بطـــابع وســـط ب
ـــــَدرَّس بال يالمتمثـــــل فـــــ ـــــل فيمـــــا ي  ـــــة الدراســـــات األزهريـــــة، والحـــــديث المتمث مـــــدارس المصـــــرية الحديث

 يالقديمــة الحديثــة، التــ والجامعــات األوربيــة. وقــد جنــت مــدارس وزارة المعــارف ثمــرات هــذه المدرســة
 يتــالنهضــة األدبيــة والعلميــة، ال يبيــة بحاضــرها، فكانــت مــن العوامــل فــاألمــة العر  يوصــلت ماضــ

وادى النيــل منــذ بــدء القــرن التاســع عشــر. لــذلك أقبــل كثيــر مــن أذكيــاء الطــالب  يظهــرت بواكيرهــا فــ
األزهــريين علــى دار العلــوم، ينهلــون مــن ثقافتهــا المختلطــة، وكــان المؤلــف مــن الرعيــل األول الــذى 

أشـرنا إليـه م كمـا 1888استبق إليها، فنهل وعل من معارفها وآدابها. ونال إجازة التدريس منها سنة 
 ذه الكلمة. صدر ه يف

 علـوم العربيـة: نحوهـا وصـرفها ولغتهـا وعروضـها وبالغتهـا وأدبهـا، يكان الشيخ رحمه اهلل ضليع ا فـ
الكثيــر، مــع حســن اعتنــاء بفهــم مــا يحفــظ وجــودة نقــد لمــا  يءه ويحفــظ الشــوكــان يــروى مــن ذلــك كّلــ

ميـدان المحبـب إليـه، يروى، وبراعة استخراج للعبـرة والفائـدة. وكـان النحـو والصـرف واللغـة والشـعر ال
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ه كـان معجبــا أّنـ يخـر، فـال يكتفـى وال يشـبع. ويظهـر لـيجـول فيهـا فيتمتـع ويتتبـع أقـوال األوائـل واألوا
هـــ( وبمــا جمــع شــرحه أللفيــة ابــن مالــك 661 - 608مــن النحــاة المصــريين ) يبــابن هشــام األنصــار 

ظ مســائله، وجعلــه أســاس ألفيــة ابــن مالــك". مــن مــادة غزيــرة. فحفــ إلــىالموســوم "بأوضــح المســالك، 
دروســــه  يكــــان ينثرهــــا بــــين يــــدى تالميــــذه فــــ يوالصــــرفية وتحقيقاتــــه اللغويــــة، التــــدراســــاته النحويــــة 

فن الصـرف" مـع مـا  يلف منها كتابه هذا: "شذا العرف فأ يراته. ومنه التقط أغلى د رره التومحاض
، وشـرحها لرضـى جـب، ومـن شـافية ابـن الحايمن شذرات أخرى، من مفصل الزمخشـر  أضاف إليها

األعاجم المتأخرين، الذين عنوا بالدراسات الصرفية، وأشـبعوها  ين محقق، وغيره ميالدين االستراباذ
ا وتصنيف ا. وق أحسـن اختيارهـا مـن كتـب العلمـاء،  يد أسبغ الشيخ على هذه المـادة التـتأليفا وتوضيح 

كثيرا  من ذوقه وخبرته بأساليب التعليم والتصنيف، فتصرف فيهـا توضـيحا وتهـذيبا، وتنسـيقا وتبويبـا، 
منهـا  ال بـدّ  يلوب، جامعا للعناصـر الضـرورية التـحتى جاء هذا الكتاب محكم الطريقة، واضح األس

مـــدارس البصـــرة والكوفـــة وبغـــداد  ية اللغويـــة فـــمـــا وصـــلت إليـــه الثقافـــ اللغـــة وفنونهـــا ممـــثال يلدارســـ
جــال والفســطاط واألنــدلس. ثــم مــا انتهــت إليــه أخيــر ا علــى يــد ابــن مالــك وأبــى حيــان وتالميــذها مــن ر 

ـــــــــــــــــــــــــرة التـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــة. يالمـــــــــــــــــــــــــدارس النحويـــــــــــــــــــــــــة األخي  ال تـــــــــــــــــــــــــزال آثارهـــــــــــــــــــــــــا قويـــــــــــــــــــــــــة باقي
جمــال القــول، أن كتـــاب "شــذا العـــرف" مــن أنفـــع المـــدارس  يالكتــب لطـــالب الدراســات الصـــرفية فــ وا 

والمعاهــد وبعــض الكليــات. وهــذه الطبعــة الحاديــة عشــرة مــن طبعاتــه، دليــل علــى اســتمرار النفــع بــه، 
 وعلى قيمة ما أودع من مادة صحيحة مهذبة مالئمة لعقول الطالب. 

 مؤلفات الشيخ وآثاره العلمية واألدبية:
 م(.1864هـ = 1312فن الصرف. )طبع أول مرة سنة  يف شذا العرف -1
طبعة م( بالم1606هـ = 1326)طبع أول مرة سنة  .والبيان والبديع يالمعان يف الربيع زهر -2

 األميرية.
م( بمطبعة مصطفى 1636هـ = 1358)طبع أول مرة سنة  .سيرة المصطفى يف مورد الصفا -3

 ه بالقاهرة.الحلبى وأوالد يالباب
الحلبى وأوالده  يبمطبعة مصطفى البابة صغيرة طبعت رسال .عقائد التوحيد يف قواعد التأييد -4

 (.1653هـ = 1362بالقاهرة سنة )
 يم، بمطبعة مصطفى الباب1656سنة  هأول يوني يشعره. تم طبع الجزء األول منه ف ديوان -5

 1((الحلبى وأوالده بالقاهرة.

                                                           
 ( شذا العرف في فن الصرف : للحمالوي، تقديم االستاذ مصطفى السّقا. 1



 8 

 2) خطبة الكتاب (

ك وكرمك، غمرَتَنا بإحسانك، نعمك، ومتراد ف جود َمزيدالقلوب على  مصر فاللهمَّ إنا نحمد ك يا 
لك بم ضاَعففضلك، وشملتنا  مجرَّد َمصدر هالذى  نَعم ك وَطو 

ن ـــــــــــــــــ، فسبحاَنك تعالت  صفاتك ع3
ك، وال و صول لقد ر ك أمر  يلماض؛ ال رادَّ 4اإلعاللو  النقصن ، وتنزهت أفعالك عالمثالالشبيه و 

ية ونستمطرك حقَّ قدرك، ، وتسليماتك الباهرة الباهية، على نبيك إنسان عين 5غيَث صلواتك الهام 
الوجود، المشتّق من ساطع نوره كلُّ موجود، "محمد" المصطفى من خير العالمين نسب ا، وأرفعهم 

َل الضاللة ،  بسالمعزمه جيَش الجهالة، ومّزق  بصحيحَقد ر ا، وأشرفهم حسب ا، الذى صغَّر  َحزمه شم 
به  وعلى  ، وَصح  َكم  ، الذين َمهَّدو  َمصادر  آله َمظاهر الح   بالّسداد، المقرونجمعهم  بلفيفا اله مم 

 سبيَل اله دى ومعالَم الرَّشاَد. 

قد  علٍم إالّ و  ف  واسطت ه، وال ارتفع َمنار ه، إالّ  بعد ، فما انتظم ع   وهو قاعدته، إذ هو إحدى والصَّر 
ألحاديث فرائد مفردات اآليات القرآنية، وا يكالم العرب، وتنجله ت عَرف َسعة دعائم األدب، وب

 6السعادة الدينية والدنيوية، وكان ممن تطلع لرشف أفاويقه إلىالوصول  يالنبوية، وهما الواسطة ف
 المطالبجانب، وكان  من كلّ  يهم أحدقوا بسة "دار العلوم"، فإنّ وَتطلََّب جمع تفاريقه، طلبة مدر 
عنفيهم أكثر من الطالب، فما   أضنَّ به على أهله، فسرَّحت أحفظ العلم ببذله، وأالّ   أن  إاّل  يَوس 

، فاقتفت األثَر، حتى أتت بالمبتدأ 8طلب الشوارد ي، وبعثتها ف6ف جاج  الكواغد يف نواظر البحث
ع ما أقتطفه من ثمار الكمن العليل. َوأو   الصحيحجعلت  أميز  مَّ والخبر، ث   السهل القليل،  يثير فد 

                                                           
تهالل، أو االلماع،  فنجده مصطلحات من علم الصرف، وهي براعة االس عمالا ( بدأ مقدمته بالحمد مست 2

كلمة ) مزيد نعمك( من الفعل المزيد، وكلمة )  عملرف( وهي من التصريف، وكذلك استكلمة )مص عملاست
مجرد فضلك( من الفعل المجرد، وكلمة ) وشملتنا بمضاعف ( من الفعل المضعف، وكلمة ) فسبحانك تعالت 

لشبيه والمثال( من الفعل المعتل المثال، وكلمة )وتنزهت افعالك عن النقص واالعالل( من الفعل صفاتك عن ا
ر بصحيح عزمه  المنقوص والفعل المعتل، وكلمة ) ال راد لماضي أمرك( من الفعل الماضي، وكلمة) الذي صغَّ

، وكلمة ) مصادر الهمم( من جيش الجهالة( من الفعل الصحيح، وكلمة ) ومزق بسالم( من الفعل الصحيح السالم
المصدر، وكلمة ) الذين مهدوا بلفيف( من الفعل المعتل اللفيف، وكلمة )جمعهم المقرون( من الفعل المعتل 

 اللفيف المقرون، فهذا يدل على تمكنه من هذا العلم . 
ْوُل يأتي بمعنى القدرة، ويأتي بمعنى الغنى أو الَفضل، ُيَقال: لِفالن على (  3 ل. تهذيب فالٍن َطْول، أَي َفضْ والطَّ

 .11/11 ،هري األز اللغة:
 .1/11 ،اييس اللغةمعجم مق.  اْلِعلَُّة: اْلَمَرضُ (  1
 .2/995 ،أبن دريدَهَمى الماُء َيهمي َهْمياا، إِذا َساَل َوجرى على َوجه األَْرض. جمهرة اللغة: ( الهامية:  5
 1/1516 ،لجوهريل :َحلبتين. الصحاحبين ال( الفيَقُة بالكسر: اسم اللبن الذي يجتمع 6
 . 121( أي الورق. ينظر: معجم األلفاظ التاريخية في العصر المملوكي: محمد أحمد دهمان، 7
 .2/1113ها ونوادُرها. معجم اللغة العربية المعاصرة: د أحمد مختار. شوارُد اللُّغة: غرائب(  1
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فجاء بحمد اهلل كتاب ا تروق معانيه، وتطيب َمجانيه، عباراته شافية، وشواهده كافية، فأمعن نظرك 
ت يه {فيه، وقل:  ل  اللَّه  ي ؤ  ن رأيت هفوة6}َذل َك َفض  الكرم،  ذلك من دواعي فقل طغى القلم، فإنّ  ، وا 

 وحاشاك أن تكون ممن قيل فيهم:
ا َهف وة طاُروا بها َفَرحًا * مّنى وما علِموا من صالح َدَفُنوا* *فِإن             َرَأو 

 .10فن الصرف" يرف، فوقد سميته: "شذا العَ 
 11ول.ؤ ه أكرم مسواهلَل أسأل أن ي لبسه ثوَب الَقبول، وأن ينفع به، إنّ 

 وقد جعلته مرتب ا على مقدمة وثالثة أبواب:
 منه فيه. فالمقدمة: فيما ال بدَّ 

 12أحكام َتع مُّهما. فياالسم. والثالث:  في: والثانيالفعل.  فيوالباب األول: 

 

 

                                                           
 .51سورة المائدة، من اآلية ( 6
لمعاصرة: شذا: قوة الرائحة ، والَعرف : الرائحة الزكية الطيبة . ينظر: معجم اللغة العربية ا( معنى كلمة 10
 .1/111 ربي ،. غريب الحديث: إبراهيم بن إسحاق الح1/177، . المعجم الوسيط2/1110
ال ( هذا الكتاب عباراته يسيره ومختصرة، وقد جمع أصول هذا العلم، ورغم صغر حجمه إاّل أّنه لقي قبو11

ورواجاا كبيرا، فقد طبع أكثر من خمس وعشرين طبعة، وهو يدرس في اغلب الجامعات، وكأّن هللا استجاب 
    لدعوته وهللا اعلم.

 ( اعتمد المؤلف على مصادر معتمدة في هذا العلم كما أشار في مقدمته، ومن الكتب التي اعتمدها هي:12

 .هشام ابن: مالك ابن الفية إلى المسالك اوضح - أ

 بك محمد-ناصف بك حنفي: المؤلف اسم: الثالث الكتاب-االبتدائية المدارس لتالميذ النحوية الدروس - ب

 .صالح بك محمد -طموم مصطفي -دياب

 .األُْشُموني الدين نور: لفيةاأل على شمونياأل شرح  - ت

 .الجرجاويّ  خالد: النحو في التوضيح بمضمون التصريح أو التوضيح على التصريح شرح - ث

 .األستراباذي: الحاجب ابن شافية شرح - ج

 عنوان الظرف في علم الصرف: هارون عبد الرزاق. - ح

 .كثيرة شروحات وعليه. مسعود بن علي بن احمد :الصرف في االرواح مراح  - ر

 .احمد بن محمد الميداني :لطرف في علم الصرفنزهة ا  - د

  .حسين المرصفي :علوم العربيةال إلىالوسيلة االدبية  - ذ
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 13مبادئ علم الصرف ( بيان ي) مقدمة ف                              
. ، وي قال له: التصريف  ف   الصَّر 

، ومنه {} :هو لغة : التغيير  َياح  ر يف  الر   رها.تغيي ؛ أي14َوَتص 
ا بالمعنى  قصودة، ال تحص ل أمثلٍة مختلفٍة، ل معاٍن م إلى: تحويل  اأَلصل  الواحد  يالَعَملواصطالح 

،  ي بها، كاسمَ إالّ  ، والتثنية  والجمع  ، واسم  التفضيل   15.غير ذلك إلىالفاعل  والمفعول 

ل م    ليست بإعراٍب وال بناٍء. التي: علٌم بأصول ي ع َرف بها أحوال  أبنية  الكلمة ، يوبالمعنى الع 
، واألصالة  والزيادة ،  ة واإلعالل  ، كالصحَّ وموضوع ه: األلفاظ  العربية  من حيث  تلك األحوال 

 ونحو ها.
 .16، واألفعال  المتصّرفة16ويختصُّ باألسماء  المتمكنة  

ال  يشارة، وجمعها وتصغيرها، فص ور  وما ورد من تثنية بعض األسماء الموصولة وأسماء اإل
 .يحقيق

                                                           
النَّ النحو ُيعنى بأواخر الكلمات ، والصرف  ؛متداخالن ، رغم أّنهمايدرس قبل علم النحو( الصرف : علم 13

ُيعنى بالكلمة المفردة وحدها ليست داخل التركيب، كيف نلفظها وكيف بناؤها فمثال: ُبر ، َبر ، ِبر ثالث كلمات 
ولى ُبر: تعني القمح ، متشابهات في رسم الحروف مختلفات في الحركات وكل واحدة تدل على معنى فاال

والثانية َبر: تعني اليابسة، والثالثة بِر : تعني المعروف واالحسان، وكذلك َجنة تعني البستان ، وُجنة تعني 
بعلم الصرف، وكذلك فانَّ علم الصرف هو المعول  ي جمع جن ، وهذا مما ال يعرف ااّل الوقاية ، ِجنة : تعن

فية مثاال لتصغير، وكيف تنسب الكلمة وما يعتري الكلم من قواعد صرعليه في ضبط صيغ العربية ، ومعرفة ا
 .       (َقالَ   -َقَوَل )ذا تحركت وانفتح ما قبلها قلبت الفا: كـ إو ياء أعلى قولنا : ) كل واو 

 .161( سورة البقرة، من اآلية: 11
وامثلتها المختلفة هي:  ضرب:  صل،أ: ضرب فهَي مثلة مختلفة ( كقولناأقوله: )تحويل االصل الواحد إلى  (15

 يضرب ، أضرْب ، ضارب ومضروب ...... .
من  وقوله: )لمعان مقصودة(، فكل مما مثلنا له من معنى مختلف عن االخر، فيضرب: يدل على المضارع

وضارب: اسم فاعل، ومضروب: اسم  من حيث الطلب والزمن، ، واضرْب: يدل على االمر،حيث الزمن
 مفعول.... .

غير ذلك(، وهذه  إلى: )ال تحُصل إاّل بها، كاسَمي الفاعِل والمفعوِل، واسِم التفضيِل، والتثنيِة والجمِع، وقوله
 المعاني ال تحصل إاّل باألمثلة المختلفة.   

 :  علىاالسم المتمكن ويقسم ( 16
تكتب( كـ : مكن وهو: المعرب الذي يتغير اخره مع التنوين ) التنوين : نون ساكنة تلفظ وال أمتمكن  ( أ

 جاء محمٌد ، ورأيت محمداا ، ومررت بمحمٍد.
 : جاء أحمُد، ورأيت أحمَد، ومررت بأحمَد.نحو ،: وهو المعرب الممنوع من الصرفمتمكن غير أمكن ( ب

يل على ألفية ابن وبقي غير المتمكن وهو: المبني، وهذا ليس من اهتمام علم الصرف. ينظر: شرح ابن عق
   .36-1/35 ،مالك

ويتحول إلى ماضي ومضارع وامر واسم فاعل واسم  ف : هو ما ال يلزم صورة واحدة.عل المتصر( الف17
وال عالقة له باألفعال الجامدة كـ ) بئس  مفعول، درس، يدرس، ادرس، دارس، مدروس، وإلى آخره من صيغ،

    .، عسى .......وغيرها(
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ل م الَهرَّاء  ، بتشديد الراء، وقيل سيدنا علّى كرَّم اهلل وجهه.18وواضع ه: م عاذ بن م س 
من ا، نحو: كلُّ واو أو ياء تحرَّكت وانفتح ما قبلها  يالت ومسائل ه: قضاياه   ت ذَكر فيه صريحا أو ض 

 يقلبت الواو ياء، وأدغمت ف لسكون،قلبت ألف ا، ونحو: إذا اجتمعت الواو والياء وس بقت إحداهما با
 الياء، وهكذا.

ن  اللسان  عن الخطأ  فوثم ، ومراعاة  قانون  اللغة  ف يرته: َصو   الكتابة . يالمفردات 
.تعالىواستمداد ه: من كالم  اهلل   ، وكالم رسوله صلى اهلل عليه وسلم، وكالم  العرب 

 .20يفيه: الوجوب  الك فائ 16الشارع   وحكم  
 ع  بناٍء، وهى هيئة  الكلمة  الملحوظة ، من حركٍة وسكوٍن: وعدد  حروٍف، وترتيٍب.واألبنية : جم

، بحيث متى ذ كر ذلك اللفظ، ف هَم منه ذلك  والكلمة : لفٌظ مفرٌد، وضعه الواضع  ليدلَّ على معنى 
 .21المعنى الموضوع هو له
 اسم وفعل وحرف. إلىتنقسم الكلمة                         

ع ليدلَّ على معنى مستقّل بالفهم ليس الزمن جزء ا منه، مثل رجل وكتاب. فاالسم:  ما و ض 
ع ليدل على معنى  ، والزمن جزء منه، مثل َكَتَب ويقرأ واحفظ.22مستقل بالفهم والفعل: ما و ض 

َل له هنا كما  والحرف: ما و ضع ليدل على معنى غير مستقّل بالفهم، مثل َهل  وفى ولم، وال َدخ 
 مّر.

                                                           
قرأ عليه الكسائي وروى الحديث عنه، وهو استاذ الكسائي،  النحوي الكوفي، ءلم الهرا( أبو مسلم معاذ بن مس11

 وحكيت عنه في القراءات حكايات كثيرة، وصنف في النحو كثيراا، ولم يظهر له شيء من التصانيف.
. وفيات األعيان 3/211 .أبو الحسن علي بن يوسف القفطيينظر: إنباه الرواة على أنباه النحاة: جمال الدين 

 .5/211. كانابن خل مد بن محمد بن إبراهيمأحمان: اء الزوأنباء أبن
 . تعالى( أي المشرع، وهو هللا  19
م مسل فرض واجبة على كلّ  ، فالصالة والصيام والزكاة والحجّ ثم عن الكلّ ذا قام به البعض سقط اإلإ( أي  20

حد أذا لم يقم به إهل المنطقة جميعهم، وأذا قام به مسلم سقط االثم عن إومسلمة، وغسل الميت فرض كفائي 
 حدهم سقط االثم عن الباقين.أذا قام به إوكذلك هذا العلم: هو فرض كفائي  فالجميع مذنبون،

سد(، هو ذلك أرم المعروف في السماء، وقولنا: )( كقولنا: )شمس(، هي لفظة عندما نطلقها نفهم منها الج 21
المتساقطة من السماء، فما ذكرنا من امثلة هي الوحش المفترس سيد الغابة، وقولنا: )مطر(، هي حبات المياه 

 كلمات.   
على حركة كـ )درس، ضرب، قام، جلس....(، فاألفعال التي مثلنا بها  ( الفعل هو: الحدث. والحدث ما دلّ  22
 على الحركة.    تدلّ 
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وباإلسناد إليه،  له، وباإلضافة، 23االسم بَقبول حرف الجّر، وأل، وبلحوق التنوين ويختصُّ 
 24الحمُد هلِل ُمن ِشى الَخل َق ِمن  َعَدِم.وبالنداء، نحو:                           

َيا{ونحو:  ؤ  يم  ، َقد  َصدَّق َت الرُّ }َيا إ ب َراه 
25. 

