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 ْرُحَش
يِِّرْيـَحالُب يٍدِعَس ِنْب ِدمََّحُمِزَياٍد  يِبَأ
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

ََهَ ـل َل ََدَ مَ الحَ ح ََعح ل مح َوحسح َاهلل  َّل  َوحصح ، اءح َشح ي فح َكح ه  ل ق  َيفَخح ِّف  تحَصح حََالم  َم  دَ نحب يِّنحا َم 
ََامَ مَحإ َ

ح
ََدَ يَِّسَح،َوَحاءَ يحَبَ ن َال

ح
َ،َوَحاءَ يحَفَ ص َال َ َعح َََآل 

ح
َ.اءَ فحَالُّشَحَاءَ يحَفَ وَ ال

 
َ
َ،دُ عْ ا بَ م  أ
َ رشحَلطيفََعَمَحَهذاف نَ َاءَ نحَالَ َت  َفيهَحالَمح لمََيفَعلمَاتلَصيف،َراعيت 

َرَ دَ يحَ َرَ ـيبَ حَحَةَ ابحَحَحالسَ َذَ ؛َإ َهذاَالفنشيئاَيفََس 
ََرَحـي َغَح

ح
ََيقحَرَ لط َاَنَ أ ز ب 

ح َإىلََ،ل ت  نحح  فحجح
ََعَحفَ الَ َ-جلَوعال-راجياَمنَاهللََاتليسري ب ولح َيفَكتابةَهذاَالكتابوالقح َ،واثل وحابح

َ ب ََاءَحبحَنَ الَ »َوقدَسميت ه َ مَحَح َّشح َأنَيكونَنافعاَلخواينَاهللَحفَ،«اءَ نحَالَ َت  ،َوأنَأسأل 
َالإنهَهوََيرزقينَالخالصَيفَالقولَوالعمل،َوأنَيتقبلَمين يع  م  ل يمَ الس  َ.1َََََعح

                                                            

وقد تطوع أحد اإلخوة هذا الَشح مفرغ من رشيح الصويت ىلع منت ابلناء يف مخس حمارضات،  -1
 جزاه اهلل خريا بتفريغه، ثم زدُت عليه بعض الزيادات فخرج يف هذا الكتاب.
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يِف  َمَباِدُئ ِعلِْم اتل ْْصِ

 ِفيِرـْصَتِعْلِم ال َمَباِدُئ

َ:مجعُتها يف بيتني
بحادَ َإنَ  ه ََيال مح ـرح شح َعح ن  فح ر  َوَ مَحوَحَادَ حَحَفحاع  نَ َوًعَض  ذح ه ََخ  رح َفثحمح
َائ َسَحمَحَمَ كَ حَ  َ وَحَل  د  ت م  َاس  ع  تحََوحض  اًلَاع  فحض  َوح بحة  ن س  َوح م  دَ ا س  َم 

َُهأوال: َحدُّ
طَ  يف اللغةيُف ْْصِ اتل   َي  ، يُل ِص فْ اتل  ، وانُ يَ ، وابلَ ريُ يِ غْ واتل   ،يُل وِ حْ اتل  »رادَبهَويَ َق َلحَ:

َ.«ذلك من املعاين ، وغريُ يمُ سِ قْ واتل  
ل مَ "َ:قال ابن احلاجب: اصطالحاو ولَ َع  ص 

 
ََبأ ع رحف  ََبهاَي  وحال  ح 

ح
ب ن يحةَ َأ

ح
َاليتَالَكح مَ َأ

ََليست َ."بإ ع راب 
ُصول  »قوهل: ف

ُ
َأي:َقواعدَعلمَاتلَصيف.ََ.«ِعلٌْم بأ

ْحَوالُ  بها ُيْعَرُف »وقوهل: 
َ
بْنَِيةِ  أ

َ
ََ.«الََكِمِ  أ ع رحف  َي  ََأي: ـات  حمح َالَكح ي ئحات  َهح بها

َوعددَالروفَوالرتتيب. نحات  كح َحيثَالراكتَوالس  ن  َالعربيةَم 
ََ.«بإِْعَراب   ليست اليت»وقوهل:  َالحو؛ َعلم َبه جح رح َخح اتلَصيفََعلملن
َيبحثَيفَ َالَكح م  َيفَأواخر  ث  ب حح ،َفهوَعلمَيح و  ،َخبالفَال ح  ه  ط  اس  وح

ح
َالَكمَوأ ائ ل  وح

ح
أ

َالَمنَحيثَ ن  َاتلَصيفَمعَالحوَلحك  رتح ك  حش  ،َوقدَي َوال نحاء  َالعراب  ي ث  َحح ن  م 
َالداغم،َأوَحذفَأحدَالساكنني.َالعرابَوالناء،َوإنماَمنَحيث

َتحَ"َ:انِـي  ْنَ الز   وقال َوَ حَ ـهو َأمَ َدَ احَ الوَحَل َالص ََيل  َانَ عَحمَحـلَ َةَ فَحلَ تحَخَ ـمَ َةَ لحَثَ إىل
َقَ مَح َحَ ـالَتحََةَ ودَحص  َ،َوهذاَالدَالعميلَاتلطبييق."إالَبهاَل َص 
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يِف  َمَباِدُئ ِعلِْم اتل ْْصِ

َفيشملََ.«الَواِحدِ  األْصلِ  تَـْحِويُل »فقوهل:  َيتحول، َأن َيقبل َأصل َلك أي:
َويشملَاالسمَاملنسوبَاملصدرَاذليَهوَأصلَاملشتقاتََعَمذهبَالَص يني،

َقول:َ َيف َداخل َلكه َفهذا َي صغر، َاذلي َواالسم مع، َوُي  َي ثىن َاذلي َواالسم إيله،
َ.«األصل الواحد»

 .«َمْقُصوَدة   لَِمَعان   ُمـْخَتلَِفة   أْمثِلَة   إىل»وقوهل: 
َ َ«رَضْب  »مثل: َفتقول: َاملايض، َمنه َي شتق َمصدر َهذا َب »، َواملضارعَ«رَضَ ،

وٌب »،َواسمَاملفعولَ«َضارٌِب »،َواسمَالفاعلَ«ارْضِْب »والمرَ،َ«يَْْضُِب » ،َإىلَ«َمْْضُ
، ات  تحق  ش  َالم  َمن َذلك َوَغري َواحد، َأصل َالم حولَفاملصدر َالمثلة َمن َمثال لك

َاملضارع َغري َفاملايض َمعىن، َل َواملضارعإيلها َالمرَ، َوالمرغري َاسمََ، غري
َ.،َواسمَالفاعلَغريَاسمَاملفعول،َإلخ.الفاعل

:َ«زيد»وحنو:َ َ«، وزيودزيدان، وزيدون»؛َإذاَثنيتحهَأوَمجعتحهَقلتح ،َوإذاَنسبتح
َ : َ«زيدي  »إيلهَقلتح ،َ : ؛َفزيدَأصلَواحد،َولكَمثالَمنَ«د  ُزيَيْ »وإذاَصغرتحهَقلتح

َالمثلةَاملحولَإيلهَلَمعىنَخيتلفَعنَغريه.
:َالَحتصلَاملعاينَالََ«.إال بها ُل ُص ال َتْ »وقوهل:  ع ين  َبهذهَالمثلةَاملتنوعة.يح

ثانيا: َمْوُضوُعُه
َمَ َالَكمات َأسماءًَنَحيثَكون َالعربية نحةًََها كِّ تحمح َأفعاالم  َأو فحََ، ِّ تحَصح َومَ ةًَم  نَ،
ََنَ اَمَ هَحال َوَحأحَحَحيثَمعرفةَ  َ،َوإعَ ةَ حَ ص  َل َ،َوقحَلَ الح ،َ،ب  الحة  صح

ح
َإلخ.َوأ



4 
 

 
يِف  َمَباِدُئ ِعلِْم اتل ْْصِ

َ.ثالثا: َثَمَرُتُه
َفهمَالكتابَوالسنة.

 )إجياز اتلعريف يف علم اتل ْصيف(:قدمة قال ابن مالك يف م
"َ َاتل َصيفح َتحََفإن  مَ شَحتحَعلم  مح َاله  َإيله َويَحةَ العليَ َو ف  َتحَ، َوَ َوق ف  َوحَ ض َعليه

مَ  َويَحَال كح ََنَ مَ َحَ تحَفَ العربية، اًلََال حوَ َأبواب  فح ق  َاكنَم  ل َما صِّ َوي فح ،ََ َأص  ن  َ م  ماََول 
اًلَ َ."اكنَُم  مح
َ:َِنْسَبـُتـُهرابعا: 

َون َ َالعرب، َلسان َعلوم َأحد َاتلَ سبت َهو َالعلوم َمن َغريه َإىل َوقدَنَ ايَ بحَـه ،
َمعَغريهَمنَالعلومَيفَبعضَاملباحث رتح ك  حش  َ.ي

َ.خامسا: َفْضُلُه
َمَ 

ح
سبة،َتوقفَضبطَأبنيةَالَكم،َواتلصغريَوالنَِّعلومَاللسان،َفعليهَي ََلَِّجَحنَأ

َوالسمايع َواتلثنية، َاجلموع َوالشاَومعرفة َوالبدال،والقيايس َوالداغم بهَوَذ،
َفَححت  َ َ.تقاقَإالَبهشإىلَمعرفةَاالَل َوصحَالَي َوَ،اللغةَالعربيةَظ 

َ.سادسا: َواِضُعُه
ل ـيَُ َأوَاخلليلَأبوَالسودَادُلؤح ال  تحق  س  َم  ن يًفا َفيهَتحص  ن فح َصح ن  َمح ل  و 

ح
َوأ أبوَهوَ،

َيفَكتابََانَحمَحث َعَ  ُ َ»املاز ِن  يف  َ.«اتل َص  
َ.ُمُهسابعا: اْس

،َوي طلقَالحوَعندَاملتقدمنيَشامالَاتلَصيف.َعلم يف  ،َوعلمَاتل َص   الَص  ف 
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يِف  َمَباِدُئ ِعلِْم اتل ْْصِ

َ.ثامنا: اْسِتْمَداُدُه
َ.العربَولسانَوالسنةَالكتابَي ستمدَمن

َ.َتَعلُِّمِه تاسعا: ُحْكُم
َمسألةَمعينةَََعَكفايةَفرض م  ه  المة،َوقدَيحتعنيََعَاملجتهدَإذاَتوقفَفح

ت وحىََعَ َ.يشءَمنهأوَفح
َ.عاشرا: َمَساِئُلُه

َ  واالشتقاق، واحلذف، والقلب، واإلبدال، واإلعالل، واملزيد، املجرد»منها:
َالساكنني واتلقاء واإلداغم، اجلموع، وأوزان واتلثنية، وانلقصان، والزيادة «.إلخ..
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يِف   الِمزيَاُن اتل ْْصِ

 الـِمـيَزاُن الـتَّْصـِريِفـيُّ
عَح ََوحضح ف ُيونح َالَص   و ه  م  َسح ِف  الِمزيَ »مزيانا ْ َوذلك«اَن الْص  َومعرفةََ؛ لضبط

َ:ووضعوا هل عدة ضوابطأحوالَأبنيةَالَكم،َ
اًل  و 

َ
َحَاعتربواَأصولَالَكماتَالعربيةَثالثةَأحرف؛َ:أ َأك ثح ن 

ح
لكماتََوذلكَل

َأ َأسماء َاكنت َسواء َثحالثية، َالعربية َالَكمـاتََواللغة َاكنت ا َفلم  أفعاال،
َا َمن َأقحل  َواخلماسية َثالثةَالرباعية َالصـريفََع َاملزيان َأصل َجعلوا ثلالثية

لنَالقواعدَإنماَت وضعََعَالكثَالَالقل،َولوَجعلواَأصولَالَكماتََ؛أحرف
َفلمـاَجعلوهاَثالثيةَاكنَاملصريَأنَ َإىلَالذف، رباعيةَأوَمخاسيةَالضطروا

هلَي زادََعَاثلالثيةَعندَالوزنَحرفَأوَحرفانَأوَثالثة،َوالزيادةَعندهمَأس
َمنَالذف.

َثَانًِيا َالحرفح َهذه َقابلوا َوالالم،ََاثلالثيةَحَ: َوالعني َبالفاء َالوزن عند
َاثل اين َوالرف ، اءح َالفح َالول َالرفح ؛ََفأعطوا مح َالال  َاثلالث َوالرف العني،

و ز ونَ  َومح َبالفاءَوالعنيَوالالمَفهوَأصيلفأصبحَعندناَوحز ن  ابحل  قح َ.،َفلكَحرفَي 
 اختاروا الفاء والعني والالم؟فإن قلَت: ملاذا 

َقلُت  َالصل َهذا َلن ََعََ«الفاء مع العني مع الالم»: َالصول َأعم من
َ َنمتح َوإذا َفعال، َي سىم َقمتح َفإذا َفعل، َأنه َحدث َلك ََع َفيصدق الطالق،

َيسىمَفعال،َإلخ.. َي سىمَفعال،َوإذاَأكلتح



7 
 

 
يِف   الِمزيَاُن اتل ْْصِ

 فإن قلَت: ما وزن رَضََب؟

ََ:قلُت  َب »وزن  ،َ«عني الَكمة»،َوالراءَ«فاء الَكمة»،َفالضادَ«َفَعَل »هوََ«رَضَ
َ.«الم الَكمة»والاءَ

 فإن قلَت: أال يوجد فعل أو اسم ىلع حرفني أو حرف؟
َقلُت  ََع َوالفعل َاملتَصف َاالسم َيكون َال :َ َالتة،حرف وإذاََحرفني

َ َحرفني ََع َاسما َوجدنا ، »حنو: َحرفََ«َدم   وأيد  َهناك َيكون َأن َبد فال
َ َالسممذوف، َوحرفنيأما َحرف ََع َفتوجد َاملبنية َواء ،َ َمبحثَهذه ال

َ.للَصفنيَفيها
 فإن قلَت: ماذا فعلوا مع الَكمـات اليت زادت ىلع ثالثة أحرف؟

َالَكماتَالزائدةََعَثالثةَأحرفَالَخترجَعنَأربعةَأحوال:َ:قلُت 
َ:احلالة األوىل

َ َالواضعَابتداءَأي:أنَتكونَالزيادةَأصليةَبسببَأصلَالوضع، َوضعها
َ َمثل: َأحرف َأربعة ََ،«َدْحَرجَ »َع ََع ََ«َفَعَل »واملزيان َبيانه، َسبق فماذا كما

َ؟نفعل
َج َفتصريَ: َالَكمة، َيفَنهاية َثانية ،َ«َفـْعلَـَل »َعَوزنََ«َدْحَرجَ »نحزيدَالًما

؛َلنَعنيَالَكمةف ظ  َيفَالوزنَكماَتحل حح ن اَالعنيح ك  ساكنةَيفَ-اليتَيهَالاء-سح
نحَ بحط  َوضح َتقولَيفَحنوَاملوزون، َوكذا َأحرفَاملزيانَكأحرفَاملوزون، ََ«َجْعَفر  »ا

َ.«َفْعلَل  »َعَوزنَ
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يِف   الِمزيَاُن اتل ْْصِ

ََالمَ َأصولَاكنتَالَكمةََعَمخسةَأحرففإذاَ يفح  ر   «َسَفرَْجل  »حنو:ََ؛نزيدَحح
ل  »َعَوزنَ

 .«َفـْعـلـ 
َفعالَ َوجدتح َفإذا َأحرفَأصول، َيفَالفعلَأكثَمنَأربعة وليسَعندنا

َفاحكمَبكونَالرفَاخلامسَأوَالسادسَزائدا.َمخاسياَأوَسداسيا
َ َوجدتح َفإذا َأحرفَأصول، َأكثَمنَمخسة َيفَاالسم اسماََوليسَعندنا

َسداسياَأوَسباعياَفاحكمَبكونَالرفَالسادسَأوَالسابعَزائدا.
َ:احلالة اثلانية

َالصلية َالحرف َمن َحرف كرار َتـح َبسبب َالزيادة َتكون حنوََ؛أن
َ «َجلَْبَب » َ «َجلََب »أصله َبوزن َللاقه َالاء َعليه ت  يدح ز 

َسيأيتََ«َفْعلََل »فح كما
َعَوزنَ «َجلَْبَب »:َفنقولبيانه،َفيفَهذهَالالةَأيضاَنزيدَالماَثانيةَيفَالوزن،َ

َالعنيَحنوَ، «َفـْعـلَـَل » ع فح ضح جَ »ولوَاكنَالفعلَم  َيفَاملزيانََ«َخر  نحاَالعنيح ف  ع  ضح
جَ »أيضا،َفنقول:َ ـَل »َعَوزنََ«َخر  جَ »،َوالَيقال:َ«َفـع  أوََ«َفْعَرَل »َعَوزنََ«َخر 

َ.«َفْعَبَل »أوََ«َفْعلََب »َعَوزنََ«َجلَْبَب »،َوالَيقال:َ«َفْرَعَل »
َ:احلالة اثلاثلة

َالَكمةَ َأصل َمن َليس َزائد َحرف َبسبب َالَكمة َيف َالزيادة َتكون أن
وىهََوليسَبتحـكرارَحرفَأصيل،َوهذاَالوعَاثلالثَمصورَيفَحروفَمعينة

تْلُمُ »ُمموعةَيفَلكمةَ
َ
َويْس  َهْل َتَنامُ »يفَلكمةَ،َأوَ«يَهاونِ َسأ

ُ
أَمان  »أوَيفَلكمةََ،«أ

َ«وتَْسِهيل   ،َ َذلك، َغري َأو َحروفح ىم  َهذهََوت سح َيف َمصورة َوليست الزيادة،
َالروفََعَاتلحقيق.
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يِف   الِمزيَاُن اتل ْْصِ

َ؟فماذا نفعل يف هذه احلالة
َ: ج َالَكمةَكماَيه،َث م  ن   الرفَالزائدَيفَالوزن.نقومَبتزنيلَنحز 

-،َواهلمزةَ«َكُرمَ »اهلمزةَزائدةَفيه؛َلنَأصلهََ،«أْكـَرمَ »الفعلََمثاٌل ذلك:
َبيانه َسبق ََ-كما َحروف تْلُُمونِيَها»من

َ
َنحَ«سأ َأن َأردنا َفإذا َبتزنيلََهَ نحَزَ ، نقوم

َفنقول:َ َنحضبطَحروفَاملزيانَكحروفَاملوزون، َثم َيفَاملزيان، َالزائدة اهلمزة
ْفَعَل »َعَوزنََ«أْكـَرمَ »

َ
َذاَنفعلَيفَبايقَحروفَالزيادة.ك،َو«أ

َف ََ«ْسَتْغَفرَ ا»الفعل َوزن َحنوَ«اِْسَتْفَعَل »َع َيف َفنقول َالسماء، َيف َومثله ،
« ِ َ،َوهكذا.«ُمْفَتِعل  »َعَوزنََ«ُُمَْتِهد  »،َو«َفاِعل  »َعَوزنََ«م  ـَقائ

َيفَالَكمةَزيادتانَلكَمنهماَخمتلفةَعنَال ل  َوقدَحتح ص  ح َلِك  يد  َفنحـز  خرى،
َ َاملزيان، َيف َاكالزيادتني َوالواو«اِْعَشْوَشَب »لفعل َفاهلمزة ََفيهَ، معَزائدتان،

نيتضعيفَ :َزيادةَحرفَليسَمنَأصلَاألوىل:َحصلَفيهَزيادتان،َإذن،َالشِّ
َ َأصيل، َحرف َبتحـكرار َوليس َواثلانيةالَكمة َالَكمة َعني كرار َتـح :َ يهَاليت

َأيضاَمنَبابََ«َعِشَب، َيْعَشُب »؛َلنَالفعلَأصلهَ«الشني» عح م  َ.«َعُشَب »وس 

تحانَ  يحادح َفيهاَز  لح صح َ؟فماذاَنفعلَيفَمثلَهذهَالالةَاليتَحح
َاإلجابة َيف تحني   يحادح َالزِّ َبتزنيل َنقوم َاملزيان: َفنقول: َوزنََ«اِْعَشْوَشَب »، َع

نحاَاهلمزةَح:َإذن،َ«اِْفَعْوَعَل » َاَالعني.نحَرَ رَ ،َوكَحوالواوَحَز د 
َ:الة الرابعةاحل

َاملزيان. َيف َقلب َأو َحذف لح صح َحح َاملوزون َيف َقحل ب  َأو ف  ذ  َحح لح صح َحح إذا



10 
 

 
يِف   الِمزيَاُن اتل ْْصِ

َ:فمثال احلذف
ََ«َقاض  »لكمةَ ذفتَايلاءَاليتَيهَالمَ«َفاِعل  »َعَوزنََ«قَاِض »أصلها َح  ،

َ.«َفاع  »الَكمةَمنَاملوزون،َفحذفناهاَمنَاملزيان،َفتكونََعَوزنَ
َساكنان،َفحذفناَالولَمنهماَ«قُْوْل »أصلهََ«قُْل »:َومثله حَقح وهوَعنيَ-،َا تل 

َ«فُْل »َعَوزنََ«قُْل »فأصبحََ-الَكمة َومثله، ََعَمذهبَ«ِسْموٌ »أصلهََ«اْسمٌ »:
ذفتَمنهَالواوَاليتَيهَالمَالَكمة،َودحخلتَعليهَهمزةَالوصل،َ الَصيني،َح 

َ.«افع  »َعَوزنََ«اْسمٌ »فيكونَ
ذفتَالواوَ«ل  اعْ »َعَوزنََ«اْسمٌ »وعندَالكوفينيَ ،َح  م  ؛َلنهَمشتقَمنَالوحس 

َاليتَيهَفاءَالَكمةَودخلتَعليهَهمزةَالوصل.
،ََعَ«يَْوِعدُ »معتلَالفاءَبالواو،َوالقياسَيفَمضارعهََ«َوَعدَ »:َالفعلَكذلك

َالواوَ«َيْفِعُل »وزنَ ذفتَمنه َالَكمة-َفح  اََ-اليتَيهَفاء تحي هح و  د  َبنيَعح لوقوعها
َ.«يَِعُل »َعَوزنَ «يَِعدُ »َالكرسةَوايلاء،َفصار

َ:َتنبيه
َ ل   َبلَن نحـزِّ َشيئا، َحصلَقلبَيفَاملوزونَبسببَإعاللَفالَنفعلَفيه إذا

:َ«َفَعَل »َعَوزنََ«َقاَل »كمـاَهوَيفَاملزيان،َفنقولَيفَمثل:َ ول  َعََ«َقاَل »،َوالَنحق 
َ َ«َفاَل »وزن َأصله َلن ل«َقَوَل »؛ َفق  َقبلها َما َوانفتح َالواو ركت َحتح َألفا،َ، بت

َ.«َقاَل »فأصبحَ
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يِف   الِمزيَاُن اتل ْْصِ

َ:ومثال القلب
«َوَِحَد ََيِدُ »،َوهوَاسمَفاعلَمنَ«َواِحد  »هوَمقلوبََ«َحاِدي»اسمَالفاعلَ

نَ َم  ََعَ«َووَِحيدٌ  َواِحدٌ  فهو ،وََحاَدًة ووُحوَدةً  ويَوُْحدُ  ََيِد وَُحدَ »أو َفدلَذلك ،
َ ََ«َحاِدي»كون َ«َواِحد  »مقلوب ََ«وَواِحدٌ »، َوزن َقلب،ََ،«َفاِعل  »َع َل فحصل

َ«َحاِدوْ »ياًءَيفَنهايةَالَكمةَمنََ«َواِحد  »يفََ-اليتَيهَفاءَالَكمة-فأصبحتَالواو
َيحَ َالواو َق لبت ََاءًَثم َ«َحاِدي»َفهوللمناسبة، ف ت ذح َح  َثم َمنقوص،ََ؛هياؤ، لنه

َالَكمةَاليتَيهَفيهَ،َفاللفَالزائدةَ«َحاد  »فتقولَفيه:َ لمَتتغري،َثمَق دمتَالم 
ََ«َجاه»:َومثله،َ«ََعلِف»ََعَوزنالفاءَاليتَيهَالواو،َفأصبحََادلالََع ل وب  ق  مح

ََ«وَْجه  » ت  مح َفاؤَق دِّ ََعَعينه، َأيه َوزنهَ«جوه»: َفأصبح َألفا، َالواو َق لبت  َثم َ ،
َ.«َعَفَل »

َومثله يَِس »:
َ
ََ«أ ِس »من

ْ
ََ«ايَلأ َفأصبح َايلاء َماكن َاهلمزة يَِس »ق لبت

َ
َعََ«أ

َ.«َعِفَل »وزنَ
باالشتقاق، أو بانلدرة، أو »فقدَيكونََالَصفينيَلَأحوال؛َالقلبَعندو

َ.«باتلصحيح، أو غري ذلك
َهذاَباختصارَشديد،َوهوَأقلَماَي قالَيفَاملزيانَالَصيف.
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َساِس يف عِ 

َ
يِف ْْصِ تل  ا مِ لْ َمنْتُ ابلَِناءِ واأل

 

 

 

 

 

 

 ِسَسااأَلَمْتُن الِبَناِء و
يف ِعْلِم التَّْصِريِف
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َساِس يف عِ 

َ
يِف ْْصِ تل  ا مِ لْ َمنْتُ ابلَِناءِ واأل

 ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيِم

َاتلَ  ب وحابح
ح
َأ ن 

ح
َأ لحم  َ ا ع  َبحابًاَص  ث ونح ثحالح َوح ة  َمخح سح .يف  ر د  جح َالم  ِّ ِث  اَل لُثالح ن هح َم  ت ة  َ،َس 

 الَباُب اأَلوَُّل
َ«نََْصَ َيْنُْصُ »:ََمْوُزونُهُ ،َ«َفَعَل َيْفُعُل » الح ت وًحاَ،َوحعح ف  َمح ل ه  َف ع  ني   َعح ونح َيحك  ن 

ح
َأ ت ه  مح

ب نحَ ،َوح ار ع  َالم ضح وًماَيف  م  ض  مح َوح ايض  َالمح َيف  ثحال  ًماَم  ز 
َالح ون  َيحك  قحد  ًا،َوح ل  َاغح يحة  َل لت ع د  اؤ ه 

يَ دِّ تحعح َََنْوُ الم  ثحال  م  ًرا.َوح َعم  ي د  َزح ح مَ :َنحَصح ز 
.َِنْوُ َالال  ي د  َزح جح رح َ:َخح

ي ََوالُمَتَعدِّ ز  اوح تحجح َيح ا َمح وح َه  ََـحف َ: اعَ َع لح َال فح . َب ه  ول  ع  ف  َإ ىلَالمح زِمُ ل  حََوالال  َل ا َمح وح َه  :َ م 
َف َ ز  اوح تحجح .َـحيح ه  س  َنحف  َيف  عح قح َوح َبحل  َب ه  ول  ع  ف  َالمح َإ ىلح ل  اع  َالفح َع لح

 الَباُب الثَّاِني
َ«َفَعَل َيْفِعُل » َب يَْْضُِب »َ:َمْوُزونُهُ ، َ«رَضَ ،َ الح َوحعح ل ه  َف ع  ني   َعح ونح َيحك  ن 

ح
َأ ت ه  مح

ب نحا َوح ، ار ع  َالم ضح َيف  وًرا س  ك  مح َوح ايض  َالمح َيف  ت وًحا ف  َمح قحد  َوح ًا، ل  َاغح يحة  َل لت ع د  ي ًضا
ح
َأ ؤ ه 

َ َالح ون  َيحك  ي تحعحدِّ َالم  ثحال  َم  ًما. َََنْوُ ز  ثحال  م  َوح ًرا. َعم  ي د  َزح حبح ََضح مَ : ز 
َََنْوُ َالال  لحسح َجح :

. ي د  َزح
 الَباُب الثَّاِلُث

َ«َفَعَل َيْفَعُل » ََمْوُزونُهُ ، َ«َفَتَح َيْفَتحُ »: َوحعحالح َعَح، ونح َيحك  ن 
ح
َأ ت ه  توًحاَمح ف  َمح ل ه  َف ع  ني  

َ َالح و 
ح
َأ ل ه  َف ع  ني   َعح ونح َيحك  ن 

ح
َأ َب ّشح ط  ار ع  ضح الم  َوح ايض  َالمح َيف  ه  حَحم 

ح
َأ وف  ر  َح  ن  َم  ًدا

َ : ت ة  َس  ح َوحيه  ، ق 
، َوالَهاُء، َوالَهْمَزةُ الحل  ، َوالَغنْيُ ي ًضاَاحَلاُء، َواخَلاُء، َوالَعنْيُ

ح
َأ ب نحاؤ ه  َوح .

َاغحَ يحة  َل لت ع د  َالح ون  َيحك  قحد  َوح ًا، َل  ي دِّ تحعح َالم  ثحال  َم  ًما. َََنْوُ زح ثحال  م  َوح . َالحابح ي د  َزح تححح َفح :
َ َالال  م  .ََنْوُ ز  ي د  َزح بح َ:َذحهح
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َساِس يف عِ 

َ
يِف ْْصِ تل  ا مِ لْ َمنْتُ ابلَِناءِ واأل

 الَباُب الرَّاِبُع

وَ «َفِعَل َيْفَعُل » :َ،َمح َ«َعلَِم َيْعلَمُ »ز ون ه  الح وًراَ،َوحعح س  ك  َمح ل ه  َف ع  ني   َعح ونح َيحك  ن 
ح
َأ ت ه  مح

َ َيف  َالح ون  َيحك  قحد  ًا،َوح ل  َاغح يحة  ي ًضاَل لت ع د 
ح
َأ ب نحاؤ ه  ،َوح ار ع  َالم ضح توًحاَيف  ف  مح ،َوح ايض  ًما.ََالمح ز 

يَ تحعحدِّ َالم  ثحال  ي َََنْوُ م  َزح ل مح َ:َعح َالال  ثحال  م  .َوح لحةح
ح
أ س  َالمح َد  م  َََنْوُ ز  لح .َ:َوحج  ي د  َزح

 الَباُب اخَلاِمُس

وَ «َفُعَل َيْفُعُل » َمح َز و، : َ«َحُسَن ََيُْسنُ »ن ه  .َ الح َوحعح ل ه  َف ع  ني   َعح ونح َيحك  ن 
ح
َأ ت ه  مح

َ ايض  َالمح وًماَيف  م  ض  َمح َالح َإ ال  ون  َيحك  ب نحاؤ ه َالح ،َوح ار ع  ضح الم  ًماََوح .ََنْوُ ز  ي د  َزح نح س  َ:َحح

 الَباُب السَّاِدُس

و ز ون هَ «َفِعَل َيْفِعُل » َمح َ«َحِسَب ََيِْسُب »َ:، .َ الح َوحعح
ح
َأ ت ه  َمح ل ه  َف ع  ني   َعح ونح َيحك  ن 
ًا ل  َاغح يحة  ي ًضاَل لت ع د 

ح
َأ ب نحاؤ ه  ،َوح ار ع  ضح الم  َوح ايض  َالمح وًراَيف  س  ك  2َََََمح َالح ون  َيحك  قحد  ًما.َ،َوح ز 

يَ تحعحدِّ َالم  ثحال  اًلَََنْوُ م  ًراَفحاض  م  َعح ي د  َزح بح س  َ:َحح ثحال  م  َ.َوح م  ز 
ََََنْوُ الال  ي د  َزح ر ثح َ.3َ:َوح

ََثُة َأْنَواٍع:ُهَو َثَلاَلاِثيِّ َوَلى الثُّ َعاَدا َعَشَر َباًبا ِمْنَها ِلَما َزَواْثَن
ُل: َوُهَو َما زِيَد فِي و 

َ
، َوُهَو ثاََل انل ْوُع األ بَْواب  ِه َحْرٌف َواِحٌد ىلَعَ اثل اَلِِثِّ

َ
:ثَُة أ

                                                            

 بلَيأيتَللزومَاغلا،َوقدَيكونَمتعديا.َ-2

َيأيتَالزما،َولمَيأتَيفَالقرءانَإالَمَ«َورَِث »لاكنَأحسن؛َلنَالفعلَ«ََث رِ وَ »لوَمثلَبغريَالفعلََ-3 ن 
ح
َأ عديا،َكماَقالَتقحل 

بََواهُ  َوَورِثَهُ »،َوقالَتعاىل:َ[16:المل]«ََداُوودَ  ُسلَْيَمانُ  َوَورَِث »تعاىل:َ
َ
 .[11ء:َالنسا]َ«أ
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َساِس يف عِ 

َ
يِف ْْصِ تل  ا مِ لْ َمنْتُ ابلَِناءِ واأل

 الَباُب اأَلوَُّل
ْفَعَل ُيْفِعُل إِْفَعااًل »
َ
و ز ون هَ «أ َمح ْكَرَم يُْكرُِم إِْكَراًما»َ:،

َ
َ«أ .َ الح َوحعح ونح َيحك  ن 

ح
َأ ت ه  مح

يحَ َل لت ع د  ب نحاؤ ه  .َوح ل   و 
ح
َأ ة َيف  زح م  ة َالهح يحادح ،َب ز  ر ف  ح 

ح
َأ ة  بحعح ر 

ح
َأ ح ََعح يه  اض  َمح ون  َيحك  قحد  ًا،َوح ل  َاغح ة 

َ يَالح تحعحدِّ َالم  ثحال  ًما.َم  ثحاََنْوُ ز  م  ًرا.َوح م  َعح ي د  َزح مح ك رح
ح
َ:َأ َل  م  ز 

.ََنْوُ الال  ل  َالر ج  بححح ص 
ح
َ:َأ

 الَباُب الثَّاِني

ُل َتْفِعْياًل » َل ُيَفعِّ و ز ون هَ «َفع  َمح َح ُيَفرِّ »َ:، َ«َيًاُح َتْفرِ َفر  .َ الح َوحعح ونح َيحك  ن 
ح
َأ ت ه  مح

نَ  َم  العحني   َوح اء  َالفح ح َبحني  د  َوحاح  ر ف  َحح ة  يحادح َب ز  ر ف  ح 
ح
َأ ة  بحعح ر 

ح
َأ ح ََعح يه  اض  َمح ني   َعح ن س  َج 

ع ل َ َالف  َيف  ون  َيحك  َقحد  وح ًا،َوحه  ل  َاغح ث ري  ب نحاؤ ه َل لت ك  ،َوح ل ه  َََنْوُ َ؛ف ع  قحد  .َوح بحةح ع  َالكح ي د  َزح و فح :َطح
ل َ اع  َالفح َيف  ون  َيحك  ب َََنْوُ ؛ َال  و تح َمح ولَ : ع  ف  َالمح َيف  ون  َيحك  قحد  َوح . َََنْوُ َ؛ل  ي د  َزح ل قح َغح :

َ
ح
.ال َب وحابح

 لَباُب الثَّاِلُثا

و ز ون هَ «َفاَعَل ُيَفاِعُل ُمَفاَعلًَة َوفَِعااًل َوفِيَعااًل » َقاتََل ُيَقاتُِل ُمَقاتَلًَة َوقَِتااًل »َ:،َمح
َ«َوقِيَتااًل  .َ الح َوحعح اء  َالفح ح َبحني  ل ف 

ح
َال ة  يحادح َب ز  ر ف  ح 

ح
َأ ة  بحعح ر 

ح
َأ ح ََعح يه  اض  َمح ونح َيحك  ن 

ح
َأ ت ه  مح

ب َ َوح . العحني   َنحاوح َاال  ح َبحني  ة  كح ارح شح َل ل م  َؤ ه  ة  كح ارح شح َالم  ثحال  .َم  د  َل لوحاح  ون  َيحك  قحد  ًا،َوح ل  َاغح ث نحني 
َ ث نحني   َاال  ح َال َََنْوُ بحني  ثحال  م  ًرا.َوح م  َعح ي د  َزح دَ :َقحاتحلح َاهللَ ََنْوُ َوحاح  م   .:َقحاتحلحه 

بَْواب   ،ِِثِّ الُمَجر دِ ىلَعَ اثل اَل  انل ْوُع اثل ايِن: َوُهَو َما زِيَد فِيِه َحْرَفانِ 
َ
:َوُهَو مَخَْسُة أ
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َساِس يف عِ 

َ
يِف ْْصِ تل  ا مِ لْ َمنْتُ ابلَِناءِ واأل

 الَباُب اأَلوَُّل
« ِ و ز ون هَ َ،«ْنَفَعَل َيْنَفِعُل انِْفَعااًل ا َ«اِنَْكََسَ َيْنَكَِسُ انِْكَساًرا»َ:مح .َ الح َوحعح ن 

ح
َأ ت ه  مح

َوحالَُ ة  زح م  َالهح ة  يحادح َب ز  ر ف  ح 
ح
َأ ة  َمخح سح ح ََعح يه  اض  َمح ونح ،َيحك  ة  اوحعح طح َل لم  ب نحاؤ ه  .َوح ل   و 

ح
َأ َيف  ون 

َ َوَمْعىن الُمَطاَوَعةِ  ول  ع  ف  َب مح ي تحعحدِّ َالم  ع ل  َالف  لُق  َتحعح ن  َعح ء  َالَشح  ر 
ثح
ح
َأ ول  ص  َح  :َََنْوُ َ؛:

َ ن  َعح لح صح َحح ثحر 
ح
َأ اج  َالزُجح ارح سح َان ك  َف إ ن  ؛ اج  َالزُجح َذحل كح ح رسح َفحان كح اجح َالزُجح كحرسح ت 

ي.تَح دِّ تحعح َالم  ع ل  َالف  وح يَه  َاذل   رس   َالكح لُق  َعح

 الَباُب الثَّاِني
و ز ون هَ «اِْفَتَعَل َيْفَتِعُل اْفتَِعااًل » َمح ،:َ« ِ َ«ْجَتَمَع جَيَْتِمُع اْجتَِماًَع ا .َ الح َوحعح ن 

ح
َأ ت ه  مح

َ ل   و 
ح
َأ َيف  ة  زح م  َالهح ة  يحادح َب ز  ر ف  ح 

ح
َأ ة  َمخح سح ح ََعح يه  اض  َمح ونح .َيحك  العحني   َوح اء  َالفح ح َبحني  وحاتلحاء 

ي ًضا
ح
َأ ة  اوحعح طح ب نحاؤ ه َل لمح َََنْوُ َ؛وح حع ت  ب َ:َمجح .َال  ب ل  َال  َذحل كح عح تحمح َفحاج  َلح

 الَباُب الثَّاِلُث
و ز ون هَ «َيْفَعل  اْفِعاَلاًل َاِْفَعل  » َمح َ«اِْْحَر  ََيَْمر  اْْحَِراًرا»َ:، .َ الح ونَحوحعح َيحك  ن 

ح
َأ ت ه  َمح

يَح َب ز  ر ف  ح 
ح
َأ ة  َمخح سح ح ََعح يه  اض  َ مح ل  و 

ح
َأ ة َيف  زح م  ة َالهح ن ََادح َج  ن  َم  رح َآخح ر ف  َوححح َالح َس  َيف  ل ه  َف ع  م 

ب َ ر ه .َوح ةَآخ  بحالحغح َل م  مَ نحاؤ ه  ز 
ََوقِْيَل َ،الال  ل وحان 

ح
َال ثحال  .َم  ي وب  الع  َوح ان  ل وح

ح
.َََنْوُ :َل أل ي د  َزح حر  :َاْح 

َا ثحال  م  َوح ي وب  .ََنْوُ لع  ي د  َزح ر  وح َ:َاع 
 الَباُب الرَّاِبُع

اًل » ُل َتَفع  َل َيَتَفع  و ز ون هَ «َتَفع  َ.َ«تََكل َم َيَتََك ُم تََكل ًما»َ:،َمح الح َوحعح ونح َيحك  ن 
ح
َأ ت ه  مح

ن َ َج  ن  َم  رح َآخح ر ف  َوححح ل   و 
ح
َأ َيف  َاتل اء  ة  يحادح َب ز  ر ف  ح 

ح
َأ ة  َمخح سح ح ََعح يه  اض  َمح ل ه  َف ع  ني   َعح س 

َ ، ُف  َل لت َكح ب نحاؤ ه  َوح . العحني   َوح اء  َالفح ح َاَوَمْعىن اتل ََك ِف بحني  يل  َحت  ص  :َ َبحع دح ي ئًا َشح ل وب  ط  لمح
؛ ء  ل مَحََنْوُ َيشح َالع  ل م ت  .َ:َتحعح لحة 

ح
أ س  َمح لحًةَبحع دح

ح
أ س  َمح
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َساِس يف عِ 

َ
يِف ْْصِ تل  ا مِ لْ َمنْتُ ابلَِناءِ واأل

 الَباُب اخَلاِمُس
َمَح«َتَفاَعَل َيَتَفاَعُل َتَفاُعاًل » َ«َتَباَعَد يَتََباَعُد َتَباُعًدا»َ:و ز ون هَ ، .َ الح َوحعح ن 

ح
َأ ت ه  مح

َ. العحني   َوح اء  َالفح ح َبحني  ل ف 
ح
َوحال ل   و 

ح
َأ َيف  َاتل اء  ة  يحادح َب ز  ر ف  ح 

ح
َأ ة  َمخح سح ح ََعح يه  اض  َمح ونح يحك 

ا شح َالم  ثحال  َم  ًدا. اع  َفحصح ث نحني   َاال  ح َب ني  ة  كح ارح شح َل ل م  ب نحاؤ ه  َوح ثنحني   َاال  ح َبحني  ة  كح َََنْوُ رح دح َتحبحاعح :
َ ي د  ًرازح م  ًداَعح اع  َفحصح ثنحني   َاال  ح َبحني  ة  كح ارح شح َالم  ثحال  م  .ََنْوُ .َوح م  و  َال قح الححح َ:َتحصح

ْحُرف  ىلَعَ اثل اَل انل ْوُع اثل الُِث: َوُهَو َما زِيَد فِيِه ثَ 
َ
بَْواب   ،ِِثِّ اَلثَُة أ

َ
ْرَبَعُة أ

َ
َ:َوُهَو أ

 الَباُب اأَلوَُّل

و ز ون هَ «اِْسَتْفَعَل يَْسَتْفِعُل اْستِْفَعااًل » َمح .َ«اِْسَتْخَرَج يَْسَتْخِرُج اْستِْخَراًجا»َ:،
َ الح .َوحعح ل   و 

ح
َأ َيف  َوحاتل اء  ني   السِّ َوح ة  زح م  َالهح ة  يحادح َب ز  ر ف  ح 

ح
َأ ت ة  َس  ح ََعح يه  اض  َمح ونح َيحك  ن 

ح
َأ ت ه  مح
َل لتَ  ب نحاؤ ه  يحَوح َع د  َالح ون  َيحك  قحد  ًا،َوح ل  َاغح يَة  تحعحدِّ َالم  ثحال  ًما.َم  .َََنْوُ ز  الح َالمح ي د  َزح جح رح تحخ  :َاس 

َ ثحال  م  َوح م  ز 
َََنْوُ الال  . ني   َالطِّ رح جح تحح  َاس  ع ل ََوقِيَل : َالف  ب 

لح َل طح َاهللَحََنْوُ َ؛: ر  ف  تحغ  س 
ح
َأ يْ َ؛:

َ
َ:أ

َ اىلح َاهلل َتحعح نح ةحَم  رح ف  غ  َالمح ل ب  ط 
ح
َ.أ

 الَباُب الثَّاِني

و ز ون هَ «اِْفَعْوَعَل َيْفَعْوِعُل اْفِعْيَعااًل » َمح .َ«اْعَشْوَشَب َيْعَشوِشُب اَعِشيَْشابًا»َ:،
َ الح رَحوحعح َآخح ر ف  َوححح ل   و 

ح
َأ ة َيف  زح م  َالهح ة  يحادح َب ز  ر ف  ح 

ح
َأ ت ة  َس  ح ََعح يه  اض  َمح ونح َيحك  ن 

ح
َأ ت ه  َمح ن  َم 

َ ل ه  َف ع  ني   َعح ن س  الج  َوح َالعحني   ح َبحني  او  الوح َوح َال  ة  بحالغح َلم  ب نحاؤ ه  َوح . مَ م  ز 
ن ُه ُيَقالُ َ؛الال 

َ
َ:أل

شَ  َعح ر ض 
ح
َال ََ؛بح ، لحة  َاجل م  َيف  ر ض 

ح
َال ه  َوحج  ح ََعح َنحبحتح ََ:َويَُقالُ إ ذحا ر ض 

ح
َال بح و شح َ؛اع شح

. ر ض 
ح
َال ه  َوحج  َنحبحات  ح ث  َإ ذحاَكح
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َساِس يف عِ 