، والسين، وسوف، والنواصب، والجوازم، وبلحوق تاء الفاعل، وتاء التأنيث  ويختصُّ الفعل  بقبول َقد 
. 26 . }َسن ق ر ئ َك َفال َتنَسى{26}َقد  َأف َلَح َمن  َتَزكَّى{ الساكنة، ونون التوكيد، وياء المخاطبة له، نحو:

َضى{ يَك َربَُّك َفَتر  َف ي ع ط  }َوَلَسو 
بُّوَن{ [ .5. ]الضحى: 28 . }َلم  26}َلن  َتَنال وا ال ب رَّ َحتَّى ت ن ف ق وا م مَّا ت ح 

َيل د  َوَلم  ي وَلد{
ا{30 ل م  َمة  َوع  ٍء َرح  ع َت ك لَّ َشي  .}َربََّنا َوس 

َر َما َسَقي َت 31 ز َيَك َأج  . }إ نَّ َأب ي َيد ع وَك ل َيج 
ر  32َلَنا{ اغ  َن الصَّ َجَننَّ َوَلَيك ون ا م  َية  33يَن{. }َلي س  ي إ َلى َرب ك  َراض  ع  . }َيا َأيَّت َها النَّف س  ال م ط َمئ نَّة  ، ار ج 

يَّة { ض   .34 َمر 
 والفعل. ،من خصائص  االسم الحرف بعدم َقبول شيء ويختصُّ 

 

                                                           
ا ال كتابة. 23  ( نون ساكنة زائدة تلحق آخر االسم المعرب لفظا
( موطن الشاهد: ) الحمد( دخول أل على االسم، )هلل( دخول حرف الجّر على االسم، ) الخلق( دخول أل  21

 على االسم، )من عدم( دخول حرف الجّر على االسم.
 . موطن الشاهد: )َيا إْبراهيُم(، دخلت يا النداء على االسم.105 -101( سورة الصافات، اآلية  25
 على الفعل الماضي وهي من عالماته. (قد)فلح( فدخلت أموطن الشاهد: )قد . 11( سورة األعلى، اآلية  26
 على الفعل المضارع وهي من عالماته.  (السين))سنقرئك( دخول : . موطن الشاهد6، اآلية ( سورة األعلى 27
على الفعل المضارع وهي من  (سوف). موطن الشاهد: )ولسوف يعطيك( دخول 5( سورة الضحى، اآلية  21

 ته.عالما
داة النصب )لن( على الفعل المضارع أموطن الشاهد: )لن تنالوا( دخول  .92( سورة آل عمران، من اآلية  29

 وهي من عالماته.
داة الجزم )لم( على الفعل المضارع أشاهد:  )لم يلد، ولم يولد (دخول . موطن ال3( سورة االخالص، اآلية  30

 وهي من عالماته.
على الفعل الماضي وهي من  (تاء الفاعل). موطن الشاهد: )وسعت( دخول 7( سورة غافر، من اآلية  31

 عالماته.
على الفعل الماضي وهي من  (التأنيثتاء ))قالْت( دخول   موطن الشاهد: .25( سورة القصص، من اآلية  32

 عالماته.
، ليكونا( دخول  .32( سورة يوسف، من اآلية  33 على  (و الخفيفةأنون التوكيد الثقيلة )موطن الشاهد:)ليسجننَّ

 الفعل المضارع وهي من عالماته.
على الفعل المضارع وهي  (ياء المخاطبة))ارجعي( دخول  . موطن الشاهد:21-27( سورة الفجر، اآلية  31

 من عالماته.
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 (يالميزان الصرف)                            
علماء  الصرف  أنَّ أصوَل الكلمات  ثالثة   ا كان أكثر  كلمات  اللغة العربية ث الثي ا، اعتبرلمّ  -1

وزن َقَمر  يوَّرة بصورة  الموزون، فيقولون فأحرف، وقابلوها عند الوزن بالفاء والعين والالم، مص
َم: َفع َل، بفتح الفاء  ل: ف ع ل بسكر الفاء وسكون العين، وفى َكر  م  َمَثال : َفَعل، بالتحريك، وفى ح 

ل فاء الكلمة، والثانا، وي َسمُّون اوضم العين، َوهل مَّ َجرَّ   عين الكلمة، والثالث الم الكلمة. يلحرف األوَّ
 فإذا زادت الكلمة عن ثالثة أحرف: -2

ع  الكلمة على أربعة الميزان  يأحرف أو خمسة، زدَت ف فإن كانت زيادت ها ناشئة من أصل َوض 
ا َأو  َرجَ  ي، فتقول ف(ف ع ل)المين على أحرف الم  َمر ش وزن َدح  َلَل، وفى وزن َجح   35مثال : َفع 
َلل ل.  َفع 

ن كانت ناشئة من تكرير حرف من أصول الكلمة َكرَّ  َت ما يقابله فوا  وزن  يالميزان، فتقول ف ير 
َلَل، ويقال له: م ضعَّف  العين أو الالم.   قدَّم َمثال ، بتشديد العين: فعََّل، وفى وزن َجل َبَب: َفع 

ن كانت الزيادة  حروف الزيادة،  يه يالت (سألتمونيها)و أكثر من حروف ناشئة من زيادة حرف أوا 
َت عن الزائد بلفظه، فتقول فقابلَت األصول باألصول، وَعبَّ  ل، وفى وزن  ير  وزن قائم، مَثال : فاع 

ل، وهكذا. ي، وفى وزن استخرج: استف َعل، وفتقدَّم: َتَفعَّلَ   وزن مجتهد: م ف َتع 
وزن  ياألصل، فيقال مثال ف إلىا نظر ا لزائد مبدال من تاء االفتعال، ي ن َطق  بهوفيما إذا كان ا

 .يّ ه الرضأجاز  ب: افتعل، ال افطعل، وقداضطر 
ن حصل حذف ف -3  يوف (،ف ل   مثال   ق ل  )وزن  يفتقول فالميزان،  يالموزون ح ذ ف ما يقابله ف يوا 

َلةع  )وزن  ي، وف(فاعٍ :  قاضٍ )وزن   .(َدة: ع 
ن َحَصل قلٌب ف -4 ، (جاه: َعَفل)وزن  يالميزان، فيقال مثال  ف يأيضا ف الموزون، حصل يوا 

 بتقديم العين على الفاء.
 

                                                           
ُة، ِمَن النَِّساِء: الثقيلُة السِمَجة، والَجْحَمِرش أَيضاا: اْلَعُجوُز اْلَكبِيَرةُ، َوِقيَل: اْلَعُجوُز اْلَكبِيَرةُ اْلَغلِيظَ  ( الَجْحَمِرش 35

، نِّ ْخَمُة، وَ  َوِمَن اإلِبل: الكبيرةُ السِّ رَنب ِهَي أَيضاا األَ وأَْفعى َجْحَمِرش: َخْشناُء َغلِيَظٌة. والَجْحَمِرش: األَْرَنب الضَّ
 .6/272. ابن منظور لسان العرب:و، 3/339 .ينظر : العين: الخليل بن أحمد الفراهيدي الُمْرِضع.
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 وي ع َرف  القلب بأمور خمسة:
، ي"ناء" الممدود مقلوب نأ ، دليل على أنّ يأالمصدر وهو النَّ  ، كناَء بالمد، فإنّ 36األول: االشتقاق

ه،  يوكما فقال: ناء على وزن َفَلَع، في َهة، دليل على أن َجاه َمقلوب َوج  ه وو ج  ود َوج  جاه، فإن ور 
س، دليل على أنّ يّ ق س   ي. وكما ف36يقال: جاه على وزن َعَفلف قلوب ه م، فإ ن ورود مفرده وهو َقو 

س، َفق د مت الالم ف ٌو على ف ل وع، فقلبت الواو الثانية ياء  لوقوع يق و و  ها موضع العين، فصار ق س و 
رت السين  لمناسبة الياء،  َطَرفا، والواو األولى؛ الجتماعها مع الياء َوَسب ق إحداهما بالسكون، وك س 

دة دليٌل  أيضا، فإنَّ  يحاد   ي... وكما ف38كسر إلىنتقال من ضمٍّ وكسرت القاف  لع س ر اال ورود َوح 
 .36: عالف(يحاد)، فوزن (واحد)ه مقلوب على أنّ 

                                                           
 أخُذ ِشقِّ الشيِء، أي نصفِه، ومنه اشتقاُق الكلمة من الكلمة، أي أخُذها منها. للغة:في ا االشتقاق(  36

تناسٌب في اللفظ والمعنى وترتيب الحروف؛ مع وفي اإلصالح أخُذ كلمٍة من كلمة، بشرِط أن يكون بين الكلمتين 
 بعض، من األلفاظ بعض توليد) هو أوكتابة،  –مكتوب  –اُْكُتْب  – بُ تُ كْ يَ  –لو قلنا: َكَتَب  َتغايٍر في الصيغة،

 الخاص بمعناها يوحي مثلما األصيل المشترك بمعناها ويوحي مادتها يحدد واحد أصل إلى بها والرجوع
 صبحي .د: اللغة فقه في دراساتو، 1/201 .دروس العربية: مصطفى الغاليينىجامع الينظر:  ،(الجديد
 .171. الصالح

 أي َبُعَد  –مصدره النأي  –َيْنأى  –َناَء (  37
 َفَعل .            -َيْفعل   -فلع      

 س/ كيف نعرف االصل من غيره؟
 ج/ نعرفه باالشتقاق: مثال ذلك: 

 تتناسب مع المصدر –نئيا  –َنأى                              
 فعال -فعل                              
 ليست متفقة مع المصدر بالحروف                –نئيا   -ناء                              
 فعال -فلع                              
 مشتقة من الوجه والوجاه –اه ج                            
 فعال -فعل                -عفل                            
 جاه   -الواو تحولت إلى الف وتأخرت بعد العين فصارت  –وجه                            
 عفل -                                                           -فعل                            

31  ) 
المفرد  
 ووزنها

 جمعه
 ووزنه

مت الالم  َفقُدِّ
في موضع 

العين 
 فصارت

فقلبت الواو 
الثانية ياًء 
لوقوعها 

 َطَرفا
  

وقلبت الواو 
األولى؛ 

الجتماعها مع 
الياء َوَسْبق 

إحداهما 
 بالسكون،

 

وُكِسرت 
السيُن 

 لمناسبة الياء

وكسرت 
القاُف لُعْسر 
االنتقال من 

 كسر إلىضمٍّ 
أي للمناسبة 

 او االتباع

 

 ِقِسىّ  ِقِسْيي قُِسْيي قُُسْيي قُُسْوي قُُسْووٌ  قُُوْوس  قوس

 فلوع     فُلُوع فعول لفع

 
 المكاني القلب           المفرد         (  39

 .ياء وقلبت الدال بعد الواو خرتأُ         حادي واحد         َوحدة               
 عالف فاعل        فعلة               
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أي َس، فإ ن تصحيحه مع وجود الموج ب، وهو  يوجود م وج ب اإلعالل، كما فح مع : التصحييالثان
ه مقلوب َيئ َس، فيقال: أي َس على وزن َعف َل وي ع َرف  تحريك الياء وانفتاح ما قبلها، دليل على أنّ 

ا بأصله وهو الَيأس.   40القلب  هنا أيض 

َرة االستعمال، كآرام جمع ر ئم، وهو الظَّب ى َرَته وكثرة آرام، دليل على أنه مقلوب الثالث: ن د  ، فإ ّن ن د 
، فصارت  يالهمزة الثانية، ف يه يأرآم: أفعال: فقد مت العين  التأرآم، ووزن  موضع الفاء، وس ه َلت 

فال. وكذا آراء، فإ نّ   .يزن أعفال، بدليل مفرده، وهو الرأه على و آرام، فوزنه: أع 
 41.يورود  األصل، وهو رئم، ورأب هنا عالمة القل وقال بعضهم: إنّ 

كل اسم فاعل من الفعل  يالطرف؛ وذلك ف يلب وجود همزتين فالرابع: أن يترتَّب على عدم الق
ه متى أنّ  :اسم الفاعل منه على وزن فاعل. والقاعدة ، فإ نّ (جاء وشاءـ )األجوف المهموز الالم، ك

لَّ اسم الفاعل منه،  يهمزة، فلو لم نقل بتقديم الالم فبقلب عينه  أ علَّ الفعل بقلب عينه ألف ا، أع 
ق باسم الفاعل من جاء: جاموضع العين، لزم أ ، بهمزتين؛ ولذا لزم القول بتقديم الالم ئيءن ننط 

على العين، بدون أن تقلب همزة، فتقول: جائٌئ: بوزن فالع، ثم ي َعّل إعالل قاض فيقال جاٍء بوزن: 
 42فال.

                                                           
. القاعدة تقول: ) كّل واو أو ياء إذا تحركت (، كما في )أَِيَس(اإلعالل ُموِجب وجود مع التصحيحقوله: )(  10

( على القاعدة، لكن في أَيَِس لم تقلب الفا، دليل فالمفروض انها تصير )أَاسَ  (أَِيسَ )وانفتح ما قبلها قلبت الفاا(،  

 أَيِسَ  –على اّنها ليست أصلية وأصلها، َيِئَس 

 َعِفَل   –َفِعَل                                     

 ووزنها ( أْرآٌم ـــــ تكتب ــــــ أرءام ــــ الّن مفردها رئم ــــــ والَمدةُ عبارة عن همزتين سهلت بالمدّ  11
 افعال ـــــــــــــــــ ا ف ع ا ل ـــــــــــــــ ف ع ل .     
 : آَراٌم ــ أي قدمت الهمزة الثانية قبل الفاء فصارت اءرام فسهلت = آرام إلىوقلبت  
 عفال أا ع ف ا ل     =                عفال                                 أووزنه       

 َرْأٌي ـــــــــــــــــــــ أَْرآُء   ـــــــــــــــــــ آراء 
 َفْعٌل ــــــــــــــــــــ أَْفَعاٌل  ــــــــــــــــــــ أَعفال 

اسم فاعل نضيف همزة،  إلىة( و الذي عينه حرف علّ أه ( عند تحويل الفعل االجوف )الذي وسطه حرف علّ  12

فعال، ولكن الفعل )جاء ائر(، وال مشكلة عندنا في هذه األائل ، باع / بائع ، سار / سمثاله : )قام / قائم ، قال / ق

ن في الطرف اإلى اسم الفاعل تجتمع همزتفعال في وسطها حرف علة واخرها همزة فعند تحويلها أوشاء( 

ال يجوز فكيف وهذا مما ال يصح في العربية لعدم القدرة على نطقها، فالفعل )جاء( يصير )جائئ( وقلنا هذا 

 ؟ =نعللها
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إننا لو لم نقل بقلبها، القلب منع الصرف بدون مقتض، كأشياء، فالخامس: أن يترتب على عدم 
چۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ېچ ٹ ٹ من الصرف بدون مقتض، وقد ورد مصروف ا.  (أفعال)لزم منع 

، فنقول: 43
موضع الفاء، فصار أشياء  يالالم، ف يه يد َمت الهمزة التأصل أشياَء َشي آء، على وزن فع الَء، ق  

األصل، الذى هو َفع الء. وال شك أن فعالء من  إلى، َفمنع َها من الصرف نظر ا على وزن َلف َعاءَ 
 44موازين ألف التأنيث الممدودة، فهو ممنوع من الصرف لذلك، وهو المختار.

                                                                                                                                                                                                 

ذا تحركت وانفتح ما قبلها قلبت إو ياء أواو  صل )جاء( )َجِيَئ( ووزنها )فعل( والقاعدة تقول: كلّ أالجواب : = 

اسم الفاعل صارت )جاِئٌئ( فااللف هو الف اسم الفاعل،  إلىفصارت جاء وعند تحويلها  اا الفا ، فقلبت الياء الف

، فصار القلب )الم الكلمة( صلية للكلمةل، والهمزة الثانية هي الهمزة األالفاع والهمزة االولى هي همزة اسم

وزنها )فالع( فحذفت المكاني بين الهمزتين فتقدمت الهمزة االصلية على همزة اسم الفاعل فصارت )الجائي( و

الخليل وجمهور ي الياء وعوض عنها بتنوين الكسر فصارت )جاٍء( على وزن )فاٍل( وهذا رأي أالالم فصارت 

 ن.يالصرفي

، شيء فصارت )جائي( على وزن )فاعل( أي لم يقلب فيهاالهمزة إلى ياء أّما سيبويه فيقول في )جائئ( سهلت 

      ، ورأي سيبويه أيسر على الطلبة.(( على وزن )فاعٍ نقوص فيصير )جاءٍ تحذف الياء فيعامل معاملة الم مَّ ثُ 
 فعال وهي مصروفة.أطن الشاهد: )اسماء( فهي على وزن مو. 23( سورة النجم، جزء من اآلية  13
فعال( ال يوجد موجب للمنع من الصرف، علما أّن أصرف موجبات، وفي )أشياء( وزنها )( للممنوع من ال 11

ر ممنوعة من الّن )أفعال( وردت في القرآن غي ؛من الصرف، أّما وزنها فغير ممنوع)أشياء( ممنوعة 

 ، فاصل )أشياء( )شيئاء( ووزنها )فعالء( وهو ممنوع من الصرف،اا مكاني اا فيها قلب نّ إالصرف، فلهذا قالوا 

 ولى قبل الشين فصارت )أشياء( ووزنها )لفعاء(.     فصار فيها قلب بتقديم الهمزة األ

ة، و )أشياء( لف والهمزء( على وزن ) فعالء( زيدت فيه األ(، وجمعها )شيئالٌ عْ ( ووزنها )فَ ءٌ يْ ومفردها )شَ 

 فيها قلب مكاني. نَّ على وزن ) لفعاء( أل

 

 القلب المكاني ووزنه االصل ووزنه المفرد ووزنه

 أشياء شيئاء شيء

 لفعاء فعالء فعل

 

                                                                                   :َفَقالَ  َوْزِنَها ِفي اْلِخاَلفَ  َبْعُضُهمْ  َنَظمَ  َوَقدْ 

 الُ ــــأَْفعَ  اْلَوْزنَ  إنَّ  اْلِكَساِئيُّ  َقالَ       ...      أَْقَوالُ  اْلَقْومِ  َبْينَ  أَْشَياءَ  َوْزنِ  ِفي             

مِ  بَِحْذفِ  َيْحَيى َوَقالَ               ا أَْفَعاءُ       ...   إَذنْ  ِهيَ فَ  الالَّ  الُ ـــإْشكَ  اْلَقْولَْينِ  َوِفي َوْزنا

 واـَقالُ  َما َتْحِصيلُ  َفَذا َفاْفَهمْ  لَْفَعاءَ       ...        َصيََّرَها اْلَقْلبُ  َيقُولُ  َوِسيَبَوْيهِ              

 من المانع وفي جمعها صيغة وفي الكلمة هذه أصل في العلماء اختلف وقد ،الصرف من ممنوع اسم (أشياء)

 ... لها الصرف

 اجتماع كراهية األلف على الالم قدمت مَّ ثُ  (،شيئاء) على جمعت وقد (شيء) مفردها أن إلى سيبويه فذهب -آ

 وهو) :بقوله المؤلف تبعه ما وهو الصرفيين، جمهور رأي وهو المكاني، بالقلب، أي ساكنة ألف بينهما همزتين

 =.ووزنها )لفعاء((، المختار
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 ) التقسيم األول (                                
 ماٍض ومضارع وأمر. إلى                                    

 ماض، ومضارع، وأمر. إلىل الفعينقسم 
قبل زمن التكلم، نحو: قام، وقعد، وأكل، وشرب. وعالمته أن  يءعلى حدوث ش : ما دلَّ يفالماض

ن د.  ، وتاَء التأنيث الساكنة، نحو َقَرأت  ه   يقبل تاء الفاعل، نحو: قرأت 

ويكتب؛ فهو صالح ، نحو يقرأ 45زمن التكّلم أو بعده في على حدوث شيء لَّ ضارع: ما دوالم
ن ن ي َأن   :النافيتان، نحو َعي ن ه للحال الم االبتداء، و )ال( و )ما(للحال واالستقبال. وي   ز  }إ ن ي َلَيح 

} َهب وا ب ه  {. 46َتذ  ل  َن ال َقو  ب  َغد ا}.46}ال ي ح بُّ اللَّه  ال َجه َر ب السُّوء  م   .48{َوَما َتد ر ي َنف ٌس َماَذا َتك س 
، وَ ويعينه  َف، َوَلن  ، َوَسو  ، نحو: لالستقبال: السين  ، َوا  ن  ه م  َعن  }َأن  َن النَّاس  َما َوالَّ َسَيق ول  السَُّفَهاء  م 

َلت ه م  الَّت ي َكان وا َعَلي َها{ ق ب 
َضى{.46 يَك َربَُّك َفَتر  َف ي ع ط  }َوَلَسو 

}َلن  َتَنال وا ال ب رَّ َحتَّى ت ن ف ق وا م مَّا .50
بُّ  { .51وَن{ت ح  {.52}َوَأن  َتص وم وا َخي ٌر َلك م  ك م  اللَّه  َفال َغال َب َلك م   .53}إ ن  َين ص ر 

                                                                                                                                                                                                 

 بحذف أي اللفظ لتخفيف األولى الهمزة حذفت وقد (أشيئاء) وجمعها شيء مفردها أن إلى اءالفرّ  وذهب -ب=

   ، ووزنها )افعاء(فيها الالم

 ألف آخره ما على لها قياسا الصرف من منعت وقد (افعال - أشياء) وزن بأن فيتلخص الكسائي مذهب اأمّ  -ج 

 .شاذة عنها قال فالكسائي ،الممدودة التأنيث

. البجيرمي حاشية=  الخطيب شرح على الحبيب تحفة، 672-2/670 ينظر: اإلنصاف في مسائل الخالف:  

 .7/37. صافي الرحيم عبد بن محمود: الكريم القرآن إعراب في الجدول. 1/156
ن قيدته فقلت )زيٌد إويفيد االستقبال، ف لحال أي اآلنيفيد ا :فيقرأ ،أن يقيد بواحدة فلو قلَت : )زيٌد يقرأ( اّل إ(  15

 فاد الحال، أو قلت: )زيٌد يقرأ غداا( افدت االستقبال.  أيقرأ اآلن( 
موطن الشاهد: ) ليحزنني( دخلت )الم االبتداء( على الفعل المضارع فقيدته  .13( سورة يوسف، من اآلية  16

 للحال.
 .للحال فقيدته المضارع الفعل على (ال) دخلت( يحبُّ  ال: )الشاهد موطن .111( سورة النساء، من اآلية  17
 .للحال فقيدته المضارع الفعل على )ما( دخلت( وما تدري: )الشاهد موطن. 31( سورة لقمان، من اآلية  11
 .ستقباللاله فقيد المضارع الفعل على ول )السين(دخ( سيقول: )الشاهد موطن. 111البقرة، من اآلية سورة ( 19
ه فقيد المضارع الفعل على )سوف( دخول( ولسوف يعطيك: )الشاهد موطن. 5( سورة الضحى، اآلية  50

 .لالستقبال
 المضارع الفعل على أداة النصب )لن( دخول( لن تنالوا: )الشاهد موطن. 92( سورة آل عمران، من اآلية  51

  .لالستقبال فقيده
 الفعل على( نْ أ) النصب داةأ دخول( وان تصوموا: )الشاهد موطن. 111( سورة البقرة، من اآلية  52

  .لالستقبال فقيده المضارع
 فقيده المضارع الفعل على( نإ) دخول( إْن ينصركم: )الشاهد موطن .160( سورة آل عمران، من اآلية  53

  .لالستقبال
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{}ته: أن يصح وقوعه بعد "لم"، نحو: وعالم َلم  َيل د  َوَلم  ي وَلد 
54. 

بحرف من حروف "أنيت"، وتسمى أحرف المضارعة. فالهمزة: للمتكلم وحده،  أن يكون مبدوء ا بدَّ وال
نحو أنا أقرأ. والنون: له مع غيره أو للمعظ م نفَسه، نحو نحن نقرأ. والياء: للغائب المذكر وجمع 

حو أنت الغائبة، نحو محمد يقرأ والنسوة يقرأن. والتاء: للمخاطب مطلق ا، ومفرد الغائبة ومثناها، ن
 .، وأنت  يا هند تقرئين، وفاطمة تقرأ، والهندان تقرآنتقرؤونن، وأنتم ءايا محمد، وأنتما تقر  تقرأ

، نحو اجتهد . وعالمته أن يقبل نون التوكيد، 55بعد زمن التكلم يءواألمر: ما ي ط َلب  به حصول ش
 وياء المخاطبة؛ مع داللته على الطلب.

عالماتها، فيقال له اسم  ف علا ما يدّل على معانى األفعال وال يقبل وأمّ 
 لى ثالثة أقسام:، وهو ع56

 وافترق. ، بمعنى َبع د(َوَشتَّانَ  ،هي هات) : نحوياسم فعل ماض
ر.(56َوأفٍ  ،َوى  ـ )اسم فعل مضارع: كَ   ، بمعنى: أتعجب وأتضجَّ

، و (َصه  ـ )اسم فعل أمر: ك ، وهو أكثرها وجود ا.  (آمينَ )بمعنى: اسكت   بمعنى: استجب 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 المضارع الفعل على( لم) جزمال داةأ دخول( لم يلد ولم يولد: )الشاهد موطن .3( سورة االخالص، اآلية  51

 .عالمة صحة كونه مضارعاا 
 ( أي بعد أن انتهي من الكالم يبدأ فعل المأمور، فلو قلت: )أخرج( فالخروج سيبدأ بعد انتهاء الكالم.  55
 ( اسماء االفعال سماعية ) أي هكذا سمعت من العرب(، ما عدا القياس على وزن )فعال(كـ )تراك(. 56
 ( مبنية على الكسر. 57
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 ) التقسيم الثاني للفعل (                            
 صحيح، ومعتّل. إلىينقسم الفعل 

 .َس وَجلَ  فالصحيح: ما خلت أصوله من أحرف العّلة، وهى األلف، والواو، والياء، نحو: َكَتبَ 
ب وَسي فـ )إّن حرف العلة إن سكن وانفتح ما قبله يسمى َلي نا، ك مَّ ث   ما قبله من ، فإن جانسه (َثو 

؛ فعلى ذلك ال تنفك األلف عن كونها حرف علة، ومدٍّ، (ق يال ،ق ول  يَ  ،الَ قَ ـ )الحركات يسمى مّدا ، ك
نها وفتح ما قبله  ا دائم ا، بخالف أختيها.ولين؛ لسكو 

لة، نحو: وَ والمعتل  ى.عَ ، وسَ الَ ، وقَ دَ جَ : ما كان أحد أصوله حرف ع 
 ولكل من الصحيح والمعتل أقسام:

 أقسام الصحيح                                   
 ، ومهموز.58سالم، ومضعَّف :إلىينقسم الصحيح 

، (َس لَ وجَ  دَ عَ وقَ  رَ صَ ونَ  بَ رَ ضَ ـ )، ك56فالسالم: ما سلمت أصوله من أحرف العلة والهمزة، والتضعيف
ا. وال َعك س.   فإ ذن  يكون كل سالم صحيح 

 قسمين: إلىينقسم  ،والمضعَّف: ويقال له األصّم لشدته
ومزيده: ما كانت عينه والمه من  يثالث. فمضعف اليومزيده، ومضعف الرباع يمضّعف الثالث

: ما ي. ومضعف الرباعيل نظر الصرفمح ، وهو(، واستمدَّ ، وامتدَّ دَّ ، ومَ رَّ فَ ) :جنس واحد، نحو
َعَس، َوَقل َقلَ زَ ل  زَ ـ )ك كانت فاؤه والمه األولى من جنس، وعينه والمه الثانية من جنس،  .(َل، َوَعس 

 .(أرَ ، وقَ لَ أَ ، وسَ ذَ خَ أَ ) :والمهموز: ما كان أحد أصوله همزة، نحو
 أقسام المعتل
 مثال، وأجوف، وناقص، ولفيف. إلىينقسم المعتل 

عدم إعالل  يه يماثل الصحيح فس م ى بذلك ألنّ ، و 60(َوَيَسر ،َوَعدَ ) :فالمثال: ما اعتلت فاؤه، نحو
 ماضيه.