َ
يِف ْْصِ تل  ا مِ لْ َمنْتُ ابلَِناءِ واأل

 الَباُب الثَّاِلُث
ُل اْفِعو ااًل اِفْ » َل َيْفَعوِّ و ز ون هَ «َعو  َ.َ«اِْجلَو َذ جَيْلَوُِّذ اْجلِو اًذا»َ:،َمح الح َوحعح ونح َيحك  ن 

ح
َأ ت ه  مح

يحا َب ز  ر ف  ح 
ح
َأ ت ة  َس  ح ََعح يه  اض  الوَحمح َوح ل   و 

ح
َأ َيف  ة  زح م  َالهح ة  الدح َوح َالعحني   ح َبحني  ي ن  َاوح ب نحَال  َوح . اؤ ه َم 

بحالحغَح َل م  ي ًضا
ح
َالأ َة  مَ ال  َز  َ4َ ن ُه ُيَقالُ َ؛َ

َ
َأِل ب ل  َال  ح َلح َجح ََ؛: . ة  َب رس  عح ا ً ري  َسح ارح َسح :ََويَُقالُ إ ذحا

َ ب ل  لحو ذحَال  .َ؛اج  ة  ة َُس  عح يحادح اَب ز  ً ري  َسح ارح َإذحاَسح
 الَباُب الرَّاِبُع

و ز ون هَ «  5 اِْفَعال  َيْفَعال  اِْفِعْيَعااًل » َمح َ«ار  اِْْحِريَاًرااِْْحَار  ََيْمَ »َ:، .َ الح َوحعح ن 
ح
َأ ت ه  مح

َوَح ل   و 
ح
َأ َيف  ة  زح م  َالهح ة  يحادح َب ز  ر ف  ح 

ح
َأ ت ة  َس  ح ََعح يه  اض  َمح ونح اليحك  َوح َالعحني   ح َبحني  ل ف 

ح
َال َمَ ال 

َ َالح ن س  َج  ن  َم  رح َآخح ر ف  ر ه َوححح َآخ  َيف  ل ه  َف ع  ب نحاؤ هَ م  ي ًضاَ،َو 
ح
َالَأ ة  بحالحغح َلم  ؛َلحَال  م  اَز  ذح َهح ن  ك 

َ ََالحاب  الح ف ع  َاال  َبحاب  ن  َم  ب لحغ 
ح
ن ُه ُيَقالُ َ؛لَ أ

َ
ي دَ أِل َزح رح َْحح  .ََ؛: لحة  َاجل م  َيف  ة  َْح  رح َلح  نح َاكح إ ذحا

ي دَ َويَُقالُ  َزح حر  ًة.ََ؛:َاْح  بحالغح ة َم  َلح َْح  رح نح ي دَ َويَُقالُ إ ذحاَاكح َزح حار  يَحَ؛:َاْح  ة َز  َلح َْح  رح نح ةحَإ ذحاَاكح ادح
. ة  بحالحغح ََم 

َِدرََّوَواِحٌد ِمْنَها ِللرَُّباِعيِّ امُلَج

َ َ د  َوحاح  َبحاب  وح 6ََوحه  : ن ه  ز  َوح :َ«  7َفْعلََل ُيَفْعلُِل َفْعلَلًَة َوفِْعاًلاًل  »، و ز ون ه  َمح ،
َ.َ«َدْحَرَج يَُدْحِرُج َدْحرََجًة َوِدْحَراًجا»

ح
َأ ح ََعح يه  اض  َمح ونح َيحك  ن 

ح
َأ ت ه  مح الح َوحعح ر ف  ح 

ح
َأ ة  بحعح ر 

ونَ  َيحك  قحد  َوح ًا، ل  َاغح يحة  َل لت ع د  ب نحاؤ ه  َوح ل ي ًة. ص 
ح
َأ وف ه  ر  َح  يع  َمجح  ونح نَيحك 

ح
ََب أ ثحال  َم  ًما. ز 

الح
ي تحعحدِّ ي دَ ََنْوُ َالم  َزح جح رح مَ َ:َدحح  ز 

َالال  ثحال  م  .َوح رح .َََنْوُ َالحجح ي د  َزح بحخح ر  َ:َدح
                                                            

 اتلعدي.َمنَأكثَفيهَواللزومَ،«ابلعريَ  اْعلَو َط »َيفَكماَمتعدياَويكونَ-4

ِ »الصواب:ََ-5 ِ »أماَ«َاًل ياَل عِ فْ ا  «.اِْفَعْوَعَل »فهوَمصدرَ«َاٌل يعَ عِ فْ ا

َباِِعِّ الُمَجر دِ »هذاَحشو؛َي غينَعنهَقولَقبلهََ-6  «َوَواِحٌد ِمْنَها لِلر 

 .إالَيفَمضعفَالربايعَغريَمقيسَ«فِْعاَلٌل »َيس،َواثلاينمق«ََفْعلَلَةً »فالولََ-7
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َساِس يف عِ 

َ
يِف ْْصِ تل  ا مِ لْ َمنْتُ ابلَِناءِ واأل

تِّ » َدْحَرَج، ٌة ِمْنَها لُملَْحقِ َوِست   َباِِعِّ  :َويَُقاُل لَِهِذهِ السِّ َ.«الُملَْحُق بِالر 

َ:الَباُب اأَلوَُّل

و ز ون هَ «َفْوَعَل ُيَفْوِعُل َفْوَعلًَة َوفِْيَعااًل » َمح .َ«َحْوَقَل َُيَْوقُِل َحْوَقلًَة وَِحْيَقااًل »َ:،
َ الح َوحعح ر ف  ح 

ح
َأ ة  بحعح ر 

ح
َأ ح ََعح يه  اض  َمح ونح َيحك  ن 

ح
َأ ت ه  َ مح العحني  َوح اء  َالفح ح َبحني  او  ة َالوح يحادح ب نحاؤ ه ََب ز  .َوح

ََ ط  قح َفح م  ز 
.ََنْوُ َ؛8ََل ال  ي د  َزح قحلح و  َ:َحح

َ:الَباُب الثَّاني

و ز ون هَ «َفْيَعَل ُيَفْيِعُل َفْيَعلًَة َوفِْيَعااًل » َمح .َ«َبْيَطَر يُبَْيِطُر َبْيَطَرًة َوبِْيَطاًرا»َ:،
َ الح َيحَوحعح ن 

ح
َأ ت ه  .َوَحمح العحني   َوح اء  َالفح ح َبحني  ة َايلحاء  يحادح َب ز  ر ف  ح 

ح
َأ ة  بحعح ر 

ح
َأ ح ََعح يه  اض  َمح ونح ب نحاؤ ه َك 

َل لت عَ  ط  قح َفح يحة  لحمَحََنْوُ َ؛9ََد  َالقح ي د  َزح رح يْ َ؛:َبحي طح
َ
.َ:أ ه  ق  َشح

َ:الَباُب الثَّاِلُث

و ز ون هَ «َفْعَوَل ُيَفْعِوُل َفْعَولًَة َوفِْعَوااًل » َمح .َ«َجْهَوَر جُيَْهِوُر َجْهَوَرةً وَِجْهَواًرا»َ:،
َ الح ةَ وحعح يحادح َب ز  ر ف  ح 

ح
َأ ة  بحعح ر 

ح
َأ ح ََعح يه  اض  َمح ونح َيحك  ن 

ح
َأ ت ه  المح َوح َالعحني   ح َبحني  او  ََالوح ،َال  م 

يحةَ  ي ًضاَل لت ع د 
ح
ب نحاؤ ه َأ اََنْوُ َ؛10ََََوح ر ءح َال ق  ي د  َزح رح وح ه  .:َجح َنح

                                                            

بحًة.أيَ؛«َجْوَرَبه َفَتَجْوَرَب »حنو:ََ؛بلَيأيتَللتعديةَقليالَ-8 و رح ب ه،َجح حو ر  ،َُي  ه  ب سح
َفحلح َاجلو رحبح ه  ل بحسح

ح
 :َأ

 .«َسْيَطَر زيٌد، وَشْيَطَن الرجُل »حنو:ََ؛بلَقدَيكونَالزماَ-9

 .«َهْرَوَل زيدٌ »و:َحنَ؛ويكونَالزماَأيضاَ-10
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َساِس يف عِ 

َ
يِف ْْصِ تل  ا مِ لْ َمنْتُ ابلَِناءِ واأل

َ:الَباُب الرَّاِبُع

و ز ون هَ «َفْعَيَل ُيَفْعيَِل َفْعَيلًَة َوفِْعَيااًل » َمح ةً َوِعْثَياًرا»َ:، .َ«َعْثرَيَ ُيَعْثرِيُ َعْثرَيَ
َ الح ةَ وحعح يحادح َب ز  ر ف  ح 

ح
َأ ة  بحعح ر 

ح
َأ ح ََعح يه  اض  َمح ونح َيحك  ن 

ح
َأ ت ه  المح َوح َالعحني   ح َبحني  ََايلحاء  ب نحاؤ ه َال  .َوح م 

مَ  ز 
َحََنْوُ َ؛ل ال  ث ريح ي دَ :َعح يْ َ؛11َََََزح

َ
.َ:أ لحعح  طح

َ:الَباُب اخَلاِمُس

و ز ون هَ «َفْعلََل ُيَفْعلُِل َفْعلَلًَة َوفِْعاًلاًل » َمح .َ«َجلَْبَب جُيَلْبُِب َجلَْبَبًة وَِجلَْبابًا»َ:،
َ الح ةَ وحعح يحادح َب ز  ر ف  ح 

ح
َأ ة  بحعح ر 

ح
َأ ح ََعح يه  اض  َمح ونح َيحك  ن 

ح
َأ ت ه  َمح ن س  َج  ن  َم  د  َوحاح  ر ف  َََحح َالح م 

َوَ  ر ه . َآخ  َيف  ل ه  ؛ف ع  ط  قح َفح يحة  َل لت ع د  ي دَ ََنْوُ َب نحاؤ ه  َزح ل بحبح َجح :َ َ12َ .َ؛َ ل بحابح َاجل  ب سح
َلح إ ذحا

                                                            

،َومنَالفعالَوالَيكونَف ع اًل،َ«ََعْثرَيَ »ذهبَبعضهمَإىلَأنََ-11 بحار  َبكرسَالعني،َوهوَالغ  ث ريح  إنماَهوَمنَالع 
يَافًاَعْذَيَط ُيَعْذيُِط َعْذَيَطًة، و»َحنو: يََفًة ورِشْ يُِف رَشْ يََف يََُشْ  .«رَشْ

12-ََ َو«َجلَْبَبه َفَتَجْلَبَب »الصوابَأنَيقال: َالزم، َفهو َذكره َما َأما ، ل بحابح َاجل  ه  ل بحسح
ح
َأ َأي: ،َ َجاء حنو:ََ؛الزماربما

ةُ »
َ
،َوحنو:َ«ََجلَْبَبِت الَمْرأ ل بحابح َاجل  ت  ب سح

اَلح .«ََشْملََل الرجُل »إ ذح عح ح ُس 
ح
 إذاَأ
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َساِس يف عِ 

َ
يِف ْْصِ تل  ا مِ لْ َمنْتُ ابلَِناءِ واأل

َ:الَباُب السَّاِدُس

و ز ون هَ «  14  ُيَفْعِِل َفْعلََيًة  َوفِْعاَلءً    13  َفْعَل » َمح   15َسلََْق يَُسلِِْق َسلَْقَيًة »َ:،
َ«َوِسلَْقاءً  َوَح. الح ر ه .َعح َآخ  َيف  َايلحاء  ة  يحادح َب ز  ر ف  ح 

ح
َأ ة  بحعح ر 

ح
َأ ح ََعح يه  اض  َمح ونح َيحك  ن 

ح
َأ ت ه  مح

يحةَ  َل لت ع د  ب نحاؤ ه  اًلَََنْوُ ؛َوح َرحج  ي ت  ل قح ـت ةَ :َسح ه َالسِّ ذ  َل هح ال  ي قح ،ََ:.َوح ِّ َب الُربحايع  ق  ل حح َوَمْعىن الم 
رَحَ:  16  اإِلحَلاقِ  دح َالمحص  حاد  يْ َ؛17ََََي ن َاحتِّ

َ
.ََ:أ َب ه  ق  ل حح الم  َوح ق  ل حح َالم 

بِاِِعِّ الُمَجر ِد َوُهَو ىلَعَ نَْوَعنْيِ َََََ َ:َوثاََلثٌَة ِمْنَها لَِما َزاَد ىلَعَ الر 
َ ل  و 

ح
َال ََِّ:ال وع  َالُربحايع  ح ََعح د  َوحاح  ر ف  َحح َف يه  يدح اَز  َمح وح .وحه  ر د  جح ََالم 

 َوُهَو َباٌب َواِحٌد

ن هَ وَح و ز ون هَ «َتَفْعلََل َيَتَفْعلَُل َتَفْعلاًُل »َ:ز  َمح .َ«تََدْحَرَج َيَتَدْحَرُج تََدْحرًُجا»َ:،
َ الح ب نحاؤ ه َوحعح َوح ، ل   و 

ح
َأ َيف  َاتل اء  ة  يحادح َب ز  ر ف  ح 

ح
َأ ة  َمخح سح ح ََعح يه  اض  َمح ونح َيحك  ن 

ح
َأ ت ه  مح
ةَ  اوحعح طح تحَََنْوُ َ؛ل ل م  َفح رح َالحجح ت  رحج  .:َدحح  ر  َالحجح َذحل كح جح رح ح  َدح

َباِِعِّ الُمَجر ِد، َوُهَو بَابَانِ  :انل وُع اثل ايِن: َوُهَو َما زِيَد فِيِه َحْرَفاِن ىلَعَ الر 
                                                            

 «. َفْعلََيةً ُيَفْعِِل »منقلبةَعنَياء،َوديللَذلكَوجودهاَيفَاملصدرَواملضارعَ«ََفْعَل »اللفَيفَاملايضََ-13َ

 .«فِْعاَليٌ »منقلبةَعنَياء؛َلوقوعهاَمتطرفةَبعدَألفَزائدة،َفأصلهَ«َفِْعاَلء  »اهلمزةَيفَاملصدرََ-14َ

ا« اةً قَ لْ سَ »اكنَينبيغَللمؤلفَأنَي مثلَللمصدرَبعدَإعالل،َفيقول:ََ-15 م 
ح
،َلكنَحتركتَ«ة  جَ رَ حْ دَ كَ »فهوَالصلََ«َسلَْقَيةٌ » أ

لبتَألفاَفصارََايلاءَوانفتحَماَقبلها فالعاللَفيهَواجب،َولمَيذكرهَأحدَمنَالَصفينيَبغريَإعالل،َبلَنصَ«.َاةً قَ لْ سَ »فق 
 سيبويهَيفَالكتاب،َوابنَجينَيفَاخلصائص،َواملربدَيفَاملقتضبََعَالعالل.

،َوهوَقدَفعلَخالفه،َفأخرَالالكمََعَاللاقَبعدَذكَ-16 ود  د  ح  رَالمثلةََعَامللحقَوامللحقَالصلَأنَيتقدمَالحُدََعَالمح
 به.

17-ََ َقال: َمعىن اإلحلاقولو َتَصفه": َيلتَصف َبآخر قح َيل  ل حح َالناء َيف َأدقَ"زيادة  َيفَلاكن َيكون َاللاق َإذ ؛
 السماءَكذلكَدونَاحتادهاَيفَمصدرَمنَاملصادر.
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َساِس يف عِ 

َ
يِف ْْصِ تل  ا مِ لْ َمنْتُ ابلَِناءِ واأل

َ:الَباُب اأَلوَُّل
و ز ون هَ «اِْفَعْنلََل َيْفَعْنلُِل اْفِعْناَلاًل » َ.َ«اِْحَرْنََم ََيَْرْنُِم اْحِرْنَاًما»َ:،َمح الح َمَحوحعح ن 

ح
َأ ت ه 

 َ َالعحني  ح َبحني  َو اُلون  ل   و 
ح
َأ َيف  ة  ز  م  َالهح ة  يحادح َب ز  ر ف  ح 

ح
َأ ت ة  َس  ح ََعح يه  اض  َمح ونح ََو اليحكح َال  م 

ب َ ،َوح وَلح
 
ي ًضا؛ال

ح
َأ ة  اوحعح طح .ََنْوُ َنحاؤ ه َل ل م  ب ل  َال  َذحل كح حمح ْن  رح َفحاح  ب لح َال  ر مجح ت  َ:َحح

َ:الَباُب الثَّاِني

اًل اِْفعَ » و ز ون هَ «لَل  َيْفَعلِل  اْفِعال  َ«اْقِشْعَراًرا  18  اِْقَشَعر  َيْقَشِعر  »َ:،َمح .َ الح َوحعح ن 
ح
َأ ت ه  مح

َ ه  م  َالح ن س  َج  ن  َم  رح َآخح ر ف  َوححح ل   و 
ح
َأ َيف  ة  زح م  َالهح ة  يحادح َب ز  ر ف  ح 

ح
َأ تِّة  َس  ح ََعح يه  اض  َمح ونح يحك 

ر ه َ َآخ  َيف  ب نحااثل ان يحة  َوح َال، ة  بحالحغح َل م  َؤ ه  مَ ال  ن ُه ُيَقالُ َ؛ز 
َ
ل َأِل َالر ج  ْل   َج  رح عح َقحش  ََ؛: ح َان تحّشح إ ذحا

َ. لحة  َاجل م  ه َيف  ْل   َج  ر  عح ل َ:َاَ َويَُقالُ شح َالر ج  ْل   َج  ر  عح َحَ؛ق شح ًة.إ ذحاَان تحّشح ب الحغح ه َم  ْل   َج  ر  عح ََشح
َ:ومََخَْسٌة ِمْنَها لُِملَْحِق تََدْحَرجَ َ

َ:َباُب اأَلوَُّلال
و ز ون هَ «َتَفْعلََل َيَتَفْعلَُل َتَفْعلاًُل » َمح َ«ََتَلَْبَب َيَتَجلَْبُب ََتَلُْبًبا»َ:، .َ الح َوحعح ن 

ح
َأ ت ه  مح

نَ  َم  رح َآخح ر ف  َوححح ل   و 
ح
َأ َيف  َاتل اء  ة  يحادح َب ز  ر ف  ح 

ح
َأ ة  َمخح سح ح ََعح يه  اض  َمح ونح ََيحك  َالح ن س  َج  م 

ل هَ  ر ه ََف ع  َآخ  ََيف  م  ز 
ب نحاؤ ه َل ال  .ََنْوُ َ؛19ََ.َوح ي د  َزح حل بحبح َ:ََتح

َ
                                                            

رحتَحركةَ«َاِْقَشْعَرَر َيْقَشْعِررُ »،َفأصلهَ«اِْقَشَعر  َيْقَشِعر  »يفَاملايضَواملضارعََبإداغمَالراءَالوَلَيفَاثلانيةَ-18 ط 
ل»يفَاملايضَواملضارع،َأماَالداغمَيفَاملصدرَالراءَالوَلَثمَأدغمتَيفَاثلانيةَ  .فألجلَالالمَيفَاملزيان«َاْفِعال 

او ًعَلوزنََ-19 طح  .«َجلَْبْبُت زيًدا َفَتَجلَْبَب تقول:ََ؛«َفْعلََل »ويأيتَم 
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َساِس يف عِ 

َ
يِف ْْصِ تل  ا مِ لْ َمنْتُ ابلَِناءِ واأل

َ:الَباُب الثَّاِني
و ز ون هَ «َتَفْوَعَل َيَتَفْوَعُل َتَفْوُعاًل » َمح َ«ََتَْوَرَب َيَتَجْوَرُب ََتَْوُرًبا»َ:، .َ الح َوحعح ن 

ح
ت هَأ مح

َ
ح
َأ َيف  َاتل اء  ة  يحادح َب ز  ر ف  ح 

ح
َأ ة  َمخح سح ح ََعح يه  اض  َمح ونح .َيحك  العحني   َوح اء  َالفح َبحني  او  الوح َوح ل   و 

مَ  ز 
ب نحاؤ ه َل ال  .ََنْوُ َ؛20ََََوح ي د  َزح حو رحبح َ:ََتح

َ:الَباُب الثَّاِلُث

و ز ون هَ «َتَفْيَعَل َيَتَفْيَعُل َتَفْيُعاًل » َمح َ«تََشْيَطَن يَتََشْيَطُن تََشْيُطًنا»َ:، .َ الح َوحعح ن 
ح
َأ ت ه  مح

َمخح َ ح ََعح يه  اض  َمح ونح .َيحك  العحني   َوح اء  َالفح ح َبحني  َوحايلحاء  ل   و 
ح
َأ َيف  َاتل اء  ة  يحادح َب ز  ر ف  ح 

ح
َأ ة  سح

مَ  ز 
ب نحاؤ ه َل ال  ي دَ ََنْوُ َ؛وح َزح نح ي طح حشح َ.21ََََََ:َت

َ:الَباُب الرَّاِبُع

و ز ون هَ «َتَفْعَوَل َيَتَفْعَوُل َتَفْعُواًل » َمح َ«تََرْهَوَك يَََتَْهَوُك تََرْهُوكً »َ:، .َ الح َوحعح ن 
ح
َأ ت ه  مح

َ ل   و 
ح
َأ َيف  َاتل اء  ة  يحادح َب ز  ر ف  ح 

ح
َأ ة  َمخح سح ح ََعح يه  اض  َمح ونح اليحك  َوح َالعحني   ح َبحني  او  َو الوح ،َال  م 

مَ  ز 
ب نحاؤ ه َل ال  .ََنْوُ َ؛وح ي د  َزح وحكح َ:َتحرحه 

                                                            

،َوهوَلفافةَالرَِّ«َجْوَرْبُت زيًدا َفَتَجْوَرَب »تقول:ََ؛«ْوَعَل فَ »ويأيتَملطاوعةََ-20  .ل َجَ ،َوالكهماَمشتقَمنَاجلحو رحب 

21-ََ َالفعل َتََشْيَطنَ »أصل نَح»َهو« طح ََ؛«شح ه ،َ«َبُعَد َوَتَمر دَ »بمعىن ُرد  َوتحمح حقِّ َال  ن  َعح ه  َل  ع د  انًا ي طح َشح ان  ي طح َالش  ح ِّمِّ َوس  ،
،َ«َفْعلَنَ »،َحينئذَيكونَوزنحهَ«َشَيَط »اثلالِثَمنهَوامللحقَباثلالِثَزائدةَ«ََشْيَطنَ »يفََأنَالونيرىَبعضهمَو

 .«َتْفْعلَنَ »والصوابَالول؛َلنهَالَيوجدَعندهمَبناءَ
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َساِس يف عِ 

َ
يِف ْْصِ تل  ا مِ لْ َمنْتُ ابلَِناءِ واأل

َ:الَباُب اخَلاِمُس

و ز ون هَ «َتَفْعَل َيَتَفْعَل َتَفْعلًِيا» َمح ،:َ« َ َ«َسلََْق يَتََسلََْق تََسلِْقًيات .َ الح َوحعح ن 
ح
َأ ت ه  مح

َ َيف  َوحايلحاء  ل   و 
ح
َأ َيف  ة َاتل اء  يحادح َب ز  ر ف  ح 

ح
َأ ة  َمخح سح ح ََعح يه  اض  َمح ونح ؛يحك  م  ز 

َل ال  ب نحاؤ ه  ر ه .َوح َآخ 
ي دَ ََنْوُ  َزح ل َقح حسح يْ َ؛:َت

َ
اه ََأ فح َقح ح َ.22َ:َنحامحََعح

ي ََ:اِْعلَمْ  ق  َحح ن 
ح
َتحكَ أ ا َإ ن مح ات  قح ل حح َالم  ه  ذ  َهح َيف  لحاق  َال  ةح ةَ قح يحادح َب زح ؛ََون  َاتل اء  ري  

غح
ثحاًل: ََمح ة  اوحعح طح َالم  ع ىنح َل مح لحت  اَدحخح َإ ن مح ،َوحاتل اء  َالحاء  ار  رح َب تحك  وح اَه  َإ ن مح حل بحبح ََتح َيف  حاق  ل  ال 

َ
ح
؛َل  جح رح ح  َتحدح َيف  نحت  اَاكح مح لحَكح َال  َن  َيف  ون  َالَيحك  َوحسَ اقح َيف  َب ل  ة  حمح َالَكح ل  و 

ح
اَأ ر هح آخ  اَوح هح ط 

َب هَ  حح اََصح  َمح ح 23ََََََََعح ص  فح َالم  ح  َرشح  .يف  َل 

                                                            

َالزهرُيََ-22 رح َعليه،َوإنماَذحكح َواحدَلمَأجدهَبمعىنَنامَفيماَوقفت  َ:-كماَحاكهَيفَاتلاج-َوغري 
،َ«َلََقُه َسلًْقاسَ »أنَأصلهَمنَاثلالِثَ ن ب ه  لقاهََعَجح

ح
َفأ نحه  عح ل قاًءَيزيدونَفيهَايلاء،َوربما قالواأي:َطح َس  ي ت ه  ل قح :َسح

َ ل َقح َل سح طاوع  َل َ:َسَحتقولَ؛واملشهورَيفَهذاَالناءَأنهَم  َََزيدَ َقح ل َقح ه َفحتحسح َ.ب نحاءح
ََقاَل اْبُن ُشَمْيل   :"َ ه، َبناءح ن  َفالح ل َقح يسح

َ
تحَأ س  َم  لحه َجعح اك َ: علهَسح لمَُيح َوح يا ََ".ل ق  ف ع  َرح َوهو ، ق 

ل  نَالس  َم  تحقٌّ ش  َم  ل َقح وحسح
َ، ه  لحقح َبشدة،َوحسح .أيالصوت  ه  عح فح  :َدح

َعَ :َابنَيحَأيَ-23 َ(:4/432َقالَيفَرشحهََعَاملفصلَ)َفقد؛َيشح
َتََرْهَوكَ "،َو"تََشْيَطنَ "،َو"ََتَْوَرَب "،َو"ََتَلَْبَب فأماَقولَيفَ""َ مَأنَاتلاءََ"َأنهاَملحقات  ؛َلنهَي وحهِّ َفيهَتسامحح بـَ"تدحرج"،َفالكم 

"َ َيف َاللاق َحقيقةح َلن َكذلك؛ َالمر َوليس َلإللاق، َفيها َبـََتلببمزيدة  َ"جلبب" ت  حقح َأل  َالاء َبتكرير َيه َإنما "
َدخلتَملعىنَاملطاوعة،َكماَاكنتَكذلكَيفَ" رج"،َواتلاء  لَتدحرج"دحح  الَكمة،َإنماَيكونَ"َلنَاللاقَالَيكونَمنَأو 

ًرا،َوكذلكَ" َبالواوَوايلاء،َالَباتلاءََعَماَذكرناتََرْهَوكَ "،َو"تََشيَطنَ "،َو"ََتَْوَرَب حشًوا،َأوَآخ   "."،َاللاق 
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َساِس يف عِ 

َ
يِف ْْصِ تل  ا مِ لْ َمنْتُ ابلَِناءِ واأل

َ:َواْثَناِن لُِملَْحِق اَحَرْنَمَ 

َ:الَباُب اأَلوَُّل
و ز ون هَ «اِْفَعْنلََل َيْفَعْنلُِل اْفِعْناَلاًل » َمح .َ«ُس اْقِعنَْساًسااِْقَعنَْسَس َيْقَعنْسِ »َ:،
َ الح َوحعح ح َبحني  َو اُلون  ل   و 

ح
َأ َيف  ة  زح م  َالهح ة  يحادح َب ز  ر ف  ح 

ح
َأ ت ة  َس  ح ََعح يه  اض  َمح ونح َيحك  ن 

ح
َأ ت ه  مح

َ َو الالعحني   َمَ ال  َالح ن س  َج  ن  َم  رح َآخح ر ف  ر ه ََوححح َآخ  َيف  ل ه  َف ع  بحَم  َل م  ب نحاؤ ه  َال.َوح ة  َالحغح ؛َال  م  ن ُه ز 
َ
أِل

َُيَقالُ  عحسح ََ:َقح ل  َالر ج  ََ؛24َََ . لحة  َاجل م  َيف  ر ه  د  َصح جح رح ََويَُقالُ إ ذحاَخح ل  َالر ج  سح ن سح َاق عح إ ذحاََ؛:
ًة. بحالحغح ه َم  ر  ه  َظح لح ر ه َوحدحخح د  َصح جح رح َخح

َ:الَباُب الثَّاني
َءً ِعْناَل اِْفَعْنَل َيْفَعْنِِل افْ » َ25َ و ز ون هَ «َ َمح َ« اْسلِْنَقاءً اِْسلَْنََق يَْسلَْنِِق »َ:، .َ الح َوحعح ت ه  مح

َوَح ل   و 
ح
َأ َيف  ة  زح م  َالهح ة  يحادح َب ز  ر ف  ح 

ح
َأ ت ة  َس  ح ََعح يه  اض  َمح ونح َيحك  ن 

ح
الأ َوح َالعحني   ح َبحني  َاُلون  َال  م 

ََوحايلحاءَ  ب نحاؤ ه َل ال  ر ه .َوح َآخ  مَ يف  .َ:ََنْوُ َ؛ز  ي د  َزح لحن َقح َاس 

َ

                                                            

 »وذللكَيأيتَالوصفَمنهَقياساََعَ«ََقِعَس »فيقال:َ«ََل عِ فَ »إنماَهوَمنَبابََ-24
َ
 «.س  عِ قَ ، وَ َس عَ قْ أ

25-ََ َيفَاملصدر ََ«ْناَلء  اَفعِ »اهلمزة َمتطرفة َلوقوعها ََعقبمنقلبةَعنَياء َفأصله َومثلهَ«اِْسلِْنَقايٌ »ألفَزائدة، ،
 «.ْفتِْعاَلءٌ ا»املصدرَ
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َساِس يف عِ 

َ
يِف ْْصِ تل  ا مِ لْ َمنْتُ ابلَِناءِ واأل

26ََيُة َأْقَساُم الِفْعِل الثََّماِن

ََ:ُثم  اْعلَمْ َََََ َيف  ح َص  ن حح َالم  ع لح َالف  ن 
ح
ََأ َث الح ا َإ م  ب وحاب 

ح
َال ه  ذ  ال مَ هح َسح حر د  َُم  ٌّ :َََنْوُ ؛َِث 

. مح ر  َكح
َ اَث الح إ م  َسَحوح ري   حر د َغح َُم  ٌّ ؛ِث  دَح»:َََنْوُ َال ـم  َ.«وحعح

ال مَ  َسح حر د  َُم  ٌّ بحايع  اَر  إ م  جَح»:َََنْوُ َ؛وح رح َ.«دحح 
الَ وَح َسح ري   حر د َغح َُم  ٌّ بحايع  اَر  َوحسَ »:َََنْوُ َ؛مَ ـإ م  لح ل زح زح َوح َ.«وحسح

َ اَث الح إ م  ال مَ وح َسح يه  َف  يد  ز  َمح ٌّ مَح»:َََنْوُ َ؛ِث  ك رح
ح
َ.«أ

َ اَث الح إ م  ال مَ وح َسح ري   َغح يه  َف  يد  ز  َمح ٌّ دَح»:َََنْوُ ؛َِث  و عح
ح
َ.«أ

اَرَ  إ م  ال مَ وح َسح يه  َف  يد  ز  َمح ٌّ جَح»:َوُ ََنْ َ؛بحايع  رح ح  َ.«تحدح
الَ  َسح ري   َغح يه  َف  يد  ز  َمح ٌّ بحايع  اَر  إ م  َ»:َََنْوُ َ؛مَ ـوح وحسح َ.«تحوحس 

ْقَساُم اثل َمانَِيةُ 
َ
ْقَساِم: األ

َ
َ.َويَُقاُل لَِهِذهِ األ

                                                            

لنَالفعلَإماَأنَيكونَساملاَأوَغريَسالم،َثمَلكَمنهماَثالِثَوربايع،َُمرداَاكنَأوَمزيدا،َفتصريَالقسمةََ-26
َأنواع:َ سالم، وثالِث مزيد فيه سالم، وثالِث مزيد فيه غري سالم،  ثالِث ُمرد سالم، وثالِث ُمرد غري»ثمانيةح

 «.ورباِع ُمرد سالم، ورباِع ُمرد غري سالم، ورباِع مزيد فيه سالم، ورباِع مزيد فيه غري سالم
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َساِس يف عِ 

َ
يِف ْْصِ تل  ا مِ لْ َمنْتُ ابلَِناءِ واأل

27ََأْقَساُم الِفْعِل الَسْبَعُة 
َف ع ل ََ:َواْعلَمْ  َلك   ن 

ح
َ:أ

ا َصِحْيحٌ  َإِم  َيف  يَلحي سح َاذل   وح َ،َوحه  الح ،َوح ي ن ه  عح ،َوح َفحائ ه  ابحلحة  قح ََم  و ف  ر  َح  ن  َم  ر ف  َحح ه  م 
ل ةَ  :ََ،الع  ح لُِف، َوالَهْمَزةُ، َواتل ْضَعيُف »وحيه 

َ
ََ«.رَ ـنََص »:َََنْوُ َ؛«الَواُو، َوايَلاُء، َواأل

ا ُمْعَتٌل  28ََََوإِم  َفحائ هَ َ:َ ابحلحة  قح َم  َيف  ون  يَيحك  َاذل   وح رَ وحه  َح  ن  َم  ر ف  ؛َحح ل ة  َالع  َوف 
َ.«َوَعَد، َويََسـرَ »:َََنْوُ 

ْجَوُف 
َ
ا أ ل ةَ َ:َوإِم  َالع  وف  ر  َح  ن  َم  ر ف  َحح ي ن ه  َعح ابحلحة  قح َم  َيف  ون  يَيحك  َاذل   وح :َََنْوُ َ؛وحه 

َ.«َقاَل، َوََكَل »
ا نَاقٌِص  َ َ:َوإِم  َاذل  وح َوحه  َالح ابحلحة  قح َم  َيف  ون  َيَيحك  ر وف  َح  ن  َم  ر ف  َحح ه  ؛َالم  ل ة  :َََنْوُ ع 

َ.«َغَزا، َوَرَم »
ا لَِفيٌف  ل ةَ َ:َوإِم  َالع  و ف  ر  َح  ن  َم  فحان  ر  َحح َف يه  ون  َيحك  ي َاذل   وح ََ،وحه  ح ََعح وح وحه 

: ني   مح َق س 
لُ  و 

َ
ونَ األ ر  ق  َالمح يف  ونَ َ؛:َالل ف  يَيحك  َاذل   وح َوحه  الح َوح ي ن ه  َعح ابحلحة  قح َم  َحَحَيف  ه  َم  ن  َم  فحان  ر 
َ وف  ر  ؛ح  ل ة  :َََالع  َ.«َطَوى»حن  و 

وق ََواثل ايِن  ر  ف  َالمح يف  وَ؛:َالل ف  يَيحك  َاذل   وح َوحه  الح َوح َفحائ ه  ابحلحة  قح َم  َيف  َحَحن  ه  َم  ن  َم  فحان  ر 
؛ ل ة  َالع  وف  ر  :ََح  َ.«َوَق »حنح و 

                                                            

 «.ثال، واألجوف، وانلاقص، واللفيف بنوعيه، واملهموز، واملضاعفالمِ و الصحيح،»ويه:ََ-27

 وهو الِمَثاُل. -28
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َساِس يف عِ 

َ
يِف ْْصِ تل  ا مِ لْ َمنْتُ ابلَِناءِ واأل

ا ُمَضاَعٌف  َوحهَ َ:َوإِم  الح َوح ين ه  َعح ون  يَيحك  َاذل   دَ وح َوحاح  ن س  َج  ن  َم  ه  َََنْوُ َ؛م  ،َ«َمد  »:
. َاثل ان يحة  ال  َادل  َيف  محت  د غ 

 
َأ َث م  وَلح

 
َال ال  َادل  ة  كح رح َحح فحت  ذ  دحَح  دح َمح ل ه  ص 

ح
َأ

َ َ:َواإِلْداَغمُ  ني  ان سح تحجح َالم  د  حح
ح
َأ ال  .29َََََإ د خح ر  َاآلخح َيف 

نَْواع  
َ
َ:ََوُهَو ىلَعَ ثاَلَثَِة أ

لُ َََََ و 
َ
َانل ْوُع األ ب  َوحاج  َوحهَ َ؛: و 

ح
َأ ني   كح رِّ تححح َم  ان  ان سح تحجح َالم  فحان  َالحر  ونح َيحك  ن 

ح
َأ وح

اك نًاَوَح َسح ل  و 
ح
َال َالحر ف  ونح اًك؛يحك  رِّ تححح َم  َاثل اين  ا»:َََنْوُ َالحر ف  َ.ََ«َمد  َيُمد  مدًّ

؛اثل اين انل وعُ وَََََ ائ ز  َجح تحجَحَ: َالم  نح َم  ل  و 
ح
َال َالحر ف  ونح َيحك  ن 

ح
َأ وح َوحه  ني   ان سح

َوحاثل َ اًك، رِّ تححح ؛م  ر ض  َعح ون  ك  َب س  اك نًا َسح َََنْوُ َاين  ََ،«لَْم َيُمد  »: لحت  ن ق  َفح د  د  م  َيح حم  َل ل ه  ص 
ح
أ

كَح رِّ َح  َث م  يم  َالم  َإ ىلح
وَلح

 
َال ال  َادل  ة  كح رح َإ مَ حح َاثل ان يحة  ال  َادل  و َت 

ح
َأ مِّ َب الض  و 

ح
َأ ت ح  َب الفح ا

َل كَح رس   َب الكح ارح َفحصح ا، َف يهح وَلح
 
َال ال  َادل  محت  د غ 

 
َأ َث م  ر ًضا، َعح ا ون هح ك  َس  دَ »ون  م  َيح حم  َ«ل

َ ُيح وز  ،َوح م  دَ »ب ال د اغح د  م  َيح حم  .َ«ل كِّ َب الفح
؛اثل الُِث  انل وعُ وَََََ تحن ع  م  َم  اًك،ََ: رِّ تححح َم  ني   ان سح تحجح َالم  نح َم  ل  و 

ح
َال ونح َيحك  ن 

ح
َأ وح وحه 

َوحاثل َ ؛اين  ٍّ يل  ص 
ح
َأ ون  ك  اك نًاَب س  َ.«َمَدْدُت إىَِل َمَدْدنَ »:َََنْوُ ََسح

                                                            

َحُد الِمْثلنَيِ »لوَقال:ََ-29
َ
َليسَبعريبَصحيح،َوقدَأنكرهَالصميعَلنهَأصحلاكنَ«َإِْدَخاُل أ ان س  َاتل جح ؛َلنَلفظح

لـ  وح َ.دَ م 
َ َاملتجانسنيَواملتماثلنيَوهذا َاتلجويدَيفرقونَبنيَإداغم َيشملهَالَاملعىنَوعلماء َهذا ر ض  َيتحعح َلم َلنه الد؛

َنوعَواحدًَعلماءَاتلَصيفَيذكرونَيفَاللنََ؛للصفات اعحف  َفعلَالم ضح َمنَالداغم؛ َمنَذللكَا لمَحيرتزوا
َفإذا ََِّغريه، َمنَذلكَلك  َحِد انل ِظْيـَرْيِن أو الِمْثلنَْيِ أو الُمَتَقارَِبنْيِ يِف »َقلناَيفَحده:َهَ أردناَاالحرتازح

َ
هو إِْدَخاُل أ

 «.للتخفيفِمْن َغرْيِ َفْصل  بَيَْنُهَما اآلَخِر 
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َساِس يف عِ 

َ
يِف ْْصِ تل  ا مِ لْ َمنْتُ ابلَِناءِ واأل

ا َمْهُموزٌ  َحَ َ:َوإِم  د  حح
ح
َأ ون  َيحك  ي َاذل   وح ًة؛وحه  زح م  َهح ل ي ة  ص 

ح
َال وف ه  َََنْوُ َر  َخَذ، »:

َ
أ

 
َ
َل، َوَقرَأ

َ
هَ ،َ«َوَسأ َمح ىم  َي سح َفحائ ه  ابحلحة  قح َم  ة َيف  زح م  َالهح نحت  َاكح إ ن 

اءَ فح َالفح و زح َ.م 
. َالعحني   و زح م  ه  َمح ىم  َي سح ي ن ه  َعح ابحلحة  قح َم  َيف  نحت  َاكح إ ن  َوح

َوَحَ َالح ابحلحة  قح َم  َيف  نحت  َاكح َالإ ن  و زح م  ه  َمح ىم  َي سح ه  َم  .ال  َم 
ْقَسامِ 

َ
ةَ َويَُقاُل ِِلِذهِ األ ب عح َالسح ام  ق سح

ح
َ:جَيَْمُعَها َهَذا ابَلْيُت ،َ:َال

ثحا َم  ت  س  يحح ح  َصح ف  اعح ضح َوم  ت  حس  َ***ََل وحف  ج 
ح
َوأ وز  م  ه  َومح َونحاق ص  ي ف  لحف 
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ـِْن ابلَِناءِ  ِح َمت اإِلْنَباُء بََِشْ

 
 
 
 

 اإِلْنَباُء

 ِءَناِبلِبَشْرِح َمْتِن ا

 فِي عِلْمِ التَّصْرِيفِ
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ـِْن ابلَِناءِ  ِح َمت اإِلْنَباُء بََِشْ

 ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيِم
 .اًباَثَلاُثوَن َبٌة َوْمَسِف َخِاْعَلْم َأنَّ َأْبَواَب التَّْصِري

لحَاملؤلفَبدأَ مح َبالبحس  َلعدةَأمور:ة 
َ.جلَوعالَاهللَبكتابَأسوةَ:أوال
َرسائلهَملسو هيلع هللا ىلصَاليبَاكنَحيثَ؛الفعليةَملسو هيلع هللا ىلصَاليبَبسنةَأسوةَ:ثانيا َيفتتح
ق لحَحديثََمنَ(1/12)َكماَعندَالخاريَبالبسملة رح َ.املشهورَه 
َ.الستعانةلَعَالقولَبأنَالاءَ-تعاىلسبحانهَو-لالستعانةَباهللَ:ثاثلا

َ:َبسمَاهللَوالَمْعىَن  ك ت ب 
ح
بًاَ،َالرْحنَالرحيمَأ نحاس  ًراَم  خِّ

ح
تحأ َف ع اًلَم  ل قح تحعح فقدرناَالم 

. ام  قح َللمح
َ.«َباًبا َوَثالُثوَن ْمَسٌةِف َخِريِاْعَلْم َأنَّ َأْبَواَب التَّْص» :قوله

مخسةَوثالثونَباباَيفَهذاََأبوابَاتلَصيفَعدد"اعلمَأيهاَالقارئَأنَ:َأي
َ َ"املختَصاملت َفيه َوإال َعدَ، َيف َاملؤلف َطريقة َسلكنا َولو َذلك، ََع تزيد

َولنَاملتَخمتَصَفالَيليقَأنَأبسطَالقولَفيه،َوابَلزادتََعَألفَباب!الب
َأكث َإىل َالفعال َمن َواملزيد َاملجرد َأمثلة َتصل َفقد ََوإال َمن َمثالمئة ومنَ!

َإىلَ َومئيتَمثالَالسماء َأمثلة َهناكَأبوا30ََََ!!لفبعدَالأكثَمنَعّشة بَثم
َأخرَغريَاملجردَواملزيد،َفليسَالحثَمقتَصاَعليهما.