                                                           
"(، والمتكون من ـّ  : هو الحرف المشدد) عليه شدة وهكذا رسمها "في الفعل الثالثي المضعفالحرف (  51

 متحركة: )ْد ، َد(. الثانية دال الساكنة واالولى دال الفيها  (مدَّ ـ )حرفين متماثلين االول ساكن والثاني متحرك ف
ه من أحرف العلة والتضعيف، والهمزة. ألّنه التي : ما سلمت أصولا( كان االولى ان يرتب تعريف السالم ك 59

 مهموز .ومضعف ورتب اقسام الصحيح فقال: سالم 
 ، َيِبَس، َوِرَع.َيِئسَ  ومن أمثلته أيضا: ( 60
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وسطه من الحرف  ي. وسمى بذلك لخلّو جوفه؛ أ61(ل وباعقا) :واألجوف: ما اعتلت عينه، نحو
ا ذا الثالثة؛ ألنّ  ه عند إسناده لتاء الفاعل، يصير معها على ثالثة أحرٍف، الصحيح. ويسمى أيض 

 قال وباع.  ي، ف(وبعت ق لت  ـ )ك

بعض  يبذلك لنقصانه، بحذف آخره فم َى . وس  62(غزا ورمى) :والناقص: ما اعتّلت المه، نحو
ا ذا األربعة؛ ألنّ (َغَزت  َوَرَمتـ )التصاريف، ك ه عند إسناده لتاء الفاعل يصير معها . ويسمى أيض 

ت  َوَرَمي ت  ) :على أربعة أحرف، نحو  .(َغَزر 
 واللفيف قسمان:

حرف الصحيح فارق ا ن ال. وس م ى بذلك لكو 63(وفى ووقى) :َمف روق: وهو ما اعتلت فاؤه والمه، نحو
 العلة. يبين حرفَ 

العلة  ي. وس م ى بذلك القتران حرفَ 64(َوىَطَوى َورَ ) :وَمق رون: وهو ما اعتلت عين ه والم ه، نحو
 بعضهما ببعض.
ل، ش) :االسم، نحو يالفعل، تجرى أيضا ف يجرت ف يوهذه التقاسيم الت ن، وَقو  مس، ووجه، َوي م 

ى، ر، وبئر، ونبأ، َوَجّد، وبلبل وسيف، ودلو، وَظب ى، َوَوح   65.(َوَجّو، َوَحّى، َوأم 

                

                                                           
 ( سار، صام، قام. 61
 ، سما، قضى.( دعا 62
 ( ورى، وعى. 63
 ( نوى، عوى، َهِوى بمعنى احب، َهوى بمعنى سقط، سوى. 61
 ( وهذه التقاسيم التي جرت في الفعل، تجرى أيضا في االسم، نحو: 65

 َقْول )معتل اجوف واوي( ُيْمن )معتل مثال يائي( وجه )معتل مثال واوي(  مس)صحيح سالم(ش 

 َوْحى)لفيف مفروق( َظْبى)ناقص يائي(   دلو)ناقص واوي( سيف)معتل اجوف يائي(

 بئر)مهموز الثاني(   أْمر) مهموز االول(   )لفيف مقرون( َحىّ    َجّو)لفيف مقرون(  

  بلبل ) مضعف الرباعي( َجّد ) مضعف الثالثي( نبأ ) مهموز االخر(
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 : مجرَّد ومزيد.إلىينقسم الفعل                                  
 .66تصاريف الكلمة بغير علَّة يحروفه أصلية، ال يسقط حرف منها ففالمجرد: ما كانت جميع 

 .يورباع ي،والمجرد قسمان: ث الث فه األصلية.حرف أو أكثر على حرو  والمزيد: ما ز يد فيه
 .ي، ومزيد الرباعيوالمزيد قسمان: َمزيد الثالث

 [ي]المجرد الثالث                                         
ا أن ه دائم ا مفتوح الفاء، وعينه إمّ المجرد: فله باعتبار ماضيه فقط ثالثة أبواب؛ ألنّ  يا الثالثأمّ 

و: َفر ح نَصَر َوَضَرَب َوَفتَح، ونحو: َكر م، ونح)تكون مفتوحة، أو مكسورة، أو مضمومة، نحو: 
ب  .(وَحس 

أو مفتوحة، أو  ا مضمومة،عين المضارع إمّ  مع المضارع له ستة أبواب؛ ألنّ  يوباعتبار الماض
ضارع، ويمتنع الم يمع ضمها ف يالماض يثالثة بتسعة، يمتنع كسر العين ف يمكسورة، وثالثة ف

 66ستة. يالمضارع، فإذن تكون أبواب الثالث يمع كسرها أو فتحها ف يالماض يضم العين ف

                                                           
( قوله في تعريف المجرد: )ما كانت جميع حروفه أصلية، ال يسقط حرف منها في تصاريف الكلمة( فمثال:  66
، دارس، مدروس..... سنجد سْ رُ دْ ، اُ سُ رُ دْ فلو صرفناها وقلنا: يَ صلية، أ: هي فعل مكون من ثالثة حروف سَ رَ دَ 

صلية ولم تسقط في التصاريف فهذا ات الكلمة وهي الحروف األحرف الدال والراء والسين، موجودة في تصريف
 هو المجرد.

حسب بالمضارع  إلىوقوله: ) بغير علة( فنقول: )َوَعَد(، هي فعل ثالثي احد اصوله حرف علة، فعند تصريفه 
ذا وقعت الواو الساكنة بين الياء والكسرة تسقط فصارت )َيِعُد( فسقط إ)َيْوِعُد( ولدينا قاعدة تقول : القاعد نقول: 

 حرف الواو في التصريف بسبب القاعدة، والفعل : َوِرَث ، َيِرُث     
 (                                             المجرد الثالثي 67

 لَ َفعَ 
 َنَصَر، َضَرَب، َفَتحَ 

 َفُعلَ 
 َكُرمَ 

 َفِعلَ 
 َفِرَح ، َحِسبَ 

 َفْعلَ 

هذا الفعل الثالثي المجرد  َيْفُعلُ  َيْفِعلُ  َيْفَعلُ  َيْفُعلُ  َيْفِعلُ  َيْفَعلُ  َيْفَعلُ  َيْفِعلُ  َيْفُعلُ 
ساكن العين ممتنع؛ ألّنه اذا 

تاء الفاعل فعندئذ  إلىاسند 
سيجتمع ساكنان وهذا 

 ممنوع في اللغة العربية.
 َكَتَب = َكْتْبتُ 

تصل ت ماتاء الفاعل عند نَّ أل
على  يهِ بنتبالفعل الماضي 

 السكون.
 

 ممتنع َيْحِسبُ  َيْفَرحُ  َيْكُرمُ  ممتنع ممتنع َيْفَتحُ  َيْضِربُ  َيْنُصرُ 

واالفعال بين االبواب سماعية ال يضبطها قاعدة، هكذا سمعت في عصور االحتجاج، فالمعتمد عليها في ذلك 
 كتب المعاجم وكتب اللغة، ألّن لغتنا سماعية.  إلىالسماع، والمعول عليه الرجوع 
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 68الباب األول: َفَعل َيف ُعل                                 

ؤ،  ،َنَصَر َين ص ر، وَقَعَد َيق ع د  ـ )المضارع، كَ  يوضمها ف يالماض يبفتح العين ف ذ ، َوَبَرَأ َيب ر  َوَأَخَذ َيأ خ 
و اَ ، َوَغز ق ول  يَ  الَ وقَ   .(، وَمرَّ َيم رُّ َيغ ز 

 َيف ِعلُ  : َفَعلَ يالباب الثان                                 
ر ب  ـ )المضارع، ك يوكسرها ف يالماض ين فبفتح العي ، َوَوَعَد يَ َضَرَب َيض  ل س   اعَ ، وبَ د  ع  ، َوَجَلَس َيج 

، وأَ رَّ يَ ط و ى، وفَ يَ  ، َوَطَوىي، وَوقى يق  يرم  َمى يَ بيع، ورَ يَ  ، ه  ر  ب  أ  النخل يَ  َبرَ جئ، وأَ يَ  اءَ ، وجَ يت  أ  تى يَ ف رُّ
 .(ى، َوَوَأى َيئ، بمعنى وعدو  ، َوَأَوى َيأ  َيه ن ئ   َوَهَنأَ 

 الباب الثالث: َفَعل َيف َعل                              
، َيو َهل   َيي َفع ، َوَوَهلَ  َفعَ ، َويَ َضع  يَ  َعى، َوَوَضعَ س  َعى يَ ، َوسَ َهب  ذ  يَ  َهبَ ، وذَ َتح  ف  يَ  حَ تَ فَ )ـ بالفتح فيهما، ك

 .(َرأ، َوَقَرأ َيق  ل  أَ َيس   َألَ ، َوسَ َله  أ  َوَأَلَه يَ 
والمضارع، فهو َحل قى العين أو الالم وليس كل ما كان  يالماض يوكل ما كانت عينه مفتوحة ف

ا فيهما. وحروف الحلق ستة:   66.(الهمزة والهاء والحاء والخاء والعين والغين)حلقي ا كان مفتوح 
، 60إحدى لغتيه ي، ف(َأَبى يأ َبى، َوهَلَك يه َلكـ )وما جاء من هذا الباب بدون حرف َحل قّى فشاّذ، ك

َكن  يَ  َكنَ رَ ـ )، ك61أو م ن تداخل اللغات  ،(َقى: لغة ط يئب  ى يَ َبقَ ). وَ (غير فصيح ،، َوَقَلى يق َلىر 
 62، ولكنهم قلبوه فتحة تخفيف ا، وهذا قياس عندهم.يالماض يواألصل كسر العين ف

 ابع: َفِعل َيف َعلالباب الر                             
لَ َلم  َيع   ل مَ ، وعَ َرح  ف  ر َح يَ فَ ـ )المضارع، ك ي، وفتحها فيالماض يبكسر العين ف َجل  يَ  ، َوَوج  ، َوَيب َس و 

َى يرضَى، َوَقو َى َيق َوى، 64، َوَعو ر َيع َور63، وَغي د َيغ َيداب َيهاب  ، وهَ اف َيخاف  َيي َبس، وخَ  ، وَرض 
دأ أم، وَصد ئ َيص  َن يأَمن، َوَسئ َم َيس  َجى، َوَعضَّ َيَعّض وأم  َى يو   . (َوَوج 

                                                           
أّن  السبب في ذلكمثلة كثيرة، وأثالثي المجرد مع التمثيل، ويذكر ( شرع المؤلف )رحمه هللا( بذكر ابواب ال 61
َنَصَر َيْنُصر(فمثل هنا للفعل المتعدي، )وَقَعَد َيْقُعُد( وهنا للفعل الالزم، )َوأََخَذ مثال خصوصيته فيقول: ) لكلّ 

جوف، خر، )وقال يقُول( وهنا للفعل األَيأُْخُذ(وهنا للفعل المهموز االول، )َوَبَرأَ َيْبُرؤ( وهنا للفعل المهموز اال
( مضعف الثالثي. )َوَغَزا  َيغْ   ُزو( الفعل الناقص، )وَمرَّ َيُمرُّ

 ( والمجموعة في اوائل البيت االتي: 69
 اسرخير غازه حلم                عاك هخي أ                          

 ( أي لهجة قبيلة تقول: )َيْهلَُك( بفتح الالم، وقبيلة أخرى تقول: )َيْهلُِك( بكسر الالم.  70
 ( أي عند جمع اللغات تداخلت فذكروا:  )َيْهلَُك( بفتح الالم،)َيْهلُِك( بكسر الالم. 71
 ( َبقِى = َيْبَقى وهو الفصيح، لكنهم قلبوا الكسرة في الماضي فتحة تخفيفا فصار: َبَقى = َيْبَقى.   72
 ( وهو شاذ عن القاعدة . 73
 ( وهو شاذ عن القاعدة . 71
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ل ّو، واأللوان والعيوب، والخلق  يويأت من هذا الباب األفعال الداّلة على الفرح وتوابعه، واالمتالء َوالخ 
ب َوحز ن، ـ )الَغَزل: ك يتذكر لتحلية اإلنسان ف يهرة، التالظا ر، َوَغض  ر َوَأش  فر ح وطر َب، وَبط 

ش وظم   َى َوَهي م، وكَحم ر وسَ وكشبع َوَرو َى َوسك ر، وكعط  َر َوَعم َش وَجه َر، وكَغي َد و  ئ، وَصد  َد وَكعو 
 .(َوَهي َف َوَلم ىَ 

 الباب الخامس: َفُعل َيف ُعلُ                               
َم ـ )بضم العين فيهما، ك ، وَلؤ  ، وَأس َل َيأ س ل  س م ، َويم َن َيي م ن  ، وَوس َم َيو  س ن  َشر َف َيش ر ف  وَحس َن َيح 

َؤ يَ  وَيل ؤ م ، وَجر  ر  َو َيس  ، وَسر  ؤ  ر   .(ج 
 . وال يائىَّ الالم وهو متصرف إالّ (َهي َؤ: صار ذا هيئة)العين إال لفظة  يَ ولم يرد من هذا الباب يائ

تـ )قليال ، ك ، من النُّه ية بمعنى العقل، وال م َضعَّف ا إاّل (َنه وَ ) ر  م َثلََّث الراء (َشر 
، بضم (َلب ب ت)، و65

 والمضارع َتَلبُّ بفتح العين ال غير.العين وكسرها، 
ل قية، وهى التوهذا ا  ك ث.لها م   يلباب لألوصاف الخ 

ل كل فعل ثالث صاحبه.  يلة على أن معناه صار كالغريزة فهذا الباب، للدال إلى يولك أن تحو 
 وربما استعملت أفعال هذا الباب للتعجُّب، فتنسلخ عن الحَدث.

 الباب السادس: َفِعل َيف ِعل                               
بَ حَ ـ )ا، كمبالكسر فيه ب  ح  يَ  س  م  ن  يَ  مَ ع  ، ونَ س   المعتّل، كما يالصحيح، كثير ف ي. وهو قليل ف(ع 

 66.يسيأت

                                                           
هي التي ذكر فيها الحركات الثالثة، أو ينطق بها على ثالثة أوجه،  فقوله: )َشُرْرت  ( المثلثات في العربية :  75

 ُمَثلََّث الراء( أي حركت الراء الضم والفتح والكسر = َشُرْرَت، َشَرْرَت،  َشِرْرَت، ومعناها صرت ذا شر.
 وقد الفت فيها كتب منها: مثلثات قطرب، مثلثات ابن مالك.

 عن سبب ترتيب االبواب على هذا الترتيب:ل أ( ُربَّ سائل يس 76
 فتح ضم فتح كسر فتحتان       كسر ضم َضُم َضٍم كسرتان

 كثرهن استعماال(أبواب ) أي ول والثاني والثالث هي دعائم األحسب االستعمال فالباب األببواب ج/ رتبت األ
 .=استعماال واخرها )كسر كسر(اقلها ، ُثمَّ الباب الرابع )كسر فتح(، ٌثمَّ الباب الخامس )ضم ضم(، و

 فعال من أي باب ؟وسؤال مهم: كيف نعرف األ=
ء اللغة زمان ومكان ج/ إّن لغتنا لغة سماعية، أي أُخذْت سماعا من العرب في عصور االحتجاج، وقد حدَد علما

 ري.هـ، وفي البوادي حتى نهاية القرن الرابع الهج150سنة  إلىخذ اللغة في الحواضر أاخذ اللغة، ف
كتب اللغة والمعاجم العربية، وهي  إلىفعال من أي باب هو السماع بالرجوع وعليه : فالمعتمد في معرفة األ

 التي تحدد لك اّن هذا الفعل من هذا الباب.
 حماد بن سماعيلإل الصحاح، و)(هـ170خليل بن احمد الفراهيدي/ ت: ومن المعاجم العربية: ) العين لل

 711البن منظور، ت: اللسانهـ(، و) 395و)مقاييس اللغة ألحمد بن فارس/ ت: ، (هـ393: ت/  الجوهري
تاج (، و)هـ117: ت/ لفيروزآبادىل  المحيط القاموسو) ،( هـ770: ت/ للفيومي المنير المصباح معجم)و ،هـ(

 ، وغيرها كثير. لمجموعة من العلماء( معجم الوجيز والوسيط(،و)هـ1205للزبيدي/ ت:  العروس



 24 

 تنبيهات
  أفعال الباب الخامس، فال تكون إالّ : كل أفعال هذه األبواب تكون متعدية، والزمة، إالّ األول

َبت ك )ا الزمة. وأمّ  َبت  بك الدار  )فعلى التوسع، واألصل  66(الدار  َرح  ألولى ، واألبواب الثالثة ا(َرح 
 الكثرة على ذلك الترتيب. يتسمى دعائم األبواب، وهى ف

له همزة أو واو : أن َفَعل المفتوح اليالثان ، َسرَ أَ ـ )، كبَ رَ ه من باب ضَ ، فالغالب أنّ ا  عين، إن كان أوَّ
ر  أ  يَ  د  يَ  دَ عَ ووَ  يت  أ  َتى، يَ وأَ  س   .(وَوَهلَ  لَ كَ وأَ  َخذَ أَ ). ومن غير الغالب: (ز ن  يَ  َزنَ ، ووَ ع 

ن    . (دُّه  ص  يَ  ه  دَّ َيم دُّه، وصَ  ه  َمدَّ ـ )، إن كان متعّديا، كرَ صَ ه من باب نَ كان م ضاعفا  فالغالب أنّ  وا 

، وشَ ـ )، إن كان الزما، كبَ رَ ومن باب ضَ  ذُّ، بالذال المعجمة ذَّ َخفَّ يخ فُّ  .(يش 
 : مما تقدم من األمثلة تعلم:الثالث

سرَّه يسرُّه، وفرَّ ) :، وَفر َح، نحو، وَضَربَ المضاَعف: يجئ من ثالثة أبواب: من باب َنَصرَ  أنّ  -1
ه  يَعضُّه ، وعضَّ  .(يف رُّ

، نحو: ، وَشر فَ ر حَ ، وفَ حَ تَ ، وفَ بَ رَ ، وضَ رَ صَ ومهموز الفاء: يجئ من خمسة أبواب: من باب نَ  -2
ذ  أ  يَ  ذَ خَ أَ ) ر، وَأَهبَ أَ َسَر يَ ، وأَ خ  ، وَأأ  يَ  س  َن يَ َهب   .(س ل  أ  يَ  س لَ ، وأَ َأَمن  م 
ى أَ وَ )، نحو: ، وَشر فَ حَ ر  ، وفَ حَ تَ ، وفَ بَ رَ ومهموز العين: يجئ من أربعة أبواب: من باب ضَ  -3
 .(سأم، وَلؤ م َيل ؤ مئ َم يَ سأل، وسَ يَ  ألَ ، وسَ يَيئ
، نحو: ، وَشر فَ حَ ر  ، وفَ حَ تَ ، وفَ بَ رَ ، وضَ رَ صَ أبواب: من باب نَ ومهموز الالم: يجئ من خمسة  -4
ؤ) ؤ ويجر  َدأ، وجر  ؤ، وَهَنأ يهنئ، وقَرأ يقَرأ، وصدئ َيص   .(َبَرَأ يبر 
بَ ، وحَ ، وَشر فَ حَ ر  ، وفَ حَ تَ ، وفَ بَ رَ والمثال يجئ من خمسة أبواب: من باب ضَ  -5  َعدَ وَ )، نحو: س 
د  يَ  لَ ، َيو َهل   ، وَوه لَ ع  َجل   َوَوج   يلفظة واحدة ف رَ صَ . وقد ورد من باب نَ (ر ث  ، َوَوس م يوس م، َوَور ث يَ َيو 

د. قال جرير: يلغة عامرية وه  َوَجَد َيج 
َبٍة * َتَدُع الحَواِئَم ال                78َغِليال* َيِجد نَ *لو ِشئ ِت قد َنَقَع الفؤاُد بَشر 

                                                           
( َرُحَبْتَك الدار : الفعل َرُحَب اصله فعل الزم، تعدى بالتضمين، أي ضمن الفعل معنى وسع، )وسعتكم  77

 الدار(،  وهذا ما سنفصله في باب المتعدي والالزم.  
 إذ جاء الفعل المثال من باب نصر، وهو على لغة عامرية.( موطن الشاهد: )َيِجْدَن(،  71
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و َى بضم الجيم وكسرها. يقول  رية من ريقك، تترك الحَوائ َم، لمحبوبته: لو شئت قد َرو ى الفؤاد  بشر 
دن حرارة العطش. يأ  الع طاش، ال َيج 
باع )و (،قال يقول)، نحو: ر حَ ، وفَ بَ رَ واألجوف: يجئ من ثالثة أبواب: من باب َنَصر، وضَ  -6

َر َيعَور)، و(َغي د َيغ َيد)، وَ (خاف يخاف)، و(يبيع الباب األول  يأن شرطه أن يكون ف ، إالّ (َعو 
 فقط من باب شر ف. (طال يطول)يائي ا، وفى الثالث مطلق ا، وجاء  يواوّيا، وفى الثان

دعا، ). نحو: فَ ر  ، وشَ حَ ر  ، وفَ حَ تَ ، وفَ بَ رَ ، وضَ رَ صَ والناقص: يجئ من خمسة أبواب: من باب نَ  -6
وَ  ورمى،  ي، ما اشترط فياب األول والثانالناقص من الب ي. ويشترط ف(وسَعى، ورضَى، وسر 

 األجوف منهما.
، يف  َوَفى يَ ). نحو: بَ س  ، وحَ حَ ر  ، وفَ بَ رَ واللفيف المفروق: يجئ من ثالثة أبواب: من باب ضَ  -8
َى َيو َجى، ووَ ووَ   . (يل َى َيل  ج 

و ى، وقَ َوى يَ رَ ). نحو: حَ ر  ، وفَ بَ رَ ضَ  يبابواللفيف المقرون: يجئ من  -6  يَّ لم يرد يائ، و (ق َوىو َى يَ ر 
 .(َعي َى، َوَحي ىَ )، هما حَ ر  كلمتين من باب فَ  يف العين والالم إالّ 

ـ ، كرَ صَ المضارع، فهو من باب نَ  ي، وبالواو فيالماض ي: الفعل األجوف، إن كان باأللف فالرابع
ن كان باأللف ف، فإ نّ (طال يطول)، ما عدا (ال يقولقَ )  يلياء فوبا يالماض يه من باب شر ف. وا 

ن كان باأللف أو بالياء أو بالواو فيهما، فهو من (باع يبيعـ )المضارع، فهو من باب ضرب ك . وا 
 .(خاف يخاف، وَغيد َيغ َيد، وعور َيعَورـ )باب فرح، ك
 .(ا يدعودعـ )المضارع، فهو من باب نصر، ك يوبالواو ف يالماض يكان باأللف ف والناقص إن