                                                            

 .(1/29(َوارتشافَالرضبَليبَحيانَ)5َ/2للسيويطَ)َانظرَاملزهرَ-30
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ـِْن ابلَِناءِ  ِح َمت اإِلْنَباُء بََِشْ

 «.ِدَجرَّمُلاِستٌَّة ِمْنَها ِللثَُّلاِثيِّ »وقوله: 
َأي َأبواب: َواثلالثنيَستة َاخلمسة ََمن َاملضارع َاملايضللفعل اثلالِثََمع

َ.،َفالستةَباعتبارَاملضارعَمعَاملايضجردامل
َف َاتلَصيف َسبق-علم َالسمَ-بيانهَكما َيف َالمَ يبحث والفعالََةَ نحَكَِّمَحتحَاء

َ حَاملتَصفة،َث م  نَالفعلَواالسمَيكونَُم  َم  َ.فيهَيًدازَ اَومَحدًَرَ لكٌّ

 َبهَ:من األسماء واملزيد فاملجرد ن  تـح ع  َيح َاملتَاَمالم َهذا َيف نِّف  لم صح
لنَالصلَيفَالسماءَاجلمود،َوالصلَوَ؛لعدمَحاجةَاملبتدئَإيلهماَاملختَص؛

َولنَأكثَاتلَصيفَيكونَيفَالفعالَالَالسماء،َوَقاق،يفَالفعالَاالشت ن  مح
َالفعالَ َتَصيفح مح ح كح

ح
المية قال ابن مالك يف حازَكثرياَمنَأبوابَاللغة؛َفقدَأ

َ:األفعال
َ َوالُسب الح ب وحابح

ح
َال ة  َاللُغح نح َم  َ***َحيح ز  فحه  َتحَصح  م  َحي  ك  ن  َمح ع ل  َفحالف  بحع د  وح
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ـِْن ابلَِناءِ  ِح َمت اإِلْنَباُء بََِشْ

 ُدرَّـَجـُمـال يُّالِثالثُّ ُلْعأوال: الِف

 :ُلوَّالَباُب اأَل :ِدرَِّستٌَّة ِمْنَها ِللثَُّلاِثيِّ امُلَج
ْعِلِه َمْفُتوًحا ِفي  َأْن َيُكوَن َعْيُن ِفُهَوَعَلاَمُت ،«ُصُرْن َيَنَصَر»، َمْوُزوُنُه: «َفَعَل َيْفُعُل»

 ِمَثاُل امُلَتَعدِّي . َلاِزًما َغاِلًبا، َوَقْد َيُكوُنْعِدَيِةتَّلِل َوِبَناُؤُه امَلاِضي َوَمْضُموًما ِفي امُلَضاِرِع،
  َزْيٌد.ْحُو: َخَرَجِن اِزِمللَّ اٌد عْمًرا. َوِمَثاُلَنْحُو: َنَصَر َزْي

َإذاَ«الَمْنـُزوعُ »بمعىنَ اسمَمفعوليف اللغة:  الُمَجر دُ  َالَشءح ر د ت  َجح َتقول: ؛
َ حَومنه،َشيئاَأوَأشياءَعنهَنحزحع تح  إذاَنزعها.َهَ اب َيحَثَ َنَ مَ فالنََدَحرَ :ََتح

وَح :وف االصطالح َالز  نح َم  ة  ل ُوَالَكح مح   .ائ دَ خ 
حر دحَعنَحرفَزائد؛َاذليََهوَالفعلَاملايضَ:من األفعال فاملجرد :َتكونَأيَتح

حسقطَمنه َوالَي َفيها، َالَزيادة َأصلية َحرفَيفَمجيعَاتلصاريفَإالَحروفه ا
َ.لعلة

َبا ْت بَ رَضَ »:َحنوَفخرجَ؛املذكرَردَالغائببّشطَأنَيكونَللمف ُبوا َورَضَ َ«.َورَضَ
َفيهََوالِفْعُل الَمِزيدُ  يدح َز  حر د  َُم  َف ع ل  ُ َزيادةَتسقطَيفَبعضَاتلصاريف.31ََ:َلك 

َ : َقلتح َإن وٌب، ورَض اٌب، »مثال َب، َويَْْضُِب، وارْضِْب، َوَضارٌِب، َوَمْْضُ رَضَ
بَ  ٌب، َورَضَ ٌب، وَضارَِباِن، وَضارُِبوَن، وَمَْضٌِب، وَمْْضَ َبٌة، وِمْْضَ ٌة، ورُض اٌب، وِمْْضَ

رْضٌُب 
َ
رْضَاٌب، وَأ

َ
َب، َوتََضاَرَب، وأ َب، َوتََْض  َب، َوَضاَرَب، وانَْْضَ رْضََب، َورَض 

َ
، َوأ

وهوََمنَالحرفَفهوَأصيل؛َوغريهاَفماَبيقَيفَهذهَاتلصاريفَ«. إلخ..َب ْْضَ تَ واسْ 
َاء،َوماَسواهاَيكونَمزيدا.الضاد،َوالراء،َوال

                                                            

َالَ-31 حستعملَالعرب  َمزيداَدونَأنَتستعملهَُمردا؛هذاَمنَبابَاتلغليب،َوإالَفقدَت ،َوي عرفَالرفَ«مَ ل  كَ تَ »اكلفعلََفعلح
 ،َومعرفةَاالشتقاق.:َعدمَسقوطهَيفَبعضَاتلصاريفمنها،َهناالزائدَبواحدَمنَعّشةَأمور،َالَتأتيكَ
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 قسمان:كل من الفعل اجملرد واملزيد و
َ«.   32   رباِعوثالِث، »:َفالُْمَجر ُد من األفعال

ََ؛له ثالثة أبوابفاثلالِث أما  َمنَ«َفَعَل، َوَفِعَل، َوَفُعَل »يه: َاملضارع َويأيت ،
َعَل َيْفُعُل، فَ »:َيهوَ؛«َفَعَل »ثالثةَمنهاَلابََ،ثلالثةََعَستةَأبوابهذهَالبوابَا

َلابَ«ُل َوَفَعَل َيْفِعُل، َوَفَعَل َيْفعَ  َمنها َواثنان َهماوَ؛«َفِعَل »، َفِعَل َيْفَعُل، َوَفِعَل »:
َ:تتلخص يف اجلدول اتلايل،َ«َفُعَل َيْفُعُل »هو:َوَ؛«َفُعَل »وواحدَلابََ،«َيْفِعُل 

 مثال عليهما املضارع منه دراملاضي الثالثي اجمل

 نََصـَر َيْنُصـرُ  ُعُل َيفْ  َفَعَل 

 ُب رِ ـْض يَ  َب رَ ـضَ  َيْفِعُل  َفَعَل 

 حُ ـتَ فْ يَ  حَ ـتَ فَ  َيْفَعُل  َفَعَل 

 َعلِـَم َيْعلَـمُ  َيْفَعُل  َفِعَل 

 َحِسَب يَـْحَسُب  َيْفِعُل  َفِعَل 

 َحُسَن يَـْحُسـنُ  َيْفُعُل  َفُعَل 

                                                            

َعَ :َملاذاَالَي وجدَف َفإن قلَت َ-32 ََعَمخسةَأحرفَأصول؟َل 
َ،َواللغةَسماعية،َفليسللنحاةَتعليالت،َولكهاَمردودَعليها،َوالصحيحَأنَالعربَلمَتنطقَبه:َقلُت 

َحيثَي فهمَمنَلِكمهَف ع ل ََعندنا َللخليلَرْحهَاهلل؛ َخالفا اذليَنقلهَعنهَالليثَيفََمخايسَُمرد،
نَ "َ(1/49)مقمةَالعنيَ

ح
، واْسَحنَفَر، واْسَبَكر  »َحنو:َأ َعَمزيدَبهمزةَالوصل،َوأصلهََ«اْسَحنَكَك، واْقَشعر 
، وَجْحَمرِش  »حنو:ََأماَالسماءَفمنهاَماَهوََعَمخسةَأحرف؛،َ"مخسةَأحرفَأصول  .«َسَفرَْجل 
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منَحيثََأبدااملايضَمفتوحةَأبدا،َويفَاملضارعَساكنةََلكَأبوابَفالفاءَيف
َيكونَواخلالفََالصل، َالبنيَالبوابَإنما َأما َالعني، َفالَيفَحركة َالَكمة م

َ.؛َبلَي بحثَفيهاَمنَحيثَالعرابَوالناءمبحثَللَصفينيَفيهاَأصالة
َ.«يَُدْحِرجُ  جَ رَ حْ دَ »كـَ«ََفْعلََل ُيَفْعلُِل »هوَو؛َله باب واحدف دُ ر  جَ الرباِع المُ أما و

َولكَ«مزيد ىلع اثلالِث، ومزيد ىلع الرباِع»: قسمان واملزيد من األفعال ،
َمنهماَينتيهَبالزيادةَعليهَإىلَستةَأحرف.

َ:أقسامفمزيد اثلالِث ينقسم إىل ثالثة 
َواحد؛َوهوَثالثةَأبواب:َاألول َفيهَحرف  يدح ْفَعَل و، َل ع  فَ »:َماَز 

َ
َ«َل اعَ فَ و، أ

ا:َاثل ايِن و يدَحَمح فحانَ َف يهَ َز  ر  وَحَ؛حح ةَ مخح ََوحه  ََسح ب وحاب 
ح
، واْفَتَعَل، وااِْنَفَعَل، »َ:أ َل، وْفَعل  َتَفع 

َ.«َتَفاَعَل و
َاثل الُِث و ا: يدَحَمح يهَ َز  ََف  ََثحةَ ثحالح ر ف  ح 

ح
وَحَ؛33ََََأ ةَ َوحه  بحعح ر 

ح
ََأ ب وحاب 

ح
َأ اْسَتْفَعَل، »:

َل، واْفَعْوَعَل، وا َ.«ْفَعال  واْفَعو 
َ:ومزيد الرباِع ينقسم إىل قسمني

ااألول ؛ََ:َمح د  َوحاح  ر ف  َحح َف يه  يدح دَ ز  َوحاح  َبحاب  وح َ«َتَفْعلََل »:َوحه 
فحانَ واثل ايِن  ر  َحح َف يه  يدح اَز  :َ؛:َمح َبحابحان  وح َ«.اْفَعْنلََل، واْفَعلَل  »َوحه 

َ.أقسامللمجردَفتصريَسبعةََقسمنيالفعلَاملزيدَمخسًةَمعََأقسامفتكونَ
َالربايع َمن َفلكٌّ َباللاق، َي سىم َما َهناك َملَثم َل َواملزيد حقاتَاملجرد

َستأيتَيفَبابهاَإنَشاءَاهلل.
                                                            

يدَحَماَوهوَرابعَقسمَعليهَي زادَالَملاذا: قلَت  فإن -33َ َأحرف؟َسبعةَلزيادةباَفيكونَأحرف،َأربعةَ َفيهَز 
ََعندناَفليسَثلقله، أحرفَستةََعَالعربَلسانَيفَيحزيدَالَالفعلَلنَيصح؛َال:َقلُت  أحرف،ََسبعةََعَف ع ل 

 «.اْسَتْغَفرَ »مصدرَ«َار  فَ غْ تِ سْ اِ »لكنهَموجودَيفَمزيدَالسماء؛َحنو:َ
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 «.الباب األول»: قوله
:َ"َوهوَمنَالابَالول"،َفإنماَيريدَبهَهذاَالابَإذا قال أحد من الْصفيني

،َوقدَالرتتيبََعَماَسيأيتَمنَالبواب،َغريَأنَبعضهمَيقدمَويؤخراغلا،َوكذاَ
َ:فقاليفَالفوائدَالسمية،ََ-حفظهَاهللَ-مجعهاَشيخناَممدَيلعَآدمَالثيويبَ

ــ ــ َل ْعــوا الفِ ُط بَ َضــ دْ َق ِ  ِِث  اَل اثل    اذَ إ
  

ـــــكن مُ  *** ِ دً ر  ـَج ــــسِ ا ب ــــ ة  ـت   اذَ ُخ
 َفـــ   

َ
  لُ و  أ

َ
 ارَ ـَصـــنَ  اُب بـَــ اِب وَ بـْــاأل

  
ــوَ  *** ــتَ  ْت بَ رَ ـَض ــانِ ثَ  ُب رِ ـْض ــًي  ىرَ ا َج

ِ  حُ ـَتـــفْ تَ  ْت ـَحـــتَ فَ وَ     ـــث  دْ رَ ا وَ ـاثِلً
  

ِ رَ  مُ ـلَـــعْ تَ  ْت ـَمـــلِ عَ وَ  ***  د ْ ـَعـــا يُ ًعـــاب
َ  ْت فَ رَشُ وَ      ُس امِ َخـ اٌب بَـ ُف رُ ـْشـت

  
 ُس ادِ سَ  اٌب ـبَ  ُب ـسِ ـحْ ـتَ  ْت ـبَ سِ حَ وَ  ***

َواكنَالشيخَقدَنظمهاَيفَالطبعةَالوَلَبطريقةَأخرىَغريَاليتَذكرت ها.   
ُل، وَخَرَج َقَتَل َيْقتُ »مثله:ََ.«ُرَنَصَر َيْنُص»َمثالَ:يأَ«َفَعَل َيْفُعُل، َمْوُزوُنُه»وقوله: 

َ.«نََدَب َيْنُدُب ََيُْرُج، و
َ«.َضاِرِعي َوَمْضُموًما ِفي امُلمَلاِضاُتوًحا ِفي ِه َمْفْعِلِفُن َمُتُه َأْن َيُكوَن َعْيَوَعَلا»قوله: و

َيفَالمثلةَالسيعين َلََإالَإنَابقة،:ََعَالصلَكما اكنَالفعلَمعتالَفهذا
َأحاكمه َيف، َكما َحصلَيفَ«لُ َل َيُقوْ َقاْ »َحنو: ََقاَل »، َويفَ« «َلُ َيُقوْ »إعاللَبالقلب،

َفالعنيَيفَلكيهماَإعاللَبالقل وقدَاكنتَيفَالصلَمتحركةَبالفتح؛ََ«ساكنة»،
لبتَف،َحتركتَالواوَوانفتحَماَقبلهاَ«َقَوَل »أصلهَ«ََقاَل »لنَ ،َ«َقاَل »،َفأصبحَألفاق 

اليتَيهَ-فن قلتَحركةَالواوَ«ََفَعَل َيْفُعُل »نهَمنَبابَ؛َل«لُ وُ قْ يَ »أصلهََ«َيُقْولُ »وَ
 «.لُ وْ قُ يَ »،َفصارَإىلَالقافَ-الضمة
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رَ َدق .«اًبَوِبَناُؤُه ِللتَّْعِدَيِة َغاِل» :وقوله َع  َ.ذلكَباتلتبعَواالستقراءَفح
يفََكثريَ«ُل عُ فْ يَ  َل عَ فَ »منَبابََزمالَعَقلة،َفالَ:يأ  .«َوَقْد َيُكوُن َلاِزًما»وقوله: 

َمنَنفسَالاب.َ،َلكنهَقليلَمقارنةَمعَاملتعدينفسه
ٺ   ٺ   ﴿قالَاهللَتعاىل:َو «.ْمًراعٌد ْيَزَر َصَنْحُو: َن ِمَثاُل امُلَتَعدِّي»وقوله: 

َ.[5]الروم:َ﴾ەئ   ەئ   وئ﴿َ،َوقالَتعاىل:[123]آلَعمران:َ﴾ٺ   ٿ   ٿ   ٿٿ
ُم: ُهَو َما َلْم الِزَوالامَلْفُعوِل ِبِه،  َفاِعِل ِإىللا ْعَلُز فََِوَتَجاَوامُلَتَعدِّي: ُهَو َما َي»: وقوله

 .«ي َنْفِسِهْل َوَقَع ِفَب ِبِه وِلْفُعْعَل الَفاِعِل ِإَلى امَلَيَتَجاَوْز فَِ

يحَأنَ: يعين دِّ تحعح او زَحَالفعلَالم  تحجح اق عَحَأوَالم  َمفعوالَماَ أوَالوح بح نحصح َفاعالَوح عح فح رح
َح «ًرازيٌد عم َنَصَر :حنو»َبه؛ ؛َلكونهَنصبَمفعوالَبهَفالفعلَنحَصح ،َ«عمًرا»وهوََمتعد 

 َ َال َص  عح قح ََفحوح َ.هناَأدقَلَشءَالَيأتيكَمنَزيدََعَعمرو،َوإنَاكنَقول 
َ اَص  مَأوَالقح ز 

فَح والفعلَالال  َرح َمفعوالَبهما ب  ن ص  َفاعالَولمَيح َخَرَج »حنو:  ؛عح
َ.َوهذاَبناءََعَأنهَالَواسطةَبينهما.هَعَفاعلهَولمَُياوزاجللوسَاقتَصَفَ.«َزْيٌد

َحاالَمثال؛َلكنَقد َالالزم  َقال تعاىلكما َينصبَالفعل  ې   ى   ى   ﴿:

نصبَحاالَقدَفعلَالزمَو«ََيرج»َعلففالَ.[100]النساء:َ﴾ائ   ائ   ەئ   ەئ   وئ
َ«مهاجرا»وهوَ َأماَغريالَغريَفالظرَيكونَإىلَاملفعولَبه، منَاملفاعيلَفالََه،
َنَينصبها.أمنَمانعَ
قال َكماَالزماَباعتبارَواحدَأوَباعتبارينفعلَالواحدَمتعدياَوربماَاكنَالو

َ:ابن مالك يف الاكفية الشافية
َاللَُ ـعح ـم  َواتلَ ـوج  وم  ـدَ ـعَحـز  ص  َالقح اد  حح َاتِـّ ـعح َمح ـد  يَ***َل وحاح  َدِّ

َوا مح َالفح ر ت  غح َفح َ***َحنح و  تحربح  ع  َالم  ف  ت الح َاخ  عح اَمح عح رَ ومج   غح َفح م  َلفح
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 الَباُب الثَّاِني
َمْفُتوًحا ِفي امَلاِضي  ْن َيُكوَن َعْيُن ِفْعِلِهَلاَمُتُه َأ، َوَع«ِرُبْضَيَضَرَب »، َمْوُزوُنُه: «َفَعَل َيْفِعُل»

َنْحُو:  امُلَتَعدِّي ًما. ِمَثاُلَلاِز اِلًبا، َوَقْد َيُكوُنتَّْعِدَيِة َغًضا ِللْي َأَوَمْكُسوًرا ِفي امُلَضاِرِع، َوِبَناُؤُه
 َس َزْيٌد.ُو: َجَلْحَن ِمٌد عْمًرا. َوِمَثاُل اللَّاِزَضَرَب َزْي

 ، وَحَطَب ََيِْطُب،لََطَم يَلِْطمُ »ثله:َمَ«.ْضِرُبَب َيَرَض»، َمْوُزوُنُه: «َفَعَل َيْفِعُل» قوله:
َ«.وَجلََس يَـْجلُِس ، َوَصَل يَِصُل و

 «.ًراْيٌد عْم َزَبُو: َضَرِمَثاُل امُلَتَعدِّي َنْح»وقوله: 

، نَزيدَووقعََعَعمرو  َم  جح رح ڦ   ڦ   ﴿قولَتعاىل:ََوكماَيفَلنَالرضبَخح

َ.[25]إبراهيم:َ﴾پ   ڀ   ڀ   پ﴿وقولَتعاىل:ََ،[75]الحل:َ﴾ڦ

ََب رَضَ »الفعلََلكن َيفَ« َكما ، بح َوحذحهح ارح َإنَاكنَبمعىنَسح قدَيكونَالزما

ۀ   ۀ   ہ   ﴿ عاىل:وقوله ت، [101ساء:]الن ﴾ی   ی   ی   جئ﴿:َقولَتعاىل

َ :َويقال،َ[94نساء:لا]َ﴾ہ   ہ   ہ   ھ   ھ   ھ ري  َالط  بحت  ح ََ؛َإذاَضح بحت  ،َوربماَذحهح
َ.تعديَبالرف

َ.كثريةَكماَهوَمبسوطَيفَموضعهَمعانثمَالفعلََضبَلَ
َبلَوقعَيفَلمَيتجاوزَزيدًَاجللوسَف «.ْيٌد َزَلَسَوِمَثاُل اللَّاِزِم َنْحُو: َج»وقوله:  ا،

ةَحقدَأخرجَالشيخانَعنَو،َنفسه ي رح رح َه  يب 
ح
َريضَاهللَعنهََأ ِّ َال يب  ن  إَِذا »َ:قحالحََملسو هيلع هللا ىلصعح

ْرَبِع ُثم  َجَهَدَها َفَقْد وََجَب الَْغْسُل 
َ
َ«.َجلََس بنَْيَ ُشَعبَِها اأْل
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َالسَ َاوأخرج ةح تحادح َقح يب 
ح
َأ ن  َِّعح ََلحِّم  َاَّلل   ولح َرحس  ن 

ح
َحُدُكْم إِذَ »َ:قحالحََملسو هيلع هللا ىلصأ

َ
ا َدَخَل أ

ْن جَيْلَِس 
َ
َكْع َرْكَعَتنْيِ َقْبَل أ َ«.الَْمْسِجَد َفلْرَيْ

َ ع ل  َنََزَل »والف  َث َمَ « َتعاىل:«َس لَ جَ »َل  َقال  ،[193]الشعراء: ﴾ڳ ڱ ڱ ڳ﴿َ؛

َ﴾ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ﴿وقالَتعاىل:َ
َ.[4]الديد:
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ـِْن ابلَِناءِ  ِح َمت اإِلْنَباُء بََِشْ

 الَباُب الثَّاِلُث
َمْفتوًحا ِفي امَلاِضي  ْن َيُكوَن َعْيُن ِفْعِلِهَلاَمُتُه َأ، َوَع«َتُحْفَيَفَتَح »، َمْوُزوُنُه: «َفَعَل َيْفَعُل»

ٌة: احَلاُء، َوِهَي ِستَّ ِمْن ُحُروِف احَلْلِق،ًدا َأَحْو َلاُمُه ِلِه َأْعِفُن َوامُلَضاِرِع ِبَشْرِط َأْن َيُكوَن َعْي
َغاِلًبا، َوَقْد َيُكوُن َلاَزًما.  ُؤُه َأْيًضا ِللتَّْعِدَيِةَزُة. َوِبَنااهَلْمَو، اُءْيُن، َوالَغْيُن، َواهَلَواخَلاُء، َوالَع

 .َنْحُو: َذَهَب َزْيٌد اِزِمِمَثاُل اللَّاَب. َولَباٌد ِمَثاُل امُلَتَعدِّي َنْحُو: َفَتَح َزْي

َجَزَأ َيـْجَزُأ، وَذَهَب َيْذَهُب، » ثله:مَ.«ْفَتُحَي َحَفَت»، َمْوُزوُنُه: «َفَعَل َيْفَعُل»فقوله: 

 .«وَفَتَح َيْفَتُح، وَبَعَث َيْبَعُث 

 ِستٌَّة: احَلاُء، ْن ُحُروِف احَلْلِق، َوِهَيِمًدا َأَحُمُه ْو َلاَأِه ْعِلِبَشْرِط َأْن َيُكوَن َعْيُن ِف»وقوله: 
 .«َزُةهَلْماَو، اُءَواخَلاُء، َوالَعْيُن، َوالَغْيُن، َواهَل

بفتحَالعنيََ«َيْفَعُل »َعَوزنََ«َفَعَل »أنَالفعلَاملضارعَالَيأيتَمنَبابَ:َيعين
َمنَحروفَاللقهَأوَالمَ عين ََإالَاكنت َالروفَثقيلةََ؛الستةَهَحرفا لنَهذه

َ.والفتحَخفيف
هَل »: فمثالَحليقَالعني

َ
هُل  َسأ

َ
، هُ َيْنَحرُ  هُ رَ َوََنَ ، هُ َيْبَعثُ  هُ َبَعثَ و ،َوَذَهَب يَْذَهُب  ،يَْسأ

َ«.َوَفَخَر َيْفَخرُ ، هرُ غَ فْ يَ  هرَ غَ فَ وَ 
 »ومثالَحليقَالالم:َ

َ
ُعُه، ،نََدَه َيْنَدهُ وَ  ،ُؤهُ َيْقرَ  هُ َقَرأ َعُه يَْْصَ  َوَفَتَحُه َيْفَتُحُه، َوََصَ

َ.«َشَمَخ يَْشَمخُ و، غُ يَْنَ  غَ َونَزَ 
 و
َ
َ:َذَكرَهُ فله حاتلان ىلع غري ما «َفَعَل »باب كن من املضارع من َما ا م  أ
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َييجءاألوىل َأن ََعَضارعاملَ: َوزن َأوََ«َيْفَعُل »َغري َالعني ح ل يق  َحح َكونه مع
َكَحَالالم؛

ح
َمَبالضم،َ«َيْفُعُل » أوَ،بالكرس« َيْفِعُل »يأيتَمنَبابََنَ أ َأو أوََمعا،نهما

َاملحفوظ، َوالكرس َاملقيس ََبالفتح َاثلالثة، َالبواب َمن َأو َقال ِط »وذللك «َبََِشْ
َوجودَإشار َيستلزم َال َالّشط َووجود َالّشط، َهذا َيتخلف َقد َأنه َإىل َمنه ة

َاملّشوط.

ُؤ، وَطلََع َيْطلُعُ »َ:مثالَالضمف  يَْْبُ
َ
، ، َوَقَعَد َيْقُعدُ َدَخَل يَْدُخُل، َوَنَفَخ َيْنُفُخ، َوَبَرأ

ُخ، َوَطلََع َيْطلُُع، َوَبَزَغ َيْبـُزُغ، َوَبلََغ َيْبلُُغ، َوَنَ  َخ يَْْصُ َ«.َل َيْنُخُل، َوزََعَم يَزُْعمُ َوََصَ

َم يَنْئُِم، َورََجَع يَرِْجعُ »َ:ومثالَالكرس
َ
َ«.َيْنِعُق  وَنَعَق ، نَأ

َو َوالكرسمثالَما َبالضم َصَبَغ يَْصَبُغ َويَْصُبُغ، َوَدَبَغ يَْدَبُغ َويَْدُبُغ، »َ:اشتهر
 «.وَنَهَب َيْنَهُب ويَْنُهُب 

َمَنَح َيْمَنُح َويَْمنُِح، َونََضَح »:َاملحفوظَوالكرسَاملقيسَشتهرَبالفتحامثالَماَو
َ«.َيْنَضُح َويَْنِضُح، وَنَغَم َيْنَغُم ويَْنِغمُ 

َاثلالثة َالبواب َمن َاشتهر ََ؛وربما رََجَح يَرَْجُح َويَرِْجُح َويَرُْجُح، َوَنَبَع »حنو:
بِ 
َ«.ويَْنُهُق يَْنِهُق وَيْنَهُق َوَنَهَق ، ْجَنُح وجَيْنُِح وجَيُْنحُ ـُع َويَنُْبُع، وَجَنَح يَ ـيَنَْبُع َويَنْ

َاثلانية َأن ََييجء: َاملضارع َالفعل َوزن ََيْفَعُل »َع َعينَ « َالمَ وليست َأو َهَ ه
َحينئذَيكونَلَحاتلان:َ؛حرفاَمنَحروفَاللق
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ََب »حنو:ََ؛مفوظاإماَأنَيكونَف
ْ
ََب يَأ

َ
َ؛اللغات،َوإماَأنَيكونَمنَتداخلَ«أ

َ.«َيْقَل  وَقَل  ،َرَكَن يَْرَكنُ »حنو:َ
َ َالفعل َيف َالقياس َاكن ََب »وقد

َ
ََ«أ َاكلفعل َالالم، َيايئ َلنه َمََش »الكرس؛

َ«َيْمِِش، َوَرَم يَْرِم  معَبالوجهني: َإالَأنهَقدَس  َمنَجوالبَالكرس، َوهذه َأَبى »،

؛ ألنه الوارد والسامع أفصح من القياسسامعا،  قياسا، والفتح فالكرسَ«َيْأَبى َوَيْأِب 

 يف القرءان.

دِّي َنْحُو: َفَتَح َزْيٌد  َلاَزًما. ِمَثاُل امُلَتَعَقْد َيُكوُنَوِلًبا، َغا ِةَوِبَناُؤُه َأْيًضا ِللتَّْعِدَي»وقوله: 

َضدَسَحَحَحتحَوفَحَ.«الَباَب ََدَ هنا
ح
َأ َقحَلحَغَ أو ،َ َأصلَمعناه، َهذا ڄ   ﴿قالَتعاىل:

َ.[11]القمر:َ﴾ڃ   ڃ   ڃ   ڃ
ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ﴿ ،َكماَيفَقولَتعاىل:«بََسَط أو َصب  »وربماَاكنَبمعىنَ

َوقولَتعاىل:،َ[96لعراف:ا]َ﴾ڀ   ڀ  ٻ   پ   پ   پ   پ   ڀ 

َوقالَ،[44النعام:]َ﴾حئ   جئ   یېئ   ىئ   ىئ   ىئ   ی   ی   ی   ﴿
َوربماَتعدىَبالرف.َ،[2اطر:ف]َ﴾ېۉ   ۉ  ۈ   ۈ   ٴۇ   ۋ   ۋ   ۅ   ۅ ﴿َتعاىل:

َ.ْيٌدَزَب َنْحُو: َذَه َوِمَثاُل اللَّاِزِموقوله: 
ڦ   ڦ   ﴿قالَتعاىل:َإىلَغريه،َبلَوقعَيفَنفسه،ََاهابَزيدًَفلمَيتجاوزَاذلَ 

پ      پ  ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ ﴿وقال:َ،َ[74]هود:َ﴾ڄ   ڄ   ڄ

 .[46]النفال:َ﴾پپ
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 الَباُب الرَّاِبُع
َمْكُسوًرا ِفي امَلاِضي،  ْن َيُكوَن َعْيُن ِفْعِلِهَلاَمُتُه َأ، َوَع«َلُمْعَيَعِلَم »، َمْوُزوُنُه: «َفِعَل َيْفَعُل»

َنْحُو:  ًما. ِمَثاُل امُلَتَعدِّيَلاِز اِلًبا، َوَقْد َيُكوُنْعِدَيِة َغا ِللتَّْيًضَأ َوَمْفتوًحا ِفي امُلَضاِرِع، َوِبَناُؤُه
 ٌد.ُو: َوِجَل َزْيَنْحِم اِزلَّْسَأَلَة. َوِمَثاُل الَعِلَم َزْيٌد امَل

ُم، وَفِرَح َيْفَرُح، وَصِعَد رَِحَم يَرْحَ »مثله:ََ«.َلُمَيْع َمَفِعَل َيْفَعُل، َمْوُزوُنُه َعِل»: قوله
 .«وَعلَِم َيْعلَُم، َووَِجَل يَوَْجُل يَْصَعُد، 

،َبلَاللزومَفيهَغريَصحيحَ.«َلاِزًما َقْد َيُكوُنَو ِلًباَغا ِةَوِبَناُؤُه َأْيًضا ِللتَّْعِدَي»وقوله: 
َنَاتلعدي.أكثَم

 «.ْسَأَلَةْيٌد امَل َزِلَمِمَثاُل امُلَتَعدِّي َنْحُو: َع»وقوله: 

َ َ[23لنفال:ا]َ﴾ھ   ے   ے   ۓ   ۓ   ڭ﴿قالَتعاىل: :َجلَوعالَوقال،

َ.[3]النعام:َ﴾ڃ   چ   چ   چ   چ   ڇ﴿

 «.ٌدَزْي َلَوِمَثاُل اللَّاِزِم َنْحُو: َوِجوقوله: 

َ ََ،[53]ال جر:َ﴾ڳ   ڱگ   ڳ   ڳ   ڳ   ﴿قالَتعاىل: ڀ   ڀ   ﴿وقال:

 .[35]الج:َ﴾ڀ

َ
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ـِْن ابلَِناءِ  ِح َمت اإِلْنَباُء بََِشْ

 الَباُب اخَلاِمُس
ْضُموًما ِفي َمْن َيُكوَن َعْيُن ِفْعِلِه َلاَمُتُه َأَوَع. «ُسُنْحَيَحُسَن »، َمْوُزوُنُه: «َفُعَل َيْفُعُل»

 َزْيٌد. ْحُو: َحُسَنَلاِزًما؛ َن ِإلَّا وُنُكَيامَلاِضي َوامُلَضاِرِع، َوِبَناُؤُه َلا 

َم .«ْحُسُنَي ُسَنُل، َمْوُزوُنُه َحَفُعَل َيْفُع»قوله:  ، َكرَُم يَْكرُُم، وَظُرَف َيْظُرُف »ثله
ُف، َوَضُخَم يَْضُخمُ  َف يََْشُ َفُعَل »والََ«َفُعَل َيْفِعُل »والَيوجدَيفَلسانَالعربَ،َ«َورَشُ

معَ«َيْفَعُل  َ«.ُب بَ لْ يَ  َب بَلُ »َ:وحنغريَهذاَالصلَفهوَمنَتداخلَاللغات؛ََعَ،َوماَس 

َ: يف الِفْعلِ اِت غَ تداخل الل  ب ادُ رَ المُ و
َبالضمَ«بلب»يكونَالفعلَوارًداَمنَبابني،َاكلفعلََأن ،َ«بَلُُب »،َفينطقهَقوم 

َ َبالكرس َبَلَِب »وقم ب حَ َثم« ََهَ مضارعَ َي ص  َالعرب َعمة َعند َواحدَمشتهرا ببناء
َ َوهو َ«يَلَْبُب من بَلَِب »منهما، َيَلُْبُب »عنَىنَبهَحينئذَي ستغ، اذليَهوَمضارعَ«

َ«.بَلَُب »

  .«ٌد: َحُسَن َزْيَنْحُو ًماِزاَل َوِبَناُؤُه َلا َيُكوُن ِإلَّا»قوله: 
ََلنهذلكَ

ح
تحُصَأ يحخ  َفح َواُلع وت  بحائ ع  َالط  َوأفعال  ي ة  يز  ر 

َهَ رَ ثحَيأيتَاغلاَلألفعالَالغح
َ َويالزمه َيتجاوزهفبالفاعل ََ؛ال َتعاىل: َ﴾ڀ ڀ پ ڀ ڀپ ﴿قال

َ[58]العراف: معَمنهَمتعدياو، َماَس  ََ؛أما ارُ »حنو: َفهوَ«رَُحَبْتَك ادل  َعَتقديرََشاذ،
َ َاجلر؛ َختفيفاَ«رَُحَبْت بَِك ادلارُ »َفقدَاكنَأصلهحذفَحرف َالاء فحت  ذ  َح  َثم ،

َكحَت َعَحسَ ،َأي:َوَح«َوِسعَ »الفعلَمعىنَ«َرَُحَب »لكثةَاالستعمال،َأوََعَتضمنيَالفعلَ
َ،َولمَحيح َارَ ادلَ  َلَ اخلحََك  «َنَ مَ َطلَُع ايلَ »وهوََبعضهمَفعالَآخرَمماَشذ،َوحىكَهَ رَحـي َغَحَيل 

َ«.َفَعَل »منَبابَ«َعَ َطلَ »َأنه،َوالصوابَ«غَ لَ بَ »َعَتضمينهَمعىنَ
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ـِْن ابلَِناءِ  ِح َمت اإِلْنَباُء بََِشْ

 الَباُب السَّاِدُس
ْكُسوًرا ِفي امَلاِضي ِفْعِلِه َمْن َيُكوَن َعْيُن َلاَمُتُه َأَوَع. «ِسُبْحَيَحِسَب »، َمْوُزوُنُه: «َفِعَل َيْفِعُل»

 َنْحُو: َحِسَب َزْيٌد َعْمًرا مُلَتَعدِّياَلاِزًما. ِمَثاُل  َيُكوُن ِلًبا، َوَقْدِة َغاِدَيْعَوامُلَضاِرِع، َوِبَناُؤُه َأْيًضا ِللتَّ
 ْيٌد.َزَث ِرَنْحُو: َو َفاِضًلا. َوِمَثاُل اللَّاِزِم

هذاَالابَسمايع،ََ.«ْحِسُبَحِسَب َي»ُه: ْوُزوُن، َم«ُلَيْفِع َفِعَل: الَباُب السَّاِدُس»قوله: 
َ َأما َفالقيايس َباب ََ؛«َفِعَل َيْفَعُل »هو َالعنيوذلك َحركة َولكثةَفيهَالختالف ،

َ َلاالستعمال، َخالفا َخالفََإذَ؛«َفِعَل َيْفِعُل »اب ََع َالعني َحركة َفيه تتوافق
َورَِث يَرُِث، وَولِـَي يَلِـي، وَورَِم »َيه:َعّشَفعال؛َثمانيةمنهَإالَي سمعَلمَالصل،َو

وَِجَد جَيُِد، ، َورَِع يَِرُع، وَوِمَق يَِمُق، وَوفَِق يَِفُق، وَوثَِق يَثُِق، وَورَِي يَـرِيويَرُِم، 
 مَ عِ وَ وَ  ،نُ ـآَن يَئِيو ،مُ هِ يَ  مَ هِ وَ ، وَ وَوقَِه يَِقُه، وَوكَِم يَِكُم، وَورَِك يَرُِك، وَوِعَق يَِعُق 

َ.«عَ رِ وَ وَ  ،مَ رِ وَ وَ  ،اهَ تَ وَ  ،احَ َط »َعَخالفَيفََ«يهُ تِ يَ  اهَ تَ وَ  ،يحُ طِ يَ  احَ ، وَط مُ عِ يَ 

َو َسواها َالما معَبالوجهني، َس  َويه: َوالكرسَاملحفوظ، َحِسَب »فتحَاملقيس،
َوَبئَِس  ََيِْسُب وََيَْسُب، َوَوِغَر يَِغُر ويَْوَغُر، َووَِحَر ََيُِر ويَوَْحُر، َونَِعَم َيْنِعُم َويَْنَعُم،

ُس، ـُس، َوَوهِلَ يَلُِه َويَْوهَلُ، َويَبَِس َيْيبُِس َويَْيبَُس، َويَئَِس َييْ ـئَ ـَيْبئُِس ويَبْ 
َ
ئُِس ويَْيأ

قدَ،َو«َولَِغ يَلُِغ َويَْولَُغ، َوَوبَِق يَبُِق ويَْوَبُق، َووَِْحَْت َتُِم وتَوَْحمُ و، َوَوِهَل يَِهُل َويَْوَهُل 
 «.َورَِع يَْوَرعُ »الفتحَقياساَيفََ(4/54)يفَكتابهََحىكَسيبويه

 



46 
 

 
ـِْن ابلَِناءِ  ِح َمت اإِلْنَباُء بََِشْ

 .«ِزًما َلاَقْد َيُكوُنِلًبا َوَغا ِةَيَوِبَناُؤُه َأْيًضا ِللتَّْعِد»وقوله: 
َل َ َيأيت َبل َصحيح، َلَُغري َذلك َوديلل َمتعديا، َيأيت َأن  َوقل  َاغلا، اتلتبعَزوم

َ.«َفَعَل »إالَيفَأبوابَأكثََاتلعديواالستقراء؛َولنهَالَيكونَ

  .«اْمًرا َفاِضًلْيٌد َع َزَب: َحِسِمَثاُل امُلَتَعدِّي َنْحُو»قوله: و

َ﴾ڭ   ڭ   ڭ   ۇ   ۇ﴿ملفعولني؛َقالَتعاىل:ََ«َحِسَب »فقدَتعدىَ
َعَ،َ[273]القرة:َ﴾ہ ھ ہہ  ََيِْسُبُهمُ ﴿وقالَتعاىل:َ،َ[214]القرة:
َهشام.نافع،َوابنَكثري،َوأيبَعمرو،َوالكسايئ،َويعقوب،َوخلفَبنََقراءة

 .«ْيٌد َزَثَوِر اِزِم َنْحُو:لََّوِمَثاُل ال»وقوله: 
َمثلَبغريَالفعلَ ََ«َث رِ وَ »لو َلنَالفعلََ«َوِهَم َزْيدٌ »كـ «ََث رِ وَ »لاكنَأحسن؛

ڦ   ڦ   ﴿قالَتعاىل:َعديا؛َتمَإالَالقرءانَلمَيأتَيفبلَ،َمتعدياَيأيتاغلاَماَ

َ[.11]النساء:ََ﴾ۋ   ۅ﴿،َوقالَتعاىل:َ[16]المل:َ﴾ڄڦ

ََ:األعَشقال و
َ ال  َوح ف ونح ر  بحارحكَ طح َم  َلك   ونَح***ََد ونح ر  م 

ح
َأ دَ ََالح ع د  َالق  مح ه  َسح ث ونح َيحر 

َ:الشاعر قالو
قحَ د  َص  َآبحاء  ن  َعح ن  ث نحاه  ر  ت نحاَبحن ينحا***ََوح اَإ ذحاَم  ث هح ن ور  َوح

َورَِث »،َكماَيفَقوهلم:َتعدىَبالرفَ،َوربماَعَقلةالزماََ«َورَِث »َوربماَجاء
َح :أي «فُاَلنٌ هذا َقْبَل أْن ُيْنَفَس فُاَلٌن  دلح َأنَي و  ب لح ،َ«بالُقْعُددِ  نٌ اَل َورَِث فُ »،َوقوهلم:َقح

ِ  نٌ اَل فُ  َث رِ وَ »وقوهلم:َ َ«.ادِ اإِلْقعَ ب
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 تنبيهات

فالََ«َفُعَل َيْفُعُل »لكَهذهَالبوابَالستةَتكونَمتعديةَوالزمة،َإالَبابََ-1
َقَبيانه.اَسبمَحل ََيكونَإالَالزما

معَمن«َيْفُعُل »بكرسَالعنيَالَيأيتَمضارعهَمنَبابََ«َفِعَل »بابََ-2 َه،َوماَس 
جاءََإذَ؛«وِدمَت تَُدومُ  ،ِمت  َتُموُت »فهوَمنَتداخلَاللغات؛َحنو:َ«ََيْفُعُل »بابَمنَ

َ ََع َفيهماَ؛«يَفُعُل »مضارعهما َقالوا َقد َ«َت وُدمْ ، ُمت  »َ:لنهم َومثله َفِضَل »،
َ.«َيْنُْصُ »،َواملضارعَمنَبابَ«َعلِمَ »َبابَفاملايضَمن،َ«َيْفُضُل 
 ِلذه األبنية معان:َ-3
َلْلاللةََعَالعوتَاملالزمة؛يأيتَاغَ«َفِعَل »وزن ف ََلا َإذاَ«نَِب َثْغرُهُ شَ »حنو: ،

َأسن َيف َاكملرض؛اكن َلألعراض، َويأيت َبياض، ََانه َواللون؛«َجرَِب، وتَلَِف »حنو: ،َ
َ،َوغريَذلك.«َجَدْعُتُه َفَجِدعَ »حنو:ََويأيتَللمطاوعة؛،َ«َْحَِر، وَصِفرَ »حنو:َ

، وَخُبَث، َغُرَب »َ:حنوَ؛اغلاَماَيأيتَلألوصافَوالطبائعَوالغرائزَ«َفُعَل »وزن و
َ.«وَظُرَف 
َواللوان،ََ«َفَعَل »وزن و َوالمراض، َوالعراض، َللنعوتَالالزمة، يأيتَاغلا

َيحصعبَحَصَمعانيه.لكَوذلَعاين؛الوحيدَاذليَيأيتَللكَاملَوهوَالوزن
َيفَاملضارعَفهوَمنََ-4 ي ن ه  َعح َيفَاملايضَحركةح ي ن ه  َعح لكَبابَخالفتَحركة 

َفَعَل َيْفُعُل، وَفَعَل َيْفِعُل، وَفِعَل »:َثالثةَالبواب؛َإذَالصلَاتلخالف؛َويهَمَ ئ َعحَدَح
 ا.هتلوافقَحركةَالعنيَفيَ؛الَت سىمَدعئمَالبوابَالخرواثلالثةََ«َيْفَعُل 
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  ِفيِهُدـيِزَمـال يُّاِثَلالثُّ ُلْعالِفثانيا: 

 ُهَو َثَلاَثُة َأْنَواٍع:َلاِثيِّ َوَلى الثُّ َعاَدَواْثَنا َعَشَر َباًبا ِمْنَها ِلَما َز
 اَثُة َأْبَواٍب:الثَُّلاِثيِّ، َوُهَو َثَل اِحٌد َعَلىْرٌف َوِه َحيالنَّْوُع اأَلوَُّل: َوُهَو َما ِزيَد ِف

 اُب اأَلوَُّلالَب
ْن َيُكوَن َماِضيِه َعَلى َوَعَلاَمُتُه َأ. «ْكَراًما ُيْكِرُم ِإَأْكَرَم»ُه: ، َمْوُزوُن«َأْفَعَل ُيْفِعُل ِإْفَعاًلا»

َثاُل َلاِزًما. ِم ا، َوَقْد َيُكوُنُؤُه ِللتَّْعِدَيِة َغاِلًبِلِه. َوِبَناي َأوَِّف ِةَأْرَبَعِة َأْحُرٍف، ِبِزَياَدِة اهَلْمَز
 ْحُو: َأْصَبَح الرَُّجُل.َن  اللَّاِزِمِمَثاُلَوا. ًر َعْمَنْحُو: َأْكَرَم َزْيٌد امُلَتَعدِّي

َاَ:يأ« ْنَهاَواْثَنا َعَشَر َباًبا ِم»قوله:  َالبواب َمن َواثلالثني :َيأ« ِلَما»خلمسة
َاملزيملجردا «ِثيِّالثَُّلا الفعل« َزاَد َعَلى» ل َعَ فَ لَ  َالفعال َوت سىم َبعضَ، َعند دة

،َو بحة  ع  ن شح  الزيادة.:َذوَأيضاَيقالَللمزيدالَصفينيَاكجلرجاينَبالفعالَالم 
َيأ« النَّْوُع اأَلوَُّل: َوُهَو َما»وقوله:  َف ع ل  َحْرٌف َواِحٌد َعَلى » :َيفَبنائهيأ« ِزيَد ِفيِه» :

َبالزيادة« الثَُّلاِثيِّ يثَالزيادةَعليه؛َحَنمَ«ٍعاَوُهَو َثَلاَثُة َأْنَو» املجردَفيصبحَرباعيا
َأوَبثالثةَأحرف.َ،أوَحبرفنيَ،مزيدَحبرفنهَإماَل

َالربايعمجيعَأبوابَيفََاملضارعةمَحروفَضب« ِعُلَأْفَعَل ُيْف: الَباُب اأَلوَُّل»وقوله: 
،َوهوَمنَأوزانَ« ِإْفَعاًلا» م  ع الح

ح
أ َكح ال  عح ف 

ح
بكرسَاهلمزةَيفَاملصدرَحىتَالَيلتبسَب أ

َوَ،«اَأْكَرَم ُيْكِرُم ِإْكَراًم :ُهُزوُنَمْوَ،اجلموع  »مثله:
َ
 ، وَ َسانًاحْ  َُيِْسُن إِ نَ َس حْ أ

َ
 مَ كَ حْ أ

افًا ،َُيِْكُم إِْحاَكًما َف يَُْشُِف إرِْشَ رْشَ
َ
ْعلََم ُيْعلُِم إِْعاَلًماَوأ

َ
َ«.، َوأ

َالمَحَرَحكَحذَحقدَوأنتَتلحظَأنَاملؤلفَ َفيه،َخالفاَللثالِثَفلمَيدَ زَ يفَالمَحَرَحادَ صح
َفالَتناسبَاملبتدئ.َيفَالغالبَولكونهاَسماعيةَ،لكثتهارَمصادرهَيذك
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َزيادةَيأ« ُرٍف، ِبِزَياَدِةَبَعِة َأْحَلى َأْر َعيِهَمُتُه َأْن َيُكوَن َماِضَوَعَلا :وقوله َبسبب :
َ.«مَ رُ كَ »لنَأصلهَمنَاثلالِثََ،«هَلْمَزِة ِفي َأوَِّلِها»

نَاهلمزةَ:َتلعديةَالفعلَاثلالِثَالالزم؛َليأَ.«اًبِلاَوِبَناُؤُه ِللتَّْعِدَيِة َغ»وقوله: 
ْفَعَل »منَمعانيهاَاتلعدية،َوهوَاملعىنَاذليَيأيتَعليهَاغلاَوزنَ

َ
ادةَاملبىنَ،َوزي«أ

َاثلالِثَبهذهَالزيادة.َتدلََعَزيادةَاملعىن،َففارقَمعناه
 «.ْمًرا َعْيٌدَزَم َرَنْحُو: َأْك ِمَثاُل امُلَتَعدِّي»وقوله: 

 ﴾ڱ   ڱ   ڱ  گ   گ   گ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   ڱ ﴿لَتعاىل:َوقا

ةَحوأخرجَالشيخانَ،َ[15]الفجر: ي رح رح َه  يب 
ح
َأ ن  َ:َقحالحََريضَاهللَعنهَعح َملسو هيلع هللا ىلصرسولَاهللََقحالح

ِ َوايْلَْوِم اآْلِخِر َفلُْيْكرِْم َضْيَفُه » وقدَاكنَاثلالِثََ«.... احلديثَوَمْن َكَن يُْؤِمُن بِاَّلل 
َ«.َكرَُم َزْيدٌ »قول:َالزما؛َتمنهَ

َ ث ل  ْكَرمَ »وم 
َ
ََ«أ ع ل  ْحَسنَ »الف 

َ
َ«أ َاهلل َقال َوعال-؛ َقال:ََ-جل َأنه َيوسف عن

َ[23]يوسف:َ﴾ٹٿ ٿ ٿ ٿ﴿  ﴾ں   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ﴿َوقالَتعاىل:،
 .[104]الكهف:

َ.َعَقلةَ:يأ .«ِزًماَوَقْد َيُكوُن َلا»وقوله: 
َو .«لرَُّجُلا َحْصَبِزِم َنْحُو: َأالََّوِمَثاُل ال»وقوله:  يُش »مثله: َأنَْسَل الرِّ ْفَطَر و،

َ
أ

ائِمُ  َاهللَ ؛َكماَيفَالديثَاذليَأخرجهَالشيخانَمنَحديثَ«الص  ب د  َعح و فح
ح
َأ ِب 

ح
َأ ،ََب ن 

ائِمُ »َقال:ملسو هيلع هللا ىلصَوفيهَأنَاليبَ ْفَطَر الص 
َ
ْقَبَل ِمْن َها ُهَنا َفَقْد أ

َ
ْيُتْم الل ْيَل أ

َ
َ.«إَِذا َرأ

َ:، منهامشهورة ووزن أفعل هل معان 
َالفعلَ.«تلَْعِديَةُ ا» -1 َجعل َمتعدياَويه ََ؛الالزم وقدََ،«أْجلَْسُت زيدا»حنو:

معتدياَملفعولَواحدَاثلالِثَاكنَالفعلََ،َفإن«َجلََس زيدٌ »اكنَاثلالِثَمنهَالزماَ
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 زيٌد القرءانَ »َ:صارَمتعدياَملفعولنيَبهمزةَاتلعدية؛َحنو
َ
َ«َقَرأ : أقرأُت »،َفإذاَقلتح

َملفعولنيََفإنَتعدىَملفعولني،َ«القرءانَ  زيًدا ثالثةَإىلََصارَمتعديااكنَمتعديا
 »مفاعيل،َكماَيفَبابَ

َ
 وَ  مَ لَ عْ أ

َ
ْعلَْمُت َزْيًدا َعْمًرا َفاِضاًل »؛َحنو:َ«ىرَ أ

َ
َ.«أ

وَرةُ » -2 ْوَرَق الَشَجرُ »حنو:ََ؛«الَصـرْيُ
َ
قَ «َأ رح ْبَيةُ و»،َإذاَصارَذاَوح ْطَفلَِت الظ 

َ
إذاَ«َأ

َ عحت  ََ:قاَل بَلِيدٌ ؛َوحضح عحالح ََفح
ح
َال وعح َيَ ف ر  لحت  فح ط 

ح
َوأ ان  قح بحَ***ََه  َظ  تحني   هَحاَونحعَحاؤ هَحباجلحل هح َاام 

ةُ » -3 هَ «َأْثَمَر البُْسَتانُ »حنو:ََ؛«الَكْْثَ ر  َثحمح ح ث  :َكح ع ين  َ.يح
ْرعُ َأْحَصدَ »حنو:ََ؛«احَلْيـُنونَـةُ » -4 ادَ «:َالز  صح َحح َوقت  قحر بح َوح انح :َحح ع ين  َه .يح
ىَعنَعينه.«َأْقَذيُْت عنَي زيد  »حنو:ََ؛«اإِلَزالَةُ » -5 ذح َالقح ل ت  زح

ح
َيعين:َأ

َيعين:َوجدت هَشجاع.«َأْشَجْعُت زيًدا»حنو:ََ؛«الوِْجـَدانُ » -6
ْعِريُض » -7 ْرَهَن ابليَت »حنو:ََ؛«أو الَعْرُض  اتلـ 

َ
.«َأ ن 

َللر ه  ه  رحضح َيعين:َعح
ََ؛«معني دلخول يف ماكن معني، أو زمانا» -8 َدخلَ«أصبَح زيدٌ »حنو: َإذا ،

راق«أْعَرَق زيدٌ »عليهَالصبح،َأوَ ُق قال ا؛َ،َإذاَدخلَالع  َ:ي  الَعْبدِ  لُمَمز 
َ الح َخ  د   

ْن 
 
مواَأ مَ َافًَفإنَت ت ه  ن َ***ََعلحي ك  َت ع م  قَ وإن  ر  ع 

 
َأ ق يبَالحر ب  ستحح  َواَم 

َ:الراِع انلمرييوقال 
َسَحأباَمَح نحعَ الك  َاذليَقدَصح َفحَ***ََت مَ ارح

ح
َأ

ح
َأ حدح َب َوَحق َْن  ق َذَحام  رح ع 

ح
َوأ َوااكح

َل »ملطاوعة وزن » -9 َ.«َجل ْسُت زيًدا فأْجلََس »حنو:ََ؛«َفع 
ْسََق »بمعىنَاثلالِث؛َحنو:َأيتَيدَقَ-10

َ
ىَسََق وَأ َْسَ

َ
ى وأ َ.«، وََسَ

لَْف »؛َحنو:ََثالِثربماَجاءَدونَأنَيكونَلَ-11
َ
َ.«أ

 »؛َحنو:َ«ادلَعء»َ-12
َ
َلَبالُسقَ َأي:«.َهُ تُ يْ قَ سْ أ م  ؛َايحَدحعوت  َ:ةِ قال ذو الر 

سَ 
 
يهَ وأ ب ُثهَ َق 

ح
اَأ م  َم  َاكدح ىت  حَ َ***َحح

ح
َأ ين  لِّم  ََار هَ جَحت كح الح ب هَ ومح َع 
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 الَباُب الثَّاِني
َن َماِضيِه َعَلى ْن َيُكوَأَوَعَلاَمُتُه . «حًياْفِررُِّح َتَفرََّح ُيَف» ُه:ُن، َمْوُزو«َفعََّل ُيَفعُِّل َتْفِعْيًلا»

ْعِلِه، َوِبَناُؤُه ِللتَّْكِثرِي َعْيِن ِمْن ِجْنِس َعْيِن ِفالَفاِء َوال َبْيَن ٍداِحَأْرَبَعِة َأْحُرٍف ِبِزَياَدِة َحْرٍف َو
ْحُو: َموََّت ِفي الَفاِعِل؛ َن الَكْعَبَة. َوَقْد َيُكوُن وََّف َزْيٌدْحُو: َطَن ِل؛َغاِلًبا، َوُهَو َقْد َيُكوُن ِفي الِفْع

 أَلْبَواَب.َق َزْيٌد اُو: َغلَّْح؛ َناإِلِبُل. َوَقْد َيُكوُن ِفي امَلْفُعوِل

ا، يمً دِ قْ تَ  مُ دِّ قَ يُ  مَ د  قَ »مثله:ََ«حًيا َتْفِرَح ُيَفرُِّحرَُّنُه َفُزوْو، َمَفعََّل ُيَفعُِّل َتْفِعْيًلا»قوله: 
 مُ رِّ كَ يُ  مَ ر  كَ ا، وَ يحً ِض وْ تَ  حُ ضِّ وَ يُ  حَ ض  وَ ا، وَ جيً رِ َتْ  جُ رِّ َُيَ  جَ ر  خَ ، وَ ياًل تِ قْ تَ  ُل تِّ قَ يُ  َل ت  قَ وَ 
ال  َوفَِعال  »،َوربماَجاءَاملصدرََعَ«ايمً رِ كْ تَ  ابًا َوكَِذابًا»و:َحن؛َ«فِع  َب كِذ  َ«.َكذ 

ٍد َبْيَن الَفاِء ِحُرٍف ِبِزَياَدِة َحْرٍف َواَبَعِة َأْحَلى َأْر َعيِهَمُتُه َأْن َيُكوَن َماِضَوَعَلا»وقوله: 
:َوقيل، أحرىَأنَيكونَمزيًدالنهَحرفَساكنَف؛ وهوَمذهبَاخلليل «َوالَعْيِن

َبنيَالعنيَوالالمأيَالرفَالزائدَهوَاثلاين،بلَ ؛َلنَأكثَ،َوهوَقولَاجلماهري:
َسيبويهَاالثننيَاملزيدَيكون زح و  َ.يفَآخرَالَكمة،َوجح

َمَ « ِمْن ِجْنِس»وقوله:  َمن َعينهأي:  «.ْيِن ِفْعِلِهَع» ل َث َأي:  فالفعل، بتضعيف
حَ » فحصلَإداغمَفصار «َفْرَرحَ » فصارَبالزيادة «َفِرحَ » أصلهَاثلالِث« حَ ر  فَ »  .«َفر 

 .« َزْيٌد الَكْعَبَةَنْحُو: َطوََّف ؛ي الِفْعِلْد َيُكوُن ِفُهَو َق، َوًباَوِبَناُؤُه ِللتَّْكِثرِي َغاِل»وقوله: 
َمنَاتلَ َ:أي ح ك ثح

ح
َأ وحاف  َوهوَزيد،َلنَالفاعلَواحدَ،َفهذاَتكثريَيفَالفعل؛ط 

َفعلَالزمَالَيتعدىَإالَبالاء،ََلكنَ َوهوَالكعبة،َواملفعولَواحد و فح الفعلَطح

َ،[29]الج:َ﴾ڭ ڭ ۓ﴿ :تعاىلقالَ؛َالقرءانَالكريميفَوهوَالواردَ

بحةَ فالصواب أن يقال ع  َبالكح و فح ،َأوَطح ل  َالر ج  و فح َ.:َطح
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 .«إِلْبُلاوََّت َمُو: ْحَن ؛ِفي الَفاِعِل» اتلكثري «َوَقْد َيُكوُن»وله: وق
َفيهمَالمَحأي ح ث  َكح َوَ : َفتح َلنَالفعلَ، َتكثريَيفَالفاعل؛ ََت و  مَ »هذا يدلََعَ«

َ.والفاعلَمتعددَوهوَالبلَوقوعَالدثَمرةَواحدة؛
 .«ألْبَواَبَق َزْيٌد ا: َغلََّنْحُو» هب« ِلِفي امَلْفُعو» اتلكثري« َوَقْد َيُكوُن»وقوله: 

َ.واملفعولَمتعدد،َفاتلكثريَوقعَيفَاملفعولواحد،َالفعلَواحد،َوالفاعلَف
ََعَتكثريَالفعلَالَاملفعولَ«.َزْيٌد ابلاَب َغل َق »ولو قال:  ل  ح َومثلهَقولَدلح ،

َ﴾ڀ   ڀ  ڀ    پ   پ   پ ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ  ﴿تعاىل:َ
 .[23]يوسف:

َل »يأيت وزن و  َ:، منهاعان أخر غري اتلكثرييف لسان العرب مل« َفع 
رُت زيًدا»كقول:ََ؛«النسبةُ » -1 ْقُت زيًدا، أو كف  حََأي:«َفس  إىلَالفسقََهَ ت َب َسَحن

َأوَالكفر.
َر الطنيُ »حنو:ََ؛«ةُ ورَ رُ ـيْ الص  » -2 َ،َيعين:َصارَالطنيَاكلجرَيفَاجلمود.«َحج 
ْبُت »حنو:ََ؛«معنيإىل ماكن أو زمان  هُ ج  وَ اتل  » -3 ْقُت، وغر  ََ؛«رش  ه ت  :َتحوحج  ع ين  يح

َإىلَالّشقَوالغرب.
وهوَاختصارَحاكيةَيشءَما،َفمنَالوزانَاليتَيكونَعليهاََ:«ُت حْ انل  » -4

َل »الحتَوزنَ َ«.َسب َح، وَهل َل »حنو:ََ؛«َفع 
َوزنََ-5 َل »وقدَيحر د  ََفع  ََ؛َعَأصله« رَ »حنو: ادَبهَمطلفَ«َفك  :َأيَ؛قَالفعلري 

يـرَح ك  َاتل ف  لح عح َ.«َفتََش الَمَتاَع َوَفت َشهُ »،َوربماَجاءَبمعىنَاثلالِث؛َحنو:َفح

َ«.ُت زيًداحْ ر  فَ »؛َحنو:َ«ةُ يَ دِ عْ اتل  »َ-6

ُت اثل َمَرةَ »؛َحنو:َ«ةُ الَ زَ اإلِ »َ-7 ْ َزلتَقّشها.:َأأيَ؛«َقَش 
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 الَباُب الثَّاِلُث
اَتَلًة َوِقَتاًلا َقاَتَل ُيَقاِتُل ُمَق»ُه: ، َمْوُزوُن«ايَعاًلَوِف اِفَعاًلَفاَعَل ُيَفاِعُل ُمَفاَعَلًة َو»

 َبْيَن الَفاِء َوالَعْيِن. ْحُرٍف ِبِزَياَدِة اأَلِلِفَأى َأْرَبَعِة ِه َعَلِضيَما َوَعَلاَمُتُه َأْن َيُكوَن. «َوِقيَتاًلا
مُلَشاَرَكِة َبْيَن ااِلْثَنْيِن َنْحُو: ُكوُن ِللَواِحِد. ِمَثاُل اا، َوَقْد َيَغاِلًب نِيَنَوِبَناُؤُه ِلْلُمَشاَرَكِة َبْيَن اِلاْث

 .اَتَلُهُم اهلُلَقْحُو:  َنِحِدَقاَتَل َزْيٌد َعْمًرا. َوِمَثاُل اْلَوا

ًة َوِقَتاًلا  ُمَقاَتَلَقاَتَل ُيَقاِتُل»ُزوُنُه: ، َمْو«َعاًلاا َوِفياًلِفَعَفاَعَل ُيَفاِعُل ُمَفاَعَلًة َو»قوله: 
َ.«اامً يَص خِ ا وَ امً َص خِ وَ  ةً مَ اَص ُمَ  مُ اِص َُيَ  مَ اَص خَ »مثله:َ .«َوِقيَتاًلا

؛َلنَالفعلَلوجودَاللفَيفَالفعلَ؛اكنَهوَالصلفقدََ«اٌل يعَ فِ »املصدرَأماَف
َ،َملصدرَغريَاثلالِثَأصلَيفَاالشتقاق َ«اًل اََع فَ ََفاَعَل ُيَفاِعُل »فالصلَأنَتقول:

َ حت  َك رس  َولكن  ََالفاء، ََق لبتح ََياءًََاللف  َبعد َاملكسورةلوقوعها َالفاء أصبحَف،
َقحََأصالَمهجورا ََل 

ح
َ.إالَلكماتَقليلةَ«فِيَعال  »مصدرََولمَي سمعَمن،َي ذكرَنَ أ

َفَِّخَ لكنهَ«َفِيَعاٌل »فهوَ«َاٌل فِعَ »وأماَ  وهوَاكلقياسَيأيتَكثريا.،َحبذفَيائهَفح
،َوالَي رتكَ«الِفَعاُل، والِفيَعالُ »ي رتكَدَقَيايس،َبلقفهوَمصدرَ«َُمَفاَعلَةٌ »وأماَ

َ«الُمَفاَعلَةُ » َ؛ َأنهم َترى َأال َ جَ »قالوا: َ«ُُمالََسةً  هُ تُ ْس ال َولم ،َ ًسا وال اَل جِ »يقولوا:
َ.«اسً ياَل جِ 

َ َلنك َاملفعول؛ َاسم َصورة ََع َيأيت َمصدر لحة  اعح فح َوالم   َقاتََل ُيَقاتُِل »تقول:
َ«فهو ُمَقاتٌَل  ُمَقاتَلَةً  َة  لَ اعَ فَ مُ »يفََفاتلاء، َمنَاللفَاليتَقبلَآخرَحرف« ؛َعوض 

وِّضََ-اليتَبنيَالعنيَوالالم-َاثلانية؛َفحذفتَمنهَاللفَ«ُمَفاََعٌل »لنَأصلهَ وع 
َعنهاَاتلاء،َأماَامليمَفزيدتََعَالفعلَيفَاالشتقاق.
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اَفاؤهَيَةَ لحَاعَحفَحمَ ويلزمَ َشذوذا.َ،َوقدَيأيتَمنها«ةً نَ امَ يَ مُ  نَ امَ يَ »حنو:ََ؛اءف يمح ال  َف عح
اليتَيهََ«ْيَن الَفاِءُرٍف ِبِزَياَدِة اأَلِلِف َبَبَعِة َأْحَلى َأْر َعيِهَوَعَلاَمُتُه َأْن َيُكوَن َماِض»وقوله: 

َ.«َقَتَل »َمنَاثلالِثَاليتَيهَاتلاء؛َلنَأصله «َوالَعْيِن»َالقاف
َثاُل امُلَشاَرَكِة َبْيَن ِم َقْد َيُكوُن ِللَواِحِد،ا، َوًب َغاِلْثَننِيااِل َنَوِبَناُؤُه ِلْلُمَشاَرَكِة َبْي»وقوله: 

 «.ًراَنْحُو: َقاَتَل َزْيٌد َعْم ااِلْثَنْيِن
َيعين َأنَلِك   َفصدرَالرضبَمنهماَالقتالمنَزيدَوعمروَشاركَاآلخرَيفَ: ،

َعليهما َنعووقع َلكننا ،َ َلنفاعالَ«زيدٌ »رب َإيلهَ؛ ن دح س 
 
َأ َلفظاَالفعل َ«وعمًرا»،

َعليهَبهمفعوال َوقع َالدث َلن َأيضاَ.؛ َفاعل َعمرو َباتلضمنيَثم
ح
َأ َلنه َعَحقَحوَ ؛

َ َمفعولَبهمعىنَعَزيدََالرضبح ومثلهَقولَتعاىل:ََ،؛َلنهَوقعَعليهَالرضب،َوزيد 

َ.[19]النساء:َ﴾ۉ   ۉې﴿
 .«ُم اهلُلَلُهاَتاِحِد َنْحُو: َقَوِمَثاُل اْلَو»وقوله: 

َيعين :َ لح َفحاعح َوزن  َيأيت َأن  ََقحل  َواحد َمن َالدث َوقوع ََع َأنلْلاللة َدون
َ   .[30]اتلوبة:َ﴾ڭۓ   ڭ﴿؛َكماَيفَقولَتعاىل:َيتشاركَمعهَغريه

َ:معان آخر، منها «َفاَعَل »ولوزن  
ْومَ »حنو:ََ؛«لُمَوااَلةِ ا» -1 هَبعًضا.يعين،َ«َوايَلُْت الص  َبعضح َ:َأويلت هَوأتبعت 
َالسَ أي،َ«َساَفَر َزْيدٌ »:َحنوَ؛ََعَأصلهَوي رادَبهَمطلقَالفعليأيتَ-2 لح عح َ.رَحفَح:َفح
َيكونَالزماَدائماَإذاَلمَيتشاركَلفظاَوالَمعىن.َ-3
4-ََ َلوزن َبنيتحه َإذا َمتعديا َفيصبح َالزما َالفعل َيكون َحنو:َ«َفاَعَل »قد ،

:َ«َجلََس َزْيدٌ » َ،َأصبحَمتعديا.«َجالَْسُت َزْيًدا»،َفإذاَقلتح
َ وَ  عَ ارَ سَ »؛َحنو:َ«تفاعل»بمعىنَ«ََفاَعَل »ربماَجاءََ-5 َ«.عَ ارَ َس ت
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 َو َخْمَسُة َأْبَواٍب:َلاِثيِّ امُلَجرَِّد، َوُه َعَلى الثُّْرَفاِنِه َحيالنَّْوُع الثَّاِني: َوُهَو َما ِزيَد ِف
 الَباُب اأَلوَُّل

ُه َأْن َيُكوَن َماِضيِه َعَلى ُتَوَعَلاَم. «ُر اْنِكَساًراَكَسَر َيْنَكِسْنا»: ُنُهو، َمْوُز«ْنَفَعَل َيْنَفِعُل اْنِفَعاًلاا»
، َوَمْعنى امُلَطاَوَعِة: ُحُصوُل ِللُمَطاَوَعِة َوِبَناُؤُه ي َأوَِّلِه.وِن ِفالنَُّو َخْمَسِة َأْحُرٍف ِبِزَياَدِة اهَلْمَزِة
َفاْنَكَسَر َذِلَك الزَُّجاُج؛  َنْحُو: َكَسْرُت الزَُّجاَج َمْفُعوِلِه؛دِّي ِبَتَعمُلاَأَثِر الَشْيِء َعْن َتَعلُِّق الِفْعِل 
 َتَعدِّي. الَِّذي ُهَو الِفْعُل امُللُِّق الَكْسِرْن َتَعَع َلِفِإنَّ اْنِكَساَر الزَُّجاِج َأَثٌر َحَص

ى ْرَفاِن َعَليِه َحِفيَد َوُهَو َما ِز» :َمنَمزيدَالفعلَاثلالِثيأ «.النَّْوُع الثَّاِني»قوله: 

 :«َواٍبْبُة َأَوُهَو َخْمَس» بالزيادةَاسيامخَحفيصب« الثُّالِثيِّ امُلَجرَِّد

مثله:َ « اْنِكَساًراْنَكَسَر َيْنَكِسُرا :وُنُهَمْوُز ،اًلااْنِفَع ِعُلْنَفاْنَفَعَل َي: لَباُب اأَلوَُّلا»وقوله: 
« ِ ِ  عُ طِ قَ نْ يَ  عَ َط قَ نْ ا ِ  ُف َْصِ نْ يَ  َف َْصَ انْ ، وَ ااًل تَ فِ نْ اِ  ُل تِ فَ نْ يَ  َل تَ فَ انْ ، وَ اًَع َط قِ نْ ا َ.«اافً ِْصَ نْ ا

 .«النُّوِن ِفي َأوَِّلِهْمَزِة َوٍف ِبِزَياَدِة اهَلَسِة َأْحُرَلى َخْم َعيِهَمُتُه َأْن َيُكوَن َماِضَوَعَلا»وقوله: 
َ.«َكََسَ »لنَأصلهَمنَاثلالِث:َ

لُِّق الِفْعِل ْن َتَعُل َأَثِر الَشْيِء َعَعِة: ُحُصومُلَطاَونى اْعَوِبَناُؤُه ِللُمَطاَوَعِة، َوَم»وقوله: 
 «. َذِلَك الزَُّجاُجَج َفاْنَكَسَرلزَُّجا اْرُتَنْحُو: َكَس ؛امُلَتَعدِّي ِبَمْفُعوِلِه

،يعين َاالنكسارح َالزجاج  ب لح قح َفح ِر لُِّق الَكْسْن َتَع َعَصَلاْنِكَساَر الزَُّجاِج َأَثٌر َحإنَّ َف»َ:

َقالَولوَ،«ِذي ُهَو الِفْعُل امُلَتَعدِّيالَّ ْ كَ »: َََسَ كَ انْ فَ  الزجاجَ  ُت َس  »َ َدون ذلك »قول:
َ.؛َلنَاملقامَمقامَتعليمنَأفصح؛َلكنهَذكرهلاكَ«الزجاج
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ْعُت الل ْحَم َفاْنَقَطعَ »ومثله:َ ََ.«َقط 
ُت الز َجاَج َفَما انَْكََسَ »:َأالَيقال:َقلَت فإن  َ،َفلمَحيصلَمطاوعة!«َكََسْ
َ:َهوَمطاوعَأيضا؛َلنهَوإنَلمَحيصقلُت 

ح
َحالَاليفَإالَأنَاملحلَيقبله،َرَ ثحَلَأ

َزيًدا،َفإذاَلمَيكنَزيدَصالاَللرضبَكما لو قلَت  ملاَصحَنفيهَعنه،َ:َماََضبت 
َ.أيضاَحينئذَيكونَاليفَأثًرا

؛َقالَ«اْنَفَتَل، وانَْْصََف وَ،رَ َط فَ انْ »حنو:َ؛َدونَأنَيكونَمطاوعَوقدَيأيتَللزوم

ۆ   ۆ   ۈ   ﴿وقالَتعاىل:ََ،[1]االنفطار:َ﴾ٱ   ٻ   ٻ﴿تعاىل:َ

،َفقدَقرأَنافع،َوابنَكثري،َوحفص،َ[90]مريم:َ﴾ۈ   ٴۇ   ۋ   ۋ   ۅ   ۅ
ْرنَ »والكسايئ،َوأبوَجعفرَ َمنَاالنفعال.«ََيْنَفِطْرنَ »َبايقَالعّشة،َوقرأَ«َيَتَفط 

َمنَحديثََ-واللفظَللبخاري-ومسلمََرجَالخاريوأخَ ن  َعح يم  َتحم  َب ن  ب اد  عح
هَ  مِّ ََعح

ح
َن َأ َاهللَ َاكحَشَحه  ول  َرحس  ة َملسو هيلع هللا ىلصََإ ىلح الح َالص  َيف  ءح َالَش   د   

َُيح ن ه 
ح
َأ َإ يلح ه  حي ل  يَخي  َاذل   ل  الر ج 

َ الح قح َيًا»َ:فح ْو جَيَِد رِ
َ
ْو اَل َيْنَْصِْف َحَّت  يَْسَمَع َصْوتًا أ

َ
َ.«اَل َيْنَفتِْل أ

،َلكنَالتة،َوالَيكونَمتعدياَأوَمطاوعَيكونَالزماإماَأنَابَالوهذاَ
يريدونَبهَ«َاْنَطلََق »ربماَجاءَبمعىنَاثلالِثَالالزمَفالَيربحَاللزومَأيضا؛َحنو:َ

َأغىنَعنَالربايعَاملجرد.:َول بعضهمويق،َ«َذَهَب »معىنَ
َ
َ

َ
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 الَباُب الثَّاِني
َمُتُه َأْن َيُكوَن َوَعَلا. «َتِمُع اْجِتَماًعاْجَتَمَع َيْجِا»ُه: وُنُز، َمْو«ْفَتَعَل َيْفَتِعُل اْفِتَعاًلاا»

 َوالَعْيِن. َوِبَناُؤُه ِه َوالَتاِء َبْيَن الَفاِءِة ِفي َأوَِّلهَلْمَز اَدِةَماِضيِه َعَلى َخْمَسِة َأْحُرٍف ِبِزَيا
 َك اإِلِبُل. ْجَتَمَع َذِلَل َفاِباإِل ِللَمَطاَوَعِة َأْيًضا؛ َنْحُو: َجَمْعُت

« َع جَيَْتِمُع اْجتَِماًَع ، َمْوُزونُُه اْجَتمَ ْفَتِعُل اْفتَِعااًل ْفَتَعَل يَ ا: لَباُب الثَّاِنيا»قوله: 
َ.«اًَع دَ تِ ابْ  عُ دِ تَ بْ يَ  عَ دَ تَ ابْ ا، وَ اقً َِتَ افْ  ُق ََتِ فْ يَ  َق ََتَ افْ وَ ا، امً جَ تِ احْ  مُ جِ تَ ََيْ  مَ جَ تَ احْ »مثله:َ

َتاِء ي َأوَِّلِه َوالاَدِة اهَلْمَزِة ِفٍف ِبِزَيَسِة َأْحُرَلى َخْم َعيِهَمُتُه َأْن َيُكوَن َماِضَوَعَلا»وقوله: 
َ.«مَجَعَ »َمنَاثلالِثَأصلهلنَ؛ اليتَيهَامليم «َوالَعْيِن» اليتَيهَاجليم «َبْيَن الَفاِء

الجيةَالسيةَواملعنويةَنهَيأيتَلألفعالَالعكل .«اَأْيًض َوِبَناُؤُه ِللَمَطاَوَعِة»وقوله: 
َ،َفبابَافتعلَأشملَمنَانفعل.عالجيةفالَيكونَإالَيفَالَ«انفعل»خالفاَلابَ

 .«إِلِبُلِلَك اَذَع َمَل َفاْجَتَنْحُو: َجَمْعُت اإِلِب»وقوله: 
َالبلَمرةَثانيةَغريَفصيح؛َأي ه  ر  ك  ،َوذ  عح َاجلحم  ب ل  َال  :َإذ يكف أن يقول:َقحب لح

َ:َالبل.أيفاجتمعت،َ

  ٺ   ٺ   پ   پ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   ٺ   ٺ ﴿ويأيتَالزما؛َقالَتعاىل:َ

َ.[286قرة:لا]َ﴾ۋ   ۋ   ۅ   ۅ   ۉ   ۉ﴿وقالَتعاىل:َ،َ[73]الج:َ﴾ٿ   ٿ

 إذاَمات.َ«اْبَنهُ  فُاَلنٌ  اْحتََسَب »وربماَاكنَمتعديا؛َحنو:َ
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َ:معان أخر، منها« َل عَ تَ افْ » وبلاب 
1-َ« َ َخَذ زيٌد َخاَتمً »حنو:ََ؛«اذُ االتِّ ة  اتـ  َ«.ا من فِض 
َ«.اْجَتَهَد يف طلب العلم»َحنو:َ؛«ادُ هَ تِ االجْ »َ-2
َالعَ يعينَ.«اْعَتَذرَ »حنو:ََ؛«ارُ هَ ْظ اإلِ »َ-3 رح هح َ.رَحذَ :َأظ 
:َتشاركَلكَمنهماَيفَالقتال.َ.«اْقَتَتَل زيٌد وعمٌرو»حنو:ََ؛«الت َشاُركُ »َ-4 ع ين  َيح
َبالغَيفَالردة.إذاََ.«نٌ اَل اْرتَد  فُ »حنو:ََ؛«ةُ غَ الَ بَ المُ »َ-5
َربماَجاءَبمعىنَاثلَ-6 َع ـوتَبِ ، ، وَجَذَب واْجَتَذَب َكَحَل واْكَتَحَل »َ:حنوالِث؛
َ.«وات َبعَ 
7-ََ َبمعىن َجاء َ«َل عَ فْ تَ اسْ »ربما َحنو: َ، واْعَتَصَم، واْقَتَتَل ات َقدَ »؛ بمعىنَ«

َ«.َل تَ قْ تَ اسْ ، ومَ َص عْ تَ اسْ ، واْسَتْوَقدَ »

 »يأيتَمطاوعَلابََ-8
َ
َق »؛َحنو:َ«ْفَعَل أ ڌ   ڎ   ﴿:َيفَقولَتعاىل«َاْحََتَ

َ.[266]القرة:َ﴾ڎ   ڈ   ڈ

َ
َ
َ
َ

 

َ
َ
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 الَباُب الثَّاِلُث
ُه َأْن َيُكوَن َماِضيِه َعَلى َوَعَلاَمُت. « اْحِمَراًرارَّ َيْحَمرُّْحَما»: ُنُهو، َمْوُز«ْفَعلَّ َيْفَعلُّ اْفِعَلاًلاا»

ِه ِفي آِخِرِه. َوِبَناُؤُه ْن ِجْنِس َلاِم ِفْعِلَر ِم َوَحْرٍف آَخوَِّلِهي َأِف َخْمَسِة َأْحُرٍف ِبِزَياَدِة اهَلْمَزِة
 رَّ َزْيٌد. َوِمَثاُل الُعُيوِبَمَنْحُو: ِاْح ُل اأَلْلَواِنُيوِب. ِمَثاالُع َواِنْلَوِلُمَباَلَغة اللَّاِزِم، َوِقْيَل: ِلأَل

 َنْحُو: ِاْعَورَّ َزْيٌد.

َدإب «اْفَعلَّ َيْفَعلُّ اْفِعَلاًلا»قوله:  َالالم َاثلانيةاغم َيف ََإذَ؛الوَل َ،«اْفَعلََل »أصله
َف َفسكنت َالوَل َالالم َحركة ت  ر حح َاثلانيةَ«اْفَعلَْل »ط  َيف َأدغمت  :َمْوُزوُنُه»َ.ثم

ِ »له:َثم «اْحَمرَّ َيْحَمرُّ اْحِمَراًرا َ.«اًراِْضَ اخْ  َْض  ََيْ  َْض  ، واخْ اارً رَ فِ اْص  َفر  ْص يَ  ر  فَ ْص ا

ِه َوَحْرٍف ي َأوَِّلَياَدِة اهَلْمَزِة ِفٍف ِبِزَسِة َأْحُرَلى َخْم َعيِهُكوَن َماِضَمُتُه َأْن َيَوَعَلا»وقوله: 
َ.«َْحِرَ »منَاثلالِثَأصلهَلنَ ؛«ِفي آِخِرِه» يهَالراء يتلا «اِم ِفْعِلِهآَخَر ِمْن ِجْنِس َل

َ.«ار  اْْحَ »يفَوزنَبيانَمعناهَأيتَيس .«ِماِزلََّناُؤُه ِلُمَباَلَغة الَوِب»وقوله: 

 .«وِبَوِقْيَل: ِلأَلْلَواِن َوالُعُي»وقوله: 
َالالزم،وقيلأي  َموضوعَملطلقَادلاللةََعَاللوانَوالعيوبَدونَمبالغة :َ

َاجلوهريَمالَإيله، وذللكَيأيتََبنفسَاملعىن،َ«ر  واْْحَ  رَ َْحِ »حينئذَيكونََوكأن 
،َنصَعليهَيفَاللسان. و رح َبمعىنَعح ر  وح َاع 

َهَمزيدََعَاثلالِثَادلالََعَاللوانَوالعيوب،َفلمَيدلَهو:َأندهيكون مراُ فَ
ََ.َعَاللوانَوالعيوبَبنفسه
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َو َموضوع َأنه َالالزمملالصواب َوالعيوبَمعَبالغة َاللوان ََع ،َادلاللة
َو ََالفاملؤلفَالَينكرَأنهَيأيتَلأللوانَوالعيوب، َالقول، بلَهوَيرىَضعفَهذا

َلكنيأيتَلأللوانَوالعيوب ،ََ َالقولَاثلاينَبصيغةَاملبالغةمعَإفادة َوذللكَذكر ،
َ.اتلضعيف

 .«ٌدْيِمَثاُل اأَلْلَواِن َنْحُو: اْحَمرَّ َز»َوديللَذلكَقول:
َثَ فقدَمَح    ٴۇ   ۋ   ۈۇ   ۇ   ۆ   ۆ   ۈ﴿قالَتعاىل:َقدَولأللوان،ََلح

ائ      ائ  ى    ى   ې   ې  ۋ   ۅ   ۅ   ۉ   ۉ   ې   ې 

َ.لَعمران[آ]َ﴾ۆئ  ەئ   ەئ   وئ   وئ   ۇئ   ۇئ   ۆئ 

َومثلهَ«َعِورَ »صلهَأ .«ْيٌد َزرََّوِمَثاُل الُعُيوِب َنْحُو: اْعَووقوله:  َ«اْزَور  »، قال َعمر ؛
َ:بن الطفيلا

رَ ذَحإ َ َالرََِّاَاز وح ق ع  َوح ن  ت هَ مَحم  ر  َزحجح قب اًلَ***ََاح  َم  ع  َلَارج  َحغَحَوق لت  دب رَ ري  ََم 
َ:بن هند الغارِضِي   َسلََمةُ  وقال

فَِّ كح
 
وفًَأ ع ر  َمح ن هَ َائ 

ح
رحدَ َ***َعليهمَكأ ح 

ح
َأ ن ة  س 

ح
َال ق ع  َوح ن  َم  ر  َإ ذاَاز وح

َ

َ

َ
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 الَباُب الرَّاِبُع

ُتُه َأْن َيُكوَن َماِضيِه َعَلى َوَعَلاَم. «لَُّم َتَكلًُّماَكلََّم َيَتَكَت»ُه: وُنُز، َمْو«َتَفعََّل َيَتَفعَُّل َتَفعًُّلا»
 َبْيَن الَفاِء َوالَعْيِن. ِمْن ِجْنِس َعْيِن ِفْعِلِه َحْرٍف آَخَرِلِه َووََّأي َدِة التَّاِء ِفَخْمَسِة َأْحُرٍف ِبِزَيا

َنْحُو: َتَعلَّْمُت الِعْلَم  ُلوِب َشْيًئا َبْعَد َشيٍء؛ِصيُل امَلْطِف: ِتْحلَُّكَوِبَناُؤُه ِللتََّكلُِّف، َوَمْعنى التَّ
 َمْسَأَلًة َبْعَد َمْسَأَلٍة.