ن كان باأللف ف  .ي(رمى يرم)ـ المضارع، فهو من باب ضرب، ك يوبالياء ف يالماض يوا 
ن كان باأللف فيهما، فهو من باب فَ   .(سَعى يسَعىـ )، كحَ تَ وا 

ن كان بالواو فيهما، فهو من باب َشر فَ  وـ )ك وا  َو ويسر   .(َسر 
ن كان بالياء فيهما، فهو من باب حَ   .(يولى  يل  ـ )، كبَ س  وا 

ن كان بالياء ف َى يرَضىر ـ )، كحَ ر  المضارع، فهو من باب فَ  يوباأَللف ف يالماض يوا   .(ض 
: ي، وهَعَشَر فعال   ةَ والمضارع إال ثالثَ  يالماض ياللغة ما يجب كسر عينه ف يالخامس: لم يرد ف
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د عليه؛ أ) ، وور م اضطجع يمال، وور ع عن الشبهات، وور ك؛ أحز ن، وور ث ال يوث َق به، ووج 
ق عليه؛ أ يأ الج رح، وَور َى المخ؛ ل، وَوف ق أمَره؛  ياكتنز، وَوع  ق ا، ووق ه له؛ صادفه مواف يأَعج 

َق؛ أاغ ي؛ أك مَ سمع، ووَ  يأ  66.(أحبّ  يتمَّ، وول َى األمَر، وَوم 
َسر عينها فوورَ  َبئ س، ) :المضارع، وهى ي، ويجوز الكسر والفتح فيالماض يد أحد عشر فعال، ت ك 
ب، با َر صدر ه ، َوَوغ   يَوَوب ق؛ ألباء الموحدة، وحس  ب َلى، ووح  مت  الح  اغتاظ فيهما،  ير؛ أَ هلك، َوَوح 

َل اضطرب فيهما، وَيئ َس منه، ويب َس الغصن   80.(وول َغ الكلب، وول ه، ووه 

معرفتها  ي، فال يعتمد فين اأَلوزان الستة المتقدمة سماععلى وزن معين م يالسادس: كون الثالث
 يه يمكن تقريبه بمراعاة هذه الضوابط، ويجب فيه مراعاة صورة الماضعلى قاعدة، غير أنّ 

رأيت، وفى غيره تراعى صورة الواحد كما  يع ا، لمخالفة صورة المضارع للماضوالمضارع م
 مضارع ا ال تختلف صورته فيه. ماضٍ  لكل   فقط؛ ألنّ  يالماض

ـ المفاخرة، فقياس مضارعة ضمُّ عين ه، كَ  يعال مطلق ا للداللة على الغلبة فالسابع: ما ب ن ى من األف
العين أو الالم، فقياس مضارعه ي لم يكن َواو ىَّ الفاء، أو يائ ، ما(َساَبَقن ى زيدٌ فسبقت ه، فأنا أسبق ه  )

 .(راميته فرَمي ته، فأنا أرم يه)، و(بايعته فب عته، فأنا أبيعه)، و(هواثبته َفَوثَب ت ه، فأنا أث ب  ـ )كسر عينه، ك
                                                           

الفاء الَثَة َعَشَر فعالا، وهى معتلة ا يجب كسر عينه في الماضي والمضارع إال ثالخامس: لم يرد في اللغة م ( 79
 جميعها وهذه االفعال هي: 

 َيِرثُ  ِرثوَ  َيِجدُ  وِجد َيثِقُ  َوثِقَ 

 َيِرمُ  وِرم َيِركُ  وِرك َيِرعُ  ِرعوَ 

 َيفِقُ  َوفِق َيِعقُ  َوِعق َيِري َوِرىَ 

 َيلِي ولِىَ  َيِكمُ  َوِكمَ  َيِقهُ  وِقه

     َيِمقُ  َوِمقَ 

 
10 ) 

الفعل الماضي 
 مكسور العين

الفعل المضارع 
 مكسور العين

الفعل المضارع 
 مفتوح العين

الفعل الماضي 
 مكسور العين

الفعل المضارع 
 مكسور العين

الفعل المضارع 
 مفتوح العين

 يحَسب يحِسب حِسب َيْبَئسُ  َيْبئِس َبئِسَ 

 توَحم تِحم َوِحمتِ  يوَبق يبِق َوبِق

 يوَغر يِغر َوِغر يوَحر يِحر وِحرَ 

 يولَه يلِه ولِه يولَغ يلِغ ولِغَ 

 ييَئس ييئِس َيئِسَ  يوَهل يِهل وِهلَ 

 ينَعم ينِعم َنِعمَ  ييَبس ييبِس يبِسَ 
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 المجرَّد وملحقاته يأوزان الرباع                         
َبخ ج  ر  ح  دَ ي    جَ رَ ح  دَ ـ )المجرَّد وزن واحد، وهو فعلل، ك يللرباع (خب  ر  دَ ي   ، َوَدر 

81. 

، (َمَل: إذا قال: بسم اهللس  بَ )ـ ومنه أفعال نحتتها العرب من مركبات، فتحفظ وال يقاس عليها، ك 
َعَز إذا قال: )، و(إذا قال: أطال اهلل بقاءك َطل َبقَ )، و(إذا قال: ال حول وال قوة إ ال باهلل لَ قَ و  حَ )و َدم 

 82.(اهلل فداءك يإذا قال: جعلن َجع َفلَ )، و(هلل عزكأدام ا
 ة:ومحلقاته سبع

َلَل، ك  جلباب.ألبسه ال يَبَبه؛ أل  جَ ـ األول: َفع 
رب. يه؛ أبَ رَ و  جَ ـ ، كلَ و عَ : فَ يالثان  ألبسه الَجو 

 .أسرع يم شيته؛ أ يف َره َوكَ ـ ، كع َولَ : فَ الثالث
 أصلح الدواب. يَر؛ أَبي طَ ـ ، كَ الرابع: َفي َعلَ 
ريافهـ ع َيَل، كالخامس: فَ  َيَف الزرَع. قطع ش  َشر 

83. 
َلى، كَ السادس: فَ   َسل َقى: إذا استلقى على ظهره.ـ ع 
 القلنسوة.ه ه: ألبسسَ نَ ل  قَ ـ َنَل، كع  السابع: فَ 

 ه، فيتصرف تصرفه.البناء زيادة، لتلحقه بآخَر أكثر من يواإللحاق: أن تزيد ف

 

 

 

                                                           
، رَ ثَ عْ : )بَ ةالرباعياالفعال طأطا راسُه وبسَط ظهره، ومن  أي تذلل، ودربخ الرجل أي( َدْرَبَخ :  11
 . 2/331، ومقاييس اللغة: 1/120ينظر: الصحاح: (.رَ جَ مْ وزَ 
 في الصاحبيينظر: . االختصار من جنس وهو واحدة، كلمةا  أو ثالث كلمتين من َتْنَحتُ  العرب( النحت :  12
 269. الثعالبي منصور أبو :العربية وسر اللغة فقه .209 .فارس بن أحمد: العربية اللغة فقه

 ، عبدالدار/ عبدري ، عبد قيس/ عبقسي ، دار العلوم/ درعمي. ومنها ايضا : عبد شمس / عبشمي
. شريافه قطعت إذا الزرع، َشْرَيْفتُ  يقال. فُيْقَطعُ  فساُده ُيخافُ  حتى وكثر طال إذا الزرع ورق: والشرياف(  13

 .1/1311الصحاح: 
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 المزيد فيه يأوزان الثالث                                   
المزيد فيه ثالثة أقسام؛ ما زيد فيه حرف واحد، وما زيد فيه حرفان، وما زيد فيه  يالفعل الثالث

قل ه يبلغ بالزيادة سبعة؛ ل ثثالثة أحرف. فغاية ما يبلغ الفعل بالزيادة ستة، بخالف االسم، فإنّ 
فة االسم، كما سيأت  .يالفعل، وخ 

 على ثالثة أوزان: يزيد فيه حرف واحد، يأت يفالذ
 .(قرّ أكرم وأوَلى، وأعطى، وأقام، وآتى، وآمن، وأ)ـ َعل، كاألول: َأف  

لىقاتل، وآخذ، وو )ـ اَعَل، ك: فَ يالثان  .(ا 
 .(برَّأ، َوَولَّى، وَ ىكَّ ، وزَ رَّحَ فَ )ـ الثالث: َفعََّل بالتضعيف، ك
 خمسة أوزان: ىعل يوالذي زيد فيه حرفان يأت

 .(ىحَ مَ ، وان  ادَ قَ ، وان  قَّ شَ ، وان  رَ سَ كَ ان  )ـ َعَل، كفَ األول: ان  
 .(، وادََّعى، واتصل، واتقى، واصطبر، واضطربارَ تَ ، واخ  قَّ تَ ، واش  عَ مَ تَ اج  )ـ َل، كعَ تَ : اف  يالثان

، واص  مَ اح  )ـ الثالث: اف َعلَّ ك ، واع  فَ رَّ ن يكون غا(رَّ وَ رَّ  ياأللوان والعيوب، وندر ف يلب ا ف. وهذا الوز 
َفضَّ )غيرهما، نحو:  ، ومنه ار َعَوى ار   .(َعَرقا، واخضلَّ الروض 

 .84(واطَّهَّرَ  رَ كَّ ى، ومنه اذَّ كَّ ز  لَّم وتَ ع  تَ )ـ عََّل، كف  الرابع: تَ 
 .(ك، وكذا اثَّاقل، وادَّار تعالىتباَعَد وَتشاَوَر، ومنه تبارك و )ـ الخامس: َتفاَعَل ك

 على أربعة أوزان: يوالذى زيد فيه ثالثة أحرف يأت
 .(امَ قَ تَ س  ، واَ جَ رَ خ  تَ س  ا  )ـ استفعَل، كاألول: 

 .(المكان: إذا كثر ع ش به بَ وشَ شَ ع  وَدَن الشعر: إذا طال، وا  دَ غ  ا  )ـ : اف َعوَعَل، كيالثان
َيت ح مرته وش ه بتهابَّ هَ واش   ارَّ مَ اح  )ـ الثالث: اف َعاّل ك  .(: َقو 
َل ك ذَ لَ ج  ا)ـ الرابع: اف َعوَّ َط: أ: إذا أسرع، واع  وَّ  .(تعلق بعنق البعير فركبه يَلوَّ

                                                           
دغم ( االصل في ذلك )تذّكر، وتطّهر، وتثاقل، تدارك، قلبت التاء في الجميع من جنس الحرف الثاني وا 11

، ينظر: شذا العرف بتقديم األستاذ مصطفى ستاذ مصطفى السقا(هذا كالم األ المثالن فاجتلبت همزة الوصل.
 .السّقا
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 الَمِزيد فيه وملحقاته يأوزان الرباع                      
زيد فيه  يف واحد، وما زيد فيه حرفان، فالذقسمين: ما زيد فيه حر  إلىالمزيد فيه  يينقسم الرباع

 .(جَ رَ ح  دَ تَ )ـ َل كلَ َفع  حرف واحد ووزن واحد، وهو تَ 
 وزنان: والذى زيد فيه حرفان

 .(احرنجم)ـ األول: افعنَلَل ك
 .(اقشعّر، واطمأنَّ )ـ : افعَللَّ كيالثان
 على ستة أوزان: يالملحق بما زيد فيه حرف واحد يأتو 

 .(تَجلببَ )ـ األول: تفعَلَل، ك
 .(تر َهَوك)ـ : تفعوَل، كيالثان

 .(تشيَطنَ )ـ الثالث: ت َفي َعل، ك
ربَ )ـ الرابع: َتَفو َعل، ك  .(تجو 

 .(تمسكنَ )ـ الخامس: َتَمف َعل، ك
َلى، ك  .(تسلقى)ـ السادس: َتَفع 

 والملحق بما زيد فيه حرفان، وزنان:
 .(اقعنَسَس )ـ األول: افعنَلَل، ك

 . (استلقى)ـ : افعنَلى، كيوالثان

َنى   اقعنَسَس إحدى الميه زائدة لإللحاق، بخالف احرنجم،  :، أن(واقعنَسس ،احرنجمَ )والفرق بن وز 
 هما فيه أصليتان.فإنّ 

 تنبيهان:
، ي، وخ ماسي، ور باعيعتبار مادته أربعة أقسام: ث الث: ظهر لك مما تقدم أن الفعل بااألول
 ثالثون باب ا.. وباعتبار هيئته الحاصلة من الحركات والسََّكنات: سبعة و يوس داس
ن يستعمل له م َجرَّد، وال فيما كل َمز يد أ يرَّد أن يستعمل له َمز يد، وال فكل مج ي: ال يلزم فيالثان

كل ذلك على  يبعض  الرابع اآلخر، بل الَمدار فاست ع م ل فيه بعض  الَمزيدات، أن يستعمل فيه ال
تثنى من ذلك الثالثالسَّ  : بَ هَ ذَ  يأوله للتعدية، فيقال ف ي، فتطرد زيادة الهمزة فالالزم يماع. وي س 
 : أخرج.جَ رَ خَ  يهب، وفأذ  
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 85صيغ الزوائدي معان يفصل ف                                 
 أف َعلَ -1                                     

 تأتى لعدَّة معان:
. األصل: قام (زيدا ، وأقعدته وأقرأته أقمت  ـ ): التَّعدية، وهى تصيير الفاعل بالهمزة مفعوال ، كاألول

زيد وقعد وقرأ، فلما دخلت عليه الهمزة صار زيد م قاما م ق َعدا  م ق َرأ، فإذا كان الفعل الزم ا صار بها 
ذا كان متعدي ا الثنين، صار بها  ذا كان متعديا  لواحد صار بها متعديا  الثنين، وا  متعدي ا لواحد، وا 

 86الثنين، وصار بالهمزة متعدي ا لثالثة، إاّل َرأىاللغة ما هو متعّد  يفمتعدي ا لثالثة. ولم ي وجد 
ا، تقول: أَري ت  أو أـ )َوَعل م، ك  .(علمت  زيد ا بكر ا قائم ارأى وعلم زيٌد بكرا  قائم 

ر وف ل وس.صار ذا لَبن 86(،ألبَن الرجل  وأتمَر وأفلَس ـ ): كيءذا ش يء: صيرورة شيالثان  وتم 
 يدخل ف ي، أ(أشأم وأعرَق وأصبَح وأمسىـ )ا، كأو زمان  : مكان ا كان يءش ي: الدخول فالثالث

 88الشأم، والعراق، والصباح، والمساء.
أزلت  الَقَذى عن عينه، وأزلت   ي: أ(عيَن فالن، وأعجمت  الكتابَ  َأقذيت  )ـ : السَّل ب واإلزالة: كالرابع

مة ا  لكتاب بنقطه.عج 
: أي صادفته (، وأبخلته86وأكرمتهأحمدت زيد ا: )ـ على صفة: ك يء: مصادفة الشالخامس

ا أو بخيال .   محمود ا، أو كريم 
                                                           

صرف جمعوا هذه المعاني ، وقد تكون هناك فعال صيغ الزوائد سماعية، فبعد استقراء في علم الأ( معاني  15
 معاني أخرى، ولكن هي محاولة من علماء الصرف واللغة لجمع هذه المعاني.

فعل : بدأ بمعانيها أحسب االكثر شيوعا، نحو: بمر مهم وهو: معاني هذه الصيغ التي اوردها المؤلف أههنا 
 يغة، ُثمَّ الصيرورة وهكذا.كثرها شيوعا في هذه الصأفاألول : التعدية  ،كثر شيوعااأل
 فتعل( فمعانيها تقريبا متكافئة.        ادا صيغة )ع
 فيها ثالثة معاني واحكام: ى( رأ 16

 مفعول واحد، نحو: رأيُت القمَر. إلىاالولى : رأى البصرية : وتتعدى 
 ين، نحو : رأيُت هللاَ أكبَر كِل شيء.إلى مفعولالثانية : رأى العلمية : وتتعدى 

ا  الثالثة : رأى الحلمية : وتتعدى إلى مفعولين، نحو:  .36سورة يوسف، من اآلية: {}إِنِّي أََراِني أَْعِصُر َخْمرا
ُ فالتي تتعدى بالهمزة إلى ثالثة مفاعيل هي : العلمية والحلمية، نحو أرأيت الطالَب العلَم نافعاا،  }َكَذلَِك ُيِريِهُم هللاَّ

  .2/11. هشام ابن :المسالك أوضحينظر: .  167: ، من اآليةسورة البقرة {َعلَْيِهمْ أَْعَمالَُهْم َحَسَراٍت 
ُجُل، أَْفلَسَ ، ، وُمْفلِس َفُهوَ  مالُه قلَّ  إِذا إفالساا، الرجلُ  أفلسَ ، زالت فلوسه : أي( أفلس 17  َذا َصارَ  َمْعَناهُ: َقالُوا الرَّ

  1/151، مقاييس اللغة:  2/117: اللغة جمهرةينظر:  .ودينار َدَراِهمَ  َذا َكانَ  أَنْ  َبْعدَ  فُلُوسٍ 
، ونقول صباحا : )أصبحنا وأصبح الملك هلل(، وفي ا: أمصر، أنجد، أفجر، أظهر، أضحى( ومنها ايض 11

 المساء : )امسينا وامسى الملك هلل(.
 ، الهمزة هنا للتعدية.: َفُهَو ُمْكَرمٌ ( أكرمته بمعنى كّرمته 19
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َوَجت  هند)ـ : باالستحقاق، كالسادس واج. يأ :(أحَصَد الزرع، وأز   استحق الزرع الَحصاد، وهند الزَّ
 عّرضته للرهن والبيع. يأ (:أرهنت المتاع وأَبع ت ه  )ـ يض، ك: التعر السابع
 .(استعظمته يأ :أعظمته)ـ كن يكون بمعنى استفعل، : أالثامن
االتاسع ته فأبشر)لفّعل بالتشديد، نحو:  60: أن يكون مطاوع   .(فطَّرته فأفطر. وبشَّر 

 .(مكنته من َحف ره يأحفرته النهر؛ أ)ـ : التمكين، كعاشرال
 ي: أ(أفلحـ )نى عن أصله لعدم وروده، كغ، أو أ61(كَسَرى وأس َرى)اصله: ـ وربما جاء المهموز ك

ا بها، ك يءوندر مج. 62فاز ، (َنَسل ت  ريش الطائر، وأنسَل الريش  )ـ الفعل متعدي ا بال همزة، والزم 
ت  الشع)و َكَبب ت  زيد ا على وجهه، وأكبَّ زيد على )، و(: ظهريء  : أظهرته، وأعرض الشيءَرض 

 ، قال الشاعر:(َقَشَعت  الريح  السحاب، وأقشَع السحاب  )، و(وجهه
ًما ِعطاًشا َغمامٌة * فلمّ *كما أَ                63.64َوتَجلَِّت* َأق َشَعت   ا رأو هاب َرَقت  قو 

 َفاَعلَ  -2                                     
 معنيين: ييكثر استعماله ف

: التشار ك بين اثنين فأكثر، وهو أن يفعل أحدهما بصاحبه فعال ، فيقابله اآلخر بمثله، أحدهما
للبادئ نسبة الفاعلية، وللمقابل نسبة المفعولية. فإذا كان أصل الفعل الزم ا صار وحينئذ في ن َسب 

 ومشى. واألصل: َمَشيت   (ماشيته) :بهذه الصيغة متعدي ا، نحو
، ما لم يكن من باب َنَصرَ  وفى هذه الصيغة معنى المغالبة، وي َدلُّ على َغَلبة أحدهما، بصيغة َفَعلَ 

، ومتى كان 65العين أو الالم، فإ نه ي َدّل على الغلبة من باب َضَرب كما تقدم يواوّى الفاء، أو يائ
                                                                                                                                                                                                 

 ، فهو كريم.أظنه بخيال ووجدته كريماه : كنت أكرمت      
 ( المطاوعة: هي قبول تأثير الغير.  90
، قالوا إّنها معنى واحد، سرى، وأسرى، وهو من 1سورة اإلسراء: من اآلية: {}ُسْبَحاَن الَِّذي أَْسَرى(  91

 اختالف القبائل وهما بمعنى واحد، ومنهم من فرق بينهما، ولكلِّ واحدة منهما معنى.    
 ( أفلح بمعنى فاز وهو أصله، وليست أصله )َفلََح( ألّنها من زراعة االرض وليست الفوز.  92
  اذ جاء الفعل بصيغة )أفعل للتعدية( وهو الزم.( موطن الشاهد: )أَْقَشَعْت(،  93
الثالثي المجرد بدليل وجود  عملن يستأالعرب على وزن أفعل، وكان يمكن  ( االستغناء: ان يرد في كالم 91
، نحو : أحصى ، وال يوجد في العربية حصى بمعنى االحصاء، وكذلك عملادفه في الثالثي، ولكنه لم يستمر

 أقسم من القسم أي الحلف باليمين ، فالثالثي حلف ، وقسم جاءت بمعنى التقسيم وليس الحلف. 
 ناصره. -َيْنُصرُ  -باب َنَصرَ  ( وفى هذه الصيغة معنى المغالبة، وُيَدلُّ على َغلَبة أحدهما، بصيغة َفَعَل من 95
 أغالبه في الوثب فهو من باب َضَرَب. –أَِثُبُه  –َيثُِب  –واعده، َوَثَب  -َيِعُد  –ما لم يكن واوّى الفاء، نحو: َوَعَد  
 .َبْعَتُه فإِنه ُيَدّل على الغلبة من باب َضَرَب، أي غالبته في البيع -َيْبيُِع  –أو يائي العين ، نحو: َباَع   
 فهو من المغالبة من باب َضَرَب، أي غالبته في الرمي. –َراِمْيَتُه  –َيْرِمي  –أو الالم: َرَمى  
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ن كان أصله الزم ا، وكان من با (فَعلَ ) على  بَ رَ أو ضَ  رَ صَ ب نَ للداللة على الغلبة كان متعدي ا، وا 
 66باب كان. يما تقدم من أ

، وأتبعت  (الصوم وتابعته واليت) ، كـيواالة، فيكون بمعنى أفعل المتعدّ : الم  وثانيهما ، بمعنى أوليت 
ا.  66بعَضه بعض 

 68.(وضعَّفته يءضاعفت الش)ـ وربما كان بمعنى فعََّل المضعف للتكثير، ك
  66.(دافع وَدفع، وسافر وسَفرـ )وبمعنى فَعَل، ك

ع وَن اللََّه{وربما كانت المفاعلة بتنزيل غير الفعل منزلته،   ا انطوت، جعلت معاملتهم هلل بم100}ي َخاد 
ظهار اإلسالم، ومجازاته لهم، مخادعة.  101عليه نفوسهم من إخفاء الكفر، وا 

 َفعَّلَ  -3                                                   
قوَّمت  زيدا )ـ اثنين منها، وهما التعدية، ك يثمانيٍة معاٍن، ت شارك أف َعَل ف ييكثر استعمالها ف

ب)ـ ، واإلزالة، ك(وقعَّدته ت  الفاكهةَجرَّ  .أزلت َجربه، وأزلت قشره ي، أ(ت  البعيَر وقشَّر 
 وتنفرد بستة:

                                                           
( اذا كان الفعل الثالثي يدل على المغالبة فهو متعدي، ولو كان أصله الزما، أو كان من باب )َنَصَر( وهو  96

 و الالم.  أائي العين كان واوي الفاء ، أو ياالعم االغلب ، أو من باب )َضَرَب( اذا 
 اتابعه  بمعنى اتبعتُ  ،( واليت بمعنى أوليت 97
َف. 91  ( ضاعف بمعنى َضعَّ
( دافع بمعنى دفع ، أي بمعنى االصل، وهذه الزيادة لم تزد أي شيء في المعنى، وهذا موضع اختالف، فمن  99

 العلماء من يرى اّن أي زيادة في المبنى زيادة في المعنى.   
 .9( سورة البقرة، من اآلية  100
ا خدعته: يقال الخدع، من يفاعلون،: يخادعون ( 101 ا خْدعا ، وخَدعا كأّن هذا  .يضمر ما غير له أظهر إذا وخديعةا

، وفي الحقيقة هم ال يخادعون هللا ، ألّنه يعلم السر واخفى، ويعلم يخادعون جرى مجرى الحقيقة وكأّنهمالخداع 
 اللفظ فأخرج، والخداع ال يكون مع من يعرف الباطن، أو من يعرف في داخلك فكيف تخدعه، ان ويكونما ك
 .األمر حقيقة عليه ما على ال فهمهم، سبانحو وهمهم حسب على