َم «ًماَكلَُّم َتَكلَُّكلََّم َيَتَتوُنُه ْوُز، َمَتَفعََّل َيَتَفعَُّل َتَفعًُّلا» قوله:  ُل ض  فَ تَ يَ  َل ض  فَ تَ »ثله:
ال  » وربماَجاءَاملصدرَسماعََع، «امً ل  عَ تَ  مُ ل  عَ تَ يَ  مَ ل  عَ تَ وَ ، اًل ض  فَ تَ  َتَمل َق »: حنو؛ «تِِفع 

قً  با؛ قال الشاعر: «اتِِمال  ح 
ح
َأ َثالثة  َب 

َعحالقةَ  بٌّ ََ***َفح  ال  َت م  بٌّ َهووح  بٌّ َوح  ت ََق  َالقح  ل 

َأوَِّلِه َوَحْرٍف آَخَر  ٍف ِبِزَياَدِة التَّاِء ِفيَسِة َأْحُرَلى َخْم َعيِهَمُتُه َأْن َيُكوَن َماِضَوَعَلا»وقوله: 
اًداَلقاعدةَاملزي .«َعْيِنالَوِء ِمْن ِجْنِس َعْيِن ِفْعِلِه َبْيَن الَفا رح لمَي سمعَاثلالِثَد،َوإالَفإ ط 

َ«تََكل مَ »نَمَ  ،َ
ح
َمَ أ َحنو: َل »ا َف« َتَفض   :وحنو ،«، أو َفُضَل أو َفِضَل  ،َفَضَل »اثلالِثَمنه

َف  ،َتَعل مَ » َف، َوَكرُمَ َعلِمَ »َمنهاَاثلالِثف«ََوتََكر مُ  ،َوتَََش  َ.«، َورَشُ

َنْحُو:  َد َشيٍء؛مَلْطُلوِب َشْيًئا َبْع ا: ِتْحِصيُلِفتََّكلُّى الْعنَوِبَناُؤُه ِللتََّكلُِّف، َوَم»وقوله: 
َيأ «.ٍةَأَلْسَتَعلَّْمُت الِعْلَم َمْسَأَلًة َبْعَد َم ،ََ:َتعلمت  ،َتفسريَلفشيئاَبعدَيشءَأماَالعلمح

،َفقدَختلتَشيئاَ[4]االنشقاق:َ﴾ٹ   ٹ   ڤ   ڤ﴿ومنهَقولَتعاىلَعنَالرض:َ
 :حاتم الطايئقول  (4/71)وقد ذكر سيبويه يف الكتاب فشيئا،َ

َ
ح
َعنَال حل م  َو د هَ حتح تحب ق  َواس  ح حََنَ لحَوَحَ***َمَ د نحني  حل مَحطَ تحَسَ ت َحىتَحتح َال ل مح َايعح
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 «:َل ع  فَ تَ »ومن معاين وزن  
َ ااِل » - 1 َد ثَْوَبهُ »حنو:ََ؛«اذُ تِّ ًة.َ.«تَْوس  ادح َيعين:َاختذهَو سح
َل  ةُ عَ اوَ َط المُ »َ-2 قدَيكونَمتعدياَمعَ،َو«ا فـَتـَنـب هدً يْ ْهُت زَ نَـب ـ»حنو:ََ؛«لَفع 

َ«.هُ مَ ل  عَ تَ فَ  مَ لْ العِ  هُ تُ مْ ل  عَ »؛َحنو:َكونهَمطاوع
َج زيدٌ »حنو:ََ؛«ةُ والوَِقايَ  ُب اتلجن  »َ-3 َ.اهَ قَحواتَ َجَحرَحيعين:ََتنبَالحََ.«تـَحـر 
َصيغةََ-4 نحت  غ 

ح
َل »وربماَأ ىكَتـََك  »لعدمَوروده،ََعنَاثلالِث«ََتَفع  َ«.َم وتََصد 

َالعرب.انتسبَإىلَ:َأيَ.«َتَعر َب »؛َحنو:َ«النِّْسَبةُ »َ-5
َ:الشاعر قال؛َ«َظلََم َوَتَظل مَ »ربماَجاءَبمعىنَاثلالِث؛َحنو:ََ-6

َ ين  ل مح َتحظح ين  ق  َوعح ل يج  َخح يقِّ ظايمَ***ََحح َع  ِّ َاكلحين  َاكنت  ني  ََعَح 
َ:وأنشد السريايف

حو َكذاَول يقِّ ل محينَحح َاذليَهوَاغل  هَ َ***َىَيديتظح ه َاهلل  حوىَيدح َل
.أي ين  لحمح َ:َظح

َ:ذو الرمةَوقال
َ َب ظالم  ت  حس  لِّم ينَول َت ظح ت  م سح

ح
َب نائمَ َاب ه ينَنحب هًَوت ن َ***َأ ت  حس  َول

َإىلَالظلم.أي ب ين  َ:َتحن س 
َز َحوَ »؛َحنو:َ«اسَتفَعَل »ربماَجاءَبمعىنََ-7 َ«.اَجَزهَ تَنْ واسْ  هُ اِئَ َتَنج 
يْ »؛َحنو:َ«اتلكثري»َ-8 َاتلعايط.َمنَللتكثري،َ«انَ تَعط 
َ
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 الَباُب اخَلاِمُس
ُتُه َأْن َيُكوَن َوَعَلاَم. «اَعُد َتَباُعًداَباَعَد َيَتَبَت»ُه: وُنُز، َمْو«َتَفاَعَل َيَتَفاَعُل َتَفاُعًلا»

َوالَعْيِن. َوِبَناُؤُه ِلْلُمَشاَرَكِة  ِلِف َبْيَن الَفاِء َواأَلِفي َأوَِّلِه لتَّاِء اَدِةَماِضيِه َعَلى َخْمَسِة َأْحُرٍف ِبِزَيا
. َوِمَثاُل امُلَشاَرَكِة َعْمًراٌد ْيِن؛ َنْحُو: َتَباَعَد َزْيْيَن ااِلثَنَبَرَكِة َشامُلاِبْيَن ااِلْثَنْيِن َفَصاِعًدا. ِمَثاُل 

 ْوُم.َح اْلَقاَلَصَبْيَن ااِلثَنْيِن َفَصاِعًدا؛ َنْحُو: َت

َم «َباَعُد َتَباُعًداَتَباَعَد َيَت :وُنُهْوُز، َمَفاَعَل َيَتَفاَعُل َتَفاُعًلاَت»له: قو  َل اتَ قَ تَ »ثله:
َ.«اًل اضُ فَ تَ  ُل اضَ فَ تَ يَ  َل اضَ فَ تَ وَ ، اًل اتُ قَ تَ  ُل اتَ قَ تَ يَ 

ِلِف وَِّلِه َواأَلَأ ِبِزَياَدِة التَّاِء ِفي َسِة َأْحُرٍفى َخْمَعَل يِهَمُتُه َأْن َيُكوَن َماِضَوَعال»وقوله: 
َ.«بَِعَد أو َبُعدَ »لنَأصلهَ ؛يهَالعنياليت  «َوالَعْيِن» يهَالاء اليت «َبْيَن الَفاِء

َلوزنَ «اِن َفَصاِعًدْثَنْيِبْيَن اِلا» للتشاركَ:يأ «ُؤُه ِلْلُمَشاَرَكِةَوِبَنا»وقوله:  خالفا
ََل اعَ فَ » »َ َاالثنني َبني َللمشاركة َوقحَفيكون َأحوال، َأكث َمنَيف َلكث َيأيت ن 

ح
َأ ل 

َ.اثنني
 «.َعْمًرا َزْيٌد ُو: َتَباَعَدِن َنْحَنْيثاَثاُل امُلَشاَرَكِة َبْيَن اِلِم»وقوله: 

،َغريَوأظنهَخطأَمنَأحدَالنساخَالَيدلََعَاملشاركةَبنيَاالثننيهذاَاملثالَ
َلكَمنهماَ:َأيَ،ورَ مَ عَحوَحَدَ ي َزَحَدَحعَحابحَتَحفالصواب أن يقال:  ؛أنهَالزمَكماَسيأيت ثح دح ح 

ح
أ

َاتلباعد َمن َومثلهفيهَاشرتاكفَشيئا َالظاء،َ«ارَ اهَ َظ تَ »َ، ََبتخفيف َتعاىل:َيف قول

،َوالكسايئ،ََعَقراءةَحفصَ،[4تلحريم:ا]َ﴾ڳ   ڳ   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ں﴿
 .،َوقرأَالاقونَبتشديدَالظاءوْحزة،َوخلف
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  «.: َتَصاَلَح اْلَقْوُماِعًدا َنْحُوِن َفَصثَنْياِلاَوِمَثاُل امُلَشاَرَكِة َبْيَن »وقوله: 
َف َشاركَبنيَاالثننيَفأكثتمثالَللهذا َومثلهَقولَتعاىل: ڀ   ٺ   ﴿،

َ.[103]طه:َ﴾چ   چ﴿َ،َوقولَتعاىل:[3]العَص:َ﴾ٺ   ٺ

َ:َأليسَالتشاركَقدَحصلَحبرفَالعطف؟قلَت فإن 
َلوَأنك: وديلل ذلك:َلمَحيصلَحبرفَالعطف،َبلَحصلَبالفعلَنفسه،َقلُت 

َ ََعَأنََ.«مُ وْ القَ  حَ الَ َص أو تَ  َتَقاتََل الر ُجاَلِن،»:َقلتح ل  ح َدلح ثح دح ح 
ح
َ.الصلحلكَفردَأ

َلكنَإ َبنيَاالثننيَبنيَاالثننيَالتشاركفادة َإىلَمعىنََفصاعداَأو راجعة
َ.معَالفاعلَالفعل
 
َ
َُل اعِ ا الفَ م  أ َبد َفال :َ َاتلثنيةمن َأو َاجلمعية َمعىن َفيه َيكون َيفََأن كما

َاملثالني َوتعطفَعليهَ«مُ وْ القَ  حَ الَ َص وتَ  َتَقاتََل الر ُجاَلِن،»: َأوَتأىتَبالفاعلَمفردا ،
فيهَمعىنَاجلمعيةَأفادََالفاعلَفإنَاكن.َ«تقاتل زيد وعمرو»َيفَقولككما ،َمثله

،َبنيَاالثننيَفحسبَالتشاركبنيَاالثننيَفصاعدا،َوإنَاكنَمثىنَأفادََالتشارك
َ.دَاملشاركةوإنَاكنَالفاعلَمفرداَلمَي ف

 و
َ
دلََعَالتشارك،َ:َفالَبدَمنَأنَيكونَاثلالِثَمنهَمتعدياَيكَيُل عْ ا الفِ م  أ

:ََبل،َعليهيدلََفإنَاكنَالزماَال لمََ«مُ وْ القَ  َض ارَ مَ تَ »يدلََعَمعانَأخر،َفلوَقلتح
َ ََعَالتشارك، ل  َفإذاَدلََعَالتشاركَمعَعدمَتوفرَماََبليحد  يدلََعَاتلظاهر،

َاكنَنادراَشاذا.َسبقَمنَرشوط
َ



65 
 

 
ـِْن ابلَِناءِ  ِح َمت اإِلْنَباُء بََِشْ

 :«َتَفاَعَل »وزن من معاين ف 
َ«. َتَغاَفَل زيدٌ »حنو:ََ؛«هِ تِ يقَ قِ دون حَ  لِ عْ بالفِ  رُ اهُ َظ تل  ا»َ-1 لحة  ف  َبالغح رح اهح يعين:َتحظح
َعنهَويه يحة  ن تحف  :َتظاهرَباملرضَوليسَبهَمرض،َويفَأيَ.«اَرَض زيدٌ َتمَ »وحنو:َ،َم 

ْرَط قال ؛َدلالةَالَيكونَصادراَإالَمنَواحهذهَا
َ
َ:اةُ بُن ُسَهي ةَ أ

َح َومَحإذاَختح َاَيبَمَ ازحر ت  ر  زح َخح َ***َن  َكحرسح ت  َمَ َثم  ح رَ العحني  وح َعح ري  
َنَغح

ْ  ولُ ُص حُ »َ-2 ََ؛«تََدر ًجا ءِ الِش  َتََواَرَدِت اإلبُل »حنو: »َ َورودها َحصل شيئاَأي:
َ.فشيئا
3-ََ َيأيت ََتَفاَعـَل »وزن َكمَ؛الزماَياملتعدَ َالفعل ََجلعل« َقلتح َلو َا َضاَرَب »:

،َ،«َزيٌد َعْمًرا :ََهذاَمتعدٍّ َأصبحَالزما.«َتََضاَرَب زيٌد وَعْمٌرو»فإذاَقلتح

َلواحدَ-4 َمتعديا َالثنني َاملتعديح َالفعلح ر  يِـّ ََ؛ي صح َقاَسَم زيٌد عمًرا »حنو:
:َ«اِلديةَ  َمتعدياَملفعولَواحد«ََتَقاَسَم زيٌد وَعْمٌرو الَهِدي ةَ »،َفإذاَقلتح ارح بعدَأنََصح

َ:يفَمعلقتهَقالَالعىشَ؛«نَاَزَع َوَتَناَزعَ »،َومثلهَاكنَمتعدياَملفعولني
َمَ  ان  حي  َالر  بح ت همَق ض  ئًَنازحع  هَ ***ََات ك  ًةَرَحوقح ز  ًةَم  هَحوح َاو وق  ل  ض  َاَخح

َ:قال امرؤ القيسو

نحَنحَاَتَحمَ لحَفحَ ع  َوَحدَ اَالحَازح َيثح
ح
َأ ت  حح مح َ َ***َس  مَحهحَصح َذيَشح ن 

َبغ ص  َالَ يَ مَحَخَحيارَ ت 

َ«.ُه َفَتَباَعدَ بَاَعْدتُ »،َحنو:َ«َفاَعَل »يأيتَملطاوعةََ-5

َ.«َتاوزُت الِشَء، وُجْزتُهُ »ربماَجاءَبمعىنَاثلالِث؛َحنو:ََ-6
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 ْرَبَعُة َأْبَواٍب:َأَلى الثَُّلاِثيِّ، َوُهَو  َأْحُرٍف َعَلاَثُةِه َثيِفالنَّْوُع الثَّاِلُث: َوُهَو َما ِزيَد 

 وَُّلالَباُب اأَل

َوَعَلاَمُتُه َأْن . «اْسَتْخِرُج اْسِتْخَراًجَي ْسَتْخَرَجا» :َمْوُزوُنُه ،«ْسَتْفَعَل َيْسَتْفِعُل اْسِتْفَعاًلاا»
ِلِه. َوِبَناُؤُه ِللتَّْعِدَيِة سِّْيِن َوالتَّاِء ِفي َأوَّْمَزِة َوالَدِة اهَلَياِزِبَيُكوَن َماِضيِه َعَلى ِستَِّة َأْحُرٍف 

َنْحُو: اْسَتْحَجَر  ِمَثاُل اللَّاِزِم امَلاَل. َوَتْخَرَج َزْيٌدَنْحُو: اْس يَتَعدِّمُلاُل َلاِزًما. ِمَثا ًبا، َوَقْد َيُكوُنَغاِل
 ِمَن اهلِل َتَعاَلى. ْي: َأْطُلُب امَلْغِفَرَةَأاهلَل؛  َأْسَتْغِفُر ُو:ْحالطِّْيُن. َوِقيَل: ِلَطَلِب الِفْعِل؛ َن

َثُة َلايِه َثِفيَد َوُهَو َما ِز» نَأنواعَالفعلَاثلالِثَاملزيدَفيهم «ْوُع الثَّاِلُثالنَّ»قوله: 

 :«اٍب َأْبَوَعُةَوُهَو َأْرَب» ملجردا« َأْحُرٍف َعَلى الثُّاَلِثيِّ

ثله:َمَ«َراًجاَرَج َيْسَتْخِرُج اْسِتْخْخاْسَت :وُنُه، َمْوُزاًلاَعَعَل َيْسَتْفِعُل اْسِتْفاْسَتْف»وقوله: 
َ  رَ فَ غْ تَ اسْ » َ  َف َْشَ تَ ا، واسْ ارً فَ غْ تِ اسْ  رُ فِ غْ تَ ْس ي َ.«اافً َْشَ تِ اسْ  ُف َْشِ تَ ْس ي

السِّْيِن َوالتَّاِء ِفي  ِبِزَياَدِة اهَلْمَزِة َوِة َأْحُرٍفَلى ِستَّ َعيِهَمُتُه َأْن َيُكوَن َماِضَوَعَلا»وقوله: 
َ.«َخَرجَ »منَاثلالِثَلنَأصلهَ .«َأوَِّلِه

اثلالِثَمنهَيكونَالزماَ لن .«اوُن َلاِزًمَقْد َيُكَو اًبِبَناُؤُه ِللتَّْعِدَيِة َغاِلَو»وقوله: 
 »كماَيتعدىَببناءََ«اْسَتْفَعَل »لناءَفيتعدىَإذاَب ينََيفَأكثَأحوال

َ
َل َل عَ فْ أ َ.« وَفع 

َفيكونَكَح .« َزْيٌد امَلاَلِمَثاُل امُلَتَعدِّي َنْحُو: اْسَتْخَرَج»وقوله: 
ح
َعَحفَ أ حنوَقولَكماَيفَ؛َلح

 .[116]العراف:َ﴾ې   ې   ې   ى﴿َتعاىل:
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َاكلجرأ« ْيُنَر الطِّْحَجَتاِزِم َنْحُو: اْسلََّوِمَثاُل ال»وقوله:  َصار َوِقيَل: ِلَطَلِب » ي:

َسبيلَه .«َن اهلِل َتَعاَلىْغِفَرَة ِمُلُب امَلْطَأ َأْي ؛الِفْعِل. َنْحُو: َأْسَتْغِفُر اهلَل ََع َطلب ذا

َ[60]القرة:َ﴾چ   چ   چ   ڇ﴿َومثلهَقولَتعاىل:َ،القيقة وقولَتعاىل:َ،

ژ   ژ   ڑ   ڑ   ﴿،َوقولَتعاىل:َ[76]يوسف:َ﴾ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ںں﴿

لحت:َ﴾ک   ک ،َ[90]هود:َ﴾ڤ ڤ ڤ ڤڦ ٹ﴿وقولَتعاىل:َ،َ[24]ف صِّ

َ.[282]القرة:َ﴾ڈ   ژ   ژ   ڑ﴿ وقولَتعاىل:
َهَب  استخرجُت »َ؛َحنو:املجازَعَسبيلَ طلبقدَيكونَالو َ،«الَمْعِدنِ  من اذل 

َ يحت  مِّ أنََيمكنَالَإذطلبًا؛ََعليهَالصولَيفَواالجتهادَإخراجهَيفَةَ سَحارَحمَحالمَ َفس 
َعندَمنَيقولَباملجاز.َاحقيقييكونَطلباَ

َشي ََ«.َوِقيَل: ِلَطَلِب الِفْعِل»وقوله:  َبتضعيفه، حَعر َحب  َلحَالط ََهَ لَ مَ أو ََبح َكونهَع
َالَببناءَاستفعل.َوحدهاَسنيبال

 :، منهاكثرية معان «استفعل»ولسني  

وَرةُ » -1 ـرْيُ ُل من يشء إىل يشء الص  ََ؛«أو اتل َحو  َ:أيَ.«الُمْهرُ  اْسَتْحَصنَ »حنو:
ارَح ََصح انًا، صح َوح  َتكون َقد ة  ـري  ورح َالسابقالص  َاملثال َيف َكما َالقيقة َسبيل ََع

ل ََكماَاملجازَ،َوقدَتكونََعَسبيلومثالَاملصنف
ثح  ابلُغاَث  إن»َ:املشهورَيفَالمح

اث ََيصريَ:أيَ.«يَْسَتنَِْسُ  بأْرِضنا َ-َال غح َ َ-الطريانَضعيفَطائروهو يفََاكلن رس 
َ.بناَالستعانتهَقوي اَيصريَبأرضناَالضعيفَإن:َومعناهَالقوة،
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ـِْن ابلَِناءِ  ِح َمت اإِلْنَباُء بََِشْ

ََ؛«أو الُمَصاَدَفةُ  َدانِ وِجْ ال» -3 َوجدأيَ.«اْسَتَجْدُت الكتاَب »حنو: َجيدا،َ: ت ه

َ.[54]الزُخر ف:َ﴾ں   ڻ   ڻ﴿ومنهَقولَتعاىلَعنَفرعون:َ
ََ:أيَ.«الطعامَ  اْسَتْحَسْنُت »حنو:ََ؛«َقادُ االْعتِ » -4 َحسنه.َاعتقدت 
ََ؛«لِ مَ اجلُ  ةِ يَ اَك حِ  ارُ َص تِ اخْ » -5 َقالَإذاَ«اْسََتَْجعَ »حنو:  إيَِلْهِ  َوإِن ا هللِ  إِن ا»:

َ.«راجعون
ـَؤالُ » -6 .أيَ.«زيدٌ  اْسَتْخـَيـرَ »:َحنوَ؛«الس  َاخلريح لح

ح
أ َ:َسح

ءَ »: حنو ؛«ْعُل اجلَ » -7 ْ اًلَيعين .«اْسَتَحل  الِش  الح َحح لحه  عح  .:َجح
،»َحنو:َ؛«القوة» -8 و يحَيعين،َ«واْسُتْكِْبَ  اْسُتْهَِتَ

َ.وك رب  هَ َه رت  هَ:َقح
َقْمُتهُ  فاْسَتْحَكَم، أْحَكْمُتهُ »حنو:ََ؛«طاوعةالمُ » -9

َ
َ.«َقامَ فاْستَ  وأ

ََ،«أْفَعَل » بمعىنَاكنَربما -10  »حنو:
َ
َقولَتعاىل:َ«اَب جَ تَ واسْ  ،اَب جَ أ ح َوبهَف رسِّ ،

    .أرهبوهم،َوبهَقالَالزجاج :أي؛َ﴾ې﴿

كتىفَيفَهذهَاملادةَمنَغريَأنَُيئَلَثالِثَُمرد،َفي َ «اْسَتْفَعَل » ربماَجاء -11
 تَ اسْ »:َحنوَباملزيدَمنه؛

ْ
:َكماََ«اْسَتْحَيا»،َوحنو:َ«رَ ـبَ عْ تَ ، واسْ َل دَ بْ تَ واسْ  ،رَ ثَ أ اىلح قولَتحعح

َ«اْستَْنَكَف »:َلَثالِث،َوحنو:َوقيل(،25َالقصصَ)َ﴾ڑ   ڑ   ک   ک   ک﴿

 .[173]النساء: ﴾اآلية...  ے   ے   ۓ﴿كماَيفَقولَتعاىل:َ

َ«انَ عَ تَ اسْ »قوهلم:َ،َكماَيفَ«َل ع  فَ »صيغةَعنََ«ْسَتْفَعَل ا»ربماَأغنتَصيغةََ-12
َ.«نَ و  عَ »:َالصلقدَاكنَو،َهَ تحَنَححلقَعحَإذاَ

 زَ هَ »ربماَجاءَبمعىنَاثلالِث؛َحنو:ََ-13
َ
 زَ هْ تَ ، واسْ  بِهِ أ

َ
 «. بِهِ أ
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ـِْن ابلَِناءِ  ِح َمت اإِلْنَباُء بََِشْ

 الَباُب الثَّاِني
َوَعَلاَمُتُه َأْن . «ْعَشوِشُب اَعِشْيَشاًباَي اْعَشْوَشَب» :َمْوُزوُنُه ،«ْفَعْوَعَل َيْفَعْوِعُل اْفِعْيَعاًلاا»

 ِجْنِس َعْيِن ِفْعِلِه َوالَواِو وَِّلِه َوَحْرٍف آَخَر ِمْنَأْمَزِة ِفي َدِة اهَلَياِزِب َعَلى ِستَِّة َأْحُرٍف َيُكوَن َماِضيِه
ُض؛ ِإَذا َنَبَت َعَلى َوْجِه اأَلْرِض َب اأَلْرنَُّه ُيَقاُل: َعُشلَّاِزِم؛ أَلَغِة الالَبمُلَبْيَن الَعْيِن َواللَّاِم. َوِبَناُؤُه 

 اُت َوْجِه اأَلْرض.َكُثَر َنَب ا؛ ِإَذْرُضأَلْمَلِة، َوُيَقاُل: اْعَشْوَشَب اِفي اجُل

 مثله «ْعَشوِشُب اَعِشْيَشاًباَيَشَب اْعَشْو :َمْوُزوُنُه ،ًلاَعاَعَل َيْفَعْوِعُل اْفِعْياْفَعْو»قوله: 
 .«انًاَيْغَدْوِدُن اْغِديدَ  نَ دَ وْ دَ اغْ  ََيَْشْوِشُن اْخِشيَشانًا، ونَ شَ وْ َش اخْ »

َوايلاء يف  َْفِعْيَعال  ا»املصدر َمنقلبةَعنَواو« َلنَأصله فقلبتََ،«اْفِعْوََعٌل »؛
َوديللَذلكَوجودهاَيفَبايقَاتلصاريف.َاوَياءَلسكونهاَوانكسارَماَقبلها،الو

ِلِه َوَحْرٍف آَخَر ي َأوَّ ِبِزَياَدِة اهَلْمَزِة ِفِة َأْحُرٍفَلى ِستَّ َعيِهَمُتُه َأْن َيُكوَن َماِضَوَعَلا»وقوله: 
َالشني اذلي «ِمْن ِجْنِس َعْيِن ِفْعِلِه َ «لَعْيِناَن ْيِوالَواِو َب» هو َاليت َالشنيالصلية َيه

َ.«الُعْشِب »،َمنَ«َب َعشُ »أصلهَ؛َلنَلاءاويهَ «اِملََّوال»َأماَاثلانيةَفمكررةَ،الوَل

َلى َوْجِه اأَلْرِض ِفي َعَب اأَلْرُض ِإَذا َنَبَت َعُش :اُلُيَق نَُّهَأِل ؛ِماِزلََّوِبَناُؤُه مُلَبالَغِة ال»وقوله: 
 .«ْجِه اأَلْرِضَر َنَباُت َوَكُث َذاِإ ْرُضَوُيَقاُل اْعَشْوَشَب اأَل» يفَبعضَالرض:َأي .«اجُلْمَلِة

َاثَ  َنحَوَ نحَومثله َـى، َيف َكما َقولح َ﴾ېئېئ ۈئ   ۈئ ۆئ ۇئ ۆئ﴿َتعاىل:
َ[5:هود] أ، أنهَأخرجَابنَجريرَعنهَفقدََ؛«اْفَعْوَعَل »لوزنَبالناءََابنَعباسَهقحرح

ُهْم تَثَْنوِِن ُصُدوُرُهمْ ﴿َقرأ: ال إِن 
َ
َ.«يَثَْنْوِِن »ور ويَبايلاءََ،«َتْفَعْوِعل»:َزنة،ََعَ﴾أ
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ـِْن ابلَِناءِ  ِح َمت اإِلْنَباُء بََِشْ

ََ«الِشءُ  نَ شَ وْ َش اخْ »قوهلم:ََوحنوَذلك َ«رُ عْ الش   نَ دَ وْ دَ واغْ »إذاَكثتَخشونته،
َحإذاَكَح َ.صارَحلواَإذا«َىَل وْ لَ واحْ »،َهَ ادَ وَحسَحَث 

انَ وقد أنشد  َ:ابن فارس يف املقاييس وأبو يلع يف احللبيات قول َحس 
َ ت  قحامح ائ يكحََوح نًاَت رح و د  دح غ  اَإ ذحا***ََم  هَحَب هَ َتحن وءَ َمح َاـآدح

 :يمِ طِ اخلَ  بن قال قيسو
َ
ح
َالَحََعَرَُمَ أ َلَ غَ يَ وَحَاغ  َان َجَحَظ  َالقَحَوذو*َ**َيب  ََدَ ص 

ح
َوَ لحَحَ أ ََلَ َل 

ح
َنيَ لَ وأ

َ:األعَش وقال

َوَ لحَاحَ َامَحَدَ رَ المَ َعَ ان َيحََنَ مَ نوجذاهاَ***ََورَ قَ تَحَةَ لحَزَحغَ مَ َيدَ وجَ  َاابحَطحََاومَحََلح

َ:ملعان أخر« اْفَعْوَعَل »جيئ وزن و 
 :ْحيد بن ثور قال ؛«الِشءَ  ُت يَلْ لَوْ احْ » قدَيكونَمتعديا؛َحنو:َ-1

ا ََفلحم  ىتح
ح
ََبحعدَحَانَ مَحعحََأ صح َ انف  ن َ***ََال  ََعح ع  َلحوَ حَ واَالرض  ماثًاََلح َيحرو د هاَد 

 :وأنشد ثعلب

حو ََل نتح يَك  نيَحَت عط  َسَحَت سأل ََح  حت  حكحَ***ََامح ََل َلحوَ واحَ َال فس  ََكَحالح ُ ل يل ََلك  َخح

َ: وُروي قول بعضهم ورحيت  ََاعرح رحسح َ،َوإنماَلمَيذكرهَاملؤلفَلدرته.الفح

َللصريورةوَ-2 ََ؛ييجء ْ ىَل وْ لَ احْ »حنو: َحَ َ«ءُ  الِش  َصار َاوًَل َإذا  َف قَ وْ قَ واحْ »،
ََ«مُ ْس اجلِ 

ح
َقَححَ إذاَصارَأ َا.يًَنَ حَحن َمَ َ:أيَ؛فح
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َ«ََل عَ وْ عَ افْ »َقفابماَورَ-3 فحةَ َيفَادلاللةََعَ«َل عَ فْ تَ اسْ »وزنح ادح صح َأوَالم  ان  دح ؛َالو ج 
َكماَيفَقولَْحيدَبنَثورَاملتقدم:

ا َت  فلَم 
َ
ِع  َعنِ ***  انِفصاهِلِ  بَعدَ  َعمانِ  أ َيَرُوُدها ثًاِدما ىَل لَوْ واحْ  الْض 

َ.ةًَوَحل َوجدهاَحَ َ:أي

4-ََ َوافق ََل عَ وْ عَ افْ »ربما »َ ََ؛دَحرَ جَحلمَ االفعل   َخلَُق »كقوهلم:
َ
 ،كذا َل عَ فْ يَ  نْ أ

  َق لَ وْ لَ واخْ 
َ
َيفَالكثَملعىنَاملبالغة.َهَ دَُرَحمَحوَح،َ،َإذاَاكنَبذلكَخليقا«هلَ عَ فْ يَ  نْ أ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ
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 الَباُب الثَّاِلُث
َعَلاَمُتُه َأْن َيُكوَن َماِضيِه َو. «ْجَلوُِّذ اْجِلوَّاًذاَيِاْجَلوََّذ »وُنُه: ْوُز، َم«ْفِعوَّاًلاْفَعوََّل َيْفَعوُِّل اا»

الِم. َوِبَناُؤُه َأْيًضا ِلُمَباَلَغِة ْيِن َبْيَن الَعْيِن َوالَواَوِلِه َوالي َأوَِّفِة َزَعَلى ِستَِّة َأْحُرٍف ِبِزَياَدِة اهَلْم
َلوََّذ اإِلِبُل؛ إَذا َساَر َسْيًرا ا ِبُسْرَعٍة. َوُيَقاُل: اْجَساَر َسْيًر ؛ ِإَذاُلِبُه ُيَقاُل: َجَلَذ اإِلاللَّاِزِم؛ ِلَأنَّ

 ِبِزَياَدِة ُسْرَعٍة.

َالساكنةإب« ًلاَعوََّل َيْفَعوُِّل اْفِعوَّااْف»قوله:  َالواو َحركتهاَداغم َطرح يفََبعد
َياءًَالوَلَقدَقلبَالواوََأنَبعضهمَبيدَ،«َوااًل اْفِعوْ  اْفَعْوَوَل »املتحركة،َواكنَأصلهَ

أبوَذكرهَابنَجينَيفَاخلصائص،َوَ«اْفِعْيَوااًل »َفقال:َلسكونهاَوانكسارَماَقبلها
َاملعافر َيفعثمان َولمَوَ«ًذااِلوَّوََّذ َيْجَلوُِّذ اْجاْجَل :َمْوُزوُنُه»َالفعالَكتابَي ل  عح

ح
َأ من

َ َقال: َو«اْجلِْيَواًذا»ي دغم  َط و  رَ اخْ ، وواْعلِْيَواًطا ااًط و  لِ اعْ  ُط وِّ لَ عْ يَ  اْعلَو َط »َ:ثلهم،
َ.«واْخِريَواًطا ََيَْروُِّط اْخِرو اًطا

ي َأوَِّلِه ِوالِواَوْيِن  ِبِزَياَدِة اهَلْمَزِة ِفِة َأْحُرٍفَلى ِستَّ َعيِهَمُتُه َأْن َيُكوَن َماِضَعَلاَو»وقوله: 
َلناليتََ«اِملََّوال» يهَالالماليتَ «َبْيَن الَعْيِن بفتحَفكرسََ«اجَلِلِ »منَهَيهَاذلال؛
َ ت ف  كح َكح َويقال: َوهو«، واجَلْلُ اجُلْلُ »، َمنَالرضَ؛ ل بح َصح َما اَءةُ و، ِْلَ

ْ
َاجل ر ض 

ح َال  :
َالُصل بحةَ  ة  ل يظح َ.ال غح

َب َ« اُؤُه َأْيًضاَوِبَن»وقوله:  َحأي:َكما ََبابَين  أي:َ« ِلَأنَُّه ؛اِزِملَِّلُمَباَلَغِة ال» الَ يعَحعَ ف َاال 
َت َارَحأنَيقال:َإذاَسَحَوالفصح« ِإَذا َساَر َسْيًرا ِبُسْرَعٍة ؛ُيَقاُل: َجَلَذ اإِلِبُل» الالَوالشأن

َل.عاقالغريَلوهوَاسمَمجعََالبلَلعودَالضمريََعَ«سريا
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ـِْن ابلَِناءِ  ِح َمت اإِلْنَباُء بََِشْ

 .«ْرَعٍةِزَياَدِة ُسِبْيًرا َر َساإَذا َس ؛َوُيَقاُل: اْجَلوََّذ اإِلِبُل»
عن ( 4/55)يف الاكمل  أنشد املْبدفقد َ؛«وَطاَل  د  تَ امْ »بمعىنََذَحوَ لحَماَاكنَاجَ ورب

َ:َي  ـلِ اهِ ابلَ  َوْهب   بنَ  الُمنتََِشَ  أعَش باهلة يريث
رَ َال ََت ن ك  ل  اءَ َالحاز  مح و  بحتحهَ َالكح َِّ***َََضح  يف  ح اَب المحّش  اَإ ذح لحو ذَحَمح رَ َاج  فح َالس 

ََ:أي احلح رَ َإذاَماَطح فح تحدَ َوالس  َ.أيضاَ،َوي روىَاليتَلألخطل«اْخَرو َط »ور ويََ،ام 

َ:وقال عمر بن أيب ربيعة
َ***ََدَ رَ بحََاذَحبَ حَحَايَحوَح ن يحاب ه 

ح
ََاذَحإ َأ

ح
ََمَحلحَظَ أ َاذَحوَ لحَاجَ وَحَالليل 

نقلَابنَالرساجَيفَالصولََفقدَ؛«الُمْهرَ َاْعلَو َط »يكونَمتعدياَكماَيفَوقدَ
َقالَ(3/227) َعنَاجلريمَأنه :َ َعبيدةَسألت  ََ«رَ ُت الُمهْ ل وْط اعْ »عنََأبا َركبته  : قالح

:َاعتنقتهَ،عرًيا َفقالح َالصميعَعنَذلكح َ.قال:َوسألت 
َأفاد َل »َوربما َجديداَ«اْفَعو  َاثلالِثَمعىن َمعىن َملبالغةََغريح َيكون وال

َ َالالزم؛ َيقال: ََعلََط ابلعريَ »لنه َفيه« َبعالمة علحمه
ح
َفأ اه  َكوح َويقال:إذا لَو َط اعْ »َ،

َالُمْهرَ  »َ ج  َُس   َبغري ك بحه َرح َوعحالهَ وَإذا ه َبعن ق  َتعل ق َرَ اُط و  لِ عْ ااِل و، َكَ : َن َالعَ َوب  َق 
َ.كماَقالَسيبويهََعَالَشءَمنَفوقَمَ حَُقَحواتلَ 

َ
َ
َ
َ
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ـِْن ابلَِناءِ  ِح َمت اإِلْنَباُء بََِشْ

 الَباُب الرَّاِبُع
اَمُتُه َأْن َيُكوَن َماِضيِه َوَعَل. «اْحِمرَياًرَمارُّ ااْحَمارَّ َيْح»ُنُه: ُزوْو، َم«ْفِعْيَعاًلاالُّ اْفَعالَّ َيْفَعا»

اِم َوَحْرٍف آَخَر ِمْن ِجْنِس َلاِم ِف َبْيَن الَعْيِن َواللَِّلِه َواأَلِلي َأوَِّفِة َزَعَلى ِستَِّة َأْحُرٍف ِبِزَياَدِة اهَلْم
ُغ ِمْن َباِب اِلاْفِعَلاِل؛ ِلَأنَُّه ُب َأْبَلَلِكْن َهَذا الَبا  اللَّاِزِم؛اَلَغِةَبمُل َأْيًضا ِفْعِلِه ِفي آِخِرِه، ِوِبَناُؤُه

َذا َكاَن َلُه ُحْمَرٌة ُمَبالَغًة. ِإُيَقاُل: اْحَمرَّ َزْيٌد؛ َواجُلْمَلِة.  ٌة ِفيْمَرُح ُيَقاُل: َحِمَر َزْيٌد؛ ِإَذا َكاَن َلُه
  .َباَلَغٍةِزَياَدَة ُم ْمَرٌةُحُه َل َوُيَقاُل: اْحَمارَّ َزْيٌد؛ ِإَذا َكاَن

َوالصلَب .«َيْفَعالُّ اْفَعالَّ»قوله:  َ«اْْحَاَررَ »التشديدَلإلداغم، َحَحرَ فط َ، حركةََت 
َ.للتخفيفَاثلانيةَأدغمتَيفَالراءالراءَالوَلَثمَ

َ،َوالصواب:أوَمنَاملصنفَمنَالاسخَخطأبتكرارَالعنيََ.«ْفِعْيَعاًلاا»وقوله: 
سبقََوقدَ،«اْفَعْوَعَل َيْفَعْوِعُل »وَمصدرَفه«َاٌل يعَ عِ افْ »أماََبتكرارَالالم،َ«لياَل عِ افْ »

َبيانهَيفَالابَاثلاينَمنَنفسَالوع.

َ َبوايلاء ََنيالواقعة َالعني َوالالم َاملصدر َاْفِعياَلل»يف »َ َعن ل بحة  ن قح ألف؛َم 
َ َالصل َواكن َقبلها، َالعني َاْفَعااَلاًل »النكسار َسبق« َما َذلكَفحصل َوديلل ،

َ.«َيْفَعال  » واملضارع« اْفَعال  »َوجودهاَيفَبايقَاتلصاريفَاكملايض

َ «َراًراـَمارَّ َيْحَمارُّ اْحِمياْح :َمْوُزوُنُه»وقوله:  ،َ«يَْصَفار  اْصِفيـَراًرا اْصَفار  »مثله:
َ ءُ »تقول: َ«اْصَفار  الِش  َوأصله ، هب  َاذل  ن  حو  َل َيف َصار َإذا ََ؛«َصِفرَ »، َصِفَر »تقول:
ءُ  َالِش  َاذلَ « حو ن  َاكنَيفَل َإذا َومثله: ، َ«اْدَهام  »هب  َومنه ،َ َ﴾ۆئ﴿قولَتعاىل:

َ.[64:الرْحن]
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ي َأوَِّلِه َواأَلِلِف َبْيَن  ِبِزَياَدِة اهَلْمَزِة ِفِة َأْحُرٍفَلى ِستَّ َعيِهَمُتُه َأْن َيُكوَن َماِضَوَعَلا»وقوله: 
 «ي آِخِرِه ِفْعِلِه ِفِمِس َلاْن ِجَوَحْرٍف آَخَر ِمْن» اليتَيهَالراء «اِملََّوال» اليتَيهَامليم «الَعْيِن

َ.«َْحِرَ »َ؛َلنَأصلهَعَخالفَوهوَالراءَاثلاينَأوَالول

َأ« َأْيًضا ُهِوِبَناُؤ»وقوله:  َباب ح َب ين  َكما َي: الَ اال  و  َقالَك. «اِزِملَّال مُلَباَلَغِة» ف ع  ما
َ َاكناخلليل، َدائماَوإذا َالزما َالكثَاثلالِث َيف َكذلك َالسدايس َهَذا  َلِكْن» اكن

 أي:َقليلة« ْمَرٌة ِفي اجُلْمَلِة َزْيٌد ِإَذا َكاَن َلُه ُحَقاُل: َحِمَرنَُّه ُيَأِل ؛ِلْفِعَلاَأْبَلُغ ِمْن َباِب اِلا الَباُب

َأ« َبالَغًةُمْمَرٌة ُح ُهَلَوُيَقاُل: اْحَمرَّ َزْيٌد ِإَذا َكاَن »  َذا َكاَن َلُهِإَوُيَقاُل: اْحَمارَّ َزْيٌد » كثريةي:

ماَمبالغة،َلكنَمبالغةَيفَلكَمنهأنََ:فاملعىن،َ:َكثريةَجدايأ «ُحْمَرٌة ِزَياَدَة ُمَباَلَغٍة
َ.«اْْحَر  »َمبالغةَأكثَمن«َاْْحَار  »

َمرةَواحدةَمعَثبوتهاَدونَََادللةيف«َاْْحَر  »يفرتقََلكن ة  رح َعَحصولَال م 
َمنَحالَإىلَحال،َخبالفَ ُيـر  َفإنهَيدَ«اْْحَار  »تحغح ة  رح معَعدمَلََعَحصولَال م 

َثبوتها.

َ(:3227)قال الليث 
رارًََ" َاْح  َالَشء َلونَاقدَاْححر  مح ز 

ح َل َفلمإذا َإىلَحالَه َمنَحال  ري   تحغح ََ،يح واْحار 
ماُرَاْحريارًَ رحًضَحيح َإذاَاكنَعح ََااَحادثًَا َويحصفاُرََ؛الَيث بت  ًة ر  َمح ماُر َحيح عحلح كقولك:َجح

ةًَ َ".َمر 
َ
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 ُدْعُل الرَُّباِعيُّ امُلَجرَّثالثا: الِف

، «ِلُل َفْعَلَلًة َوِفْعًلاًلاَفْعَلَل ُيَفْع»، َوْزُنُه: اٌب َواِحٌدُهَو َبَو ِدرََّوَواِحٌد ِمْنَها ِللرَُّباِعيِّ امُلَج
ى َأْرَبَعِة َأْحُرٍف َعَل ُتُه َأْن َيُكوَن َماِضيِهَوَعَلاَم. «ًجاِدْحَراَو َجًةَدْحَرَج ُيَدْحِرُج َدْحَر»َمْوُزوُنُه: 

َنْحُو:  َلاِزًما. ِمَثاُل امُلَتَعدِّي وُنَيِة َغاِلًبا، َوَقْد َيُكُه ِللتَّْعِدِبَناُؤ. َوًةِبَأن َيُكوَن َجِميُع ُحُروِفِه َأْصِليَّ
 ْيٌد.: َدْرَبَخ َزَنْحُو ِماِزاحَلَجَر. َوِمَثاُل اللَّ َدْحَرَج َزْيٌد

:َمنَأبوابَعلمَاتلَصيفَاخلمسةَواثلالثنيَللفعلَأيَ.«َوَواِحٌد ِمْنَها» قوله:
؛َإذَزعمواَأنَالفعلَاملجردَالَيكونَإالَثالثيا،َالفاَللكوفينيخ «ِللرَُّباِعيِّ امُلَجرَِّد»
َ،َوهوَمذهبَضعيف.عندهمَمزيد«ََفْعلََل َكَدْحَرجَ »الربايعَاذليََعَوزنَو

ََو؛شحَ«.َوُهَو َباٌب َواِحٌد»وقوله:  َعنه َي غين َقبله َباِِعِّ »قول َوَواِحٌد ِمْنَها لِلر 
َ.«الُمَجر دِ 

َف «.ًلاَلا َوِفْعَلًةَلَفْعِلُل َفْعُي َوْزُنُه َفْعَلَل»وقوله:  َيفََمقيسَ«َفْعلَلَة»الول مطلقا
َ.فهوَمقيسَيفَاملضاعفإالَسمايعَ«َفِْعاَلل»،َواثلاينَاملضاعفَوغريه

َمصد َفله َاملجرد َالربايع َمن َاملضاعف َأما َوهو َسمايع، َثالث َ«َفْعاَلٌل »ر
َ:َوقيل،َ« يَُزلِْزُل َزلَْزلًَة َوزِلَْزااًل َوَزلَْزااًل َل زَ لْ زَ »بفتحَالفاء،َحنو:َ ل  ع الح َ.ملعناهَاسمَفح

عَفيهكنهَلَ«ِدْحَراًجاَجًة َوْحَرَد ْحِرُجَدْحَرَج ُيَد :َمْوُزوُنُه»وقوله:  ،َ«اجٌ ِدْحرَ »َلمَي سمح
َاكلسريََصح َواحد َغري َيعيشبذلك َوابن َايف َحنو: َيف مع َس  َوقد َهَف »، ََسْ

َهافًا َهَفًة وَِسْ ِهُف ََسْ َ:كما يف قول رؤبة،َفلوَمثلَبهَلاكنَأصوبَ«يََُسْ
َ واف  َخح ب 

ت هَ ***ََقناز ًعَمنَزحغح ف  َمَ ئ َماشَ َُسح هح َتح َنَُس  هاف 
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َ:َوقالت جارية اف  اَُس  هح مح اَأي  وهح ف  َ.قدَُسح هح
َهَفةُ و ْ َن َالَس  َاءَ ذَحلغَ اَةَ مَحعَ : ََذكره، َالعنييف َيقال، ِب  »: َهْفُت الص  َ:أيَ«.ََسْ

هَ  اءح ذح َغ  ن ت  سح َأح  َوادَلْحرََجةُ ، َادلوران، َالمَ والُمَدْحَرجُ : رَ دَح: َو  ََدْحرََجهُ و، :َ دارهَأي:
ح
أ

َ.َعَنفسه
َم َُيَ »ومنَالربايعَاملجردَحنو:َ َ،«ةً حَ َط رْ ، وَفْرَطَح ُيَفْرِطُح فَ ةً مَ ْْضَ خَ  مُ ْْضِ َخْْضَ

ڀ   ﴿:َلمَيردَإالَمبنياَللمفعول؛َكماَيفَقولَتعاىل،َو«رَ ـثِ ُبعْ »ومماَوردَيفَاتلزنيلَ

،َ[9]العاديات:َ﴾ٴۇ   ۈ ۈ ۆ ۇ ۇ ۆ﴿وقولَتعاىل:َ،َ[4]االنفطار: ﴾ٺ   ٺ
َالزخمّشي.َزعموليسَمنحوتاَكماَ

َورد ، َص حَ ْص حَ و ويَُوْسوُِس، ،، وتَُوْسوُِس َس وَ سْ وَ »َحنو:ََاتلزنيليفَمنهَومما
َ«مَ دَ مْ دَ و، َس عَ ْس عَ و ََوثالثة، َللمفعول، َبالناء َووردتح ُ زِ ُزلْ »يه: ، ْت لَ زِ ُزلْ و وا،ل
َمنَاملضاعفَيفَحنوَ«وابُ كِ ُكبْ و، حَ زِ زُحْ و ل  ع الح َوفح ل   زِ »،َووردَف ع الح

َ«.، َوَوْسَواس  ال  زَ لْ
َ.الَيأيتَيفَهذاَاملختَصَبنيَالَصينيَوالكوفينيَويفَهذاَالناءَحبثَيطول

َ.«ُروِفِه َأْصِليًَّةُح َجِميُع ُرٍف ِبَأْن َيُكوَنَبَعِة َأْحَلى َأْر َعيِهَمُتُه َأْن َيُكوَن َماِضَوَعَلا»له: وقو
وهذاَي عرفَبأنَالَيسقطَحرفَمنهاَيفَمجيعَاتلصاريفَإالَلعلةَتَصيفية،َفالَ

َمن َحرفا َت سقط َأن َو«َدْحَرجَ »َحنوَيمكن َالفعل، َمعىن َذهب َأسقطتحه ،َإذا
 »فَخبال

َ
ََل اعَ فَ ، وَ َل ع  فَ ، وَ َل عَ فْ أ »َ َعنها َوقدَاحرتز َحبرف، َبقولفيهَمزيدة ْن »:

َ
بِأ

ْصلِي ةً 
َ
َ.«يَُكوَن مَجِيُع ُحُروفِِه أ
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ْحُو: َدْحَرَج َزْيٌد ا. ِمَثاُل امُلَتَعدِّي َنِزًمُكوُن َلاَقْد َيا، َوًبِة َغاِلَوِبَناُؤُه ِللتَّْعِدَي»وقوله: 
َ« احَلَجَر َطحَإ «.ٌدَزْي َدْرَبَخ اِزِم َنْحُو:لََّوِمَثاُل ال» هَ رَحوَ دَحإذا طحَذا

 
َأ

ح
سَحرَحَأ

 
حَوَحَهَ أ َسَحب َهَ رَحهَ ظحََطح

 َ رتح ؛ل يحس  ح ر خبح واَ:رؤبةقال َِخ  َدحر خب  واَدلح نحَلَ َ***َولوَنقول  ل  ح  هَ ـاَإ ذَسَحفح َاتل نحُوخَ َر 
ََدْرَبخَ »ادلالَيفَبنَفارسَيفَمقاييسَاللغةَإىلَأنَلكنَذهبَا ةَ زحا« َإذَئ دح ؛

َ.«َرَبخَ »أصلهَ
َ:َقلُت 

معَمنَبابَ َل »وقدَتكونَالراءَزائدة؛َلنهَس  ب خَحُيَقالُ ؛َ«َفع  َتحدح ىت  َحح َ؛:َمحىشح
ََ:أي رتح خح بالاءَ َدب َح َوَدب خَ "َ:َلزهري،َوذللكَقالَا«َدبَخَ »؛َحينئذَيكونَأصلهَاس 

َ.34َََََ"َوَدن خَ َدب َخ َ:َ"وقالَالصميعَ".واخلاءَإذاَخفضَرأسهَونكسه

َ:، منهاوللرباِع املجرد عدة معان 

َ.«وا، وَعْسَكرَ َحرمَْجَُه، وَكْرَدَسُه، َوَعْرَكَسهُ »؛َحنو:َ«عُ مْ اجلَ »َ-1

ِخَذ منه الفعل»َ-2
ُ
َ«إصابة ما أ َحنو: َ«َعْرَقْبُتُه، َوَغلَْصْمُتهُ »؛ َأصبت  َأي: ؛

. تحه  مح ل صح َوغح ق وبحه  ر  َع 

ََعَ-3 َالعرب  حتحت  َ »َهذاَالناءَأفعاالَسماعية،َحنو:َربماَحنح نَبسمَمَ «ََل مَ ْس ب
َاهلل َزَ عَ مْ ودَ »، َنَمَ «

ح
َكَحزَ عَ َاهللَ َامَحدَحأ ََ«َق بَ لْ وَط »، نَ«َل فَ عْ جَ وَ »منَأطالَاهللَبقاءك، َم 

 إذاَقيل:َعنَفالنَعنَفالن.َ؛حدثنيلَعْنَعَنُة يف قول املَكو،ََفداءكجعلينَاهلل
                                                            

 (.188(، واملصباح املنري )ص3/14) العرب لسانو ،(2/338مقاييس اللغة ) انظر -34
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َِدرََّجامُل يِّاِعَببالرُّ ُقَحْلامُل يُّاِثَلالثُّ ُلْعا: الِفًعاِبَر

 .«: امُلْلَحُق ِبالرَُّباِعيِِّذِه السِّتُِّل ِلَهَقاُيَو»َوِستٌَّة ِمْنَها مُلْلَحِق َدْحَرَج، 
 :الَباُب اأَلوَُّل

َوَعَلاَمُتُه . «ًلاِحْيَقاَوَقَل ُيَحْوِقُل َحْوَقَلًة َحْو»وُنُه: ، َمْوُز«ًلااَفْوَعَل ُيَفْوِعُل َفْوَعَلًة َوِفْيَع»
؛ َنْحُو: َوِبَناُؤُه ِللَّاِزِم َفَقْط . َبْيَن الَفاِء َوالَعْيِناَدِة الَواِو ِبِزَيُرٍفْحَأْن َيُكوَن َماِضيِه َعَلى َأْرَبَعِة َأ

 َحْوَقَل َزْيٌد.