 من الشريعة ظاهر ِفي الكفر أحكام عنهم ليدرءوا نفوسهم ِفي ما غير يظهرون المنافقين هؤالء أن: والمعنى
 ألعلى عنه والمخبر المخاطب اعتقاد حسب على عبارة المعنى على الحكم يطلق وقد .وغيرهما والجزية القتل
 إِنَّ . زعمك على أي ،19: اآلية الدخان، سورة{ اْلَكِريمُ  اْلَعِزيزُ  أَْنتَ  إِنَّكَ  ُذقْ : }تعالى كقوله األمر حقيقة عليه ما

ِ  ُمَخاَدَعةَ  لُ : َوْجَهْينِ  ِمنْ  ُمْمَتِنَعةٌ  تعالى هللاَّ َماِئرَ  َيْعلَمُ  تعالى أَنَّهُ : اأْلَوَّ َرائِرَ  الضَّ  الَِّذي أِلَنَّ  ُيَخاَدَع، أَنْ  َيُجوزُ  َفاَل  َوالسَّ
اِهرِ  ِبِخاَلفِ  اْلَباِطنَ  أَنَّ  أَْظَهُروا لَوْ  َفَعلُوهُ ا، َذلِكَ  َيُكنْ  لَمْ  الظَّ ُ  َكانَ  َفإَِذا ِخَداعا  لَمْ  اْلَبَواِطنُ  َعلَْيهِ  َيْخَفى اَل  تعالى هللاَّ
 .  ُيَخاَدعَ  أَنْ  َيِصحَّ 
: قيل هللا؟ يخادعون: قوله وجه فما الخداع، فِي يشاركهم أن َيِجلُّ  تعالى وهللا اثنين، بين تكون المفاعلة: قيل فإن

 .يخدعون: بمعنى ههنا يخادعون
ا والمفاعلة  تفسير في الوسيطينظر:  .هذا على النعل، وطارقت والمعاقبة كالمعافاة الواحد، من يقع ما كثيرا
 . الرازي :الكبير التفسير=  الغيب مفاتيح، 1/96 :األصفهاني الراغب تفسير، 1/16. الواحدي: المجيد القرآن

2/303.  
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ل، وَطوَّف)ـ الفعل، ك ي: التكثير فأولها  َوَغلََّقت  }عول، المف يأكثر الَجوالن والطََّوفان، أو ف: (َجوَّ
َب َوابَ  بل  وبرََّكت  وّ م)ـ الفاعل، ك يأو ف ،102{األ   .(َتت  اإل 
ر الطينـ )، كيءشبه ش يءش : صيرورةوثانيها  يشبه القوس ف صار يأ (:قوَّس زيٌد، وَحجَّ

 الجمود. ياالنحناء والحجر ف
ته)ـ أصل الفعل، ك إلى يء: نسبة الشوثالثها  لكفر.الفسق، أو ا إلى: نسبته (فسَّق ت زيد ا، أو كفَّر 
ه ورابعها ، أو غرَّبت)ـ ، كيءالش إلى: التوجُّ ق ت   لغرب.الشرق، أو ا إلى: توجهت (شرَّ

: إذا قال ال إله إال اهلل، وسبحان (هلُّل وسبَّح وَلّبى وَأمَّنـ )، كيء: اختصار حكاية الشوخامسها
 ّبي ك، وآمين.اهلل، ولَ 

 : قبلت شفاعته.(شفَّعت زيد ا)ـ ، كي: قبول الشوسادسها
. وربما أغنى عن أصله (رولىَّ وتَولَّى وفكَّر وتفكَّ )ـ وربما ورد بمعنى أصله، أو بمعنى تفّعل، ك

  .103(َعيَّره إذا عابه، وعّجزت المرأة: بلغت السن العاليةـ )لعدم وروده، ك

 ان َفَعلَ -4                                        
. 104األفعال العالجية ي ف الزم ا، وال يكون إاّل يكون إالّ لمعنى واحد، وهو المطاوعة، ولهذا ال  ييأت
ـ ؛ ولمطاوعة غيره قليال، ك(قطعته فانقطع، وكسرته فانكسرـ )كثيرا ، ك يلمطاوعة الثالث يويأت
علَّمته )، ولكونه مختصا  بالع الجيات، ال يقال: (فانعدل –بالتضعيف  -أطلقته فانطلق، وعّدلته )

 105.(وال فّهمته فانفهمفانعلم، 
 106قبول تأثير الغير. يوالمطاوعة: ه

 افتعل -5                                    
 ستة معاٍن: ياشتهر ف
ا. (،اختتم زيد، واختدمـ ): االتخاذ، كأحدها  اتخذ له خاتم ا، وخادم 

 اجتهد وطلب الكسب والكتابة.  ي، أ(اكتسب، واكتتبـ )جتهاد والطلب، ك: االوثانيهما

                                                           
 .23( سورة يوسف، من اآلية:  102
َل عن الثالثي َفَعَل كما في (  103 ، فاّنه لم مثلنا في )أقسم(عاره، فوردت َعيَّّرهُ ولم يرد الثالثي منه، كما تغني َفعَّ

َزت المريرد الثالثي منه بمعنى الحلف، فقد ورد ثال  ة بمعنى صارت عجوز.  أثي اقسم = حلف.، وَعجَّ
 عضاء أو الجوارح.هي التي يحتاج لحدوثها تحريك األ ( االفعال العالجية : 101
 ( العلم ال يعالج باألعضاء او الجوارح. 105
، أي استجاب .  –فانكسر ، مددته  –، تقول كسرته والتأثر ( المطاوعة معناها االستجابة 106  فامتدَّ
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 اختلفا. (،اختصم زيد وعمروـ ): التشارك، كوثالثها
 أظهر الع ذر، والَعَظمة. ي، أ (اعتذر واعتظمـ ): اإلظهار، كبعهاورا

دة.القدرة وا يبالغ ف ي، أ(اقتدر وارتدّ ـ )معنى الفعل، ك يف: المبالغة وخامسها  لر 
 .(َعَدلته فاعتدل، َوَجمعته فاجتمعـ )كثير ا، كَ  ي: مطاوعة الثالثوسادسها

ا للمضعَّف ومهموز الثالث وربما أتى  بته فاقترب، وأنصفته فانتصفـ )، كيمطاوع  . وقد يجئ (قرَّ
 106.(ارتجل الخطبة، واشتمل الثوبـ )بمعنى أصله، لعدم وروده، ك

 اف َعلَّ -6                              
احمرَّ وابيضَّ واعوّر ـ )الزم ا، ك غالب ا المعنى واحد، وهو قوة اللون أو العيب، وال يكون إالّ  ييأت

 قويت حمرته وبياض ه وَعَور ه وَعَمش ه. (،واعمّش 
                            َتَفّعل-7                                      

 تأتى لخمسة معان:
 .(نبَّهته فتنبه، وكسَّرته فتَكّسرـ ): مطاوعة فعَّل مضعف العين، كأولها

 اتخذه وسادة. (،د ثوبهتوسّ ـ ): االتخاذ، كوثانيها
 تكلَّف الصبر والحلم. (،تصّبر وتحّلمـ ): التكلف، كوثالثها
: تجنب الَحَرج واله جود(تهّجدتحّرج و ـ ): التجنُّب، كورابعها

 النوم. ي، أ108
شربت الماء جر عة بعد أخرى،  ي؛ أ(تجّرعت الماء، وتحفَّظت العلمـ )، ك106: التدريجوخامسها

تكّلَم ـ )، لعدم وروده، كيربما أغنت هذه الصيغة عن الثالثوحفظت العلم مسألة بعد أخرى. و 
 110.(َوتصدَّى

                                                           
( وقد يجئ بمعنى أصله، لعدم وروده، كـ )ارتجل الخطبة، واشتمل الثوب(. أي يجيء مغنيا عن أصله،  107

خطبة، أو َشِمَل الثوب ، بل ألّن أصله غير وارد، فهنا جاء مغنيا عن اصله لعدم وروده، فال نقول: َرَجَل ال
ّن رجل هو من الرجولة ، وشمل هو من الجمع، فالمزيد أغنى عن أل ؛ول: ارتجل الخطبة ، واشتمل الثوبنق

 الثالثي لعدم وروده كما ذكرنا.    
):  بالّضّم، ،( الُهُجودُ ) تهجد بمعنى تجنب النوم، والهجود بمعنى النوم أو السكون، وهي من االضداد.(  101
ْومُ ا اِئم،: والهاِجدُ  َناُموا،: ُهُجوداا  الَقوحمُ  َهَجدَ  ،( لنَّ د) النَّ َحاح ِفي ،( كالتهجُّ د، َهَجَد،: الصِّ  وَهَجدَ  ،لَْيال َنامَ  أَي وَتَهجَّ

دَ   .9/331تاج العروس:  .األَضداد من َوُهوَ  َسِهَر، أَي وَتَهجَّ
 :اإلعراب صنعة في المفصل، أو العمل بعد العمل في مهلة. ينظر:  ( التدريج: مواصلة العمل في مهلة 109

 .1/259، الحاجب ابن شافية شرح،  371 .الزمخشري
ينظر:  ،جرحى أي َكْلَمى، وقومٌ  كليمٌ  ورجل. أيضاا  كلومٌ  الَكْلم وجمع الجراحات،: والِكالم ،الَجْرحُ : الَكْلمُ (  110

 .1/1155. الفيروزآبادى :المحيط القاموسو، 5/106مقاييس اللغة: 
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 َتَفاَعلَ  -8                                   
 أربعة معان: ياشتهرت ف

المعنى، بخالف  ياللفظ مفعوال  ف يمنهما فاعال  ف: التشريك بين اثنين فأكثر، فيكون كل أولها
ـ فاَعَل المتقدم، ولذلك إذا كان فاَعَل المتقدم متعدي ا الثنين، صار بهذه الصيغة متعدي ا لواحد، ك

ذا كان متعدي ا لواحد صار بها الزم ا، ك(جاذب زيد َعمر ا ثوب ا، وتجاذب زيد وعمرو ثوب ا) ـ . وا 
 .(خاصم زيد عمرا وتخاصم زيد وعمرو)

أظهر النوم والغفلة والعمى،  يأ (:َتَناَوَم وتغافل وتعامى)ـ : التظاهر بالفعل دون حقيقته، كيهاوثان
 ، وقال الشاعر:111وهى منتفية عنه

ِمِه                    112*يالمتغاب*ليَس الَغِبىُّ بسيٍِّد فى قوِمِه * لكّن سيَِّد َقو 
 :يوقال الحرير 
ِد فى أنحاِئِه ومقاصِدِه* َتعاَمىا *ولمّ             الدهُر وهو أبو الَوَرى * عن الرُّش 
ُو َواِلده* تعاَمي تُ *           ُذو الفَتى َحذ  َو أن َيح  حتى ِقيَل إنى أخو َعَمى * وال َغر 

113 
ا،  يء: حصول الشوثالثها ، وتواردت اإلبل)ـ كتدريج  حصلت الزيادة والورود  يأ (:تزايد النيل 

 بالتدريج شيئ ا فشيئ ا.
 114باعدته فتباعد.ـ : مطاوعة فاَعَل، كورابعها

َتف َعلَ -9                                                     اس 
 ستة معان: يكثر استعمالها ف

الذهب من  استخرجت)ـ طلبت مغفرته، أو مجاز ا ك ي: أ(اهلل استغفرت  )ـ : الطلب حقيقة كاأحده
طلب ا، حيث ال يمكن الطلب الحصول عليه  يإخراجه، واالجتهاد ف ي، س م يت الممارسة ف(دنالمع
                                                                                .يالحقيق

                                                                                                                                                                                                 

ذا تجاوزه، إ –وعداه  –ثي، نحو: تعدى االمر يضا موافقا للمجرد الثالأصدى معناه ارتداد الصوت. ويأتي  
 هاب. –، تهيََّب وبرى –وتبّرى وعجب ،  –وَبَسَم ، وتعّجَب  –وتبّسَم 

، أي اطلبوا 6من اآلية:  ،الحجراتسورة  چٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ چ: تعالىومن معانيه ايضا : الطلب، نحو قوله 
، 196/ 10ينظر: لسان العرب :  أي طلبا للتزكية. ،11: ، اآليةالليلسورة  چڀ  ٺ  ٺ  ٺ چ  :تعالىالبينة، وقوله 

 المثقف دليل اللغوي الصواب معجم،  3/305،  السيوطي الدين جالل :الجوامع جمع شرح في الهوامع همع
 .1/211 ،عمر مختار أحمد الدكتور: العربي

 يضا: تمارض ، تكاسل ، تغاضى.أ( ومنه  111
 )المتغابي( على وزن تفاعل. ( موطن الشاهد: 112
 )تعامى، تعاميت( على وزن تفاعل. :( موطن الشاهد 113
 جفى. –، تجافى َعال  –ونى ، تعالى  –ها الثالثي، نحو: توانا يضا موافقة ألصلأ( وترد  111

  1/256 الحاجب ابن شافية شرح، ينظر: لعدم وروده، نحو: تثائب، تمارى يصل الثالثوقد تأتي مغنية عن األ
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ي روة حقيقة، كوثانيها َجرا َوح صانا، أو حَ صار  ي: أ(واستحصن الم ه ر  استحجر الطين، )ـ : الصَّ
" يمجاز ا كما ف ر  َتن س  نا َيس  ض  الَمَثل: "إن الب غاَث ب أر 

115. 
القوة. والب َغاث: طائر ضعيف الطيران، ومعناه: إن الضعيف بأرضنا يصير  ييصير كالن سر ف يأ

 ته بنا.قويا، الستعان
 وابه.اعتقدت حسنه وص يأ (:ستصوبتهاستحسنت  كذا وا)ـ ، كيء: اعتقاد صفة الشوثالثها
نا إليه راجعون{. (:استرجع)ـ ك يء: اختصار حكاية الشورابعها  إذا قال: }إنا هلل وا 

ت هت َر واستكبر)ـ : القوة، كوخامسها ت ر ه وكبره. ي: أ(اس   قوى ه 
ا أو بخيال . ي: أ(استكرمت زيد ا أو استبخلته)ـ ، ك: المصادفةوسادسها  صادفته كريم 

 .(حكم، وأقمته فاستقامأحكمته فاست)ـ ، ولمطاوعته ك(أجاب واستجاب)ـ أفَعَل، ك وربما كان بمعنى
َشب المكان  )على قوة المعنى زيادة  عن أصله، فمثال   الصيغ تدلُّ  يإّن باق مَّ ث   على  يدلُّ  (اعَشو 

به أكثر من َعشب، و  يدلُّ  (احمارّ )على قوة الخشونة أكثر من َخش ن، و يدلُّ  (اخشوَشنَ )زيادة ع ش 
، وهكذا.  على قوة اللون، أكثر من َحم ر واحمرَّ

 ) التقسيم الرابع للفعل: بحسب الجمود والتصرف (                         
 جامد ومتصرف:  إلىينقسم الفعل 

ا للمضفالجامد: ما الزم صورة  واحدة، وهو إمّ   ، و(ليس من أخوات كانـ )ك يا أن يكون مالزم 
 116أنشأ وطف ق، وأخذ)، و(َعَسى َوَحَرَى واخلولق من أفعال الرجاء)، و(من فعال المقاربة بَ ر  كَ )

 خال وعدا)، و(الذم يبئس وساء ف)، و(المدح ين ع َم وَحبََّذا ف)، و(وجعل وَعل ق، من أفعال الشروع
مّ 116(بعضها ياالستثناء، على خالف ف يوحاشا ف  هب  )ـ ك ، ن مالزم ا لألمريةا أن يكو ، وا 
 ، وال ثالث لهما.118(وتعلَّم  

                                                           
 ( موطن الشاهد)يستنسر( على وزن يستفعل: من الفعل المزيد )استفعل( وهو الصيرورة مجازا.  115
 .حين يأتي بمعنى بدأ من أفعال الشروع إاّل  وهو ال يعدّ  فعال الجامدة،خذ( في األأذكر المؤلف الفعل )(  116
ها حروف، نّ إفعال، ومنهم من قال أها نّ إضها( أي خال وعدا، فهناك من قال ( قوله : ) على خالف في بع 117

 .  حرفيةا( فهي محتملة الفعلية أو الذا لم تسبقها )مإذا سبقت بـ )ما(، وإوتتأكد فعليتها 
ْب علّيا حاضرا،  ه كقولنا :ت ظن وهو فعل قلبي من أخوا ،حسبأنَّ أو اعتقد أو َهْب بمعنى ظَ ( الفعل  111

. :هب نفسك فدائيا وتحدث عن مغامراتك. أي  اعتقد أو ظنَّ
، هْب، هابُ يَ ، ابَ من الهيبة، ألّن هاب متصرف نقول: هَ  (هاب)عل األمر من الفعل ولم يكن المقصود به ف
 بمعنى الهبة، ألّن وهب متصرف، نقول: وهب، يهب، هْب. (وهب )وكذلك ليس األمر من 

 . (ِاْعلَْم ) بمعنى  (ظنَّ ) فهو فعل قلبي أيضا من أخوات  (تعلَّمْ )أّما  
 تقول : تعلَِّم األمانة فائز حاملها، تعلم الحياة عقيدة وجهادا.

علََّم ، يتعلَُّم ، الدال على المعرفة فهو متصرف، وينصب مفعوال واحدا فقط. نحو: تَ  (تعلَّمَ )من  (تعلَّمْ )فإن كان 
 تقول: تعلمت درسا من الماضي.تعلَّْم . 
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 يمنه الماض يا أن يكون تامَّ التصرف، وهو يأتوالمتصرف: ماال ي الزم ص ورة  واحدة، وهو إمّ 
ـ والمضارع فقط، ك يمنه الماض يأو ناقصه وهو ما يأت ،(نصر ودحَرجـ )والمضارع واألمر، ك

(، ، وَفت ئ َيف تأ، وانفك ينفكُّ كو  زال يَزال، وبر َح يب َرح   .(كاد يكاد، وأوشك ي وش 
 
 عضتصريف األفعال بعضها من ب يفصل ف                    

ا فأو  ي: أن ي زاد فيكيفية تصريف المضارع من الماض  يله أحد أحرف المضارعة، مضموم 
ا ف(ي دحرج)ـ ك 116يالرُّباع  .(ستغفرنطلق ويَ ويَ كتب يَ )ـ غيره ك ي، مفتوح 

ثالثيا ، س ّكَنت  فاؤه، وحر كت عينه بضمة أو فتحة أو كسرة، حسبما يقتضيه  يإن كان الماض مَّ ث  
ن كان غير ثالث، ك(ر بض  َتح ويَ ف  ص ر ويَ ن  يَ )ـ نصُّ اللغة، ك ، بقى على حاله إن كان يما تقدم، وا 
اّل (دحرجتَ علم ويَ تَ شارك ويَ تَ يَ )ـ مبدوء ا زائدة، ك ، وحذفت (ات لقَ وي  ي َعظ م )ـ  ك سر ما قبل آخره، ك، وا 
َتخ  )ـ أوله إن كانت ك يالهمزة الزائدة ف  .(جر  ي ك ر م وَيس 

، فإن (وتشاَرك  وَتَعلَّم   َعظَّم  ـ )وكيفية تصريف األمر من المضارع: أن ي حَذف حرف المضارعة، كَ 
، َوأك  ر  ض  ا  َتح  و ف  ا  و  ص ر  ن  اٌ )ـ أوله همزة، ك يساكن ا ز يَد ف ياقكان أول الب         120.(ل ق  َواستغف ر  طَ ن  ام  و ر  ب 

                                                           
، مَ رَ ، اكْ رَ ثَ عْ و الثالثي المزيد بحرف واحد، كـ )بَ أصلية، أربعة احرف أعي ما كان من ( ويقصد هنا بالربا 119
 ل(.  اتَ ، قَ مَ لَّ عَ 

فعال بها تصريف األ نضبط طريقة  سنعرضاالمر،  إلىالمضارع  إلى( كيفية تصريف الفعل من الماضي  120
 وهي كاالتي: 

نوع 
 الفعل

المضارع  المضارع الماضي
 المجزوم

 المالحظات االمر

ثالثي 
من 

الباب 
 االول

ول فان كان ساكنا نأتي الحرف اال إلىننظر  اُْكُتبْ  لم َيْكُتبْ  َيْكُتبُ  َكَتبَ 
ألّن العرب ال تبدأ بساكن، وهمزة  ؛بهمزة وصل
 نْ أنأتي بها لها حالتان فقط، إّما  الوصل التي

ن يكون عين الفعل أتكون مضمومة بشرط 
تكون مكسورة  نْ أمضموما كما في اُكُتب، واّما 

و مفتوحا، أيكون عين الفعل مكسورا  نْ أبشرط 
كما في ِاضِرب ، وِافَتح، فضبط عين الفعل مهم 

 في ضبط همزة الوصل في فعل االمر.

ثالثي 
من 

الباب 
 الثاني

 ِاْضِربْ  لم َيْضِربْ  َيْضِربُ  َضَربَ 

ثالثي 
من 

الباب 
 الثالث

 ِاْفَتحْ  لم َيْفَتحُ  َيْفَتحُ  َفَتحَ 
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ن حذفنا لم وحرف المضارعة)الياء( بقَي أبعد  َدْحِرجْ  لم ُيَدْحِرجْ  ُيَدْحِرجُ  َدْحَرجَ  رباعي
، فيبقى على حاله وال حاجة اا الحرف االول متحرك
 لنا بهمزة الوصل هنا. 

ال يمكن وضع سكون على الحرف المشدد، وال  ُمدَّ  لم َيُمدَّ  َيُمدُّ  َمدَّ  مضعف
ألّنها من عالمات االسماء،  ؛يمكن وضع كسرة

والضمة موجودة على الدال في المضارع، فما 
 بقيت لنا االّ الفتحة للتغير عن الفعل المضارع.

  اُْمُددْ  لم َيْمُددْ  َيْمُددُ  َمَددَ  

ثالثي 
مزيد 

بحرف 
واحد 
على 
صيغة 
 أفعل

داة الجزم )لم( وحرف أن قلنا اذا حذفنا أسبق و أَْكِرمْ  لم ُيْكِرمْ  ُيْكِرمُ  أَْكَرمَ 
الحرف االول وهو  إلىالمضارع )الياء(، ننظر 

جئنا بهمزة الوصل وتكون  اا الكاف فان كان ساكن
حسب حركة العين، فاذا كانت العين بحركتها 

ن كانت إمضمومة فهمزة الوصل مضمومة، و
و مفتوحة فهمزة الوصل أحركة العين مكسورة 

 مكسورة.
كيف  ذ جاءت مفتوحةإوالسؤال هنا في )أَْكِرْم( 

 ؟ذلك
همزة )أَْكِرْم( هي همزة قطع  نّ إ :والجواب

عدناها بعد أنحن بها، بل  ، ولم نأتِ وليست وصالا 
 ن حذفت بين الماضي والمضارع وهي مفتوحة.أ

 فالقياس :

  مْ أَْكرِ  لم ُيَؤْكِرمْ  ُيَؤْكِرمُ  اَْكَرمَ 
في صيغة )افعل( خصوصية أعادة همزة القطع  أَِجبْ  لم ُيِجبْ  ُيِجْيبُ  أََجابَ  

 في االمر حتى إن كان اول الفعل متحركا.

  أَِقمْ  لم ُيِقمْ  ُيِقُيمُ  أََقامَ  

  أَِرحْ  لم ُيِرحْ  ُيِرْيحُ  أََراحَ  

ولكن المستعمل في لغة العرب هذا على القياس، و ُءْأُخذْ  لم َيأُْخذْ  َيأُْخذُ  أََخذَ  مهموز
ڄ  چ  : تعالىقال  (، ُخذْ )نقول :  واللغة سماعية،

 . 199: ، من اآليةسورة األعراف چڃ    ڃ   ڃ

 العرب لغة في المستعمل ولكن القياس، على وهذا ُءْأُكلْ  لم َياُْكلْ  َياُْكلُ  أََكلَ  مهموز
نقول: ُكْل، وهما صحيحان في  سماعية، واللغة

سورة  مريم، من  چٱ  ٻچ  :تعالىاللغة. قال 
 .26اآلية: 

َسْل، وقد وردت في القرآن الكريم بالصيغتين،  إْسأَلْ  لم َيْسأَلْ  َيْسأَلُ  َسأَلَ  مهموز
: ، من اآليةالنحلسورة  چڀ  ڀ   ڀچ :تعالىقال 
: ، من اآليةالبقرةسورة  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ   چ ،13
: ، من اآليةالفرقانسورة  چڌ  ڌ   ڎ  چ ، 211
  .10:، اآليةالقلمسورة  چىت   ىت   ىت  ىتچ  ،59

  قُلْ  لم َيقُلْ  َيقُْولُ  َقالَ  اجوف

  عْ بِ  لم َيبِعْ  َيبِْيعُ  َباعَ  اجوف

اجوف 
مهموز 
 االخر

  ِجئْ  لم َيِجئْ  َيِجْيءُ  َجاْءَ 

  نْ كُ  لم يكن يكون  كان  اجوف
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 واللزوم (  يقسيم الخامس للفعل: من حيث التعد) الت                
لى، ويسمى م تجاو ز ا، و متعدٍّ  إلىينقسم الفعل  ر ا.  ا   الزم ويسمى قاص 

. (حفظ محمد الدرس) :المفعول به بنفسه، نحو إلى: ما ي جاوز الفاعل 121عند اإلطالق يفالمتعد
وأن يصاغ منه  ،(زيد ضربه عمرو) :تتصل به هاء تعود على غير المصدر، نحو وعالمته أن

 122.(مضروب)غير مقترن بحرف َجّر أو ظرف، نحو:  ياسم مفعول تاّم؛ أ
 وهو على ثالثة أقسام:

 .(حفظ محمد الدرس، وفهم المسألة)مفعول واحد: وهو كثير، نحو:  إلىما يتعدى 
                                                                                                                                                                                                 

 (قِ ) أن نستعملوالهاء تضاف للسكت، وممكن  ِقه لم َيقِ  َيِقي َوَقى مفروق
إذا كان بعدها كالم، نحو) ِق نفسك النار(، وهنا 

 قاعدة تقول: )العرب ال تقف على متحرك(

 الفعل المعتل االخر يجزم بحذف حرف العلة. ِعه لم َيعِ  َيِعي َوَعى مفروق

مهموز 
 ناقص

  َره لم َيرَ  َيَرى َرأَى

  ِره لم ُيرِ  ُيِري أرى 

  ِاْرمِ  لم َيْرمِ  َيْرِمي َرَمى 

  اُْغزُ  لم َيْغزُ  َيْغُزو َغَزا  

 
 تعريفه. عند فالمتعدي عند اإلطالق: أي  ( 121
لمعرفة الفعل المتعدي فقال: )وعالمته أن تتصل به هاء تعود على غير المصدر،  تين( ذكر المؤلف عالم 122

 چەئ   ەئ  ەئچ تختلف عن هاء المصدر، قال تعالى:وهي هاء الضمير والمقصود بها نحو زيد ضربه عمرو(، 

ّما هاء فقدرناه فيها هاء الضمير التي تعود على القمر، وليس على المصدر، أ .39: ، من اآليةيسسورة 
الصل جتهدته( فالهاء ههنا هاء المصدر ألنها عائدة على المصدر وليس ما كان في ااالمصدر، نحو: )االجتهاد 

الضرَب ضربتُه = ضرب هو فعل متعدي ، االجتهاد اجتهدته = فعل الزم ،  به، واجتهد فعل الزم. مفعول
 به. ليست مفرقة ، والذي يعرف بها الفعل هي الهاء التي تعود على المفعوالا  ،فالهاء التي تعود على المصدر

حو: مضروب.(، هذا هو القيد وقوله: )وأن يصاغ منه اسم مفعول تاّم؛ أي غير مقترن بحرف َجّر أو ظرف، ن
فهو  ت منهفعال على اسم مفعول تام فان صيغالثاني الذي يعرف به الفعل المتعدي وفي الجدول ادناه سنمثل أل

ن لم تصغ على اسم المفعول سنعرف انها فعل الزم وتصاغ إوحتى إذا صيغت معه على اسم الفاعل ، عدٍ فعل مت
 نحو: فقط،  على اسم الفاعل

 وال يصاغ منه اسم مفعول اسم فاعل الفعل اسم مفعولو -فاعل  اسم الفعل

 فال نقول: مرقود راقد َرَقدَ  مطحون -طاحن  َطَحنَ 

 فال نقول: منيوم نائم نام مأكول -آكل  اكل

 فال نقول: مجلوس جالس جلس مشروب -شارب  شرب

 فال نقول: منجوح ناجح نجح مطعون -طاعن  طعن

 فال نقول: مرسوب راسب رسب مرفوع -رافع  َرَفعَ 

 فال نقول: مذهوب ذاهب ذهب محمود -حامد  َحِمدَ 

 فال نقول: مخروج خارج خرج مسموع -سامع َسِمعَ 

    مشكور -شاكر  َشَكرَ 

و الظرف، أ ولكن يتعدى بحرف الجرّ  اا الزم و الظرف(، )فجلس( علمناه فعالا أ وقوله: )غير مقترن بحرف الجرّ 
 و الظرف.    أ عنده. فتعدى الفعل بحرف الجرّ  ، زيٌد مجلوسٌ عليه نحو: زيٌد مجلوسٌ 
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مّ يكون أصلهما المبتدا أن مفعولين: إ مّ  إلىوما يتعدى  ا ال، وهو أ والخبر، وهو ظّن وأخواتها، وا 
 123أعطى وأخواتها.

 124ثالثة مفاعيل: وهو باب أعلم وأرى. إلىوما يتعدى 
 .(يٌ عل ، وخرجَ محمدٌ  قعدَ ـ )المفعول به، ك إلىوالالزم: ما لم يجاوز الفاعل 

 وأسباب تعدى الفعل الالزم أصالة  ثمانيٌة:
 .(أكرم زيٌد عمرا  )ـ : الهمزة كاألول
 .(زيدا   فرَّحت  )ـ : التضعيف كيالثان

 ، وقد تقدمت.(العلماءَ  جالس زيدٌ )الثالث: زيادة ألف المفاعلة، نحو: 
 .(ب َعلىٍّ  ذهبت  )الرابع: زيادة حرف الجّر، نحو: 

 .(المالَ  زيدٌ  استخرجَ )الخامس: زيادة الهمزة والسين والتاء، نحو: 
مين النحو   :، وهو أن ت ش َرب كلمٌة الزمة معنى كلمة متعدية، لتتعدى تعديتها، نحويالسادس: التَّض 

چڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   چ
 ض م ن تعزموا معنى تن و وا، فع د َى تعديته.، 125

 السابع: حذف حرف الجّر توسع ا، كقوله:
وَن الدِّيارَ *                126ولم َتُعوجوا * كالُمكم َعلىَّ ِإَذن  َحَراُم* ُتمرُّ

، نحو  چٿ   ٿ  ٹ     ٹ   ٹ   ٹ     ڤ چ : تعالى: قوله ويط رد حذفه مع أنَّ َوأن 
ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  چ  ،126

                                                           
صل الجملة مبتدا وخبر، نحو: )زيٌد أوالخبر، وهو ظّن وأخواتها(، أي  ا أن يكون أصلهما المبتدأمّ أ( قوله: ) 123
تدأ والخبر المب خواتها، نحو: )ظننُت زيداا قائماا(، حولتأو ن دخلت عليه ظنّ إئٌم( فزيد: مبتدا، وقائم: خبر، فقا

 ، نحو: زيٌد قائُم. ةي بقيت جملة مفهومأخواتها بقّي المبتدأ والخبر أو ، فلو حذفنا ظنَّ إلى مفعولين اول وثانٍ 
خواتها أعطى وأ، فعند دخول اا وخبر أالجملة مبتد صلُ أها.( اي ال يكون وقوله: )وإَما ال، وهو أعطى وأخوات

 (، ) ألبسُت المريضَ مسكيَن صدقةا ، نحو: )أعطيُت الاا وخبر مبتدأيصير مفعولين في الجملة وليس اصلهما 
وال يفهم منها معنى، نحو: ، اا خواتها من الجملة بقيت جملة ليست مبتدا وال خبرأعطى  وأ(، فلو حذفنا ثوباَ 
 .      ، المريض ثوبٌ مسكين صدقةال

ث، وخبرأأنبا، و :، وكذلكجيداا  الثوبَ  الرجلَ  تُ رايْ أ، نافعاا  العلمَ  الطالبَ  ( نحو: أعلمتُ  121 فهذه االفعال  ،حدَّ
 .2/569.مالك ابن :الشافية الكافية شرحينظر:  ثالثة مفاعيل. إلىتتعدى 

 موطن الشاهد)تعزموا( أي بمعنى تنووا. .235( سورة البقرة، من اآلية:  125
 بالديار، فحذف حرف الجرّ و تمرون أيار(، واصله: تمرون على الديار، ( موطن الشاهد: )تمرون الد 126

 .    ن بمعنى تتجاوزون، جاوز فعل متعدٍ توسعا، ويأتي بمعنى التضمين، اذ يضمن الفعل تمرو
 موطن الشاهد: ) أن ال( حذف حرف الجر مع ان.  .11( سورة آل عمران، من اآلية:  127
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چڻ   
128 

  126باب َنَصَر لقصد المغالبة، نحو: قاَعدته فقعدته فأنا أقع د ه، كما تقدم. إلىالثامن: تحويل الالزم 

والحق أن تعدية الفعل سماعية، فما س مَعت  تعديته بحرف ال يجوز تعديته بغيره، وما لم تسمع 
الالزم لقصد  يالثالث يالهمزة فتعديته ال يجوز أن ي َعدَّى بهذه األسباب. وبعضهم جعل زيادة 

 قدم.تعديته قياس ا مطرد ا، كما ت
 أصالة  خمسٌة: يوأسباب لزوم الفعل المتعد  

َرَب كلمٌة متعدية معنى كلمة الاألول:                           :تعالىزمة، لتصير مثلها، كقوله الّتضمين، وهو أن ت ش 

چڑ  ک    ک  ک  ک  چ
ر ج، فصار الزم ا م ،130  ثله.ض م ن يخالف معنى َيخ 

 (:َضر َب زيدٌ )والمبالغة، نحو:  َفع ل بضم العين، لقصد التعجب إلى ي: تحويل الفعل المتعديالثان
َرب ه! يأ  131.ما أض 

ا، ك ت ه فانكسرـ )الثالث: صيرورته مطاوع   132، كما تقدم.(كسر 
چی           ی   ی    ەئ  چ: تعالىالرابع: ضعف العامل بتأخيره، كقوله 

133
 .134 

 ة، كقوله:الخامس: الضرور 

                                                           
أّنك مريض = بانك  لمتيحذف حرف الجر توسعا مع أّن، وأْن، نحو: ع. 63سورة االعراف، من اآلية: (  121

 مر = شهدت باألمر. مريض، شهدت األ
 ، نحو : عدية بالحركة( وهناك معديات اخرى منها: الت 129
نتُه  –بالهمزة  متعدٍ  –أحزنته  –فعل الزم  –ِزَن حَ    قال بالحركة ،  متعدٍ  –َحَزنتُه  –بالتضعيف  متعدٍ  –َحزَّ

، َفِعل ووزنهما الزمان ،َنِخر و ،َدِهش، ُزنهُ َيحْ  –ّحَزنه  من،  65: ، من اآليةيونسسورة  چڄ  ڄچ : تعالى
 .2/903، َنخره. ينظر: معجم الصواب اللغوي، َدَهشهيتعديان بالحركة، نحو: 

 .63( سورة النور، من اآلية: 130
عمراا، ويصير هذا الفعل الزما بصيغة )َفُعَل( نحو: َضُرَب زيٌد،  ، نحو: َضَرَب زيدٌ َرَب فعل متعد  ( ضَ  131

 ومعناه : ما اضربه، يراد به التعجب.  
 –، كسرته فهو مكسور، ويصير الزما بالمطاوعة، نحو: كسرته َر زيٌد الزجاَج، الفعل كسر متعد  ( َكسَ  132

 فامتّد. –فانكسر، مددته 
 .13( سورة يوسف، من اآلية: 133
 إلى، معناه فسر االحالم، فنقول: تعبرون الرؤيا، ولّما تأخر العامل وهو الفعل المتعدي : فعل متعد  ( عّبر 131

 الزم لضعفه. عدُّ ، فاذا أُخَر عن مفعوله فيلجرّ المفعول به بنفسه، وال يحتاج لحرف ا
 والعوامل لفظية ومعنوية: فاللفظية : كالفعل يعمل برفع الفاعل ونصب المفعول.  
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ق ى الَمَنام  َخر يَدٌة *  ي*َتَبَلت  ف َؤاَدَك ف                * الَّضجيَع ب َبار دٍ َتس   135َبسَّام 
ق يه  ريق ا بارد ا. يأ  َتس 

 

 

 

  136) التقسيم السادس للفعل: من حيث بناؤه للفاعل أو المفعول (                  

. (الدرَس  محمدٌ  ف ظَ حَ ): وم ا، وهو ما ذ كَر معه فاعله، نحمبنّى للفاعل، وي سمَّى معلو  إلىينقسم الفعل 
لىو  ذَف فاعله وأنيب عنه غيره، نحو:  ا  ف ظَ )مبنّى للمفعول، ويسمى مجهوال ، وهو ما ح  . (الدرس   ح 

وفى هذه الحالة يجب أن تغيَّر صورة الفعل عن أصلها، فإن كان ماضي ا غير مبدوء بهمزة وصٍل 
مَّ أول ه وك سَر ما قبل آخره ولو تقدير  ــــــــــوال تاء زائدة، وليس ٌي(، ض ر ب عل)ا، نحو: ت عينه ألفا، ض 

مَّ الثان. فإن كان (ر دَّ المبيع  )و ، نحو:  يمبدوء ا بتاء زائدة، ض  ، (اب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ع ل َم الحس)مع األولَّ
مَّ الثالث مع األول نحو: (تق وت َل مع زيد)و ن كان مبدوء ا بهمزة وصل ض   ،(بزيدٍ  قَ ط ل  ن  ا  ). وا 
ت خ  ا  )و ن كانت عينه ألفا قلبت ياء، وك سر أوله، بإخال 136.(المعدن   جر  س  ص الكسر، أو إشمامه وا 

                                                           
اِم(، الفعل َسقى متعدٍ طن الشاهد: )َتْسِقى الَّضجيَع ِبَبا( مو 135 مفعول ومفعولين، نحو: سقى زيٌد  إلى ِرٍد َبسَّ

عمراا، سقيته ماءاا، واصل الشاهد الشعري: )َتْسِقى الَّضجيَع  ريقا بَباِرٍد(، فلماذا عدي بالباء؟ الجواب: 
المفعول الثاني وهو ضرورة شعرية،  إلىالجر يتعدى المفعول االول وبحرف  إلىالضرورة، كأّنه يتعدى بنفسه 
 مفعول به واحد، فلهذا عداه بالباء.  إلى الفعل تسقى معنى تشفى، وشفى متعدٍ أو تفسير أخر وهو: ضمن 

: الفعل الماضي، علىدأ بالفعل المتعدي مقسما اياه بفعل المبني للمعلوم وللمجهول، ويتكلم المؤلف عن ال(  136
 ُثمَّ الفعل المضعف، ُثمَّ الفعل المضارع، ُثمَّ يتكلم عن الفعل الالزم، ُثمَّ  تنبيهات على صورة المبنّى للمجهول. 

137  ) 

 القاعدة الفعل المبني للمجهول الفعل المبني للمعلوم

االول  الفعل ليس مبدوءا بتاء زائدة وال همزة وصل : ضمّ  ُكِتبَ  َكَتبَ 
 ُعلِمَ  َعلِمَ  وكسر ما قبل االخر.

ضم االول والثاني وكسر ما قبل الفعل مبدوء بتاء زائدة :  ُتُعلِّمَ  َتَعلَّمَ 
سَ  خر.اآل سَ  َتَقدَّ  ُتقُدِّ

 ُتُجِهلَ  َتَجاَهلَ 

 ُتقُوتِلَ  تقاتل

وكسر ما ول مع الثالث الفعل مبدوء بهمزة وصل: ضم األ اُْسُتْخِرجَ  ِاْسَتْخَرجَ 
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ت يَر هذا، وان ق يد له. (قال وباع واختار وانقاد) :يالضم، كما ف ، تقول: ب يع الثوب، وقيل القول، واخ 
 قوله: يالضم، ويقلب األلف واو ا، كما ف وبعضهم ي ب قى
 138َت، وهل ينفُع شيًئا َلي ُت، * ليَت َشَبابًا ُبوَع فاشتَري ُت**َلي                

 وقوله:
َك وال ُتَشاُك*               َتِبُط الشَّو   136*ُحوَكت  َعَلى ِنيَري ِن ِإذ  ُتَحاُك * َتخ 

يا بإخالص الكسر، وبه مع إشمام الضم، وبالضم الخالص: وت ن سب اللغة األخيرة لبنى َفق عٍس  و  ر 
َن اللبس. فإ ن لم يَبي ر، وادَّعى بعضهم امتناعها فَود   ر أول  انفعل وافتعل. هذا إذا َأم  يؤَمن، ك س 

مت)بضم العين، كقول العبد:  ، إن كان مضارعه على يف علياألجوف الواو   يسامن يأ :140(س 
ّم أول األجوف  م، مع أن فاعله غيره، وض  ، وكذا يئالياالمشترى، وال تضمَّه إليهامه أنه فاعل السَّو 

،  يباعن ي: أ(ب عت  )فَعل، بفتح العين، نحو: ، إن كان مضارعه على ييالواو  َسر  سيدى، وال ي ك 
ف ت  )، وكذا 141غيره إليهامه أنه فاعل البيع، مع أن فاعله  . 142الغير يأخافن يبضم الخاء؛ أ (خ 

                                                                                                                                                                                                 

 قبل االخر. اُْسُتْغفِلَ  ِاْسَتْغَفلَ 

 اُْنُطلِقَ  ِاْنَطلَقَ 

إن كانت عينه ألفا قلبت ياء، وُكسر أوله، بإخالص الكسر،  ِقيَل ، قُوَل  قال
وهي لغة قريش ، أو إشمامه الضم، واالشمام : حركة بين 
الضم والكسر، وهي لغة الكثير من بني قيس، وأكثر بني 

 اا واو قلبتو أاالشمام في القراءات المتواترة، اسد، وورد 
 .ولألضم ايُ و

 َبيع ، ُبوع باع

 اختير ، اختور اختار

 انقيد ، انقود  انقاد

 
 )ُبوع(، إبقاء الضم في الحرف األول، وقلب األلف واواا.( موطن الشاهد:  131
 .واوا لفاأل وقلب ول،األ الحرف في الضمّ  ابقاء )ُحوكت(،( موطن الشاهد:  139
ضطر ، فنُ ماضيفعل الالاللتبس مع  (باع) الفعل مثل للمجهول يناهُسْم ، ولو بن –لم َيُسْم  –َيُسُوُم  –( َساَم  110
ُسمُت :  :فعل مبني للمجهول ، لو قلت – (ِسْمتُ )، ماضي فعل – (ُسْمتُ )ع في االلتباس : الكسر لكي ال نق إلى

فعل ماضي والتاء تاء الفاعل ، فال يضم بالمجهول، ولكن نريد بناء هذا الفعل للمجهول فعندئٍذ نكسر السين 
 فتكون التاء نائب عن الفاعل )ِسْمُت(.   

، نا من قمت بالبيع، والتاء تاء الفاعل وهو مبني للمعلومأول معناه فعل ) ِبْعُت( بكسر األالَيْبَيُع،  –َباَع (  111
االول لكي  والفعل ) ُبْعُت( بضم االول معناه وقع علي البيع والتاء نائب عن الفاعل وهو مبني للمجهول، فضمّ 

 ال نقع في التوهم.
نا أي ي قام الخوف مني، والتاء تاء الفاعل ألنّ أنا خفت أول معناه لفعل )ِخْفُت( بكسر األاَيخاُف،  –َخاَف (  112

من قام بالفعل، وهو مبني للمعلوم، أّما الفعل ) ُخْفُت( معناه وقع عليَّ الخوف أي اخافني غيري، والتاء نائب 
 عن الفاعل، وهو مبني للمجهول. 
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، والكوفيون أجازوا الكسر، وهى لغة (ش دَّ َوم دَّ )المضعف، نحو:  يوأوجب الجمهور ضمَّ فاء الثالث
ه  ب َضاَعت َنا ر دَّت إليناچ:بنى َضبَّة، وقد ق ر ئَ  چهذ 

چولو ر دُّوا َلَعادوا ل َما ن ه وا َعن ه  چ ،143
بالكسر  144

 يها، وجوَّز ابن مالك واإلشماَم فالفاء، بعد توهم سل ب حركت إلىفيهما، وذلك بنقل حركة الَعين 
ا حيث قال:  المضعف أيض 
ِو َحّب(*                          145*)َوَما ِلَباَع َقد ُيَرى ِلَنح 

مَّ أوله، وفتح ما قبل آخره ولو تقدير ا، نحو:  ن كان مضارع ا ض  َرب  َعل ىّ )وا   .(ي َرّد المبيع)، و(ي ض 
 .(ي قال، وي باع)ـ ، ق لب ألفا، ك(ويبيع ،َيقول)ـ فإن كان ما قبل آخر المضارع مدًّا، ك

المختصين أو  146 مع الظرف أو المصدر المتصرفينإالّ  146ي ب نى الفعل الالزم للمجهولوال 
ق َف أمام األمير، وج لس )المجرور الذى لم يلزم الجارُّ له طريقة واحدة، نحو:  عة، َوو  م  يَر يوم  الج  س 

وس ب َحاَن، ، بخالف الالزم حالة واحدة، نحو: عنَد، وا  َذا، (جلوٌس حسن، وف ر ح بقدوم محمد
 .148وَمَعاذَ 

اهتّم.  يع ن َى فالن بحاجتك؛ أ)ول، منها: اللغة عدة أفعال على صورة المبنّى للمجه يتنبيه: ورد ف

                                                           
.  وموطن الشاهد: ) ِردت(، وهي من القراءات الشاذة. والقراءة المتواترة 65( سورة يوسف، من اآلية: 113

 5.چڄ  ڄ  ڄ  ڄ    چ : بضم الراء
وا( بكسر الراء وهي من القراءات الشاذة. والقراءة دّ . وموطن الشاهد: ) رِ 21( سورة االنعام، من اآلية: 111

 28: األنعام. چڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٹ ٹ چ ،الراء المتواترة بضمِّ 
 يثبت واإلشمام والكسر الضمّ  جواز من باع لفاء ثبت الذي أن معناه (حب لنحو يرى قد لباع وما) :وقوله(  115
 .2/111:  عقيل ابن شرح .أشممت شئت وإن بَّ وحِ  بَّ حُ  :فتقول بّ حَ  نحو المضاعف لفاء
 ين النائب عن الفاعل ؟أالفعل الالزم في نائب عن الفاعل، ولكن  إلىالفعل المتعدي: يتحول المفعول به  ( 116
   

المجهول نحذف  إلىعند البناء  خالداا َضَرَب زيُد 
 هالمفعول به محلّ  الفاعل ويحلُّ 

 خالدٌ ُضِرَب 

 أّما الالزم :

نحذف الفاعل ويقوم ظرف المكان  َجلََس زيٌد عند االمير
 مكانه

 ُجلَِس عند االمير 

 ُ  ُجلَِس جلوٌس َحسنٌ  نحذف الفاعل ويقوم المصدر مكانه َجلََس زيٌد جلوساا حسنا

نحذف الفاعل ويقوم ظرف الزمان  سار زيٌد يوم الجمعة
 مكانه

 ِسيَر يوُم الجمعةِ 

 
 و مجرور.أو منصوب أرفوع و مأدأ او خبر ت( ويقصد بالمتصرف ههنا: اي يأتي : مب 117
 في هذه الظروف تعرب اّل إفعها ، والنائب عن الفاعل مرفوع ( هذه الظروف مبنية على الفتح، ويمتنع ر 111

 مبنية على الظرف في محل رفع نائب عن الفاعل. 
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: أصابه السُّل.  يعلينا؛ أ يَ َوز ه   مَّى. وس لَّ مَّ: استحرَّ بدنه من الح  تكبََّر. َوف ل َج: أصابه الفال ج، وح 
َى، والخبر: وج نَّ عقله: استتر. وغ ّم اله ال : استعجم. وأ غم ى عليه: غ ش  ل: احتجب. وغ مَّ الخبر 

َه: َده َش وتحّير. وامت ق ع أو انت ق ع َلون ه : تغّير  .(استعجم. وش د 
وهذه األفعال ال تنفك عن صورة المبنّى للمجهول، ما دامت الزمة، والوصف منها على مفعول، 

يها وفى نظائرها أن تنطبق صورة الفعل على الوصف، هم الحظوا فكما ي فهم من عباراتهم، وكأنّ 
ل بالضم، وجعلوا المرفوع بعده فاعال.   146فأَتوا به على ف ع 

االستعمال الفصيح، وللفاعل نادر ا أو شذوذ ا، وهذه  يضا  َعّدة أفعال مبنية للمفعول فووردت أي
ه ز َل وَهَزَله  المرض. )، وَ (َكر مبه َت الخصم  وَبه ت، كفرح و ) :مرفوعها يكون بحسب البنية، فمن ذلك

َك َوَوَعَكه، َوط لَّ َدم ه َوطلَّه، َور ه َصت الدابة  َى وَنَخاه، من النَّخوة، َوز ك َم َوَزَكَمه  اهلل، َوو ع  ون خ 
آخر ما جاء من ذلك، وعدَّه اللغويون من باب  إلى (َوَرهَصها الَحَجر، ون ت جت الناقة وَنتَجها أهل ها..