مُلْلَحِق »:َمنَأبوابَعلمَاتلَصيفَاخلمسةَواثلالثنيَأيَ«.َوِستٌَّة ِمْنَها»قوله: 

َأيَ«َجَدْحَر ر دح جح َالم  ِّ َالُربحايع  ق  ل حح َل م  َ«َفْعلََل »: لباب؛َلكنهَلشهرتهَلدحرجَمثالَف؛
َ.«من باب رضب ونْص»أصبحَعلماَعليه،َكماَيقالَيفَاثلالِثَمثال:َ

 .«َباِعيِّ ِبالرَُّحُقْلَوُيَقاُل ِلَهِذِه السِّتِّ: امُل»وقوله: 
:َأو،َبغريهَقحَحَحل َيل  ََلفظيةَالَملعىنَةزيادَناءالَيف:َأنَي زادَفمعين كونه ملحقا

َجَح ََل َعَ هو َعليها، َمثلَأخرىَيفَالراكتَوالسكناتَبزيادة يف هذه واملراد لكمة
َواحدََعَاثلالِثَاألبواب ََدَ رَ جَحبالربايعَالمَ َقحَحَحل َيل  َ:َزيادة َحرف  ،َهتَصفحََفيتَصفح
ق ََيشرتكَأنَويكيف ل حح َأنَيلزمَوالَ،«َفْعلَلَة  »َرمصدَيفَدَ رَ جَحالمَ َ«َفْعلََل »َمعَالم 

َحنوَ؛بعضهاَيفَي سمعَلمَحيثَ؛«فِْعاَلل  »َمصدرَيفَبهَي لحق َعْرَبَد، وَبْرَطَش، »:
 .«وَقْحَطَب 

َ؟فإن قلَت: أليس يكون مزيدا؛ ألنه َزيد فيه حرف واحد
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وبعضَالَصفينيَيسمونهَمزيداَكماَفعلَابنَمالكََبيلَهوَفعلَمزيد،قلُت: 
َ.يفَالالمية

؛َلنَالفعالَاملزيدةَمزيدايكونَملحقاَوالَيكونَصطالحَاالَلكنَيف
-ََ َبيانها َسبق َأوزانَ-كما ََخاصةَ َهلا َبها،  »فمضارع

َ
َومصدرهَ«ُيْفِعُل  َل عَ فْ أ ،

« ِ َ«اٌل عَ فْ إ َووزن ََ«َفاَعَل »، َ«ُيَفاِعُل »مضارعه َومصدره ....َإلغَ«ُمَفاَعلٌَة وفَِعاٌل »،
َالمَ  َالفعل ََ؛ق َحَحل َخبالف َتَصفإنه َيتَصف َيفَق َحَحل َالمَ فح َ،املضارعوَ،املايضَبه

َاملفعولَ،واملصدر َواسم َالفاعل، َواسم َوإنما اختلفتَأوزانَامللحقَالختالفَ،
َالرفَالزائدَفقط.

َم الُملَْحَق ىلع الرباِع الَمِزيِد فيه َ؟فإن قلَت: ملاذا َقد 
َأصبحَاكملجرد،َفناسبَذَ قلُت  ر د  جح َبالربايعَالم  ل  قح

 
اَأ َاملزيدَ:َلنهَلم  ب لح ه َقح رح ك 

َفيه؛َلنهَليسَمزيداَمنَحيثَاالصطالح.
لكَمنهماَثالِث،َفإذاَزدناََعَلكَمنهماَحرفاَواحداَ«َجَ رَ خَ ، وَ َب لَ جَ »فالفعلَ

 جَ ر  خَ وَ  ،جُيَلْبُِب َجلَْبَبةً  َب بَ لْ جَ »فناَلِكَمنهماَقلنا:َ،َفإذاََصَ «جَ ر  خَ وَ  ،َب بَ لْ جَ »:َقلنا
ُج َتِْرجيًا َ«ََب بَ لْ جَ »فتَصفَ«ََُيَرِّ ر د  جح َالربايعَالم  ُفح «َجَ ر  خَ »،َخبالفَ«جَ رَ حْ دَ »تحَصح

فًاَمستقالَبنفسه،َحينئذَوجبَاتلفرقةَبينهما،َفاصطلحَعلماءَ ُ َتحَصح فقدَتحَصح فح
َبنفسه،ََعَأنَالولَملحق،َواثلاينَمزيداتلَصيفَ َماَيتَصف  ،َفجعلواَاملزيدح

َغريه َماَيتَصفَتَصفح َ.وامللحقح
َ:ملحلق دحرج، فقال وقد َذَكَر ِست َة أبواب
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 .«ْيَعاًلاًة َوِفَعَلْوَف َفْوَعَل ُيَفْوِعُل الَباُب اأَلوَُّل:»
َيف َفِْيَعال  »َايلاء َيف« َوجودها َذلك َوديلل َواو، َعن َاتلصاريفَمنقلبة َبايق

لبتَ،َ«فِْوََعٌل »ملايضَواملضارع،َفأصلهَاك َماَقبلهاَفق  ح رسح َياًء.سكنتَالواوَوان كح
 .«اِحْيَقاًلَلًة َوْوَقَح َحْوِقُلَحْوَقَل ُي :َمْوُزوُنُه»وقوله: 
.بمعىن:َ«َةً نَ دَ وْ رَ  نُ دِ وْ رَ يُ  نَ دَ وْ رَ »ومثلهَ َتحع بح

:َأيَ،«يَُكْوِدُن َكْوَدنَةً  نَ دَ وْ كَ وَ »َ،:َنامَنوماَخفيفاأي،َ«ُيَهوِْجُل َهوَْجلَةً  َل جَ وْ هَ وَ »
َ.شيهأبطأَيفَمَح

اليتَيهَ «َن الَفاِءَبْي َواِوُرٍف ِبِزَياَدِة الَبَعِة َأْحَلى َأْر َعيِهُه َأْن َيُكوَن َماِضَمُتَوَعَلا»وقوله: 
َبابَمنَوشهرتهَ،«َحَقَل »َاثلالِثَمناليتَيهَالقاف؛َلنَأصلهَ «َوالَعْيِن»َالاء

،َ«َحِقَل » حح َيقالَ؛«ََيَْقُل »َكفر  :َ لحت  ق  ََحح عَ َأصابهاَإذاَالبل  ََيفَوحجح َهذابطنها،
َ.«باهلل إال قوة وال حول ال»:َقولَمنَاملنحوتَحوقلَخبالف

 .«َل َزْيٌدَنْحُو: َحْوَق» ياالَيكونَمتعدَ:يأ« ْطَفَقَوِبَناُؤُه ِللَّاِزِم »وقوله: 

اَ:ُيَقالُ  َإ ذح ، ي خ  َالش  قحلح و  مَحَحح ر  َفَهح َمحىشح َإ ذحا َص  ه  َخح ح ََعح ي ه  َب يحدح دح تحمح َاع  قال ؛
َ:الشاعر

َل َقحَوَ حَحقدََياَقومَ  ََت 
ح
َوَ نحَدَحَوَ أ َُوَحَ***َت  َوَ المَحَالَ جَحالرََِّالَ يقَححَ َرشح َت 

ََصحيح،َريغَ.«َوِبَناُؤُه ِللَّاِزِم َفَقْط»قوله: و َقليال؛بل َللتعدية َيأيت حنو:ََقد
َاجلوَ أي،َ«َفَتَجْوَرَب ه َجْوَربَ » ه  ل بحسح

ح
َرَح:َأ عَح:َوَنوَ،هَ سَحبَ لحَفحََبح ومح يدَحَصح َلَىسوَ :َأي؛َالث 

ََعَهذاَالناء،َوإنماَوردَاسمانَهما:َ،َصومعةًَ ، رٌ ثَ وْ كَ »ولمَيأتَيفَالقرءانَف ع ل 
َ.«ٌب كَ وْ كَ و
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 :الَباُب الثَّاني

َوَعَلاَمُتُه َأْن . «ِبْيَطاًراَوَطَر ُيَبْيِطُر َبْيَطَرًة َبْي»وُنُه: ، َمْوُز«ًلااَفْيَعَل ُيَفْيِعُل َفْيَعَلًة َوِفْيَع»
َناُؤُه ِللتَّْعِدَيِة َفَقْط؛ َنْحُو: َن الَفاِء َوالَعْيِن. َوِبالَياِء َبْي َياَدِةِزِبٍف َبَعِة َأْحُرَيُكوَن َماِضيِه َعَلى َأْر

 َبْيَطَر َزْيٌد الَقَلَم؛ َأْي: َشقَُّه.

مثله:ََ«ًة َوِبْيَطاًراْيَطَر ُيَبْيِطُر َبْيَطَرَب :ْوُزوُنُهَم ،اًلاْيَعِفَفْيِعُل َفْيَعَلًة َوَفْيَعَل ُي»قوله: 
، وَهْيَمَن وَشْيَطَن يَُشْيِطُن َشْيَطَنةً ، ُيَعْيثِـُر َعْيَثـَرةً  ، وََعْيَثـرَ يَُسْيِطُر َسْيَطَرةً  رَ َط يْ سَ »

ََبمقيسهوَليسَالَأعلمهَمسموع،َوَ«بِيَطاًرا»،َوقول:َ«ُيَهْيِمُن َهْيَمَنةً  ََ.ملاَعرفتح
اليتَيهَ «ْيَن الَفاِءُرٍف ِبِزَياَدِة الَياِء َبَبَعِة َأْحَأْر َلى َعيِهَمُتُه َأْن َيُكوَن َماِضَوَعَلا»وقوله: 

،َ:يقالَ؛«رَ َط بَ »اليتَيهَالطاء؛َلنَأصلهَمنَاثلالِثَ «َوالَعْيِن» الاء ه  ق  َإذاَشح ه  رح َبحطح
حَحرَ طحَبَحوَح َاجل ر  ََت 

ح
رَ بَ أ ََهَ ط 

ح
رَ ب َوأ رًَبَحَهَ ط  ل كحَ،َاط  ح َذل  ار  حي طح َال  ح ِّمِّ نشد اجلَ فقد ،َوحس 

َ
َة أ ْوَهرِي  لُِمر 

ََ:بِْن حَمْاكنَ  قحب 
ح
حََأ َالحي طحََمَ ل ب  ن ق  تحهَ يح َُس   حَوَحَ***َار  َوَحَمَ ل ه  ج  حَيحد  َ َمَ ل َلح ز  م  غ  بحََيح صح َاعح

ي قَح َ وح َلح رَ َ:ال  بحي ط  َ:َقاَل انل ابَِغةُ َ؛ال م 
ا هح ذح ن فح

ح
رحىَفحأ د  َب ال م 

ةح يصح ر 
َال فح ك  حَ***ََشح َإ ذ َي ر  بحي ط  َال م  ك  دَ شح َال عحضح نح َم  يف  َش 

َالسماء َيف َإال َالقرءان َيف َالناء َهذا َيرد َمنَولم َالفاعل َاسم َجاء َفقد ،
ڇ   ڇ   ﴿وقولَتعاىل:ََ،[22]الغاشية:َ﴾ې   ې   ې﴿:َقولَتعاىليفََ«َسْيَطرَ »

َ﴾ژڈ   ژ﴿:َيفَقولَتعاىلَ«َهْيَمنَ »واسمَالفاعلَمنَ،َ[37]الطور:َ﴾ڍ
َ.[48]املائدة:

 .«َشقَُّه :َأْي ؛ الَقَلَمْيَطَر َزْيٌدُو: َبَنْح ْط؛اُؤُه ِللتَّْعِدَيِة َفَقِبَنَو»وقوله: 
، وَبْيَقَر ُل جُ ، وَشْيَطَن الر  زيدٌ  رَ َط يْ سَ »حنو:ََقدَيكونَالزما؛ غريَصحيح،َبل

َالوصفَمنهَيفَالقرءانَالزما،َواهللَأعلم.َجاء،َوذللكَ«الر ُجُل 
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 :الَباُب الثَّاِلُث
َوَعَلاَمُتُه َأْن . «ِجْهَواًراَوَوَر ُيَجْهِوُر َجْهَوَرًة َجْه»وُنُه: ، َمْوُز«ًلااِوُل َفْعَوَلًة َوِفْعَوَفْعَوَل ُيَفْع»

َناُؤُه َأْيًضا ِللتَّْعِدَيِة؛ َنْحُو: َن الَعْيِن َواللَّاِم، َوِبالَواِو َبْي َياَدِةِزِبٍف َيُكوَن َماِضيِه َعَلى َأْرَبَعِة َأْحُر
 ْيٌد اْلُقْرَءاَن.َجْهَوَر َز

أماَ «ًة َوِجْهَواًراْهِوُر َجْهَوَرْهَوَر ُيَجَج :ْوُزوُنُهَم ،اًلاْعَوِفَفْعِوُل َفْعَوَلًة َوَفْعَوَل ُي»قوله: 
َ.مسموعَأيضاَفالَأعلمه«َِجْهَواًرا»

اليتَيهَ «َن الَعْيِناِو َبْيُرٍف ِبِزَياَدِة الَوَبَعِة َأْحَلى َأْر َعيِهَمُتُه َأْن َيُكوَن َماِضَوَعَلا»وقوله: 
لحنَحَ،«َجَهرَ »أصلهَمنَاثلالِثَ لن؛ اليتَيهَالراء «اِملََّوال» اهلاء ع 

ح
َأ َومنهَبمعىن: ،

يحَ:َظاهراَلاَأيَ،[153]النساء:َ﴾ۇ   ۆ   ۇ﴿قوهلم:َ َ.انًاع 
َ:قال أبو نواسو

َيحرَ  ن  َحعَ فَحوه  ََص  َيفَالشَ َ*اَ**مَحكَحَااخًَنح رح وح ه  لحبَُعَ جح َال م  َونحاب 
وَح«ََدْهَوَرةً  هُ يَُدْهِورُ  هُ َدْهَورَ »: ومثله ه  َ.اةَ إذاَألقاهَيفَمح

َبقراءتهَصوتحهَعَحفَح:َرَحيأ «.ٌد اْلُقْرَءاَنْهَوَر َزْيُو: َجْحَن ؛ِةَوِبَناُؤُه َأْيًضا ِللتَّْعِدَي»وقوله: 
َفحَ

ح
َ.اهَحنحَلحَعَ أ

،َوقدَأخرجَالشيخانَ«ُيَهْروُِل َهْرَولَةً َزيدٌ  َل وَ رْ هَ »ويكونَالزماَأيضا،َحنو:َ
تَايِن َيْمِِش »فيه:َحديثاََملسو هيلع هللا ىلصمنَحديثَأيبَهريرةَريضَاهللَعنهَعنَاليبَ

َ
َوإِْن أ

تَيُْتُه َهْرَولَةً 
َ
َتبخرتَيفَمشيه.إذاََ«َرْهَوَك يَُرْهوُِك َرْهَوَكةً و»،َ«أ

َ َ﴾ٺ   ٺ   ٿ﴿وقدَجاءَاالسمَمنَهذاَالناءَيفَالقرءانَيفَقولَتعاىل:
ثر: َ.[51]املد 
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 :لَباُب الرَّاِبُعا
َوَعَلاَمُتُه َأْن . «ِعْثَياًراَوَيَر ُيَعْثِيُر َعْثَيَرًة َعْث»وُنُه: ، َمْوُز«ًلااَفْعَيَل ُيَفْعِيَل َفْعَيَلًة َوِفْعَي»

ِم؛ َنْحُو: َعْثَيَر َناُؤُه ِللَّاِزَن الَعْيِن َواللَّاِم. َوِبالَياِء َبْي َياَدِةِزِبٍف َيُكوَن َماِضيِه َعَلى َأْرَبَعِة َأْحُر
 َزْيٌد؛ َأْي: َطَلَع.

 .«ًة َوِعْثَياًراْثَيَر ُيَعْثِيُر َعْثَيَرَع :ْوُزوُنُهَم ،اًلاْعَيِفَفْعِيَل َفْعَيَلًة َوَفْعَيَل ُي»قوله: 
َالكتاب، َيف َسيبويه َيذكره َولم َالعلم، َأهل َمن َكثري َأسقطه َالناء َهذا

َ عح م  َس  َوقد َقلة، ََع َموجود َأنه َوالصحيح نقلهَ« ُيَعْذيُِط َعْذَيَطةً  َعْذَيَط »حنو:
يََف »: وحنو الليثَوغريَواحد، َذكرهَالريض.َ«رَشْ

َو ي وط  ذ  ،َالع  ور  ف  ََكع ص  يحو ط  ذ  ىتَإ ذاَاذليَوالع 
ح
هلحهَأ

ح
ََأ لح ك سح

ح
َ:امرأة قالتَ؛أ

َ ََإ ينِّ ََب ل يت  يحو ط  ذ  حرَ َبهَب ع  ََيحكادَ ***ََخبح ت ل  ق  نَ َيح َحَإ نَ َاهَ اجَحنحََمح َاكحّشح
ْرعَ و يََف الز  َ رَشْ عَرش  ق هَ يَح:َإذاَقحطح رح ؛َوهوَوح َاذليَيفسالفَحَافحه  ل  َده.اض 
َثَ لوَمَحف فالَيكونَفعال،َ«ََعْثرَيَ »بواحدَمنَهذينَلاكنَأصوب،َأماَاملؤلفََلح

َ وَمنَوإنماَوردَيفَالسماء،َفه ث ريح .َبكرسَالعني،َوهوَالع  بحار  َالغ 
اليتَيهَ «َن الَعْيِناِء َبْيٍف ِبِزَياَدِة الَيَبَعِة َأْحُرى َأْرَعَل يِهَماِضَمُتُه َأْن َيُكوَن َوَعَلا»وقوله: 

رحُدََ،«َعَثـرَ »أصلهَمنَاثلالِثَ؛َلنَاليتَيهَالراء «اِملََّوال» اثلاء، مح إىلََهذهَاملادةوح
َ(:4/228)أصلنيَكماَقالَابنَفارسَيفَمقاييسَاللغةَ

عَ أحدهما" الح طِّ َاال  :ََ ح ءَ ََعح ةَ َ:َواآْلَخرُ َ،الَش   بحارَ اَإ ثحارح ََ"ل غ  َويأيت ح َونحَصح حبح كرضح
مَح ر  َوكح ل مح َ.وعح
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 .«َعَطَل :َأْي ،ٌدْيَعْثَيَر َز َوِبَناُؤُه ِللَّاِزِم، َنْحُو:»وقوله: 
َ َنظر، َفيه َالصل َهذا َيكون َفال َولعلََ«عَ لَ َط »بمعىن َعليه، َاطلعت  فيما

َ.عَحلحَاط َ:َأيَ؛الصواب
يََف الل ْحمَ »:َوربماَاكنَمتعديا؛َحنو َ.«رَشْ

َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
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 :الَباُب اخَلاِمُس
َوَعَلاَمُتُه َأْن . «ِجْلَباًباَوَبَب ُيَجْلِبُب َجْلَبَبًة َجْل»وُنُه: ، َمْوُز«ًلااَفْعَلَل ُيَفْعِلُل َفْعَلَلًة َوِفْعَل»

ِه ِفي آِخِرِه. ِوِبَناُؤُه  ِجْنِس َلاِم ِفْعِلٍد ِمْنَحْرٍف َواِح َياَدِةِزِبٍف َيُكوَن َماِضيِه َعَلى َأْرَبَعِة َأْحُر
 اَب.ِبَس اجِلْلَبَلِإَذا  ٌد؛ْيَزِللتَّْعِدَيِة َفَقْط؛ َنْحُو: َجْلَبَب 

 «.اًلاْعَلِفَفْعِلُل َفْعَلَلًة َوَفْعَلَل ُي»قوله: 
َ؟ُملَْحًقا، وهو اذلي يُلَْحُق به «َفْعلََل »: كيف يكون وزن فإن قلَت 

َوزنَقلُت  ََ«ْعلََل فَ »: ق  ل حح َخبالفََالم  َأصلية، ي ه  مح َالح ،ََ«َفْعلََل »بهَلِك  ق  ل حح الم 
َالوَلَكواوَجهورَقالَاخلليل.بلََعَقولَيونس،َوقيل:ََزائدةَفيهَفالالمَاثلانية

َ.«يَُشْملُِل َشْملَلَةً  َشْملََل »ثله:َم «اًباِجْلَبَوًة َبْلِبُب َجْلَبَجْلَبَب ُيَج :َمْوُزوُنُه»َوقول:
ِم َلاْنِس ِحٍد ِمْن ِجُرٍف ِبِزَياَدِة َحْرٍف َواَبَعِة َأْحَلى َأْر َعيِهَمُتُه َأْن َيُكوَن َماِضَوَعَلا»وقوله: 

ََ؛«ِفْعِلِه ِفي آِخِرِه َاثلالِث َمن َأصله َاجلحَ«َجلََب »لن َوأصل َل َ، ََب  َاللغة: َيف و ق  سح
رالَشءَمَ  َ.نَموضعَإ ىلَآخح

 «.ِإَذا َلِبَس اجِلْلَباَب ،َزْيٌدْلَبَب ُو: َجَنْح ؛َيِة َفَقْطِبَناُؤُه ِللتَّْعِدِو»وقوله: 
وبناؤهَلالزم،َأوَوبناؤهََوالصحيحَأنَيقال: ،ولعلهَخطأَمنَالاسخ ،كذاَقال
،َ«َفَتَجلَْبَب  َجلَْبَبه»َللتعدية؛َحنو: ل بحابح َاجل  ه  ل بحسح

ح
، أخذهَ:أيَ«الَماَل  َب بَ وَجلْ »،َأي:َأ

َو َاكن َيفكَالزماربما َبهَما َمثل َاذلي َو ؛املثال ةُ »حنو
َ
ََجلَْبَبِت الَمْرأ »َ ت  ب سح

َلح إ ذحا
َ ل بحابح َيفَاملعىن،َ،اجل  دٍّ تحعح َإذاَ«َالرجُل  َل لَ مْ شَ »َ:وحنوَفهوَم 

ح
َحأ َ.عَحُس 

َاُب بَ لْ واجلِ  :، يل  و  َطح ع  َوحاس  يص  َاجلسدَحي ََقحم  َهَ لك  ََغطي اءَ يحل َ، النِّسح َوح ال  َالرِّجح ه  ،َبحس 
َ َتعاىلَقالَ،«يُب بِ اَل جَ »مجعه  لاوقَ،[59]الحزاب:َ﴾ۀ   ہ   ہہ   ۀ﴿:

َالرَ َ:الشاعر تحَسح َق نحَحىتَاك  س 
 
بحَاًعَأ هح ش 

ح
ل بحَ***ََاَأ هحَج  ك رح

ح
ََتحل بحبحَأ ن  َل مح َااب 
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َ:الَباُب السَّاِدُس
َوَعَلاَمُتُه َأْن . «َقاًءَوِسْل َسْلَقَيًة ُيَسْلِقي َسْلَقى»ُه: ْوُزوُن، َم«ًءَفْعَلى ُيَفْعِلي َفْعَلَيًة َوِفْعَلا»

ِدَيِة؛ َنْحُو: َسْلَقْيُت َرُجًلا. ِخِرِه. َوِبَناُؤُه ِللتَّْعآالَياِء ِفي  َياَدِةِزِبٍف َيُكوَن َماِضيِه َعَلى َأْرَبَعِة َأْحُر
ْيِن؛ َأْي: امُلْلَحِق ْصَدَرى اإِلحَلاِق: اتَِّحاُد امَليِّ، َوَمْعنرَُّباِعالِبُق َوُيَقاُل ِلَهِذِه السِّـتَِّة: امُلْلَح

 َوامُلْلَحِق ِبِه. 

  .«َفْعَلى»قوله: 
ََفْعَل »اللفَيفَ منقلبةَعنَياء،َوديللَذلكَوجودهاَيفَاملصدرَواملضارعَ«

َ«.ُيَفْعِِل َفْعلََيةً »
ي مثلَالواجبَأنَ؛َإذََصحيحريغَ«َسْلَقَيًة»بقول:ََمعَتمثيلهَلَ«َفْعَلَيًة»وقوله: 

اََ،«َسلَْقاةً »:َموزونه،َ«َفْعاَلةً »فيقول:َللمصدرَبعدَإعالل،َ م 
ح
فهوَالصلَ«ََسلَْقَيةٌ »أ

َ«َكَدْحرََجة  » َفصار َألفا لبت َفق  َقبلها َما َوانفتح َايلاء َحتركت َلكن ،َ«َسلَْقاةً »،
لمَيذكرهَأحدَمنَالَصفينيَوَوالَينايفَالعاللَهناَاللاق،َفالعاللَفيهَواجب

َالكت َيف َسيبويه َنص َبل َإعالل، َيفَبغري َواملربد َاخلصائص، َيف َجين َوابن اب،
َََعَالعالل.َ،َوابنَالرساجَيفَالصولاملقتضب

 .«ًءِفْعَلا»وقوله: 
َفي ََمنقلبةَهاهلمزة َياءعن َمتطرفة َلوقوعها َفأصلهَعقب؛ َزائدة،  ألف

،َلكنهمَمنقلبةَإىلَألفَقبلَقلبهاَهمزةََعَالقاعدةوقدَاكنتَايلاءَ، «فِْعاَليٌ »
 الَخيتل.ةَحىتَيصحَالناءَفزقلبواَاثلانيةَهم
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َم «ْلَقاًءَوِس ًةَقَيْلَسْلِقي َسَسْلَقى ُي :َمْوُزوُنُه»وقوله:  ََقلَْس »ثله: َألبسهَ« بمعىن:
ةَح وح لحن س  عَحَ«وََجْعَب »،َالقح ح َ.بمعىن:ََصح

 نقلبةَإىلَألفملا «ُرٍف ِبِزَياَدِة الَياِءَبَعِة َأْحَلى َأْر َعيِهَمُتُه َأْن َيُكوَن َماِضَوَعَلا»وقوله: 
لحقحَيقالَ«َسلََق »لنَأصلهَمنَاثلالِثََ«آِخِرِهِفي » َسح :ََ طرحهََعَ إذافالنَفالنا،

 رْ ُل المَ جُ َسلََق الر  »:َومنه قوِلم،َقفاه
َ
َ:قال الشاعرَ؛إذاَبسطهاَثمَجامعهاَ«ةَ أ

َسَحئ َفإنَشَ  وإ َ***ََاكَ نحَقَحل َت 
َئ َشَ َنَ 

ح
ََعَأ َعَ بَحرَ ت 

َريةَمنهاَماَهوَمتباين،َومنهاَماَهوَمرتادف.وتأيتَهذهَاملادةَملعانَكثَ
َطحَيأ «ًلاُت َرُجَقْيَنْحُو: َسْل ؛َيِةِبَناُؤُه ِللتَّْعِدَو»َ َاكنَالزما؛ََعَقفاه،َت هَ حَحرَح: َوربما
يَ،«بِهِ  َحْنَظى»حنو:َ

َ
دَحَ:أ هَ َبهَنحد  عح مح س 

ح
وهَحَوأ ر  ك  َ.المح

 ملجرد.ا «َباِعيِّ ِبالرَُّحُقْلمُلا السِّتَِّة» البواب« َوُيَقاُل ِلَهِذِهوقوله: 

ثمَ« ٌة ِمْنَها لُملَْحِق َدْحَرجَ َوِست  »تكرارَالَفائدةَمنه؛َإذَسبقَذكرهاَيفَقول:َ
تِّ »: عدَفقال َباِِعِّ  :َويَُقاُل لَِهِذهِ السِّ َ.«الُملَْحُق بِالر 

َسابعاَزادَبعضهمقدَو،َةمشهورَأبنيةَمصورةَيفَستةَأبنية،َلكنهاليستَو
ََ؛«َفْنَعَل »َوهو َو«َسنَْبَل، َوَشنَْتـرَ »حنو: ََ؛«َفْعَنَل »َوهوَثامنا، َوتاسعاَ،«َقلْنََس »حنو:
 »:َحنوَ؛«َيْفَعَل »وهوَ

َ
َ،َولكهاَخمتلفَفيها.«يَْرنَأ

 .«ِق َوامُلْلَحِق ِبِه امُلْلَحَأْي َرْيِنْصَداتَِّحاُد امَل»َ.يفَالفعالي: أ «َوَمْعنى اإِلحَلاِق»وقوله: 
لاكنََبآخرَيلتَصفَتَصفهَقحَحَحل َيفَالناءَيل  ََزيادةَ َ:ومعىن اإلحلاق:َلو قالو
َثمَأدق،َ مح دِّ قح َالصلَأنَي   ،َواهللَأعلم.الالكمَعليهَعََاللاقَتعريفح
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 ـيـِهِف ُدـيِزـَمـال يُّاِعَبالرُّ ُلْعالِفَخاِمًسا: 

 ُهَو َعَلى َنْوَعْيِن:مُلَجرَِّد َوااِعيِّ ِبلرَُّوَثَلاَثٌة ِمْنَها ِلَما َزاَد َعَلى ا
 لرَُّباِعيِّ امُلَجرَِّد.ااِحٌد َعَلى ْرٌف َو َحيِهالنَّوُع اأَلوَُّل: َوُهَو َما ِزيَد ِف

 َوُهَو َباٌب َواِحٌد

َيُكوَن َوَعَلاَمُتُه َأْن . «ًجاَرَج َيَتَدْحَرُج َتَدْحُرَتَدْح»وُنُه: ، َمْوُز«اُلًلَتَفْعَلَل َيَتَفْعَلُل َتَفْع»َوْزُنُه: 
ِة؛ َنْحُو: َدْحَرْجُت احَلَجَر ، َوِبَناُؤُه ِلْلُمَطاَوَعِفي َأوَِّلِه لتَّاِء اَدِةَماِضيِه َعَلى َخْمَسِة َأْحُرٍف ِبِزَيا

 َفَتَدْحَرَج َذِلَك احَلَجُر.

َأياتلنوينَنائبَعنَاملضافَإيلهَاملحذوف؛ََ.«َوَثاَلَثٌة»: قوله َ:َوثالثة 
ح
َوَحب َأ َاب 

َاتلَصيف: أي «ِمْنَها» َأبواب َلَ « ِلَما» حاصلةَمن حروفَ بسبب «َزاَد» ل َعَ فَ أي:
َاكثلالِث«سأتلمونيها» َباتلضعيف َعليه َي زاد َفال َالرُِّباِعيِّ امُلَجرَِّد» الفعل «َعَلى»َ؛

َ:َوُهَو َعَلى َنْوَعْيِن
َوْزُنُه  َواِحٌد،ُهَو َباٌب مُلَجرَِّد، َولرَُّباِعيِّ اااِحٌد َعَلى ْرٌف َو َحيِهالنَّوُع اأَلوَُّل: َوُهَو َما ِزيَد ِف

َو «.ْحَرُج َتَدْحُرًجاْحَرَج َيَتَدَتَد :ُهوُنُز، َمْوْعَلَل َيَتَفْعَلُل َتَفْعُلًلاَتَف َكما َبيانهأصله َسبق
ََ«َدْحَرجَ » َهَف »ومثله: َبَل تََدْهَدهَ ، و، َوتََذبَْذَب ، وتََزلَْزَل تََشْملََل، َوتَََسْ ، ، وتَََسْ

 :َقيُْس بُن اخَلِطيمِ قال ؛َ«َحمَ َوَتَمْ 
حَ اًلََوَ ل ن ظح َحح َت ل يق  ََأن كح َي َبَحفحو قح َ***ََانحَض  تحقار ب  َالم  ه  ام  َذ يَسح ن  َعح جح رح ح  َتحدح

لَْزلُ »:َويفَالديثَاملتفقَعليه َ.«َحَّت  ََيُْرَج ِمْن َحلََمِة ثَْديِِه يَََتَ
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َ:ُذَؤْيب  وقال أبو 
َزَحل َزَحاه َتحَنحَكَ رَحواَتحَال َوقحَ َقحَوَحَ***َهَ سَ فَ نَحَل 

ح
َأ َدَ نحَسَ د  َوِن 

ح
َكَحَأ َحاَغَحذَحو  َدَ ان ََسَحري 

احُ ـالطِّ وقال   :ِرم 
َفحَزَحل َزَحتحَ َعن  َكَحرَ لح َع 

ح
َمَ أ رَح*اَ*ونحهَحت َن  فح ع  َالز  ب يط  َعح ن  اَم  َر د وعَ *َب هح َان 

َمن َالوصف َتعاىل:َُمموعَ«َب ذَ بْ ذَ تَ »َالفعلَوجاء َقول ِ ذِ بْ ذَ تَ مُ ﴿َيف ڑ    نيَ ب

َريضَاهللَعنه.َابنَمسعودََعَقراءة،َ[143]النساء: ﴾ک
ََلخاريَوغريهأخرجَاو ب  ن دح َج  َب ن  ةح رح م  َسح ن  َبُه تََدْهَدَه »َفيه:حديثاََعح َفإَِذا رَضَ
ََجرُ  َهَ دَحهَ دَحَ:قاليَ؛«هَ دَ هْ دَ »الربايعَمنهَوَ.«.. احلديثاحلْ َ.إذاَدحرجتهَرَحجَحالحََت 

بحلحَويقالَ حرسح  َ؛َإذاَت بالح َالرسِّ  ب سح
َ:اثلوريصف  األعَش قال؛َلح
يحَ لحي هَدح َعح َحتح تحه  بلح حرسح  َ***َاب وذ َت جح ن دح رح

ح
اكحَإ َأ ل ماس  ظ  َع  ال ط  َخي  َف 

َ:يف معلقته وقال عنَتة
ا َزَ َمح

رَ ل 
ح
َأ َحوَح***ََة َحنح ر هَ رَحث غَ ب ََمَ يهَ مَ ت  َ لح حرسح َحىتَت َب َبَحان ه 

مَ لح َادل 
رَ  ق ََفحاز وح َوح ن  نحَم  َالقح َ شَحوَح***ََهَ ان َاَب ل بحَع  َإ لح بـ َـاكح حم حَ ب عح حتح ة َوح َمَ رح

 ي:َتاءَاملطاوعةأ «ٍف ِبِزَياَدِة التَّاِءَسِة َأْحُرَلى َخْم َعيِهَمُتُه َأْن َيُكوَن َماِضَوَعَلا»وقوله: 
َاملجرد،يأ «.ِةِفي َأوَِّلِه، َوِبَناُؤُه ِلْلُمَطاَوَع» َالربايع َملطاوعة حَلَجَر َنْحُو: َدْحَرْجُت ا» :

َأي ،«َرَج َذِلَك احَلَجُرَفَتَدْح
ح
َأ ،َوربماَاكنَلزومفالصلَفيهَالَ،فتدحرجَحَل َعَ الفَ َرَحثحَ:َقحب لح

َ:الفرزدقكما يف قول متعدياَ
ق َ ََياَحح ُ قحََلك  َفحو  حي ب  َؤَ ل ََ***َهَ بحينَلك 

ح
َإىلَال بحلحه  حرسح  َت ارَ م  فح َظ 

َ ََل لَ عْ فَ تَ »ولصيغة »َ ََكَ رَُحَحاتلَ معىنَهو اب  رح ط  ض  َوحاال  َكذا َحنو:َ، َابنَقتيبة؛ قال
َ.«، وتََشْملََل ، وَتَبْخَتـَر، َوتََدْحَرجَ هَ دَ هْ دَ تَ وَ  ،َل زَ لْ زَ تَ و ،َل قَ لْ قَ تَ »
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  َباَباِن:َباِعيِّ امُلَجرَِّد، َوُهَوَعَلى الرُّ ْرَفاِن َحيِهالنَّوُع الثَّاِني: َوُهَو َما ِزيَد ِف
 :الَباُب اأَلوَُّل

َوَعَلاَمُتُه َأْن َيَكوَن . «اْحَرْنِجُم اْحِرْنَجاًمَي ْحَرْنَجَما» :َمْوُزوُنُه ،«َلاًلاْفَعْنَلَل َيْفَعْنِلُل اْفِعْنا»
ِن ِواللَّاِم اأُلوَلى، َوِبَناُؤُه ِه ِوالنُّوِن َبْيَن الَعْي ِفي َأوَِّلْمِزِةاهَل ِةَماِضيِه َعَلى ِستَِّة َأْحُرٍف ِبِزَياَد

 ِلَك اإِلِبُل.َذاْحَرْنَجَم َفِبَل اإِل ُتْرَجْمِلْلُمَطاَوَعِة َأْيًضا؛ َنْحُو: َح

َمُتُه َأْن ، َوَعَلااًماْحَرْنِجُم اْحِرْنَجَيَم اْحَرْنَج :َمْوُزوُنُه ،ًلاَلاَلَل َيْفَعْنِلُل اْفِعْناْفَعْن»قوله: 
 الراء،اليتَيهََ« الَعْيِن َبْيَنَأوَِّلـِه ِوالنُّوِن هَلْمِزِة ِفيااَدِة ِزَيِب َيَكوَن َماِضيِه َعَلى ِسـتَِّة َأْحُرٍف

َ «الِم اأُلوَلىالَو» َيه َاجليماليت َ؛ َالربايع َمن َأصله َ«َحرَْجمَ »لن َيقال: َحرَْجَم »،
َادَلَواب   »َ ها، حعح َومجح َبعض ََع ها َبعضح َرد  اجتمعوا،ََ:«واْحَرْنََم القوُم وادلواب  »إذا

عَع َرجح مًراَث م 
ح
َأ رحادح

ح
َإذاَأ َفالن  حمح ْن  رح َ.نهواح 

َ:قال رؤبة
يَ عحَ َحح نح هَ رَحـحَ ـلاكَحَايح م  َنحعح َكَ يحََ***َاج  ق صح

ح
َأ هَ ون  م   

ْن  َم  رح لِّه  ََشح
َ:قال الشاعر؛َالعددَالكثريَ:والُمْحَرْنِمُ 

مَ   
ْن  َم  رح َبحع دح ق وحت 

ح
َأ ار  مَ ***ََادل  ع ج  َم  ن  م  اَوح َف يهح ع ر ب  َم  ن  َم 

اجُ قال البل؛َاملاكنَاذليََتتمعَفيهََ:ْنَمُ ُمْحرَ وال َ:الَعج 
َُ َواُلئ  ل  َاجلحام  حم  َ***ََم  رْن  الح َل لص  حات  ايل  َُوحصح يل  ََص 

ََ.يفَهذاَالشاهدَاسمَماكنوهوَ
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َ؛«َعلَْكَس، وَعْرَكَس »أصلهماَمنَالربايع:ََ«اْعَرنَْكَس ، وَس كَ نْ لَ اعْ »ومثله:َ
َيقال َالرَ : سح لحن كح َاع 

 
تحَأ َاش  َإذا : هَ وَحسَحَدَ س  َواعرناد  ءَ كسَ، هََإذاَ:الَش   َبعض  اجتحمعح

َ َ:العجاجقال َ؛َعَبحعض 
َ
ح
رَ مَحزَ أ َغح ن سَحانح َتحب ُذَالع  َحَحاحَحفَحب َ***َاَاء  َد وو يح َم  سَحىت  لحن كح َاَاع 

ََ:وَقاَل 
ح
َالل َوأ ف  َي َع س  َاَالل َذَحإ ََلح َسَحكَحن َرَحواعَ ***َاَغحسَحَيل  ََت 

ح
َ وَحهَ أ َاسَحكَحن َرَحاعَ وَحَال 

َ:ارً وْ يصف ثَ  وقال الُكَمْيُت 
َيلح َبحَفَح رح َادح ر  م  ق  َالَم  ةَح***َلحةح ح ري  ارَحَحنح  ح َُس  ر  ه  َل شح ر  ه  َاشح

ب طحَ َإىلَسح ََات  س  لحن ك  ع  َالهَحَنَحمَ ***ََبم  فحت  َأر دح مل  َاارَحار هَحالر 
قدََ:يقال للرجل؛َ«مَ َط رْ خَ »،َأصلهَمنَالربايعَ«ََيَْرنِْطُم اْخِرْنَطاًما مَ اْخَرْنَط و»

َ َإذا َغَحخرطم؛ بح َوض  نَ ، رح مَحاخ  َواخرنطمَفالنَطح َتكرب، بًََإذا ضِّ تحغح َم  َجاء َاإذا قال ؛
َ:الشاعر

َ رَحتحَ مَحاَفحَمَحسَحَنيَححَ َىَلح ن طح رح طمًََـ يـيحَـحَ ـلحََ***َااخ  َوخح ني  فح ق  مَحَانَسح ل جح َاسح
َوف الصحاح يف الكِم عيس بن ُعمر َعينِّ عوا ن ق  َاف رح َابنَجينَليبَ: َونسبه ،

َعلقمةَالحوي.
َي َاولم َيف َالناء َهذا َالكريمأت َلقرءان َو، َيف َجين َابن َذكر املحتسبَقد

:َبلغينَعنَعيَسَبنَعمرَأنهَاكنَيقرأ:َأنهَقالَعمروَادلوريَأيبَعن":َ(2/192)
ابنَ،َوقالَابنَخالويه:َيهَقراءةَابنَمسعود،َوقالَ"«َحَّت  إَِذا اْفُرنِْقَع َعْن قُلُوبِِهمْ »

ن قاع«َِقعَ اْفُرنْ »وقرأَابنَمسعودَوابنَعمرَ"عدلَيفَاللباب:َ ر 
َ."منَاالف 

 .«اإِلِبُل  َفاْحَرْنَجَم َذِلَكِبَلْرَجْمُت اإِلَحْحُو: َن ا؛ًضَناُؤُه ِلْلُمَطاَوَعِة َأْيَوِب»وقوله: 
َحأي َهَحعَح:َمجح َ:َفاحرْنمتَتلكَالبلَلاكنَأفصح.ولو قال،َاَفاجتمعت 
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 :الَباُب الثَّاِني
َعَلاَمُتُه َأُن َيُكوَن َماِضيِه َو. «ْقَشِعرُّ اْقِشْعَراًراْقَشَعرَّ َيا»وُنُه: ْوُز، َم«ْفَعَللَّ َيْفَعِللُّ اْفِعلَّاًلاا»

الثَّاِنَيِة ِفي آِخِرِه، َوِبَناُؤُه   آَخَر ِمْن ِجْنِس َلاِمِهِلِه َوَحْرٍفي َأوَِّفِة َزَعَلى ِستِِّة َأْحُرٍف ِبِزَياَدِة اهَلْم
 ِجْلِدِه ِفي اجُلْمَلِة. َوُيَقاُل: ُجِل؛ ِإَذا اْنَتَشَر َشَعُرِجْلُد الرَّ ْشَعَر: َقاُلِلُمَباَلَغِة اللَّاِزِم؛ ِلَأنَُّه ُيَق

 َلَغًة.ْلِدِه ُمِباَعُر ِجَشَر َشِاْقَشَعرَّ ِجْلُد الرَُّجِل؛ ِإَذا اْنَت

الوَلََالراءبإداغمَ .«ًراَيْقَشِعرُّ اْقِشْعَرا َعرَّاْقَش :ْوُزوُنُهَم، ًلاَللَّ َيْفَعِللُّ اْفِعلَّااْفَع»قوله: 
َ ََ؛اثلانيةيف َلن ََ«رُ رِ َيْقَشعْ  ْقَشْعَررَ ا»أصله لحت  َالراءَفن ق  َالعنيَالوَلَحركة َإىل

َالراء ََفسكنت َثم َاثلانية َالراء َيف َيفَأدغمت َالداغم َأما َواملضارع، َاملايض يف
ل»َاملصدر فالَإداغمَوإالََيفَاملزيان،اثلانيةَفلسكونَالالمَالوَلَوحتركََ«اْفِعال 

َيه.ف

َومثله ن  »:
َ
ََ«اْطَمأ نَحبمعىن: كح َتعاىلقا ؛سح َ﴾ڻں   ں   ڻ   ڻ   ڻ﴿: ل

َ﴾ڀ ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ   پ  ﴿َوقالَتعاىل:،َ[11]الج:

: الَتعاىلوقَ،[103]النساء:َ﴾ں   ڻ   ڻ   ں﴿: قالَتعاىلوَ،[7]يونس:

َ[28لرعد:]اَ﴾ىث   مث   جث   يت   ىت   متمب   ىب   يب   جت   حت   خت﴿

َ﴾ڈڌ   ڌ   ڎ   ڎ      ڍوجاءَالوصفَمنهَيفَقولَتعاىل:َ﴿
َ[106]الحل:  مْ َط »وأصلهَمنَالربايعَ،

َ
،ََوليسَ،َفهوَربايعَُمرد،«نَ أ ر  عح َب اق شح ملحقا

َمنَ »هوَمقلوبََوال
ْ
ََعَقول.َ«اْفلََعل  »وإالَفوزنهَ،َكماَقالَسيبويهَ«َطأ
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ز  »
َ
ڻ   ڻ   ۀ   ۀ   ہ   ہ   ہ   ﴿ىل: قال تعا ؛رَحفَحبمعىن:َنَحَ«واْشَمأ

ر:]َ﴾ڭ   ڭ   ڭ   ۓھ   ے   ے   ۓ      ھہ   ھ   ھ َ.[45الُزمح

َر  واْسَبكَ » تحدَ « َوام  لح رتح سح َاس  َوبمعىن: يحةَ ، َاجلار  ر ت ََاسبكح ت  قال امرؤ َ؛استحقامح
َ:القيس

َإ َ ََيمَ لَ وَالحَن َرَ اَيحَهَحلَ ث ََمَ ىلح رَ اَاَمَحذَحإ َ***ََةًَابحَبحَصح بحكح َاس  َحبحََت  لَ َني  َوُم  وح ر ع  َد 
ةةَوالمَحبنيَالصب يَ امتدتَوصارتََ:أيَ

ح
َ.رأ

ََ:أيَ؛«َشَعٌر ُمْسَبِكر  »ومنه:َ ل  رتح س  س  َ:قال ذو الرمة؛َم 
َاكَح ودح س 

ح
َوأ

ح
رًَسَحل بحك  س  َم  اًلَ***ََااو د  د  ن سح َم  ت نحني  ََعَالمح االح فح ََج 

َ:قال أيضاو
اَ ر  بحكح َواس  ارح َحح ان  دح لَ اكَحَنَحاكَح***َوَحإذحاَاله  د  رَ َلع  حُرَجح َاُي 

َ :قال الراجزو
ح
َ َاجَ وَحزَ أ ز يه  َبحَالَ َم  َ َات  ر  بحك  س  َم 

ي َأوَِّلِه َوَحْرٍف آَخَر  ِبِزَياَدِة اهَلْمَزِة ِفِة َأْحُرٍفَلى ِستِّ َعيِهَمُتُه َأُن َيُكوَن َماِضَوَعَلا»وقوله: 
َ.«َقْشَعرَ »صلهَمنَالربايعَأنَل ؛«ِرِهاِمِه الثَّاِنَيِة ِفي آِخِمْن ِجْنِس َل

َذا اْنَتَشَر َشَعُر ِجْلِدِه ِإ ؛ْشَعَر ِجْلُد الرَُّجِل ُيَقاُل: َقَأنَُّهِل ؛ِماِزلَّوقوله: َوِبَناُؤُه ِلُمَباَلَغِة ال
 «.ًةَغَر َشَعُر ِجْلِدِه ُمِباَلِإَذا اْنَتَش رَُّجِلال ْلُدِجَوُيَقاُل: اْقَشَعرَّ » أي:ََعَقلة« ِفي اجُلْمَلِة

  ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ ﴿ قالَاهللَتعاىل:

ر:ا]َ﴾ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   چ   چ َ.[23لُزمح
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َذَرَفْت »(:3/223/1187َ)ويفَحديثَالوداعَعندَالطحاويَيفَرشحَمشلكَاآلثارَ
ُلُودُ  َ.«ِمْنَها الُْعُيوُن، َواْقَشَعر ْت ِمْنَها اجلْ

َفْيلِ مَ ُشْْبُ وقال  َ:ُة بن الط 
َالي بححح ص 

ح
َأ َإ يحاس  َآل  َبحي ت  َ***ََت  ل وف  َخ  ٌّ ََحح ُ اَوحالَحح ر  ع  شح ق   م 

ًبا.أي ر  طح ض  َ:َأصبحَم 
َ:أَْصَُم بُن ُْحِْيد  وقال 

مَ  و  َوحاُلج  كح حف س  ًفاَل  سح
ح
اب رَ َأ وح

ارَ ***ََغح ع رح اَاق ش  حهح َل ة  ل مح ظ  َم  ر ض 
ح
َوحال

َ
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 «َتَدْحَرَج»حبرف فيه بالرباعي املزيد  ُقَحْلامُل يُّاِثَلالثُّالِفْعُل ا: ًساِدَس

 :َوَخْمَسٌة ِمْنَها ِلُمْلَحِق َتَدْحَرَج
 :الَباُب اأَلوَُّل

َعَلاَمُتُه َأْن َيُكوَن َو. «َتَجْلَبُب َتَجْلُبًباَتَجْلَبَب َي»وُنُه: ْوُز، َم«َتَفْعَلَل َيَتَفْعَلُل َتَفْعُلًلا»
 َلاِم ِفْعِلِه ِفي آِخِرِه.  َوَحْرٍف آَخَر ِمْن ِجْنِسِفي َأوَِّلِه لتَّاِء اَدِةَخْمَسِة َأْحُرٍف ِبِزَيا َماِضيِه َعَلى

 ٌد.ْيَزَب َوِبَناُؤُه ِللَّاِزِم؛ َنْحُو: َتَجْلَب

َأيَ.«َوَخْمَسٌة»قوله:  َومخسة :َ َاتلَصيفم« ِمْنَها»أبواب َعلم َأبواب  ن

وهوَأنَتحزيدََعَالفعلَاثلالِثَاملجردَحرفنيَتل لحقهََ،«َتَدْحَرَج»َالفعلَ«ِلُمْلَحِق»
َ ََتَفْعلََل »بوزن »َ َتَصف َو«َدْحرًُجاَج َيَتَدْحَرُج تَ تََدْحرَ »فيتَصف َاكتىفَ، قد

َاملصنفَبذكرَمخسةَأبواب،َيه:َ
َيفَ « َتَجْلُبًباَتَجْلَبَب َيَتَجْلَبُب :ُه، َمْوُزوُناَفْعُلًل َتَلُلْعَلَل َيَتَفْعَتَف» الَباُب اأَلوَُّل: فهو

َ َمن َثالِث َأصله َلكن  َكتدحرج، َ«َجلََب »الصورة َخبالف أصلهََ«تََدْحَرجَ »،
َ«جَ رَ حْ دَ » َفصار َبتدحرجَ«َجلَْب »، َملحق َوهو َأحرف، َمخسة ََع َالزيادة َبعد

َ تحََاذلَ،املزيدََعَالربايعَحبرفَواحد ََصح َُتحََفح َ.هَ فحََصح
ِفي َأوَِّلِه » اءَاملطاوعةت« ِزَياَدِة التَّاِءِبِة َأْحُرٍف َخْمَس َلىَع يِهَمُتُه َأْن َيُكوَن َماِضَوَعَلا»وقوله: 

َ »مثله:َلإللاق،َو «ِخِرِهآي  ِفْنِس َلاِم ِفْعِلِهَوَحْرٍف آَخَر ِمْن ِج َ  ُل لَ مْ َش تَ يَ  َل لَ مْ َش ت َ«.اًل لُ مْ َش ت
َ:الشاعر قال

َق ناًعَ س 
 
َالرأ تحَسح بحَحىتَاك  هح ش 

ح
ل َ***ََاَأ هحَج  ك رح

ح
ََتحل بحبحَبحَأ ن  َل مح َااب 
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َ:وقال أبو تمام
عَ مَ  َالم  َال سَ يحَطحَنح َوالمَ ات  َات َيحَتَحؤَ نح حَ*ه  َبحَبحَل َ**َُم 

ح
َفحًَةَأ َو  حََاًلَاض  َل حل بحب  ََت  َم 

تقول:ََ؛«َفْعلََل »َلوزنًَعَاوَ طحَيأيتَمَ و .«ٌدْيَزَتَجْلَبَب  َوِبَناُؤُه ِللَّاِزِم؛ َنْحُو:»وقوله: 
َ.«َب بَ لْ جَ تَ ا فَ ُت زيدً بْ بَ لْ جَ »

َ:قال أبو تماموربماَاكنَمتعديا؛َ
ئ َ َي دَ لح َز  َرب   مَِّلك  مَحيف  َاذل  نح َيفَمح َ***ََاَم  حلبحبحه  ل ََتح تحجح َم  ل  َف  َب ب 

 :اخلزاِعوقال أبو الشيص 
فَح َالعح َثوبح ب ب 

تحجل  َم  قَ *َدَ قحَوَحَاف  َالر  لح فح َ**َغح َالو ر دَ َيب  نح م كح
ح
َوأ

َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
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 :الَباُب الثَّاِني
َعَلاَمُته َأْن َيُكوَن َو. «َتَجْوَرُب َتَجْوُرًباَتَجْوَرَب َي»وُنُه: ْوُز، َم«َتَفْوَعَل َيَتَفْوَعُل َتَفْوُعًلا»

الَعْيِن. َوِبَناُؤُه ِللَّاِزِم؛  َوالَواِو َبْين الَفاِء َوِفي َأوَِّلِه لتَّاِء اَدِةَماِضيِه َعَلى َخْمَسِة َأْحُرٍف ِبِزَيا
 ْوَرَب َزْيٌد.َنْحُو: َتَج

تََكْوثََر »َمثله: «َجْوُرًبا َيَتَجْوَرُب َتَتَجْوَرَب :ُهْوُزوُن، َمًلاْوَعَل َيَتَفْوَعُل َتَفْوُعَتَف»قوله: 
َ«.َيَتَحْوَقُل َتَْوقاًُل  ْوَقَل َتَ َيَتَكْوثَُر تََكْوثًُرا، و

لَواِو َبْين وَِّلِه َواِزَياَدِة التَّاِء ِفي َأ ِبِة َأْحُرٍفَخْمَس َلىَعِه َوَعالَمُته َأْن َيُكوَن َماِضي»وقوله: 
َ!!،َوالصحيحَأنهََ«َب َجرِ »أصلهَفيكونَ «الَفاِء َوالَعْيِن ،َمبارشةَمشتقَمنَاجلحو رحب 

ولمَي ستعملَالفعلَُمرداَكماََ«َكْوَكب  »؛َحنو:َ«َل عَ وْ فَ »يكونَموضوعََعَصورةَف
ى»عنَاملجردََ«َجْوَرَب »َُمردا؛َفيغينكوكبَأنهَلمَي ستعملَ َ.«َكَتََك َم َوتََصد 

َ:قال الشاعر
َ هحب  ش 

ح
َوال و رحب  َجح وان  ل هح

ح
ب سَُ***ََأ َالعح ل  ََواجلمح ََلحيسح ب  ع قح َي 

َُمرداَأوَ َرباعيا َحنو:يكون ََجْوَرَب جُيَْورُِب َجْوَرَبةً »َ؛ َيدحرجَ« كدحرج
َ.«َتَفْعلََل »بلََعَوزنَ«ََتَفْوَعَل »الَيكونََعَوزنَفليسَثالثيا،َدحرجة،َو

،َنصََعَذلكَسيبويهَيفَالكتاب:َواجَلْوَرُب  َلفافةَالرجل،َوهوَفاريسَمعرب 
َعنَاخلليل.َنقال

َفالَأعلمَأحداَاستعملهَقبلََ«ََتَْوَرَب »الفعلَأماَ يت  كِّ َ.ابنَالسِّ
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َبَ ي:َلحَأ «.ٌدَب َزْيْوَرَجَتَنْحُو:  ؛اِزِمَوِبَناُؤُه ِللَّ»وقوله:  َرَحوَ اجلحََسح  .بح

َ،َ«ُت زيًدا َفَتَجْوَرَب َجْوَربْ »تقول:ََ؛«َل عَ وْ فَ »لمطاوعةَأيضاَلوزنَيأيتَلو
ََ َزنة ََع مع َس  ََتَفْوَعَل »ومما »َ ؛حنو ثحرح و   بن نُْشَبةَ  َساَس جِ كما يف قول َتحكح

َ:اتلييم
نَ 
ح
بحو اَأ

ح
َلَ واَجَحي ب يحَ َأ م  مَ ارحه  وِّه  د  ثحرَحثحََدَ قحَوَحَ***َعح و  َحىتَتحكح و ت  َالمح ع  َنحق  َاارح

،ََ:أي ح ث  عَمنهَالربايع؛َهذاَأصلهَاثلالِثفكح م  َ:َبليد قال،َوس 
َوَح نحَصح ع  َف ج  وب  ل ح  َمح ب  َاَب َاح  ت ه  و  َآخَحوعندَالرِّدَح***َمح َبحي ت  ثحرَحاع  و  َكح َارح

َ:قال الكميتو
وَح ر  َمح َياَابنح ث ري  َكح نتح

ح
َوأ يِّب  َطح ب ََنَحاكَحوَح***َانح

ح
َالعَحَوكَحأ ثحرَحَائ ل َقَحابن  و  َاكح

َ.[1]الكوثر:َ﴾ڎ   ڎ   ڈ﴿نهَيفَقولَتعاىل:َاالسمَمووردَ

َعنَوغريهَوأخرجَالخاريَ حس  ن
ح
ََب ن ََأ ال ك  ََمح ِّ َال يب  ن  ِسرُي »:َقحالحَملسو هيلع هللا ىلصَعح

َ
نَا أ

َ
بَيَْنَما أ

رِّ الُْمَجو ِف قُلُْت َما َهَذا يَا ِجْْبِيُل َقاَل َهَذا  نَا بَِنَهر  َحاَفَتاهُ قَِباُب ادل 
َ
َن ِة إَِذا أ

ْ
يِف اجل

ْذَفُر َشك  ُهْدبَةُ ا
َ
ْو ِطيُبُه ِمْسٌك أ

َ
ْعَطاَك َرب َك َفإَِذا ِطيُنُه أ

َ
ِي أ َ.«لَْكْوثَُر اذل 

َ
َ
َ
َ
َ
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 :الَباُب الثَّاِلُث
َعَلاَمُتُه َأْن َيُكوَن َو. «َتَشْيَطُن َتَشْيُطًناَتَشْيَطَن َي»وُنُه: ْوُز، َم«َتَفْيَعَل َيَتَفْيَعُل َتَفْيُعًلا»

الَعْيِن. َوِبَناُؤُه ِللَّاِزِم؛ َو َوالَياِء َبْيَن الَفاِء ِفي َأوَِّلِه لتَّاِء اَدِةَخْمَسِة َأْحُرٍف ِبِزَيا َماِضيِه َعَلى
 َنْحُو: َتَشْيَطَن َزْيٌد.

تََسْيَطَر »مثله:َ « َيَتَشْيَطُن َتَشْيُطًناْيَطَنَتَش :ُهْوُزوُن، َمًلاْيَعَل َيَتَفْيَعُل َتَفْيُعَتَف»قوله: 
َ«.تََسْيَطُر تََسْيُطًرايَ 

َياِء َبْيَن وَِّلِه َوالَأ ِبِزَياَدِة التَّاِء ِفي َسِة َأْحُرٍفى َخْمَعَل يِهَمُتُه َأْن َيُكوَن َماِضَوَعال»وقوله: 
َالشني« الَفاِء َيه َالطاءَ«َوالَعْيِن» اليت َيه َ ؛اليت َأصله ََ«َشَطنَ »لن  َبُعدَ »بمعىن

َ«َوَتَمر دَ  ح ِّمِّ ي َ،َوس  َالش  ان  انًاطح ي طح حقَِّل  عَ َشح َال  ن  عح هَ  ه ََد  ُرد  َ.وتحمح
،َ«َط يَ شَ »اثلالِثَمنهَوَزائدة،َ«َشْيَطنَ »يرونَأنَالونَيفََأهلَاللغةوبعضَ

َ«نَ لَ عْ فَ »هَوزنحَحينئذَيكونَ َفو، َغريَصحيح، َهذا َذإالصوابَأنَالونَأصلية؛
َ.نَحلحَعَ فَحتَحَأبنيتهمَمنَليس

 .«ٌدَن َزْيْيَطَشَتِم؛ َنْحُو: َوِبَناُؤُه ِللَّاِز»وقوله: 
َ:َأي لح عح ََفح نيَ َف ع لح يحاط  ََالش  ارح َ.ه َدَ رَُمَحاكلشيطانَيفَتَحفحصح

ەئ      ەئ﴿علَيفَقولَتعاىل:َاولمَيردَهذاَالناءَيفَالقرءانَإالَيفَاسمَالف

َ.«ٌل عُ يْ فَ تَ »: زَ ـيَُحَحـوتحَ،َ«ازَ حَ »نَلنهَمَ َ؛«َتَفْيِعٌل مُ »َفوزنه،َ[16]النفال:َ﴾وئ   وئ
َ:َقاَل الُْقَطاِم  

اَ هح يفح ض 
ح
َأ ن 

ح
َأ يحةح ش  َخح ينِّ َم  ح حزي  َ***َحتح ار ب  َضح حافحةح َخمح ف َعح

ح َال  حازحت  اَاحن  مح َكح
ُ »َوي روى َباملضارعَمذوفَاتلاء.«ََتزَي 
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 :الَباُب الرَّاِبُع
َعَلاَمُتُه َأْن َيُكوَن َو. «ْهُوًكاَتَرْهَوُك َتَرَتَرْهَوَك َي»وُنُه: ْوُز، َم«َتَفْعَوَل َيَتَفْعَوُل َتَفْعُوًلا»

َواللَّاِم، َوِبَناُؤُه ِللَّاِزِم؛   ِوالَواِو َبْيَن الَعْيِنِفي َأوَِّلِه لتَّاِء اَدِةَماِضيِه َعَلى َخْمَسِة َأْحُرٍف ِبِزَيا
 َنْحُو: َتَرْهَوَك َزْيٌد.

ََ« َيَتَرْهَوُك َتَرْهُوًكاْهَوَكَتَر :ُهْوُزوُن، َمًلاْعَوَل َيَتَفْعَوُل َتَفْعُوَتَف»قوله:   َدْهَورَ تَ »مثله:
َقَحإذاَسَح« ارً وُ هْ دَ تَ  رُ وَ هْ دَ تَ يَ  ََنَ مَ َطح

ح
َأ ح ي دًَإذاََ«وتََسْهَوَك يَتََسْهَوُك تََسْهُوكً » ،َع  َر وح حر كح ،َاحتح

َويهَمشيةَقبيحة.

َن وَِّلِه ِوالَواِو َبْيَأَدِة التَّاِء ِفي  ِبِزَياَسِة َأْحُرٍفى َخْمَعَل يِهَمُتُه َأْن َيُكوَن َماِضَوَعال»وقوله: 
َاهلاء «الَعْيِن َيه َالاكف «اِملََّوال» اليت َيه ََ؛اليت َأصله ََ؛«َرَهَك »لن َرَهَك »يقال:

َإذاَ«َالِشءَ  هَ فدق ه  ح َباملاكن،َ،َاسرتِخَ،َوربماَاكنَبمعىنكرسح َالرجل  كح رحهح َأيوح قحامح
ح
:َأ

َفيه.

َيأَ.«ٌدَك َزْيْهَوَرَتَنْحُو:  ؛َوِبَناُؤُه ِللَّاِزِم»وقوله:  َم رس  ًعَ: ََمىش َيف  وج  م  َيح ن ه 
ح
أ كح

شَ  َ َهَ تَ يحَم  رتح َ.يحتحبحخ 

َ

َ

َ



102 
 

 
ـِْن ابلَِناءِ  ِح َمت اإِلْنَباُء بََِشْ

 :الَباُب اخَلاِمُس
اَمُتُه َأْن َيُكوَن َوَعَل. «َسْلَقى َتَسْلِقًياَسْلَقى َيَتَت»ُه: ُزوُن، َمْو«َتَفْعَلى َيَتَفْعَلى َتَفْعِلًيا»

ِبَناُؤُه ِللَّاِزِم؛ َنْحُو:  َوالَياِء ِفي آِخِرِه. َوِفي َأوَِّلِه لتَّاِء اَدِةْحُرٍف ِبِزَياَماِضيِه َعَلى َخْمَسِة َأ
 .اُهَتَسْلَقى َزْيٌد؛ َأْي: َناَم َعَلى َقَف

َم «َسْلَقى َتَسْلِقًياَتَتَسْلَقى َي :َمْوُزوُنُه ،«اَتَفْعَلى َيَتَفْعَلى َتَفْعِلًي»قوله:  ََتَْعَب »ثله:
َ«.ْعَب ََتَْعبًِياَيَتجَ 

ََوالالم َ«َتَفْعلًِيا»يفَاملصدر َيفَالصل35َََََ ًَياَتَفْعلُ »اكنتَمضموما فأبدلتَ«
َآ َاسم َالعرب َلِكم َيف َيوجد َال َلنه َكرسة؛ َقبلهاَالضمة َالزمة َياء َأو َواو خره

َضمة.
وَِّلِه َوالَياِء ِفي َأاِء ِفي  ِبِزَياَدِة التََّسِة َأْحُرٍفى َخْمَعَل يِهَمُتُه َأْن َيُكوَن َماِضَوَعال»وقوله: 

َكماَسبقَبيانه.،َ«َق لَ سَ »لنَأصلهَ؛ «آِخِرِه
 «.َم َعَلى َقَفاُه: َناَأْي ؛ٌدْيى َزْلَقَسَتَنْحُو:  َوِبَناُؤُه ِللَّاِزِم؛»وقوله: 

َ ل َقح تحقٌََّسح ش  نَم  ،َم  ق 
ل  ف عَ َوهوَالس  ََرح َوبشدةَالصوت  َبمعىنَنامَفيماَ، لمَأجده

َعليه، ََوإنماَوقفت  رح َواحدَأنالزهرُيَذحكح «َاَسلْقً  َسلََقهُ »َاثلالِثنَمَهأصلََوغري 
لقاهََعَجَحَهَ نحَعَحطحَأي:َ

ح
،َ،هَ بَ ن َفأ ه  عح فح ،َأي:َدح ه  لحقح ي ت هَ :َوربما قالواَوحسح ل قح ل قاًءَيزيدونََسح س 

َايلاء َفيه َأنه َالناء َهذا َيف َواملشهور َل َ، طاوع  َل َسَحم  ََقح َب َتقول، َزيد َسلَق َهَ اءَحنحَ:
َل َسَحتحَفحَ نَ ُشَمْيل   َقاَل اْبنُ ،ََقح َفالح ل َقح يه،َبناءَحَ:َسح

َ
اك َأ علهَسح لمَُيح ياَوح تحل ق  س  لحهَم  َ.:َجعح

                                                            

 حىتَيتضحَالعاللَللقارئ.َبالصبََعَالاكيةَ-35
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َيد:َأنهَزَ وإذا أردَت اتليسري فاعلم َأبوابَاثلالِثَالم لحقََعَاملطاوعةَتاءَت 
َاملجرد َمخسة،َ،بالربايع َمنها َاملؤلف َذكر ََوقد ، َل َفْعوَ ، وَفْوَعَل ، وَفْعلََل »ويه

َتصلَالثينَعّشَبابا،َالَتأتيكَهنا،َواهللَأعلم.وعندَالبسطََ«َفْعَل ، َفْيَعَل و

 اليتَيهَاخلمس« اِتِه امُلْلَحَقي َهِذِفاِق حَلَأنَّ َحِقْيَقَة اإِل» أيهاَالقارئ« ِاْعَلْم»وقوله: 

،َوت ع لحلح ،َوتَحفح لح و عح ،َوتَحفح لح ع وح ،َتَحفح لح ي عح َوتَحفح ع َّلح َ «ِءاَغْيِر التَّ َياَدٍةوُن ِبَزِإنََّما َتُك» فح
ح
َثَِّمَحأ حََل   كحَل

َخَلْت ِلَمْعَنى امُلَطاَوَعِة َكَما َكاَنْت اِء، َوالتَّاُء ِإنََّما َدْكَراِر الَبَو ِبَتا ُهَماإِلْلَحاُق ِفي َتَجْلَبَب ِإنَّ َمَثًلا»
 لحَعَحي َفَحوتَحَلحَعَحوَ فَحتحَكَح« ِطَهاْل ِفي َوْسِب ِل الَكَلَمِةَأوَّي  ِفوُنِفي َتَدْحَرَج؛ أَلنَّ اإِلحَلاَق ال َيُك

َبحَل َجَحتحَكَح «َوآِخِرَها» حََبح َل َسَحوت  .«َفصَِّلِفي َشْرِح امُل» يعيشَنباَ«َعَلى َما َصرََّح ِبِه» َقح

 : (4/432) املفصل ىلع رشحه يف يَِعيَش  قال ابن
َ َ"َيفَقولَفأما" حل بحبح َ"وَ،"َتح حو رحبح نَح"وَ،"َتح ي طح حشح وحكَح"وَ،"ت َتحرحه  ََأنها" َبـَملحقات 

؛َفيهَفالكمَ َ،"تدحرج" مَلنهَتسامحح َالمرَوليسَلإللاق،َفيهاَمزيدةَ َاتلاءَأنَي وحهِّ
ََالاءَبتكريرَيهَإنما"ََتلبب"َيفَاللاقَحقيقةَحَلنَكذلك؛ ت  حقح َبـ"َجلبب"َأل 

رج" َتدحرج"َيفَكذلكَاكنتَكماَاملطاوعة،َملعىنَدخلتَواتلاءَ َ،"دحح  َلن"
ًرا،َأوَحشًوا،َيكونَإنماَالَكمة،َلأوَ َمنَيكونَالَاللاق َ"َوكذلكَآخ  حو رحبح َ،"َتح

نَح"و يطح حشح وحكَح"وَ،"ت َ".ذكرناَماََعَباتلاءَالَوايلاء،َبالواوَاللاق ََ،"تحرحه 
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 الرباعي بالفعل الـُمْلَحـُق الثُّالِثيُّ ُلْع: الِفَساِبًعا
 «ْفَعْنَلَلا» حبرفني فيه املزيد

 :اَحَرْنَجَم ْلَحِقِلُم َواْثَناِن
َ:الَباُب اأَلوَُّل

َوَعَلاَمُتُه َأْن . «اْقَعْنِسُس اْقِعْنَساًسَي اْقَعْنَسَس» :َمْوُزوُنُه ،«ْفَعْنَلَل َيْفَعْنِلُل اْفِعْنَلاًلاا»
ِن ِواللَّاِم َوَحْرٍف آَخَر لَعْياوَِّلِه ِوالنُّوِن َبْيَن َأْمَزِة ِفي َدِة اهَلَياِزِبَيُكوَن َماِضيِه َعَلى ِستَِّة َأْحُرٍف 

: َقَعَس الرَُّجُل؛ ِإَذا َخَرَج لَّاِزِم؛ ِلَأنَُّه ُيَقاُلاَلَغِة الُمَبُؤُه ِلَناِبَوِفي آِخِرِه.  ِمْن ِجْنِس َلاِم ِفْعِلِه
 ُمَباَلَغًة. ُرُهَرَج َصْدُرُه َوَدَخَل َظْهُجُل؛ ِإَذا َخ الرََّسَسْنَصْدُرُه ِفي اجُلْمَلِة. َوُيَقاُل: اْقَع

َ «َواْثَناِن»قوله:  َواثلالثني َاخلمسة َالبواب َمن َبابان َالابانَ-أي: وهما
ََ-الخريان َهماَ «ِلُمْلَحِق اَحَرْنَجَم»حاصالن َحبرفني، َفيه َمزيد َربايع َهو اذلي

َهمزةَالوصلَيفَأول،َوالونَبنيَالعنيَوالالمَالوَل.

َأحر َثالثة  َزيادة  َباحرْنم َباللاق َبوزنَواملراد قح َيل  ل حح َاثلالِث ََع ف
:«َل لَ نْ عَ افْ » نِّف  صح  ،َفاحرْنمَإذنَملحقَبه،َوي لحقَبهَبابانََعَماَذكرهَالم 

 «ِسُس اْقِعْنَساًساَسَس َيْقَعْناْقَعْن :وُنُهًلا، َمْوُزْفِعْناَلاُل ِلْفَعْنَلَل َيْفَعْنُل: االَباُب اأَلوَّ»
َو َاَ«ِحْناَككً سْ ْنَكَك يَْسَحْنِكُك اْسحَ ا»مثله: ،بمعىن: وحد  َإالََس  َي ستعمل ولم
َ:قال أبو تمام؛َمزيدا

اَاسَ  َلم  ََكحَكَحن َحَحبأن كح
ح
َواكَ مَ ال َتحَر  هَح*ََسح

ح
وه َاتل جَح**َأ َو ج  َيف  يف  حس  َت َايب   َار ب 
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َمَ  ََ«اْسَحْنَكَك ، وَعنَْسَس قا»َنفلك ُفح َتحَصح َبه،ََ«اْحَرْنَمَ »تحَصح فح لقا
 
فأ

حمَحف ْن  رح ََاح  ح ََلِك  َوأصلية،ََهَ ي َمَحالح سح َ.لإللاقَزائدةَفيهَالالمَاثلانيةَاق عحنسح

َبْيَن  ِلِه ِوالنُّوِنَأوَّ ِبِزَياَدِة اهَلْمَزِة ِفي ِة َأْحُرٍفى ِستََّعَل يِهَمُتُه َأْن َيُكوَن َماِضَوَعال»وقوله: 
َالعني «الَعْيِن َيه َالسني «اِملَِّوال» اليت َيه ْعِلِه ِفي الِم ِف ِسِجْن َخَر ِمْنَوَحْرٍف آ» اليت

َ.«َقِعَس َيْقَعُس َقَعًسا»لنَأصلهَمنَاثلالِثَ؛ اثلانيةَاليتَيهَالسني «آِخِرِه

َصْدُرُه ِفي  َخَرَج ِإَذا ؛َعَس الرَُّجُلُيَقاُل: َق َأنَُّه؛ ِلِمالِزاَلَغِة الَوِبَناُؤُه ِلُمَب»وقوله: 
َقالَالشاعر: ؛«ًةَدَخَل َظْهُرُه ُمَباَلَغَو َرَج َصْدُرُهَذا َخِإ ؛ُجُلَوُيَقاُل: اْقَعْنَسَس الرَّاجُلْمَلِة، 

َ ر س  م 
ح
َأ ر س  م 

ح
َأ ي خ  َالش  ام  قح َم  َ***ََب ئ سح س  ن س  اَاق عح إ م  َوح و  ع  َقح ح اََعح َإ م 

مَحَ:اَقَعنَْسَس و ز 
ح َول ََ:العجاجقال َ؛ثحبحتح

ُزَبنحاَف َالع  اعحسح ااتحقح سح ن سح َ***ََق عح َال اسح سح افبحخح سح يحاَال خ  ع 
ح
 َوأ

َلمَأجدَمَحلكينَ ع لح َالف  َهوَ«َفَعَل »منَبابََ«َس َقعَ »نَذكر َإنما ََقِعَس »، منَ«
َالوصفَمنهَقياساََعََ«َفِعَل »بابَ َوذللكَجاء ْقَعَس، و»بكرسَالعني،

َ
َ«َقِعس  أ

َفلعلهَخطأَمنَالاسخ،َواهللَأعلم.
َ
َ
َ
َ
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 :الَباُب الثَّاني
َعَلاَمُتُه َأْن َيُكوَن َو. «ْسَلْنِقي اْسِلْنَقاًءْسَلْنَقى َيا»وُنُه: ْوُز، َم«اًءْنَلِعْفَعْنَلى َيْفَعْنِلي اْفا»

ِن َواللَّاِم َوالَياِء ِفي آِخِرِه. ِه َوالنُّوِن َبْيَن الَعْي ِفي َأوَِّلْمَزِةاهَل ِةَماِضيِه َعَلى ِستَِّة َأْحُرٍف ِبِزَياَد
 ٌد. ْيَزى ْنَقَوِبَناُؤُه ِللَّاِزِم؛ َنْحُو: اْسَل

َعنَياء.َاللفَفيهَمنقلبة« اْفَعْنَلىقوله: 
َفي .«ِعْنالًءاْف»وقوله:  ََهاهلمزة َمتطرفة َلوقوعها َياء َعن ألفََعقبمنقلبة

 .«ْسلِْنَقايٌ ا»أصلهَإذََ؛زائدة

َم «ًءِلْنَقااْس ِقيَمْوُزوُنُه اْسَلْنَقى َيْسَلْن»وقوله:   «َباءً اِْحَرْنَبـى ََيَْرنْبِـي اِْحِرنْ »ثله:
ماءَحنوَهَ ي َلحَجَ رَ َورفعَظهرهََعَاستلَقَإذا«َالرجُل ْحَرْنَبـى ا»يقال:َ  واْحَرنَْب »،َالس 
َالر جُل  ََإذا«

ح
ََتحهي أ ب  ََِّللغحضح َوالّش  ي هَ ، ق  حدَش 

ح
ََعَأ قعح َوح َاذليَإ ذاََص  عح ن يب  رح ح  َ؛والم 

نشد 
َ
َسِدي  أ

َ
َ:جابٌِر األ

ن َ رح ح 
ح
َالَأ َإ ذاََص  ع ت 

َإ ينِّ َوَح***ََيب  ئحتحَالح ُسَر  ََتحمح ن يب  َجح َايح
و يٌََّ

ن هَقح
ح
هَبأ سح َنحف  ََ؛وحصفح ن يب  َهوَاذليَحيح رح يفح ع  َالض  ن 

ح
َ.ل

بو الَهْيَثِم يف قول اجَلْعِديِّ وقال 
َ
 :أ

اكًَ ع رح َمح ىتح
ح
ف هَ اَتحعَحهَحن َمَ َإ ذحاَأ ن ب يًَـحَ ـمَ ***ََر  ََاـرح الح فح َفان قح و تح َالمح ت ه  ل مح َعح

َأوَِّلِه َوالنُّوِن َبْيَن  ِبِزَياَدِة اهَلْمَزِة ِفي ِة َأْحُرٍفى ِستََّعَل يِهَمُتُه َأْن َيُكوَن َماِضَوَعال»وقوله: 
نَأصلهَمنَل ؛«َوالَياِء ِفي آِخِرِه» اليتَيهَالقاف «الِمَوال»َاليتَيهَالالم «الَعْيِن

َ.«َسلََق »َاثلالِث
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 ذاَنامََعَظهره.إ «ٌدَقى َزْيَلْنْسا َنْحُو ؛ِزِمَوِبَناُؤُه ِللَّا»وقوله: 

او ًعَيأيتَو طح ََم  ل َقح َ.«َسلَْقْيُتُه َفاْسلَْنََق »حنو:ََ؛ل سح
َيفَقولَالراجز:«َىدَ نْ رَ ى واغْ دَ نْ اَْسَ »أماَماَوردَمتعدياَحنو:َ

ن دَ  ح حرس  َي َالُعحاس  لح عح َجح َقحد  َ***ََيين  يين  نحد  رح يحغ  َوح ينِّ َعح ه  ع  د فح
ح
َأ

يََِّعَقولََأوَمصنوعَويه،َعَقولَسيبَفشاذ َعَح:َاهماومعن،َالُزبحي د  َكَ رَحَوَحالح َ.بح
َاملؤلفَوزنَ  َيذكره َلم  يَْسَتلِِْق  ََق لْ تَ اسْ »َحنو:َ؛«َيْفَتْعِِل اِْفتِْعاَلءً  ْفَتْعَل ا»َومما

َل ََ،«اْستِلَْقاءً  َمطاوع َكسابقه َل َسَحوهو ََقح َحنو: َ«َسلَْقْيُتُه َفاْسَتلََْق »، َواهلمزة َهفي،
َاكفعنالء.َنَياءمنقلبةَع

َ
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ََأْقَساُم الِفْعِل الثََّماِنَيُة

 .«َكُرَم»ٌد َساِلٌم؛ َنْحُو:  ِإمَّا ُثَلاِثيٌّ ُمَجرَّ اأَلْبَواِبي َهِذِه ِفَرُثمَّ اْعَلْم: َأنَّ الِفْعَل امُلْنَحِص
 .«َوَعَد»: ؛ َنْحُوـٍماِلَوِإمَّا ُثَلاِثيٌّ ُمَجرٌَّد َغْيُر َس

 .«َدْحَرَج» ُو:ْحَن ُمَجرٌَّد َساِلٌم؛ َوِإمَّا ُرَباِعيٌّ
 .«َزْلَزَلَوَوْسَوَس »: ؛ َنْحُوـٍماِلَوِإمَّا ُرَباِعيٌّ ُمَجرٌَّد َغْيُر َس

 .«َأْكَرَم»ْحُو: ؛ َنٌمَوِإمَّا ُثَلاِثيٌّ َمِزيٌد ِفيِه َساِل
 .«َأْوَعَد»ُو: ٍم؛ َنْحاِلَس َوِإمَّا ُثَلاِثيٌّ َمِزيٌد ِفيِه َغْيُر

 .«َتَدْحَرَج»ْحُو: ؛ َنٌممَّا ُرَباِعيٌّ َمِزيٌد ِفيِه َساِلَوِإ
 .«َوَسَتَوْس»ْحُو: ـٍم؛ َناِلَس َوِإمَّا ُرَباِعيٌّ َمِزيٌد ِفيِه َغْيُر

 ِنَيُة.لثََّماُم ااِم: اأَلْقَسَوُيَقاُل ِلَهِذِه اأَلْقَسا

 
َالفعل َتقسيم َيف ََرشع َحيث ََهاوعدمَ َةَ سالمالمن َينقسم َوأنه نيةَثماإىل

لنَالفعلَإماَأنَيكونَساملاَأوَغريَسالم،َثمَلكَمنهماَثالِثَوربايع،ََأقسام؛
َأنواع: َُمرداَاكنَأوَمزيدا،َفتصريَالقسمةَثمانيةح

ثالِث ُمرد سالم، وثالِث ُمرد غري سالم، وثالِث مزيد فيه سالم، وثالِث »
باِع مزيد مزيد فيه غري سالم، ورباِع ُمرد سالم، ورباِع ُمرد غري سالم، ور

َ«.فيه سالم، ورباِع مزيد فيه غري سالم
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َ« اْعَلْم» للرتتيب« ُثمَّ»فقال:  ِفي  امُلْنَحِصَر» صطالَحالا« َلَأنَّ الِفْع» القارئأيها
 .«َساِلٌم ٌدرَِّثيٌّ ُمَجِإمَّا ُثال» واثلالثنيَاملتقدمةَاخلمسةَ  «َهِذِه اأَلْبَواِب

الُِم لغةف َالس  يح  ح  عَح:َالص  .والم  ََاَفح
ل مَحَ:َماواصطالحا َحروفهَالصليةسح َواتلضعيف.َواهلمز،َالعلة،َحرفأَمنَت 
َساملا ح ِّمِّ َالَوس  رُيحات  نَكثريَمنَاتل غح ََعَغريهَمنَالفعاللنهَيسلمَم 

 
أ رح َيتَتحط 

ماَتقفََعَاالسمَالسالمَيفَالرفعَيفَالَسيماَعندَالوقفَعليه،َفتقفَعليهَك
َاملذاهبَغريَخمالف َاملنصوبَاملنَصفَاذليَت ََمجيع عوضَفيهَلَإالَيفَاالسم

َ «َنْحُو: َكُرَم»وذلكََ،اللفَمنَاتلنوينَفيه َ«َل عُ فَ »َعَوزن َوحنو: َعََ«رَشَِب »،
َب »،َوحنو:َ«َفِعَل »وزنَ   .«َفَعَل »َعَوزنَ«َرَضَ

َسالم؛َلنَ«َفَعَل »َوزنََع «: َوَعَدَنْحُو ؛ـٍماِلِثيٌّ ُمَجرٌَّد َغْيُر َسَوِإمَّا ُثال» ،َفهوَغري 
َبالفاء،َو ابحل  َعلة،َوي قح َحرف  َعَوزنَ«َدَ حُ وَ وَ »،َ«َفِعَل »ََعَوزن«ََث رِ وَ » مثله:الواوح

ََ،«َفُعَل » ََ؛«َع سَ ، وَ اَل قَ »وحنو: َمنَالعنيَيفَالولَوالالمَيفَاثلاينَحرفَلنَلِك  
َعلة َوحنو: َل، َوَشد  »،

َ
َب ََ«َسأ َ مَحال َسَحفليسا َلوجودَاهلمزةني  َواتلضعيفَيفََ؛ يفَالول،

َاثلاين.
َالصليةَ لَ؛«َج: َدْحَرْحُوَن ؛َوِإمَّا ُرَباِعيٌّ ُمَجرٌَّد َساِلٌم» َحروف ه  َل َاسَحَنَمجيعح ة  منَمح

َ.أحرفَالعلة،َواهلمز،َواتلضعيف
ََنَالواوَحل «: َوْسَوَسَنْحُو ؛ِلٍماَوِإمَّا ُرَباِعيٌّ ُمَجرٌَّد َغْيُر َس» ََحرف  ابحل  َ؛بالفاءعلةَوي قح

َلنهَ؛ غريَسالمَأيضا «َزْلَزَل»وحنو:ََ،«َفْعلََل »وزنهَإذَ ف  اعح ضح َ.م 
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، فلماذا حرفني من جنس واحدفإن قال قائل: لَْم جُيَْمْع يف الرباِع بني 
 يكون غري سالم؟

َقلُت  َتكون َأن َالربايع، َمن اعحف  َالم ضح د  َحح َلن  َمنَ: َالوَل ه َوالم  فاؤه
َ ه َوالم  َوعين ه َمنَجنسَواحد،جنسَواحد، َحدََاثلانية اد  رح َإىلَإ ط  َنظرتح فإذا

َ َعليهَالسالم َيطرأ َال َاملضاعف َالربايع َوجدتح َاملضاعف َوالربايع َاثلالِث يف
َاالعتبارَ،تغيريَعندَتَصفه َسالمَبهذا َفعَ فهو َاملؤلفَاصطالحَيفَ، لمَأنَلِكم
َ.مضاعفَالربايع

َوَ.«ْكَرَمَأ ْحُو:َن ؛ٌمِثيٌّ َمِزيٌد ِفيِه َساِلَوِإمَّا ُثال» َرجَعنَكونهَساملاَمعَاشتماللمَخيح
َََع َمجيعَحاهلمزة؛ َمَحلَ سَحَالصليةَهَ حروف ََلن َواهلمز،ََت  َالعلة، َأحرف من

ََ،«َكُرمَ »أصلهََإذ؛َواتلضعيف
ح
ْفَعَل »وزنهَفَ،فيهَحرفَزائدَاَاهلمزةَيفَأولمَ أ

َ
 «أ

َف َت َلم َأو َبالفاء َبقابل َأو َبالعني َحده: َيف َقلنا َوذللك ْت حروفه َسلِمَ  ما"الالم؛
َََعَالسالمَاملزيدَ َالفعل َفخرجَبذلكََ."األصلية َ،َأوَهمزَ علةَ َحبرف  ،َ،َأوَتضعيف 

ْسلََم،  وَقت َل، َقاتََل،»َ:حنو
َ
ْكَرَم، ووَبْيَطَر، وَهْرَوَل، وأ

َ
َ.«، واْسلَْنََق ، َواْسَتْخَرجَ واْعلَو َط أ

َل »ولمَخيرجَحنو:َ َ.لقادمفهوَمنَالقسمَاَلنهَمعتلَ«َقو 
َعلةَ َ؛«ُو: َأْوَعَدَنْح ؛ٍماِلَس َغْيُرِثيٌّ َمِزيٌد ِفيِه َوِإمَّا ُثال» َحرف  َالواو قابلَي ََلن

 »بالفاء،َفوزنهَ
َ
َ.«َل عَ فْ أ

َنْحُو:  ؛ْيُر َساِلٍميِه َغِفِإمَّا ُرَباِعيٌّ َمِزيٌد َدْحَرَج. َوَتْحُو: َن ؛ٌمَوِإمَّا َرَباِعيٌّ َمِزيٌد ِفيِه َساِل»
َ.فلمَيكنَساملاَ،علةَحرفَويهالواوَبالفاءََوبلتق َ«ََل لَ عْ فَ تَ »وزنهَ «َوَسَتَوْس

.«َوُيَقاُل ِلَهِذِه اأَلْقَساِم: اأَلْقَساُم الثََّماِنَيُة»
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 اُتلََّتالصَِّحيُح والـُمْع
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ََلاُلمن حيث الصِّحَُّة واِلاْعِت َأْقَساُم الِفْعِل الَسْبَعُة
 يُحأوال: الِفْعُل الصَِّح

، َوَعْيِنِه، َوَلاِمِه َحْرٌف ْيَس ِفي ُمَقاَبَلِة َفاِئِه الَِّذي َل، َوُهَوْيٌحِحِإمَّا َص َواْعَلْم: َأنَّ ُكلَّ ِفْعٍل:
 «.َنَصـَر»َنْحُو:  ؛«اهَلْمَزُة، َوالتَّْضَعيُفاأَلِلُف، َوَوَياُء، ال، َوالَواُو»ِمْن ُحُرْوِف الِعلَِّة، َوِهَي: 

َاملؤلف َاهلل-َرشع ََ-رْحه َالفعل َتقسيم ََع َالالكم َالصحةَيف َحيث من
َ«.ل  تَ عْ ومُ  ،صحيحٌ »نوعن:ََ،َوهوواالعتالل

َليسَفيهَحرفَعلة.:َماَفالصحيح
َ:َماَاكنَفيهَحرفَعلة.واملعتل

َالعلةَيهَأو لُِف »حرف
َ
َو« الَواُو، َوايَلاُء، َواأل  «الَهْمَزةُ، َواتل ْضَعيُف »ي لحقَبها

َأحرفَالعلة.وإنَلمَيكوناَمنَ
ْدَخَل فإن قلَت: ملاذا 
َ
 ؟ِت ال  تَ عْ يف قسم المُ  وزَ مُ هْ المُ  أ

َقلُت  َفَلنَاهلمزة: ف  ف  َأوَياء،قدَخت  َأوَواوا ذف،َت بدلَألفا حينئذََوقدَحت 
َ
ح
َهَحبحَشَ أ ََت  ََأحرفح

 
َلقتَبها.العلة،َفأ

نُ فإن 
ْ
 ؟ِف عَ اضَ المُ  قلَت: وما َشأ

َقلُت  َلنَحرفَاتلضع: َباملعتالت؛ ل  قح
 
ََهَ قَ حَحل َيفَيحَأ ََالبدال  فيصريَحرفح

َمنهَوصفَالصحةعلة؛َفألجلَذلكَ َ.َن ز عح
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وكثريَمنَاتلَصيفنيَيرونَأنَاملهموزَواملضاعفَمنَقسمَالصحيح،َوهوَماَ
َ َلِك  َلن َشافيته؛ َيف َالاجب َابن َواختاره َالصول، َيف َالرساج َابن َعليه نص

َالصحيح ُفح َتحَصح لحة  َاجل م  َيف َيتَصف َاكَمنهما َبعضَولو َيف َاملعتلح َي شاراكن نا
َاخلواص.