 المبحث باللغة أكثر منها بالصرف.وعالقة هذا   150.ع ن ىَ 

 ) التقسيم السابع للفعل: من حيث كونه مؤكدا أو غير مؤكد (                
 مؤكَّد، وغير مؤكد. إلىينقسم الفعل 

 چڌ  ڌ    ڎ   ڎ  چفالمؤكَّد: ما لحقته نون التوكيد. ثقيلة كانت أو خفيفة، نحو: 
151. 

، ويكون  )ه، نحو: تلحقوغير المؤكد: ما لم   .(ي س َجن 
 ا قوله:ال يؤكَّد مطلق ا، وأمّ  يفالماض
بابة َجاِنحا* داَمنَّ *                   ِت ُمَتيَّما * لوالِك لم يُك للصَّ َسع ُدِك لو رحم 

152 
 ملة األمر.الفعل من معنى الطَلب، فعومل معا يسهََّلها ما ف فضرورٌة شاذة،

اج: يكما شذ توكيد االسم ف بة بن العجَّ ؤ   قول ر 

                                                           
الذي بعدها  نّ إ، واا بدأللمجهول ولم تسمع مبنية للمعلوم ( هذه االفعال سمعت من العرب بصيغة المبني  119

 فاعل، فهي بصيغة المبني للمجهول ولكنها مبنية للمعلوم.
 ( هذه االفعال سمعت مرة مبنية للمعلوم ومرة مبنية للمجهول. 150
(، )َولََيُكونْن(، يُ . وموطن الشاهد: )لَ 32( سورة يوسف،  من اآلية:  151 ذ اتصلت نون التوكيد الثقيلة في إْسَجَننَّ

(، و  ، وجاءت نون التوكيد الخفيفة في القرآن هكذا ) ٍ(.نون التوكيد الخفيفة في )ليكونن()ليسجننَّ
( موطن الشاهد: )دامن(، اتصلت نون التوكيد بالفعل الماضي فضرورةٌ شاذة، سهَّلَها ما في الفعل من معنى  152
 لَب، فعومل معاملة األمر. الط
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ِضروا الشُُّهوَدا(* أَقاِئلنّ *)                             153أح 
. َته َدن  ت َبنَّ واج   واألمر يجوز توكيده مطلق ا، نحو: اك 

 ا المضارع فله ست حاالت:وأمّ 
كثير ا. الرابعة: األولى: أن يكون توكيده واجب ا. الثانية: أن يكون قريب ا من الواجب. الثالثة: أن يكون 

 أن يكون قليال . الخامسة: أن يكون أقّل. السادسة: أن يكون ممتنع ا.
 غيَر مفصول من المه بفاصل، نحو: جواب قسَم، يإذا كان م ث َبت ا، مستقبال ، ف فيجب تأكيده -1

 چەئ  ەئ  ەئچ 
ل وُّه من أحدهما شاذ 154 أو . وحينئٍذ يجب توكيده بالالم والنون عند البصريين، وخ 

 ضرورة.

ڱ  ں  ں      ڻ  چ : المؤكََّدة بما الزائدة، نحو ب ا من الواجب إذا كان شرط ا إلنَّ ويكون قري -2

چڻ
چڱ  ڱ  ںچ  ،155

 چ ڀ   ڀ  ڀ  ٺ     ٺ      پ  پ  پ  پ  ڀچ ،156
156. 

ك توكيده قوله:  َوم ن َتر 
نِ *يا َصاِح                 158*يخاّلِن ِمن  ِشَيمِ َعِن ال يِجَدٍة * فَما التََّخلِّ  يغيَر ذ يِإمَّا َتِجد 

 النثر، وقيل يختص بالضرورة. يوهو قليل ف
، أو استفهام،  -3 ٍض، أو تمنٍّ ٍر، َأو  َنه ى، َأو  د َعاٍء، أو َعر  ويكون كثير ا إذا وقع بعد أداة طلب: أم 

چی   ەئ  ەئ  ەئ  ەئ  ەئ  ەئچ  :تعالىنحو: َلَيقومن زيد، وقوله 
156، 

                                                           
، وهذا ما ذكره المؤلف، ولكن تدخل نون ( موطن الشاهد: )أقائلن(، اتصلت نون التوكيد باالسم شذوذا 153

 التوكيد على اسم الفاعل كونه يعمل عمل فعله وهذا بابه في الجواز.
( اتصال نون التوكيد بالفعل المضارع 57( سورة االنبياء، من اآلية: 151  وجودوجوبا ل. موطن الشاهد: )ألِكيَدنَّ

 شروط الوجوب.
( اتصال نون التوكيد بالفعل المضارع قريبا من 51( سورة االنفال، من اآلية: 155 ا َتَخاَفنَّ . موطن الشاهد: )َوإِمَّ

 الواجب.
( اتصال نون التوكيد بالفعل المضارع قريبا 11 ( سورة الزخرف، من اآلية:156 ا َنْذَهَبنَّ . موطن الشاهد: )َفإِمَّ

 من الواجب.
( اتصال نون التوكيد بالفعل المضارع وهو قريبا 26( سورة مريم، من اآلية: 157 ا َتَريِنَّ . موطن الشاهد: )َفإمَّ

 من الواجب وما زائدة.
َدة بما الزائدة وجاء بهذا  151 ا إلنَّ المؤكَّ ا َتِجْدنِي( هو قريبا من الواجب لوقوعه شرطا ( موطن الشاهد: )إِمَّ

 الشاهد بغير التوكيد من النون.
( اتصال نون التوكيد بالفعل المضارع وهو 12( سورة ابراهيم، من اآلية:  159 . موطن الشاهد: )َوالَ َتْحَسَبنَّ

 كثير لوقوعه بعد نهي. 
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ن ق بنت َهفَّان:  ر   وقول خ 
 161الَِّذيَن ُهُم * ُسمُّ الُعداِة وآَفُة الُجُزِر* يقوم 160*ال َيب َعَدن                  

 وقول الشاعر:
ُتِك فى أيَّاِم ِذى َسَلِم* نَّ نِ مَ *هالَّ تُ                  ِلَفٍة * كما عِهد  ٍد غي َر ُمخ   162بَوع 

 وقوله:
َم الُمل َتَقى تَرِيننَّ *َفَلي تَ                  ُرٌؤ ِبكِ  ي* ِلَكى  ت عَلمِ  يِك َيو   163َهاِئُم* أنِّى ام 

 وقوله:
َدَحنَّ َقِبياَل*                                *أَفَبع َد ِكن َدَة َتم 

164 
بق بإن   يال النافية، أو ما الزائدة، الت ويكون قليال إذا كان بعد -4 : تعالىالشرطية، كقوله  لم ت س 
چەئ  ەئ   ەئ  ەئ  ەئ     ەئ  ەئ  ەئچ

نّ 165  ه يشبه أداة النهى صورة ، وقوله:، ألنّ يما أ ك د مع الناف. وا 
*إذا ماَت منُهم  سيٌِّد َسَرَق اب ُنُه * َوِمن  ِعَضٍة ما َين ُبَتنَّ َشِكيُرها              

166*166 
 وكقول حاتم:

َمُع َمغ َنما**قلياًل به ما َيح                  168َمَدنََّك َواِرٌث * َإذا َناَل مما كن َت َتج 
يمَة األبرش: يوما زائدة ف  الجميع، وَشَمل الواقعة بعد "ر ّب" كقول َجذ 

فَ                        ب*ُربََّما أو  َفَعن  ثو   160*169َشماالتُ  يي ُت فى َعَلٍم * تر 
هم بالضرورة.  ه بعض   وبعضهم منعها بعدها، لمضىَّ الفعل بعد ر بَّ معن ى، وخصَّ

                                                           
 من الهالك . –َقُرَب ، َبِعَد  –ضد  –َيْبُعُد  –( َبُعَد  160
 وقوعه بعد دعاء.( موطن الشاهد: )ال َيْبَعَدن( اتصال نون التوكيد بالفعل المضارع وهو كثير ل 161
 موطن الشاهد: )هالَّ تُمنِّْن( اتصال نون التوكيد بالفعل المضارع وهو كثير لوقوعه بعد عرض. ( 162
( موطن الشاهد: )َفلَْيَتِك َيْوَم الُمْلَتَقى تَرِيننَّي( اتصال نون التوكيد بالفعل المضارع وهو كثير لوقوعه بعد  163

 تمني.
( اتصال نون التوكيد بالفعل المضارع وهو كثير لوقوعه بعد استفهام.( موطن الشاهد: )أَفَبْعَد كِ  161  ْنَدَة َتْمَدَحنَّ
( اتصال نون ا25( سورة االنفال، من اآلية:  165 ل،  لتوكيد بالفعل المضارع وهو قلي. موطن الشاهد: )الَ ُتِصيَبنَّ

 إذا كان بعد ال النافية.
َجَرة أصل ِفي يخرج ورق :الّشجر فِي والشكير.  شوك لَهُ  شجر( َعِضٍة :  166  بنا :الحديث غريب. ينظر:  الشَّ
 .2/905، جمهرة اللغة: 2/517.  الدينوري قتيبة
( اتصال نون التوكيد بالفعل المضارع وهو قليال إذا كان بعد ما الزائدة. 167  ( موطن الشاهد: )ما َيْنُبَتنَّ
 ( موطن الشاهد: )ما َيْحَمَدنََّك( اتصال نون التوكيد بالفعل المضارع وهو قليال إذا كان بعد ما الزائدة.  161
ينظر: تاج  ( اوفيت بمعنى اشرقت، في بمعنى على ، علم بمعنى جبل ، شماالت بمعنى ريح الشمال. 169

 .10/501العروس: 
َما أْوَفْيُت في َعلٍَم *  ( 170 تْرَفَعْن( اتصال نون التوكيد بالفعل المضارع وهو قليال إذا كان موطن الشاهد: )ُربَّ
 . (ُربَّ )الزائدة بعد  (ما)بعد 
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 يان المؤكد أو جزاء، كقوله فويكون أقل إذا كان بعد "َلم" وبعد أداة جزاء غير "إمَّا"، شرطا  ك -5
 وصف َجَبل:

َسُبُه ال َجاهل ما َلم                       َلما*َيح  ِسيِِّه ُمَعمَّما* َيع  * شيخًا َعَلى ُكر 
171 

 وكقوله: من،يعل يأ
 172*يبدا وَقت ُل بنى ُقَتي َبَة َشافمنهم فلي س بآئٍب * أ َتث َقَفن   *َمن                      

 وقوله:
َنَعا"**وَمه َما َتَشأ  منه فزارة       فمهما تشأ منه فزارة تعطكم                      تم 

163 
. يأ  تمنَعن 
جواب قسم منفّى،  يويكون ممتنع ا إذا انتفت  شروط  الواجب، ولم يكن مما سبق، بأن كان ف -6

  ەئ چ  :تعالى، ونحو قوله 164(الع ر ف بين اهلل والناس ال يذهبُ تاهلل )مقدر ا، نحو:  يولو كان الناف

چەئ  ەئ  ەئ
م  ال ق َياَمة { ألق ِسمُ أو كان حاال : كقراءة ابن كثير: } ال تفتأ. يأ 165 ب َيو 

166. 

 وقول الشاعر: 
 177كلَّ امِرٍئ * يزخرُف قواًل وال يف َعُل* ألبِغُض *يميًنا                      

چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ أو كان مفصوال من الالم، نحو: 
چڌ  ڌ  ڎ     ڎ  چ  ، ونحو:168

166. 

 

                                                           
ينظر: المحكم  شيخ على كرسيه وهو معمم، وهو خيال. هاكأنّ ( والشاعر يتكلم عن اللبن في الرغوة ،  171

 .5/213والمحيط االعظم، 
 وكيد بالفعل المضارع ألّنه أقل من القليل لوقوعه بعد لم. موطن الشاهد: )ما لَم َيْعلَما( لم تتصل نون الت 

( موطن الشاهد: )َمْن َتْثَقَفْن( اتصلت نون التوكيد بالفعل المضارع ألّنه أقل من القليل لوقوعه بعد اداة  172
ا)غير  جزاء  . ويعلما مدت الفاا.(إمَّ
لقليل من ا تتصل نون التوكيد بالفعل المضارع ألّنه أقلّ ( موطن الشاهد: )وَمْهَما َتَشأْ منه فزارةُ تْمَنَعا( لم  173

ا)لوقوعه بعد اداة جزاء غير   .(إمَّ
 موطن الشاهد: )تاهلل ال يذهُب( لم تتصل نون التوكيد بالفعل المضارع ألّنه ممتنع لوجود نفي.  ( 171
وكيد بالفعل المضارع ألّنه . موطن الشاهد: )ََتاهلِل َتْفَتأ( لم تتصل نون الت15( سورة يوسف، من اآلية:  175

 ممتنع لوجود نفي مقدر.  
 . موطن الشاهد: )ألْقِسُم( لم تتصل نون التوكيد بالفعل المضارع ألّنه ممتنع.  1( سورة القيامة، اآلية  176
ا ألبِغُض( لم تتصل نون التوكيد بالفعل المضارع ألّنه ممتنع.   177  ( موطن الشاهد: )يمينا
هللاِ ُتْحَشُروَن( لم تتصل نون التوكيد بالفعل  لى. موطن الشاهد: )إل151( سورة آل عمران، اآلية:  171

 المضارع ألّنه ممتنع لوقوع الجار والمجرور بين الالم والفعل.
. موطن الشاهد: )َولََسْوَف ُيْعِطيَك( لم تتصل نون التوكيد بالفعل المضارع ألّنه 5( سورة الضحى، اآلية  179

 ممتنع، لوقوع سوف بين الالم والفعل.
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ُم آِخِر الفعل                           المؤكَّد بنون التوكيدُحك 
 إذا لحقت النون بالفعل:

ة النون له، ضمير الواحد المذكر، ف ت َح آخره لمباشر  إلىاسم ظاهر، أو  إلىفإن كان مسند ا  -1 
ا أو معتال ، نحوآ، سو يءولم يحذف منه ش ، وَ ) :ء كان صحيح  َينَّ َرنَّ زيد، َوَلَيقض  ، َلَين ص  َونَّ َلَيغ ز 

َعَينَّ   180أصلها. إلىبرد  الم الفعل  (،َوَلَيس 
ن كان مسند ا  -2 ا من الفعل شضمير االثني إلىوا  َذف  أيض  فت نون الرفع فقط، يءن، لم ي ح  ذ  ، وح 
لىلتو  َرت نون التوكيد، تشبيه ا لها بنون الرفع، نحو ا  ، ) :األمثال، وك س  يان  َران  يا زيدان، َوَلَتقض  َلَتن ص 

َعيا ، َوَلَتس  َوان   181.(ن  وَلتغز 
                                                           

110  ) 

الفعل  الفعل االمر الفعل الماضي
 المضارع

 القاعدة

 اسم ظاهر واحد إلىمسند  لََيْنُصَرنَّ زيدٌ  اُْنُصَرنَّ يازيدُ  َنَصَر زيدٌ 

 ضمير المذكر الواحد إلىمسند  لََيْنُصَرنَّ  اُْنُصَرنَّ  َنَصرَ 

اصلها أي )قضى( اصلها )قضي(  إلىبرد الم الفعل  لََيقِضَينَّ  ِاْقِض  َقَضى
 الياء عند التأكيد.  إلىواصل االلف ياء، فردت 

 . وكيدإلى واو عند التبرد االلف  لََيْغُزَونَّ  اُغزُ  َغَزا

 يرد االلف إلى ياء عند التوكيد. لََيْسَعَينَّ  َيْسَعى َسَعى

 
111  ) 

المثنى المضارع  المضارع المثنى المضارع الماضي
 بالنون المؤكد

 القاعدة
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ن كان مسند ا  -3 ا حذفت نون الرفع لتو  إلىوا  لىواو الجمع، فإن كان صحيح  األمثال، وواو  ا 
 . (َلَتنص رنَّ يا قوم)الجمع اللتقاء الساكنين، نحو: 

ا الم الفعل زيادة على ما  ا وكانت عين الفعل مضمومة أو مكسورة، حذفت أيض  ن كان ناقص  وا 
األمثلة الثالثة، للداللة على  ي، بضم ما قبل النون ف(نَّ يا قومض  َلَتغ ز ّن َوَلَتق)تقدم، نحو: 

المحذوف، فإن كانت العين مفتوحة، ح ذفت الم الفعل فقط، وبقى فتح ما قبلها، وحر كت واو الجمع 
نَّ َلَتخ  )بالضمة، نحو:  َعو  نَّ َوَلَتس   182.(َشو 

 .تعالىالحذف اللتقاء الساكنين، إن شاء اهلل  يالكالم على ذلك ف يوسيأت

                                                                                                                                                                                                 

نون التوكيد مشددة مفتوحة. وهَي نونان  ْنُصَرانِّ لَتَ  َيْنُصَرانِ  َيْنُصرُ  َنَصرَ 
 االولى ساكنة والثانية متحركة بالفتح.

عند تأكيد المضارع المثنى تصير ثالث 
، وهو ما يسمى  نونات: َيْنُصَراِن + نَّ

 بتوالي االمثال وهو مكروه.
فنحذف نون المثنى، ونكسر نون التوكيد 
للداللة على نون المثنى المحذوفة فتصير 

. وال يؤكد في هذه الحالة ااّل  َيْنُصَرانِّ
 بالنون الثقيلة.   

  لََتقِضيانِّ  َيْقضيانِ  َيْقضي َقَضى

  لَتغُزَوانِّ  َيْغزوانِ  َيْغُزو َغَزا

  ْسَعْيانِّ لَتَ  َيْسَعْيانِ  َيْسَعى َسَعى

 
112  ) 

جمع المضارع  جمع المضارع المضارع الماضي
 المؤكد

 القاعدة

عند تأكيد المضارع الجمع نقوم بما يأتي:  َتْنُصُرنَّ  َيْنُصُرْونَ  َيْنُصرُ  َنَصرَ 
نحذف نون الجمع = َيْنُصُرْو، فيلتقي ساكنان 
الواو والنون = َيْنُصُرْونَّ ، وال يجوز التقاء 

وتبقى الضمة على ساكنان، فنحذف الواو 
.  الراء للداللة على الجمع = َتْنُصُرنَّ

 مالحظة مهمه:
اذا كانت الراء مفتوحة فهي للمفرد 

.  المخاطب، نحو: َتْنُصَرنَّ
اذا كانت الراء مكسورة فهي للمفردة 

.  المخاطبة، نحو: َتْنُصِرنَّ
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ن كان مسند ا  -4 ر ّن يا دعد ، ولَتغ ز ّن )ياء المخاطبة، حذفت الياء والنون، نحو:  إلىوا  لَتن ص 
م نَّ  ا، وكانت عينه مفتوحة، فتبقى ياء المخاطبة ، بكسر ما قبل النون، إالّ (ولَتر   إذا كان الفعل ناقص 

َشي نَّ يا َدعد  )ما قبلها، نحو: محركة بالكسر، مع فتح  َعي نَّ ولَتخ   183.(لَتس 
ن كان مسند ا  -5 نون اإلناث، زيدت ألف بينها وبين نون التوكيد، وكسرت نون التوكيد،  إلىوا 

م  )لوقوعها بعد األلف، نحو:  ، وَلتر  وَنان  ، ولَتغ ز  َعي َنان  نان  يا نسوة ولَتس   .(يَنان  لَتنص ر 
َعَيّن. ونحو: )جميع ذلك، نحو:  يارع فواألمر مثل المض َينَّ واس  م  َونَّ وار  اضرَبّن يا زيد، واغز 

                                                                                                                                                                                                 

 الفعل الناقص وعينها مضموم. لََتْغُزنَّ  َيْغُزْونَ  َيْغُزو َغَزا
َتْغُزُوْوَن : نحذف الضمة للثقل = َتْغُزْوْوَن ، 

فيلتقي ساكنان، فنحذف الواو االولى = 
َتْغُزْوَن ، ُثمَّ نؤكد الفعل بنون التوكيد = 

َتْغُزْوَن + نَّ ، ونحذف نون الجمع لتوالي 
االمثال ، ُثمَّ نحذف واو الجمع اللتقاء 

 .  الساكنين =  َتْغُزنَّ

 الفعل الناقص وعينها مكسورة. لََتقُضنَّ  َيْقضْونَ  َيْقِضي َقَضى
الضاد=  إلىَتْقِضُيْوَن: هنا نقلت الضمة 

َتْقُضْيْوَن ، فحذفت الياء اللتقاء ساكنان = 
َتْقُضْوَن، ُثمَّ نضيف نون التوكيد = َتْقُضْوَن 
+ نَّ ، نحذف نون الجمع لتوالي االمثال = 

ء الساكنين َتْقُضْونَّ ، نحذف واو الجمع اللتقا
  .  = َتْقُضنَّ

 الفعل الناقص وعينها مفتوحة. لََتْخَشُونَّ  َيْخُشْونَ  َيْخَشى َخَشى
نحذف الم الفعل وهو االلف، ويبقى فتح ما 
قبلها وهو الشين، وحركت الواو بالضم 

 للداللة على الجمع.

 الفعل الناقص وعينها مفتوحة. لََتْسَعُونَّ  َيْسعْون َيْسَعى َسَعى

 
113  ) 

المخاطبة في  المضارع الماضي
 المضارع

المضارع المؤكد 
 للمخاطبة

 القاعدة

نحذف  َتْنُصُرين: عند اضافة نون التوكيد َتْنُصِرنَّ  َتْنُصُرين َتْنُصرُ  َنَصرَ 
 الياء والنون وكسر الحرف قبل

 .  االخر= َتْنُصِرنَّ

  لََتْغِزنَّ  َتْغُزْوينَ  َتْغُزو َغَزا

  لََتْرِمنَّ  َتْرِمين َتْرِمي َرَمى

  لََتْخَشيِنَّ  َتْخُشينَ  َتْخَشى َخَشى

  لََتْسَعيِنَّ  َتْسَعين َتْسَعى َسَعى
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وان  وارم يان   ر بان  يا زيدان  واغز  ّن، ونحو: انِّ يَ واسعَ اض  ز ّن واقض  . ونحو: اضر بنَّ يا زيدون واغ 
ّن... إلخ َعو  َشو نَّ واس   184.(اخ 

 
 

 * وتختص النون الخفيفة بأحكام أربعة:
ه، فال ها ال تقع بعد األلف الفارقة بينها وبين نون اإلناث؛ اللتقاء الساكنين على غير َحد  األول: أنّ 

َشي نان  ) :تقول  .(اخ 
ر بان  ي)ها ال تقع بعد ألف االثنين، فال تقول: : أنّ يالثان  ، لما تقدم.(ا زيدانال تض 

{، بسكون الياء بعد األلف.عن يونس إجازته فيهما، ونظََّر له بقراءة ن يونقل الفارس  افع: }وَمحياى 
: ى   الثالث: أنها ت حذف إذا وليها ساكن، كقول األضبط بن ق ربع السَّع د 

 وأقِص الَقِريَب ِإن  َقَطَعه *   *َفِصل  ِحباَل الَبعيِد ِإن  َوَصَل ال َحب َل *              
ًما والدَّه ُر قد َرَفَعه*            الفقيَر َعلََّك َأن  *  نَ ُتِهي*وال                َكَع َيو  َتر 

185  

                                                           
111  ) 

المثنى المؤنث  المضارع الماضي
 في المضارع

المضارع المؤكد 
 للمخاطبة المؤنث

 القاعدة

 الرفع.نون الرفع حرف عالمة  َتْنُصْرَنانِّ  َتْنُصَرانِ  َتْنُصرُ  َنَصرَ 
هذه النون ضمير )اسم( ال يمكن االستغناء 

عن النون االولى ، وكذلك ال يمكن 
االستغناء عن نون التوكيد من اجل 

التوكيد، فنضيف الف فارقه ، ونكسر 
 النون المشددة.  

  لََتْغُزونانِّ  َتْغُزْوانَ  َتْغُزو َغَزا

  لََتْرِمينانِّ  َتْرِميان َتْرِمي َرَمى

  لََتْخَشيِنانِّ  َتْخُشيانَ  َتْخَشى َخَشى

  لََتْسَعِينانِّ  َتْسَعيان َتْسَعى َسَعى

 ذا اؤكد بالنون.إالفعل المضارع يبنى على الفتح 
  .واكُتَبنّ  كاُتَبنْ  ، نحو: ذا اؤكد بالنونإيبنى على الفتح  الفعل االمر

وعند التوكيد يعود الحرف  –حذفت النون اللتقاء الساكنين  – ُتِهْيَننْ  –( الشاهد فيه: )وال ُتِهيَن( بالتوكيد  115
 ذا لم يكنإألّنه  ؛كد من خالل وجود الفتحةال ُتِهْن ، ونعرف الفعل المؤ –واالمر منه  –المحذوف وهو الياء 

 .23سورة الكهف، اآلية:  چڱ  ڱ  ڱ   ڱ   ں  ں  ڻچ :تعالى، كقوله كان ساكناا  اا مؤكد
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 تهيَنن  ال  يأ
چې چ  وقعت بعد فتحة قلبت ألف ا، نحو: الوقف حكم التنوين، فإ ن يها ت ع َطى فالرابع: أنّ 

  چ    ،186

چڌ 
 ، ونحو:186

ّياَك َوالمي َتاِت ال َتق َرَبنََّها * وال تعُبِد الشَّي طاَن واهلل                     ُبَدا*واِ   188*فاع 
فت، ور دَّ ما حذ ذ  ن وقعت بعد ضمة أو كسرة ح   :الوصل يالوصل ألجلها. تقول ف يف فوا 

ر ب ين  )، واألصل: (اضر بنَّ يا قوم، واضر بنَّ يا هند) ر ب ون واض  النون، ، فإذا وقفَت عليها حذفت (اض 
 .(ياضربوا، واضرب)الساكنين، فتقول:  لشبهها بالتنوين، فترجع الواو والياء؛ لزوال

 

 تتمة                                  
 الضمائر ونحوها إلىحكم األفعال عند إسنادها  يف            

، ) :نحوه ال يدخله تغيير عند اتصال الضمائر ونحوها به، حكم الصحيح السالم: أنّ  -1 كتبت 
 .(وكَتب وا، وكَتَبت  

ذ  ) :نحو األمر من أَخَذ وَأكَل، تحذف همزته مطلق ا،  أنّ حكم السالم، إالّ ـوحكم المهموز: ك -2 خ 
وا بالمعروف، وان َهو ا عن المنكر) :االبتداء، نحو يف (أمر وسأل)، ومن (وك ل   ٱ  ٻ  چ: ، ونحو(م ر 

چٻ
، أو يء. ويجوز الحذف وعدمه إذا س بقا بش186 ، وقلت له: سل  م ر  ، أو اؤ  ، نحو قلت له: م ر 
 اسأل.

، األصل: َير َأى، ن قلت (يرى وَره)ـ عين الفعل من المضارع واألمر، ك يوكذا تحذف همزة رأى، أ
 حذفت اللتقائها ساكنة مع ما بعدها، واألمر محمول على المضارع. مَّ ما قبلها، ث   إلىحركة الهمزة 

                                                           
عند الوقف. والتنوين من عالمات  –لنسفعا  –نون توكيد  –. لَنسفعْن 15( سورة العلق،  من اآلية:  116

هذا الفعل مؤكد بالنون المخففة، فان كان ما قبلها فتحا  نْ أخاص بالنون المخففة، عالمة على  االسماء، ولكن هنا
 فيصبح الفا، نحو: نسفعا ، يكونا. 

 ليكونا.  -عند الوقف تقلب الفا  –ليكونا  –تقلب تنوينا  –. ولََيُكْوَنْن 32( سورة يوسف، من اآلية:  117
 حاشيةهُ(، ذا ورد عليك فعل مؤكد سابقا بالنون الخفيفة وصل بما بعدَ إه نّ أالصبان يقول: ) والذي يظهر لي 

 .3/333. الصبان علي بن محمد :مالك ابن أللفية األشمونى شرح على الصبان
 بسبب الوقف. ذ قلب نون التوكيد الفاا إ( موطن الشاهد: )فاعُبَدا(،  111
 .211( سورة البقرة، من اآلية:  119
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ا ف يتحذف همزة أَرى، أو   .(رى وأر هأَرى َوي  ) :جميع تصاريفه، نحو يعينه أيض 
ذا اجتمعت همزتان ف من جنس حركة ما قبلها، كما  أول الكلمة وسكنت ثانيتهما، أبدلت مدا يوا 

 .يسيأت
( وامّد واستمّد، ومدُّوا واستمدّ )ماضيه اإلدغام، نحو:  يومزيده: يجب ف يحكم المضعف الثالث -3

، والنسوة َمَدد ن، واستمددت، ) :ضمير رفع متحرك، فيجب الفك، نحو، ما لم يتصل به  َمَدد ت 
 . (والنسوة استمددن

ا، نحو يويجب ف ا (َير ّد ويستردُّ، ويردُّون ويستردون) :مضارعه اإلدغام أيض  ، ما لم يكن مجزوم 
، ولم يسترّد ولم يستردد  )بالسكون، فيجوز األمران، نحو:  د د  ّد ولم َير  ، وما لم تتصل به نون (لم َير 

د ن)النسوة، فيجب الفك، نحو:  ا بغير السكون، فإ نّ (َيرد د ن ويسترد  ه . بخالف ما إذا كان مجزوم 
 .(ّدوالم يردُّوا، ولم يستر )كغير المجزوم، تقول: 

ر دَّ يا زيد  وارد د ، واستر دَّ واستردد ، وارد د ن ) :جميع ذلك نحو يواألمر كالمضارع المجزوم ف
 .(واستردد ن يا نسوة، وردُّوا واستردُّوا

 يُّها.الفاء، أو واو  يا يائه إمّ حكم المثال: قد تقدم أنّ  -4
َيسَر البعير  )لفظين حكاهما سيبويه، وهما  يف ، إاّل يءالمضارع ش ي: ال ي حذف منه فيفاليائ
ر   د  ـ )، ك(َيس  ب: أ، من ا(وَعَد َيع   لغة. يوَيئ َس َيئ س  فلين واالنقياد، ال يلَيس ر كالضَّر 
ل)ؤه من المضارع، إذا كان على وزن : تحذف فايوالواو  ه بكسر العين وكذا من األمر؛ ألنّ  (يفع 

د  ) :فرعه، نحو د ع  ، أو كان واوي ا، (َيَنَع َيي نعـ )ا إذا كان يائي ا ك. وأمّ (َوَزَن َيز ن  ز ن  )، وَ (وَعد يع 
ه َيو ج ه) :نحووكان مضارعه على وزن يفع ل بضم العين،   :، أو على وزن َيف َعل بفتحها نحو(َوج 

َجل) ل َيو  ذف منه ش(وج  َيَدع، وَيَزع، وَيَذر، وَيضع، ). وشذَّ: (ياَجل وَيي َجل). وس مع: يء، فال ي ح 
ل بكسر العين، (َويَقع، وَيَلع ، وَيَلغ، وَيَهب ، بفتح عينها، وقيل ال شذوذ، إذ أصلها على وزن يفع 

نّ   .(يَذر على َيَدع)م ل حت لمناسبة حرف الحلق، و حما فتوا 
عين مضارعه  يماضيهما مكسور العين، والقياس ف فشاّذ اتفاق ا، إذ (َيطأ وَيَسع  ) يا الحذف فأمّ 

 الفتح.
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د ا، َوَوَزن )، فيجوز فيه الحذف وعدمه، فتقول: (َوَعَد َوَوَزنَ ) :ا مصدر نحووأمّ  َدة  َوَوع  وعد يعد ع 
ذا حذفت ال(َوزن ايزن ز َنة وَ  آخره، كما رأيت، وقد تحذف  يواو من المصدر عوَّضت عنها تاء ف، وا 

 شذوذا ، كقوله:
  190األمِر الذى َوَعُدوا* ِعدَ *ِإن الخليَط َأَجدُّوا الَبي ن فانجَرُدوا * وأخلفوك              

َشة بالمهملة لألرض : )نحو يحذف  الفاء ف وشذَّ  ه  ر قة: للفضة، وح  هة للمكان المتجَّ شة، وج  الموح 
 ، النتفاء المصدرية عنها.(إليه
لَّت عينه، وتحركت المه، ثبتت العين. -5  حكم األجوف: إن أع 

ن سكنت با أو التصاله بضمير رفع  ،(ق ل  )األمر، نحو:  ي، أو بالبناء ف(لم يقل  )لجزم، نحو: وا 
ذفت عينه، وذلك فيالماض يمتحر ك ف فع ل  إلىعد تحويل فَعَل بفتح العين ، بيالماض ي، ح 

لى، و (قالـ )بضمها إن كان أصل العين واو ا ك ل بالكسر إن كان أصلها ياء ك ا  ، وتنقل (باعـ )فع 
ل، وياء ف يأن العين واو فالفاء فيهما، لتكون حركة الفاء دالة على  إلىحركة العين   ،يالثان ياألوَّ

ل، والكسر ف ي، بالضم ف(ق ل ت  َوب ع ت  )تقول:  ـ ، بخالف مضموم العين ومكسورها، كيالثان ياألوَّ
نّ (طال وخافَ ) تقول:  الفاء، للداللة على الب نية، إلىما تنقل حركة العين ، فال تحويل فيهما، وا 
ف ت  ) ل، والكسر ف ي، بالضم ف(ط ل ت  َوخ   .يالثان ياألو 

لَّت عينه بالقلب، كحذف عينه إن سكنت ال يالمجرَّد، والمزيد  مثله ف يهذا ف أقمت )ـ مه، َوَأع 
ن لم تعّل العين لم تحذف، ك(واستقمت، واخترت وانقدت م ت  )ـ . وا  ، َوَقوَّ ت   .(قاَوم 

حكم الناقص: إذا كان الفعل الناقص ماضي ا، وأسند لواو الجماعة، حذَف منه حرف العلة، -6
َسَعى: ) :نحو يا  أو ياء، فتقول فضم إن كان واو وبقى فتح  ما قبله إن كان المحذوف ألف ا، وي

وا َوَرض وا)، وفى (َسَعو ا َى: َسر  َو َوَرض   .(َسر 
ن د لغير الواو من الضمائر البارزة، لم يحذف حرف العلة، بل يبقى على أصله، وتقلب  ذا أ س  وا 

وَنا) :نحو يألصلها إ ن كانت ثالثة، فتقول ف األلف واوا  أو ياء تبع ا َو: َسر  َى: ). وفى (َسر  َرض 
ينا نا َوَرَمي نا، َوَغَزَوا َوَرميا)، وفى (رض  . فإن زادت على ثالثة قلبت ياء مطلق ا، (غزا ورمى: َغَزو 

                                                           
 ( موطن الشاهد: )ِعَد(، وهو فعل مثال اصله: )َوَعَد( حذفت الواو ولم يعوض عنه بتاء في اخره شذوذا.  190
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َطي ت  واستعطيت) :نحو ره ألف حذفت مطلق ا، نحو(أع  ذا لحقت تاء التأنيث ما آخ  ، ) :. وا  َرَمت 
 . يءآخره واو أو ياء، فال يحذف منه ش، بخالف ما (وأعطت، واستعطت

بله ا إذا كان مضارع ا، وأسند لواو الجماعة أو ياء المخاطبة، فيحذف حرف العلة، ويفتح ما قوأمّ 
، ويؤتى بحركة مجانسة لواو الجماعة، أو ياء المخاطبة، يالماض يإن كان المحذوف ألف ا، كما ف

َن، ) :نحو ين المحذوف واو ا أو ياء، فتقول فإن كا َعو  َعي ن يا هنديسَعى: الرجال َيس  ، وفى (وَتس 
ون ويرم ون، وتغز ين وترمين يا هند) :نحو و ويرمى: الرجال يغز   .(يغز 

ذا أسند لنون النسوة لم يحذف حرف  العلة، بل يبقى على أصله، غير أن األلف تقلب ياء، فتقول  وا 
ون ويرم ين) :نحو يف  .(يسَعى: النساء يسَعي ن) :، وفى نحو(يغزو ويرمى: النساء يغز 

ذا أ ا، وتقلب األلف ياء، نحو يءسند أللف االثنين لم يحَذف منه شوا  َوان ) :أيض  الزيدان يغز 
 .(ويرميان َويسَعيان

م وا، )واألمر كالمضارع المجزوم، فتقول:  وا، َوار  ز  َعَيا، َواغ  َيا، َواس  م  َوا، َوار  ز  ، َواسَع، َواغ  ، وارم  اغز 
َعوا    .(َواس 

مفروق ا، فحكم فائه مطلق ا حكم فاء المثال، وحكم المه حكم الم الناقص، حكم اللفيف: إن كان  -6
ن كان مقرون ا: فحكمه حكم الناقص، ك(َوَقى َيق ى ق ه  ). تقول: (وَقى)ـ ك ..ـ )، وا  . طوى يطو ى اط و 

 .(آخره إلى
ه ا: إلىباعتبار اتصال ضمير الرفع به  ييتصرف الماض -تنبيه   ثالَثَة َعَشَر َوج 
، نصرنا)للمتكلم نحو:  اثنان ت   .(َنَصر 

، نصرتما، نصرت م، نصرت نَّ )وخمسة للمخاطب نحو:   .(نصرَت، نصرت 
نَ )وستة للغائب نحو:  ، نصَرَتا، نصر  وا. نصَرت   .(نصَر، نصَرا، نصر 
، ننص ر. تنص ر يا زيد، تنص ران يا زيدان، أو يا هندان، تنص رون، ) :وكذا المضارع، نحو أنصر 

، الهندان تنصران، النسوة َين صرن.تنصرين،  ون، هند تنصر  َن. ينص ر، ينص ران، ينصر   تنص ر 
 .(ومثله المبنى للمجهول

، انصرَ )خمسة:  إلىويتصرف األمر  ر  وا، ان ص ر انص  نَ يا، انص ر   .(، انص ر 
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 والمراجع المصادر

 الكريم القران

 صرية،الع المكتبة ،(هـ616: ت) القفطي يوسف بن علي الحسن أبو الدين جمال: النحاة أنباه على الرواة إنباه
 .هـ1121 ،1ط بيروت،

 هللا عبيد بن محمد بن الرحمن عبد: والكوفيين البصريين: النحويين بين الخالف مسائل في اإلنصاف
 .م2003 -هـ1121 ، 1، طالعصرية المكتبة ،(هـ577: ت) األنباري الدين كمال البركات، أبو األنصاري،

 الفكر دار البقاعي، محمد الشيخ يوسف: تح ،(هـ761: ت) هشام ابن: مالك ابن ألفية إلى المسالك أوضح
 .والتوزيع والنشر للطباعة

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

 الُبَجْيَرِميّ  عمر بن محمد بن سليمان: الخطيب على البجيرمي حاشية=  الخطيب شرح على الحبيب تحفة
 .م1995 - هـ1115 ط، ب الفكر، دار  ،(هـ1221: ت) الشافعي المصري

: 1 جزء ،(هـ502: ت) األصفهانى بالراغب المعروف محمد بن الحسين القاسم أبو: األصفهاني الراغب تفسير
 1ط طنطا، جامعة - اآلداب كلية بسيوني، العزيز عبد محمد. د: ودراسة تحقيق: والبقرة الفاتحة وتفسير المقدمة

 .م 1999 - هـ 1120،

 دار مرعب، عوض محمد: تح ،(هـ370: ت) منصور أبو الهروي، األزهري بن أحمد بن محمد: اللغة تهذيب
 .م2001 ،1ط بيروت، – العربي التراث إحياء
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 بيروت، – صيدا العصرية، المكتبة ،(هـ1361: ت) الغاليينى سليم محمد بن مصطفى: العربية الدروس جامع
 .م1993 - هـ 1111 ،21ط

 مؤسسة - دمشق الرشيد، دار ،(هـ1376: ت) صافي الرحيم عبد بن محمود: الكريم القرآن إعراب في الجدول
 .هـ 1111 ،1ط بيروت، اإليمان،

 العلم دار بعلبكي، منير رمزي: تح ،(هـ321: ت) األزدي دريد بن الحسن بن محمد بكر أبو: اللغة جمهرة
 .م1917 ،1ط بيروت، – للماليين

: ت) الشافعي الصبان علي بن محمد العرفان أبو: مالك ابن أللفية األشمونى شرح على الصبان حاشية
  .م1997- هـ 1117  ،1ط لبنان، -بيروت العلمية الكتب دار ،(هـ1206

 - هـ1379 ،1ط للماليين، العلم دار  ،(هـ1107: ت) الصالح إبراهيم صبحي. د: اللغة فقه في دراسات
 .م1960

: ت) المصري الهمداني العقيلي الرحمن عبد بن هللا عبد ، عقيل ابن: مالك ابن ألفية على عقيل ابن شرح
 - هـ 1100 ، 20ط ، للطباعة مصر دار القاهرة، - التراث دار الحميد، عبد الدين محيي محمد: تح ،(هـ769
 .م1910

: ، تح(هـ715: ت) الدين ركن األستراباذي، الحسيني شاه شرف بن محمد بن حسن: الحاجب ابن شافية شرح
 .م2001 -هـ 1125 ،1، طالدينية الثقافة مكتبة ،المقصود عبد محمد المقصود عبد. د

: ، تح(هـ672: ت) الدين جمال هللا، عبد أبو الجياني، الطائي مالك ابن هللا، عبد بن محمد: الشافية الكافية شرح
 الشريعة كلية اإلسالمي التراث وإحياء العلمي البحث مركز القرى أم جامعة ،هريدي أحمد المنعم عبد

 . 1، طالمكرمة مكة اإلسالمية والدراسات

 .م1997-هـ1111 ،1ط بيضون، علي محمد ،(هـ395 :ت) فارس بن أحمد: العربية اللغة فقه في الصاحبي

 أحمد: تح ،(هـ393: ت) الفارابي الجوهري حماد بن إسماعيل نصر أبو: العربية وصحاح اللغة تاج الصحاح
 .م 1917 -  هـ 1107 ، 1ط بيروت، – للماليين العلم دار  عطار، الغفور عبد

 مهدي د: تح ،(هـ170: ت) البصري الفراهيدي تميم بن عمرو بن أحمد بن الخليل الرحمن عبد أبو: العين
 . الهالل ومكتبة دار السامرائي، إبراهيم د المخزومي،

 - القرى أم جامعة  العايد، محمد إبراهيم سليمان. د: تح إسحاق، أبو الحربي إسحاق بن إبراهيم: الحديث غريب
 .1105 ،1ط المكرمة، مكة

 مطبعة ، الجبوري هللا عبد. د: ، تح(هـ276: ت) الدينوري قتيبة بن مسلم بن هللا عبد محمد أبو: الحديث غريب
 .1397 ، 1، طبغداد – العاني

 الرزاق عبد: تح ،(هـ129: ت) الثعالبي منصور أبو إسماعيل بن محمد بن الملك عبد: العربية وسر اللغة فقه
 .م2002 - هـ1122 ،1ط العربي، التراث إحياء المهدي،

 التراث تحقيق مكتب: تح ،(هـ117: ت) الفيروزآبادى يعقوب بن محمد طاهر أبو الدين مجد: المحيط القاموس
 – بيروت والتوزيع، والنشر للطباعة الرسالة مؤسسة العرقُسوسي، نعيم محمد: بإشراف الرسالة، مؤسسة في

 .م 2005 - هـ 1126 ، 1ط لبنان،

: ت) اإلفريقي الرويفعي األنصاري منظور ابن الدين جمال الفضل، أبو على، بن مكرم بن محمد: العرب لسان
 . هـ 1111   ،3ط بيروت، - صادر دار ،(هـ711
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 الحميد عبد: ، تح(هـ151: ت) المرسي سيده بن إسماعيل بن علي الحسن أبو: األعظم والمحيط المحكم
 .م 2000 - هـ 1121 ،1ط، بيروت – العلمية الكتب دار ،هنداوي

 بفخر الملقب الرازي التيمي الحسين بن الحسن بن عمر بن محمد هللا عبد أبو: الكبير التفسير=  الغيب مفاتيح
 .هـ 1120 ، 3ط بيروت، – العربي التراث إحياء دار ،(هـ606: ت) الري خطيب الرازي الدين

. د: تح ،(هـ531: ت) هللا جار الزمخشري أحمد، بن عمرو بن محمود القاسم أبو: اإلعراب صنعة في المفصل
 .1993 ، 1ط بيروت، – الهالل مكتبة ملحم، بو علي

 دار لبنان، ــــ بيروت المعاصر، الفكر دار دهمان، أحمد محمد: المملوكي العصر في التاريخية األلفاظ معجم
 .م1990 ـ هـ 1110 ،1ط سوريا، ــــــ دمشق الفكر،

 الكتب، عالم ،عمل فريق بمساعدة عمر مختار أحمد الدكتور: العربي المثقف دليل اللغوي الصواب معجم
 .م 2001 - هـ 1129 ، 1، طالقاهرة

 عالم عمل، فريق بمساعدة( هـ1121: ت) عمر الحميد عبد مختار أحمد د: المعاصرة العربية اللغة معجم
 .م 2001 - هـ 1129 ،1ط الكتب،

 السالم عبد: تح ،(هـ395: ت) الحسين أبو الرازي، القزويني زكرياء بن فارس بن أحمد: اللغة مقاييس معجم
 .م1979 - هـ1399 الفكر، دار هارون، محمد

 محمد/  القادر عبد حامد/  الزيات أحمد/  مصطفى إبراهيم) بالقاهرة، العربية اللغة مجمع: الوسيط المعجم
 .الدعوة دار ،(النجار

 عبد: ، تح(هـ911: ت) السيوطي الدين جالل بكر، أبي بن الرحمن عبد: الجوامع جمع شرح في الهوامع همع
 .مصر – التوفيقية المكتبة ،هنداوي الحميد

 خلكان ابن بكر أبي بن إبراهيم بن محمد بن أحمد الدين شمس العباس أبو: الزمان أبناء وأنباء األعيان وفيات
 .بيروت – صادر دار عباس، إحسان: تح ،(هـ611: ت) اإلربلي البرمكي

 الشافعي النيسابوري، الواحدي، علي بن محمد بن أحمد بن علي الحسن أبو: المجيد القرآن تفسير في الوسيط
 محمد أحمد الدكتور معوض، محمد علي الشيخ الموجود، عبد أحمد عادل الشيخ: وتعليق ،تحقيق(هـ161: ت)

 الحي عبد الدكتور األستاذ: وقرظه قدمه عويس، الرحمن عبد الدكتور الجمل، الغني عبد أحمد الدكتور صيرة،
  .م1991 - هـ 1115، 1ط لبنان، – بيروت العلمية، الكتب دار الفرماوي،
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