َف َعَّل َاملؤلف َاختاره َاذلي َالصحيحالقول َويكونَمرادفاَيكون َللسالم،
َتحَعَ المَ  َأي: ، ، وانلاقِص ، واألجوِف املثالِ »ُلَشامالَللمعتالتَواملضاعفَواملهموز،

َ«.ِف ع، واملضا، واملهموزِ املفروقِ  ، واللفيِف املقرونِ  واللفيِف 
والََ،يكونَالصحيحَشامالَللسالمَواملهموزَواملضاعفَوَعَالقولَاآلخر

َساملا.َصحيح ََ،َوليسَلُكَاصحيحًََسالمَ َلُكَيكونَمرادفاَللسالم،َفيكونَ
َهذاَفاعلمَأنهَالَفائدةََعَمذهبَاملؤلف منَتقسيمَالفعلَإىلََإذاَعرفتح

َدونَتقسيمهَإىلَسالمَإىلَصحيحَومعتلفلوَاقتَصََعَتقسيمهَسالمَوغريَسالم،َ
َالختَص.وغريَسالمَ

َاملجردَجَحـمَ  «َواْعَلْم َأنَّ ُكلَّ ِفْعٍل»قوله:  َالفعل َيف َمصور َهنا َالالكم َلن ؛ ـر د 
َه،َوليسَمعىنَذلكَأنهَالَيوصفَغريَاملجردَبالصحةَواالعتالل.يبقسم

ِف الِعلَِّة، َوِهَي:  ُحُرْوْرٌف ِمْنَوَلاِمِه َح َوَعْيِنِه، اِئِه،َفِة َبَلَوُهَو الَِّذي َلْيَس ِفي ُمَقا»وقوله: 
 .«َنَصـَر»ُو: ؛ َنْح«ُفلتَّْضَعيَوا ُة،َزالَواُو، َوالَياُء، َواأَلِلُف، َواهَلْم»

َهذاَهوَالفعلَالصحيح.َ«َب سِ حَ ، وَ َق ََسَ وَ َوَمَنَع، ، مَ رُ كَ ، وَ َب رَشِ ، وَ َب رَضَ »وحنو:َ
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 اُتلََّتْعُمـال

املثال، واألجوف، وانلاقص، »:َويهَ،ستةماَسبقَبيانهََعَأقسامَالفعلَاملعتلَ
َ.«، واملهموز، واملضاعفبنوعيهواللفيف 

،َوهوَمصدرَيف اللغةاإِلْعاَلُل و رحض  َوالمح م  قح َعل  يُِعل  إِْعاَلاًل »:َالسح
َ
َ«.أ

َواصطالحا َهوَتغيريَحرف  َوإماََ: َبإساكنه، َوإما َبقلبه، َإما العلةَللتخفيف،
َ َفالعالل َحبذفه، َأنواعثالثة بالقلب، وإعالل بانلقل، وإعالل  إعالل»:

َ«.باحلذف
 الِفْعُل امِلَثاُلثانيا: 

َوَعَد، »ِة؛ َنْحُو:  َحْرٌف ِمْن ُحُروِف الِعلََّلِة َفاِئِهُمَقاَب ِفي ُن: َوُهَو الَِّذي َيُكوَوِإمَّا ُمْعَتٌل
 .«َوَيَسـَر

َثحَ:َمَ أي .«َوِإمَّا ُمْعَتٌل»قوله:  َتحَعَ ي سىمَالمَ و ،ال  َطالحَبعضَالَصفيني.يفَاصَل 
َوصورةلغة الُ ثَ والمِ  بحه  ، وُمُثل  »الَشء،َوهوَمفردََ:َالشح ْمثِلَة 

َ
َ.«أ

َمثال َفعلَهذاَ ،«َنْحُو: َوَعَد»العلة،ََحرفأَمنَحرفًاَفاؤهَاكنتَ:َماواصطالحا
َ.بالواوَالفاءَمعتل

َ    ۇئ   ۇئ   وئ   وئى   ى   ائ   ائ   ەئ   ەئ﴿قالَتعاىل:

َ.[9]املائدة:َ﴾ۆئ
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َوقالَتع ڭ   ڭ   ڭ   ۇ   ۇۆ   ۆ   ۈ   ﴿اىل:

ٿ   ٿ   ٿ   ﴿َوقالَتعاىل:،َ[268]القرة:َ﴾ۈ   ٴۇ   ۋۋ   ۅ   ۅ   ۉ

 .[61]القصص:َ﴾ٹ

َب »بابَاَيأيتَالواويَمنَودائماَم َ.بّشطَأالَتكونَالمهَحرفَحلقَ«رَضَ
 »فإنَاكنَاملثالَالواويَمنَبابَ

َ
ِ »َعََمصدرهَالَيكونف«ََل عَ فْ أ كماَ«َال  عَ فْ إ

ْوَقَف يُوقُِف إِيَقافًا»قَبيانه،َبلَحيصلَفيهَإعاللَبالقلب؛َحنو:َسب
َ
واكنَأصلهََ«أ

« ِ َالواوَيحاًءَلسكونهاَوانكسارَماَقبلها.«اافً قَ وْ إ ل بحت  ق  َ،َفح
ا ييَِْسُ » املعتلَالفاءَبايلاءَ«َيَسَر»َ:حنوَ«و»َ نيَ :َبمعىنَ،«يَُْسً

،َوهوَواالنقيادَاللِّ

 َ َ »،َوربماَاكنَضدَالع رس  َلحَوَرَحامَحبمعىنَقحَ«َََسَ ي دَحَع ب  َبالق  َ:قال علقمة الفحل؛َاح 
َبها حرسح ت  َقدَي ونَخبحيل  َالقوام َمغرومَ ***ََلوَيحي رس  َولُكَماَيحي رس  

َالَتكونباللفَملعتلَالفاءلمَي مثلَو ََ؛َلنَالفاءح
ح
َاَالتة.فًَلَ أ

َ َالفعلح َي ماثل َلكونه َمثاال ح ِّمِّ َإعالل ََوس  صل َحيح َفال َفالَاضيه،ملَالصحيح
كماَتقول:َ«َدَ عَ وَ »،َفتقول:َكماَسيأيتَالاقصَوالجوفَهَألفا،َخبالففاؤَت قلب

َ.«َْصَ نَ »
فت حذفََ«لَة  فِعْ »ومصدرهَاذليََعَوزنََأماَيفَالفعلَاملضارعَوالفعلَالمر

َإنَاكنتَواًواَيفَحاالتمنهَ بّشطَأنَيكونَمبنياَللفاعل،َوهذاَيكونََ،الفاء 
َيفَثالثةَأبواب:
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َابلاب األولَ َواملضارع؛َ«َفَعَل َيْفَعُل »: َاملايض َيف َالعني َوَهَب »َحنو:َبفتح
اليتَيهََذفتَفاؤهحَ ،َف«يَْوَهُب »الصلَهََعَ،َمضارعواويعلَمثالَفهوَف،َ«َهُب يَ 

املصدرَمنَوَ«َهْب تَ ال »منَاليهَ،َو«َهْب »المرَمنَوَ«َهُب يَ »اعَفصارَالواوَسم
َ.«ِهَبة  »و:َحنَ؛«فِْعلَة  »اذليََعَوزنَ

   ی   یی   ىئ   ۆئ   ۆئ   ۈئ   ۈئ   ېئ   ېئ   ېئ   ىئ   ىئ﴿:َقالَتعاىل

 ]مريم[.َ﴾جت   يب  ىب    مب  مئ   ىئ   يئ   جب   حب   خب  ی   جئ   حئ   

 .[49الشورى:]َ﴾ۉ   ۉ   ې   ې   ې   ې   ى   ۅ﴿َقالَتعاىل:و

   ۇئ   ۇئوئ      ائ   ەئ   ەئ   وئ﴿وقال:َ،َ[5]مريم:َ﴾ڃ   ڃ   ڃ   چ   ڃ﴿ وقال:

 .[8لَعمران:آ]َ﴾ىئ   ىئۆئ   ۆئ   ۈئ   ۈئ   ېئېئ   ېئ   

كما يكونَفيهَمعىنَالظن،َإنهَفَ؛اذليَينصبَمفعولني«ََهْب »هذاَخبالفَ
َ:من املتقارب الشاعريف قول 

َ ادل   بحاَخح
ح
َأ ِن  ر  ج 

ح
َأ ل ت  ق  َ***َفح إ ال  ال اًكَوح َهح

ً
أ رح َام  ب ين  هح ََفح

َمَ وخب َالمر َالف َفهذا«اُب هَ يَ  اَب هَ »ن َكَحَ، َالصورة َيف َاكن َوإن نَمَ َ«ْب هَ »ـ
َعَ لكنهَف ََ«َب هَ وَ » َفحَذَ حَ َأجوف،َل  َاللفَللتخلصَمنَاتلقاءَالساكنني.منهََت 

َابلاب اثلاين َيفَاملضارع؛بفتحَالَ«َفَعَل َيْفِعُل »: َحنو:َعنيَيفَاملايضَوكرسها
ََ،«يَِعدُ  َوَعدَ » َالصل ََع َمنه َحَ «يَْوِعدُ »فاملضارع َفاؤ، َبذفت َلوقوعها َايلاءَه ني

، «ال تَِعدْ »،َواليهَ«ِعدْ »،َوالمرَمنهَ«يَِعدُ »والكرسة،َوهذاَالذفَقيايس،َفصارَ
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وئ   وئ    ى   ى   ائ   ائ   ەئ   ەئ﴿قالَاهللَتعاىل:ََ؛«ِعَدةٌ »واملصدرَ

ڭ   ڭ   ڭ   ۇ   ﴿:َقالَتعاىلو،َ[9]املائدة:َ﴾ۇئ   ۇئ   ۆئ

 .[268]القرة:َ﴾ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ٴۇ   ۋۋ   ۅ   ۅ   ۉ ۇ

َ:وقال الشاعر
َالَ  د  َفَ ع  َبَحَسح َب ؤسَحعَ ن ع ىمح َذَحدح فًَ***ََااك رًَاكح اَل ط  ذح كح اَوح ذح َال َكح ح َن س  َدَ ـهَ جَحـاَب ه 

:َحنوَعنيَيفَاملايضَوفتحهاَيفَاملضارع؛بكرسَالَ«َفِعَل َيْفِعُل »:َابلاب اثلالث
ََ،«يَرُِث  َورَِث » َالصل ََع َمنه َفاؤحَ َ،«يَْورُِث »فاملضارع َقذفت َللعلةَه ياسا

َ.«رِثَةٌ » واملصدر، «ال تَرِْث »،َواليهَ«رِْث »والمرَمنهََ،«يَرُِث »السابقة،َفصارَ

ڇ   چ   چ   ڇ   ڇ   ڇ﴿َوقال:َ،[16]المل:َ﴾ڦ   ڦ   ڦڄ﴿َقالَتعاىل:

َ.[6]مريم:َ﴾ڍ   ڍ   ڌ

َبابَ ََ«َيْفَعُل  َفِعَل »أما َفالذفَفيهَقليل، هذاَ،َوالصلَيفَ«يََسعُ  َوِسعَ »حنو:
َبعدمَجوازَالذفَفيه.عدم َالذف،ََابال يلح َبلَق 

َمنهَمذوفاَف عح م  وليسََ«َفِعَل َيْفِعُل »يفَالصلَمنَبابَإنهَيكونَوأماَماَس 
ركتَالعنيَبالفتحَللثقل،َخبالفَماََ«َيْفَعُل  َفِعَل »َبابَمن اكنَمفتوحََإنثمَحتح

َنصََعَذلكَغريَ َالواو، ذفَمنه َفالَحت  َأصليا ت ًحا يفََْناينواحدَاكلزَ العنيَفح
َ،َفلمَحتذفَمنهَيفَهذاَالاب.«وَِجَل يَوَْجُل »،َوادليللَتَصيفه
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َ ظح ، »أفعاالَحلقية،َحنو:ََكونهاولنهَل وح 
ُ
تحتَ«يََدعُ ويََقُع، ويََسُع، وَيَطأ ف  ،َفح

ركتَبالفتحَدفعاَللثقلَالعنيَ  َ.«وَِجَل يَوَْجُل »لرفَاللق،َخبالفََومناسبةًََ،وحتح

ذفَمنهَالفاءَحبالَفال بالضم «َيْفُعُل » نَمنَبابوأماَماَاك النتفاءَعلةََ؛حت 
َ.«تَوُْجهْ َال»،َواليهَ«اُوُجهْ »والمرََ«وَِجيهٌ  فهو وَُجَه يَوُْجُه وََجاَهًة،»حنو:ََالذف؛

ذفَمنهَالفاءَ َالفاءَ َأماَاملعتُلَو يَبَِس َيْيبُِس »حنو:ََ؛َعَلكَحالَبايلاءَفالَحت 
ُس يَأًسا، واويَيَْبـُس يَبْسً 

َ
َ.«يَئَِس َيْيـئُِس ويَْيـأ

َ ذفَفاب ينَللمفعولَللمعلوم،َأماَإذاََمبنياََاملثال َهذاَإنَاكنَالفعل  َ؛هؤفالَحت 
َ.....غإلَ«، ويُوَعُظ يُوَهُب، ويُوَعُد، ويُوَرُث »حنو:َ
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 اأَلْجَوُف ُلْع: الِفثالثا

َقاَل، »لَِّة؛ َنْحُو:  َحْرٌف ِمْن ُحُروِف الِعِة َعْيِنِهَلُمَقاَب ِفي ُن: َوُهَو الَِّذي َيُكوَوِإمَّا َأْجَوُف
 .«َوَكاَل

ْجَوُف لغة
َ
،َاأل ار غ  ْجَواف  »َعهمج:َالفح

َ
َ.«أ

َللواويَالعني؛َ،«َنْحُو: َقاَل»َ،فَالعلةحرأهَحرفاَمنَماَاكنتَعين َواصطالحا: 
َ نَبابََ«َقَوَل »أصلهَلن  َابحَقَح،َفالواوَتَ «َفَعَل »م  حتركتَالواوَوانفتحََالعني،َلكنبَل 

َقبلهاَ َما ل بحت  َالواوَيفَمصدر«َقاَل »ألفا،َفصارَفق  ومضارعهََه،َوديللَذلكَوجود 
َ.«َيُقوُل َقْواًل »

ک   ک   ﴿وقالَتعاىل:َ،َ[115]املائدة:َ﴾ڦٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ﴿َقالَتعاىل:

   ہ   ہ   ھ   ھ   ھ   ہوقالَتعاىل:َ﴿،َ[4حزاب:لا]َ﴾گ   گ   گ   گ

َ.[23]الُساء:َ﴾ے   ۓ  ھ   ے 
نَبابَ،َ«َل يَ كَ »لليايئَالعني؛َلنَأصلهَ «َكاَل»: حنو «َو» َابحَقَحفايلاءَتَ َ،«َفَعَل »م  َل 

َألفالكنََالعني،ب ل بحت  ،َوديللَذلكَوجودَايلاءَحتركتَايلاءَوانفتحَماَقبلهاَفق 
َ.«يَِكيُل َكْياًل »يفَمصدرهَومضارعهَ

فني:ملا]َ﴾ۅ   ۅ   ۉ   ۉ   ې﴿قالَتعاىل:َ َ.[3طفِّ
َالخاريَوغريهَمنَحديثَو َيفَالديثَاذليَرواه ن ه  َعح َاَّلل   ح َرحيض  اب ر  أنَجح
َمانََة َوادِلِي»قال:ََملسو هيلع هللا ىلصَاليب

َ
ُ أ د ى اَّلل 

َ
ْصَحابََك َفَما َزاَل يَِكيُل لَُهْم َحَّت  أ

َ
َ«.اْدُع أ
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 .[181شعراء:لا]َ﴾يئ   جب   حب   خب   مب   ىب﴿َوقالَتعاىل:

 «.ِرحَ فَ وَ  ،َب رَضَ وَ  ،َْصَ نَ »: ،َيه36ََََمنَثالثةَأبوابَاغلاَجوفاليأيتَالفعلَو
َبابَ ، «، وَحاَل ََيُولُ ، وََجاَل جَيُوُل، َوَصاَل يَُصولُ ولُ قُ يَ  اَل قَ »: فنحوَ«نََْصَ »أما

َإالَيفَاملايضَوبالواوَيفَاملضارعَاملنقلبةَعنَواوَوعالمتهَأنَيكونَباللف ،
ُف َف رَشُ »منَبابَفإنهََ«ولُ ُط يَ  اَل َط »الفعلَ َ.« يََْشُ

، «يَْسيُِل  وَساَل َكَل يَِكيُل، َوَباَع يَبِيُع، َوَساَر يَِسرُي، »فنحو:ََ«َب رَضَ »وأماَبابَ
َ.يفَاملايضَوبايلاءَيفَاملضارعَاملنقلبةَعنَياءَباللفَيكونوعالمتهَأنَ

وََخاَف ََيَاُف،  وهُ،وَََعَش يَِعيُش، وَفاَه َيفُ ، دُ يَ غْ يَ  دَ يِ غَ »فنحو:ََ«حَ رِ فَ »وأماَبابَ
ََ«.َوَعِوَر َيْعَورُ 

 »فإنَجاءَالربايعَ
َ
؛َحنو:َ«إِْفَعااًل »الَيكونَمصدرهَمنَالجوفََ« ُيْفِعُل َل عَ فْ أ

ََعَن يُِعنُي إََِعنَةً »
َ
 »َواكنَأصله«َأ

َ
قلتَن ََ؛حصلَإعاللَبالقلفَ«ْعَوَن ُيْعِوُن إِْعَوانًاأ

َ َالعنيَالواوحركة ََ،إىل َالواووسكنَالعنيفتحركت َيفََ،ت َألفا َالواو َق ل بحت  ثم
َ،وانفتاحَماَقبلهاَبعدَالقلَقبلَالقلَيفَالصلَهاإىلَحتركَنظًرا ملصدراواملايضَ

َاملصدر نان،َاللفَاملبدلةَمنَفيلتيقَإذَذاكَساك«َنًااْ إََِعْ »سيصبحََ«نإَِعْواْ »َلكن 
َالفعل َاثلانيةَعني َفحذفنا َاملصدر، َالخفشَوألف َمذهب َهو َكما وعوضناَ،
َباتلاء ِ »َافصارَعنها َ«ةً ََعنَ إ َوقيل، َوهو َاملحذوفة، َيه َالوَل َاللف َبل قولَ:

بينتهَيفَرشَحََعَالميةَالفعال؛َلنَاملقامَهناَمقامَ،َوالولَأقيسَكماَسيبويه
َاختصار.

                                                            

 أردُت املاض واملضارع. بلأن يساويه يف مصدره وبايق تْصفاته،  «باب كذا»ال أريد بقويل:  -36
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َتركَاتلعويض؛َكماَيفَحنو:َ َجاَب إَِجابًا»وقحل 
َ
َقاَم إَِقاًما، َوأ

َ
َ.«أ

َو انكسارَلسكونهاَبعدَنقلَحركتهاَوَ«يُِقيمُ »َحنو:َياءَيفَاوالوَكذلكَق ل بحت 
َ.«يُل زِ يُ »:َ؛َحنووقدَالَتقلبَيفَاملضارعَإنَاكنتَالعنيَياءًََماَقبلها،

وقدَوجبَالعالل،ََ«اْنَقاَد َيْنَقادُ »؛َحنو:َ«اْنَفَعَل »منَبابََالجوفَوإنَجاء
َفحصلَإعاللَبقلبَايلا«دُ يِ قَ نْ يَ  دَ يَ قَ انْ »أصلهَاكنَ َوانفتاحَماَ، َتلحركها َألفا ء

َقبلها.

َاْسَتْفَعَل يَْسَتْفِعُل »َمنَبابوإنَجاءَ َف« ؛َحنو:َ«اْستِْفَعااًل »الَيكونَمصدره
فحصلَلَماََ«اْسَتْعَوَن يَْسَتْعِوُن اْستِْعَوانًا»،َواكنَأصلهَ«اْسَتَعاَن يَْسَتِعنُي اْستَِعانَةً »

عَحغريَأنهَ،َ«أَعن يعني إَعنة»سبقَيفَ  لغة.ََعَُلَقدَالَي 
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 ُصاِقالنَّ ُلْعالِف: رابعا

َغَزا، »؛ َنْحُو: ْرٌف ِمْن ُحُروِف الِعلَِّةَحِة َلاِمِه َقاَبَلي ُمِف : َوُهَو الَِّذي َيُكوُنَوِإمَّا َناِقٌص
 .«َوَرَمى

 .غريَاتل امَِّانلاقص لغة: 
َرَ حَحَهَ ماَاكنتَالمَ واصطالحا:  َ.علةَفح

هَ َتكونقدَو تكونَمنقلبةَعنَبلَاَأصلية،َاَأوَياًء،َوالَتكونَألفًَواوًََالم 
َياء َأو َواو ََ«َنْحُو: َغَزا»، َوزن َوهذهَ«َفَعَل »َع َالمه، َمقابلة َيف َالعلة َفحرف ،

ركتلكنََ،«َغَزوَ »َأصلهاللفَمنقلبةَعنَواو؛َلنَ تححَحَالواوَحتح َقبلهاَماَوان فح
لبت َ.37َََََََ«َيْغُزو َغْزًوا»َهألًفا؛َوديللَذلكَوجودَالواوَيفَمصدرهَومضارعَفق 

َوأخرجَالخاريَيفَصحيحهَ ال ك  َمح َب ن  حس  ن
ح
َأ ن  ََعح َال يب   ن 

ح
َكَن إَِذا َغَزا بَِنا َملسو هيلع هللا ىلصأ

َذانًا َكف  َعْنُهْم َوإِْن لَْم 
َ
َقْوًما لَْم يَُكْن َيْغُزو بَِنا َحَّت  يُْصبَِح َويَْنُظَر َفإِْن َسِمَع أ

اَغرَ 
َ
َذانًا أ

َ
َ«.َعلَْيِهمْ  يَْسَمْع أ

ةَحوأخرجَأْحدَيفَمسندهَ امح مح
 
َأ يب 

ح
َأ ن   َرُسوُل »فيه:َحديثاَريضَاهللَعنهََعح

َ
نَْشأ

َ
أ

َ«..... احلديث َغْزوًا ثَانًِياملسو هيلع هللا ىلص اهللِ 
َلكونَ  َوإما َالراكت، َبعض َعليه َتحظهر َال َلكونه َإما َناقصا؛ ِّم َهَ المَ َوس 

َوإذ َالصب، َغري َيف َاتلنوين َكحال َالاالت، َبعض َيف ذف َعليهَحت  َتدخل َلم ا
َ.«َغَزْت »حنوَيفََ،َوكحالَاتصالَبتاءَاتلأنيث«اَغز  »َحنويفََ«أل»

                                                            

 ليسَهذاَبمطرد،َلكنهَاذليَيناسبَاملبتدئ،َويهَقاعدةَأغلبية.َ-37
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َ«َرَمى»حنو:  «َو» َأصله ََ«َرَمَ »، َفصار َسبق َما َل َذلكََ،«َم رَ »حصل وديلل
َ.«يَْرِم َرْمًيا»وجودَايلاءَيفَمصدرهَومضارعهَ

اأخرجَالشيخانَ مح ن ه  َعح َاَّلل   ح َرحيض  ب اس  َعح َاب ن  ن  ََديثاحَعح لَْم يََزْل انل ِب  »فيه:
َ«.يُلَبِّ َحَّت  َرَم مَجَْرَة الَْعَقَبةِ  ملسو هيلع هللا ىلص

َ:رض اهلل عنه قال كعب بن زهريو
سًَ

 
بًَورحأ

 
أ َجح ر  َاتل ج  نِّ دح َاَكأن ماَ**َرَحاَكح َب َي َبحَاجَ َحَحمح َاجلحَه  َرَحمَ الح َمَ اجَ يد 

 .[32]املرسالت:َ﴾ک   گ   گ   گ﴿:َاهللَتعاىلوقالَ

ن هَ وللبخاريَ
ح
َأ ن ه  َعح َاَّلل   ح َرحيض  َذحرٍّ يب 

ح
َأ ن  ََعح َال يب   عح م  ول ََملسو هيلع هللا ىلصسح ق  اَل يَْرِم رَُجٌل »َ:يح

ْت َعلَْيِه إِْن لَْم يَُكْن َصاِحُبُه َكَذلَِك  َ«.رَُجاًل بِالُْفُسوِق َواَل يَْرِميِه بِالُْكْفِر إاِل  اْرتَد 
َ:وقال عنَتة

َحن وَح َيحََوالن رس   رب  َالغح يم  هَ فَ َنَحر  ث َيَحَدَ اكحَيحَفَحَ***َسح مَحَرَ ـع  عَ بالسِّ
ح
َال َلَ زَحاك 

َبإسنادَصحيحَ َعنَابوأخرجَأْحدَوغريه ُ َال يب  ر  َمح : َقحالح ب اس  َعح ََملسو هيلع هللا ىلصن  ر 
ب نحفح

َ: الح قح َفح ونح م  بَاُكْم َكَن َراِمًيا»يحر 
َ
َ«.َرْمًيا بيَِن إِْسَماِعيَل، َفإِن  أ

 :ذو الرمةقال و
َ ان يحات  َال غح اكح ذح ن اَ*فحرَحكح َم  نح َ*غ  ف الح َال غح ح يًَ*ََعح م  َرح َت  ت يحاالح َاَواخ 

َب »َواغلاَماَيأيتَالاقصَمنَباب َ«نََْصَ » بابَإنَاكنَيايئَالالم،َومن« رَضَ
إنَاكنَواويَالالم،َإالَإنَاكنتَعينهَحرفاَمنَحروفَاللقَفإنهَيكونَمنَ

 رَ »؛َحنو:َ«حَ تَ فَ »بابَ
َ
َ َع سَ ، وَ َع رْ  يَ َع رَ ى، وَ رَ ى يَ أ َ«.َه نْ  يَ َه ، ونَ َع ْس  ي
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 »َمنَبابفإنَاكنَالاقصَ
َ
فإنهَحيصلَإعاللَبالقلبَلالمهَيفَماضيهََ«َل عَ فْ أ

َ َحنو: َاملايض َفيف  »ومصدره؛
َ
َىَط عْ أ »َ  »أصله

َ
َيَ َط عْ أ َتلحركهاَلبفقَ « َألفا َايلاء ت

َ َاملصدر َويف َقبلها، َما ِ »وانفتاح َاءٌ َط عْ إ »َ َهمزَ؛«إِْعَطايٌ »أصله َايلاء لبت ةَفق 
َقوعهاَمتطرفةَعقبَألفَزائدة.لو

َ«الِ عَ فِ االنْ »كذلكَيفَبابَ َحنو: َواكنَالصلَ«اْنََل اْنِاَلءً »؛ َ«اَليًااْنََِلَ اْنِ »،
َ«.االْفِعاَللِ »فحصلَماَسبق،َومثلهماَبابَ

َ َاكن َبابوإن َل »َمن ََفع  َيكون« ََمصدرهَال َيكون«يل  عِ فْ تَ »َع َبل ََعَ،
َمنهَ«َتْفِعلَة  » ذف َحت  ََحينئذ َحنو: َبتاء؛ َعنها َوي عوض َاتلفعيل ، ةً يِلَ وْ ى تَ ـل  وَ »ياء

تُُه »حنو:َاكنَقليال؛َ«ََتْفِعلَة  »،َفإنَجاءَاملصدرَمنَالصحيحََعَ«ةً يَ كِ زْ  تَ ّك  وزَ  ْ بَْص 
ةً  ْرتُُه تَْذكَِرةً َتْبِْصَ َ«.، وَذك 

 اِِع رَ  يُ اَع رَ »؛َحنو:َبالقلبَإعاللَفيهَفإنهَحيصل«ََل اعَ فَ »َمنَبابوإنَاكنَ
َايلاءََ«ة  لَ اعَ فَ مُ ََفاَعَل »َعَوزنَ«َةً يَ اعَ رَ مُ ََراَِعَ »،َواكنَالصلَ«ةً اََع رَ مُ  لكنَق ل بحت 

َألفاَتلحركهاَوانفتاحَماَقبلها.
َل »َمنَبابإنَاكنَو ل  »يكونَاملصدرََعَفي علَماضيهَوالَ«ََتَفع 

بضمََ«َتَفع 
ً »العني،َبلَيكونَمكسورَالعني؛َحنو:َ ً وَ تَ »،َواكنَالصلَ«اتََوىل  تََويلِّ فأبدلتَ«َايل 

َ َاسم َالعرب َلِكم َيف َيوجد َال َلنه َكرسة؛ َأوالضمة َواو َقبلهاََآخره َالزمة ياء
َ.ضمة

َوَ«َتَفاَعَل »وإنَاكنَمنَبابَ ََعَفي علَماضيه َ«َتَفاُعل  »الَيكونَمصدره
َ َحنو: َالعني؛ َبلَيكونَمكسور َالعني، َواكنَالصلَ«اايِلً  تَوَ اىَل تَوَ »بضم «َاايُلً تَوَ »،

 ةَللعلةَالسابقة.فأبدلتَالضمةَكرس
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 بنوعيه الِفْعُل اللَِّفيُف: خامسا

 ى ِقْسَمْيِن:ْوِف الِعلَِّة، َوُهَو َعَلاِن ِمْن ُحُرَحْرَف يِهِف : َوُهَو الَِّذي َيُكوُنَوِإمَّا َلِفيٌف
 َحْرَفاِن ِمْن ُحُروِف َلِة َعْيِنِه َوَلاِمِهَقاَبُكوُن ِفي ُمِذي َيالَّ َواأَلوَُّل: اللَِّفيُف امَلْقُروُن؛ َوُه

 .«َطَوى»الِعلَِّة؛ ِنْحُو: 
 َحْرَفاِن ِمْن ُحُروِف َقاَبَلِة َفاِئِه َوَلاِمِهُكوُن ِفي ُمَيلَِّذي َو اُهَوالثَّاِني: اللَِّفيُف امَلْفُروُق؛ َو

 .«َوَقى»الِعلَِّة؛ َنْحُو: 

َ.«َُمُْموع  »بمعىنََ«َمْلُفوف  »،َأي:َولَ عَ فَ عىنَمَحبم«ََفِعيل  »َوزنََع:َلغةالل ِفيُف 
عَحَماَ:الل ِفيُف ف تحمح نَحَاج  ،َقبائلَمنَالاسَم  وَشىت 

ح
ََمنَأ ط  الح ،َأخ  ىت  َفيهمَشح

َ يف   والضعيف.َوالقوُيََوالعايص،َواملطيعَ َوادلينء،َالّش 

َقدَخمتلطني:َأيَ(،104ُساءَ)لاَ﴾ی   جئ   حئ   مئ   ىئ   يئ   جب﴿:َقال تعاىل
َ كمَاتلف  َبعض،َكماَقالَالطربي.ََعَبعض 

 «.َمْقُروٌن، َوَمْفُروٌق » :اللفيف يف اصطالح الْصفيني نوَعنو
َبمعىنالَمْقُروُن: ف َمفعول نَحوقحَ، «ُمموع» اسم ََالجَ َرح َوَحأيبالعمرة، :َ َامَحهَ لحَصح
َالحرام.َيفَبينهماَومجع

َعَحواصطالحا َاكنت َما َوَحَهَ ن َي َ: َرَ حَحَهَ مَ الح ََيفح َأيعلة، َبني: َفيه نح ر 
َحرفنيَق 

َ ََ،«ُو: َطَوىحْن»متتايليـنَمعتليـن، ََفلكٌّ َواللفَحرف  ََعلةَمنَالواو ََيف  ابحلحة  قح م 
َ الح َوح ي ن ه  هَ عح َ.م 
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اب رَ حديثَفقدَأخرجَمسلمَمنَ ََب ن ََجح َاَّلل   ب د  َطَوى ثَْوَبُه »َملسو هيلع هللا ىلصأنَاليبَعح
ُروِِن َعبرِيًا»َبْعَضُه ىلَعَ َبْعض  َفَقاَل 

َ
َ«.أ

َ َوقال ،َ[104لنبياء:ا]َ﴾ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ﴿تعاىل:

ب دَ وأخرجَمسلمَعنَ َب ن ََعح ََاَّلل   َقحالح رح مح ََ:ع  َاَّلل   ول  َرحس  ُ َعز  »َ:ملسو هيلع هللا ىلصقحالح َيْطوِى اَّلل 
 
َ
نَا الَْملُِك أ

َ
ُخُذُهن  بَِيِدهِ ايْلُْمىَن ُثم  َيُقوُل أ

ْ
َمَواِت يَْوَم الِْقَياَمِة ُثم  يَأ ْيَن وََجل  الس 

ْيَن 
َ
نَا الَْملُِك أ

َ
َرِضنَي بِِشَماهِلِ ُثم  َيُقوُل أ

َ
وَن ُثم  َيْطوِى األ ُ ْيَن الُْمَتَكْبِّ

َ
َب اُروَن أ

ْ
اجل

ُونَ  ْيَن الُْمَتَكْبِّ
َ
َب اُروَن أ

ْ
َ«.اجل

َ:وقال الطرماح
َ ت ه  ز  َه  َاثل و ب  يِّ طح َكح يدح و يَالحع  ط  ي*يح َبادل  دح اَتحرحد  َمَ **َكمح ة  َالحارَ ومح

اخُ  م  َ:رض اهلل عنه وقال الش 
َوَح َصلبه  َكَحي َحَحشَ **َوكَح*ىَمعاه َوَحطحَوأحنقح َالحََىوَحطَ اَيَ مَحه  َريَ ص 

َ:وقال الفرزدق
*َ َوكيعة  َلمَخترز َبسري  يَ *ووفراءح َب هاَطح و ت  دح ائ هاَا*َغح َيحديَيفَر شح

َياًء،َوهذاَمسموعَيفَفعلنيَهما:َ ل ة  فحاَالع  ر   .«، وَحيِـيَ يَ ـَعيِ »وربماَاكنَحح
َالفاءَربماو َعنيالوَاكنَالرفانَاملعتالنَهما ،َ ،َ«َويَِب، وَويَِل، وَويِـحَ »حنو:

معَالفعل ََوهلَيهَمصادرَفقط،َأَفيهاَعَخالفَ َمنها.َس 
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ق َ«الَمْفُصولُ »:َلغة الَمْفُروُق و رح َالفَحَ:،َوالف  َشيئني.َبنيَل َص 
َماَاكنتَفاؤواصطالحا َللفصلَبنيَفائهَوسَ َحريفَعلة،َهَ هَوالمَ : َمفروقا ح ِّمِّ

َتقول «َنْحُو: َوَقى»َصحيحَوالمهَاملعتلنيَحبرف ن تحه  َإذاَص  َالَشءح قحيت  َوح تحهَ: رتح  وسح
ذى

ح
َال َعن َعلة، ر ف  َحح َوايلاء َالواو َمن ََفلك َوحاليف  َفحائ ه  ابحلحة  قح هَ َم  َف ََ،م  َوقحد  لح ص 

َ.العنيَياءًَبينهماَحبرفَصحيحَوهوَالقاف،َودائماَتكونَالفاءَواًواَو

 .[56]ادلخان:َ﴾ۆ   ۈ   ۈ﴿َقالَتعاىل:

يَايِح  وقال  َ:ُسَحْيُم ْبُن َوثِيل  الرِّ
توه َتحئ ي ًةَ

ح
َأ ب  ك  َرح َبه  َوَح***َأقحل 

ح
َإ َأ

وحفح َخ  يحاَال  ار  َسح َاهلل  َقح اَوح َمح
َ:وقال زهري بن أيب سلىم

يحقَ  َمَحوح قَ يكح َـاَوح
ح
ُبَكَحىَال َت سح وب  َ**َح  ن  َم  مح َوَحَار  رَ به  د  َغح ن  َم 

َب »منَبابََبنوعيهاللفيفََاغلاَماَيكونو َوىَطَوى َيْطوِي، و»: وحن؛ «رَضَ
َ
 أ

وِي
ْ
 .«َوَوَِن ييَِن، َوَوََه يَِه  ،، َوَوَع يَِع ََيْوِي ، وََحَوىيَْكوِي َكَوى، وَ يَأ

َو ََ؛«َفِرحَ » بابمن  يَ َوَهوِ َوَغوَِي َيْغَوى،  ى،وَ جَيْ  َجوِيَ ، وَوِِجَ يَْوَج »حنو:
َ.«، َوَدوَِي يَْدَوى، َوَقوَِي َيْقَوىَيْهَوى
 .«َويِلَ يَلِـي، َوَورَِي يَرِي»: حنو؛ «َفِعَل َيْفِعُل » ربماَاكنَاملفروقَمنَبابو
باعتبارَالمهَي عاملَمعاملةَالاقص؛َلكونَالمَلكَمنهماَفاللفيفَبنوعيهَو

َوامل َاملثال، َواملفروقَباعتبارَفائهَيعاملَمعاملة قرونَباعتبارَعينهَحرفَعلة،
 .حيحي عاملَمعاملةَالص
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 ُفاَعَضامُل ُلْعالِف: سادسا

، َأْصُلُه َمَدَد «دََّم» ِجْنٍس َواِحٍد؛ َنْحُو: َلاُمُه ِمْنيُنُه َو َعوُن: َوُهَو الَِّذي َيُكَوِإمَّا ُمَضاَعٌف
 اِنَيِة.لثَّي الدَّاِل اِفِغَمْت ْد ُأُحِذَفْت َحَرَكُة الدَّاِل اأُلوَلى ُثمَّ

 ي اآلَخِر.ْيِن ِفِنَساَواإِلْدَغاُم: ِإْدَخاُل َأَحِد امُلَتَج
 َوُهَو َعَلى َثاَلَثِة َأْنَواٍع: 

َكْيِن َأْو َيُكوَن احَلْرُف ِن امُلَتَجاِنَساِن ُمَتَحرَِّن احَلْرَفا َيُكوَأْن َوالنَّْوُع اأَلوَُّل: َواِجٌب؛ َوُه     
 .  «ُمدُّ مدًّاَيَمدَّ »ْحُو: َنًكا؛ َحرَِّتُمُف الثَّاِني اأَلوَُّل َساِكًنا َواحَلْر

الثَّاِني وَتَحرًِّكا، ُل ِمَن امُلَتَجاِنَسْيِن ُمْرُف اأَلوََّن احَلُكوَيَأْن  النَّوُع الثَّاني: َجاِئٌز؛ َوُهَوو    
الدَّاِل اأُلوَلى ِإَلى امِليِم  ُنِقَلْت َحَرَكُةْمُدْد َفْصُلُه َلْم َي، َأ«ُمدََّي َلْم»َساِكًنا ِبُسُكوٍن َعاِرٍض؛ َنْحُو: 

ِن ُسُكوِنَها َعاِرًضا، ُثمَّ ُأْدِغَمْت مِّ َأْو ِبالَكْسِر ِلَكوِح َأْو ِبالضَّالَفْتا ِبمَُّثمَّ ُحرَِّكِت الدَّاُل الثَّاِنَيُة ِإ
 كِّ.ِبالَف «َلْم َيْمُدْد»ُز ُجوْدَغاِم، َوَيِباإِل «دَُّمَلْم َي»الدَّاُل اأُلوَلى ِفيَها، َفَصاَر 

ًكا، َوالثَّاِني َساِكًنا  امُلَتَجاِنَسْيِن ُمَتَحرِّأَلوَُّل ِمَناُكوَن َيْن َأُهَو النَّوُع الثَّاِلُث: ُمْمَتِنٌع؛ َوو   
 .«َدْدَنَم َلىَمَدْدُت ِإ»ِبُسُكوٍن َأْصِليٍّ؛ َنْحُو: 

مَُيقال هلو،َي:َمنَاثلالِثأ «.َوِإمَّا ُمَضاَعٌف»: قوله صح
ح
ََ:َال ع ف  اب ق ََوالم ضح َ.واملطح

ََالَشءَأصلََعَ:َاسمَمفعولَبمعىنَالزيادةالُمَضاَعُف لغةو لح عح ث لني.َفي ج  َم 
،َجَحرَ خَحخرجَبذلكَحنو:َف «اِحٍدْنٍس َوْن ِجِمُمُه َو الَِّذي َيُكوُن َعيُنُه َوَلاُه»:َواصطالحا

َح َحرَ واْح  وإنَاكنَُيريَفيهاَإداغمَلكنهاَالَتكونَفيهَ،َذَحوَ لحَ،َواجَحرَ عَحشَح،َواق َارَ ،َواْح 
َ َاالصطالح، َيف َمضاعفة َإال َيدخل اِل ُة الدََّرَكَح َنْحُو: َمدَّ، َأْصُلُه َمَدَد ُحِذَفْت»وال

َ «اأُلوَلى نحت  كح  .«ِنَيِةا الثَُّثمَّ ُأْدِغَمْت ِفي الدَّاِل» فحسح
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ْدَغمَ »وَمصدرَالَشء،َوهَيفَالَشءَإدخالَ:َلغة «َواإِلْدَغاُم»
َ
َ.«يُْدِغُم إِْداَغًما أ

َ غَحَنَ مَ  «َخِرآلاِفي  ِإْدَخاُل َأَحِد امُلَتَجاِنَسْيِن»:َواصطالحا ََري 
َفح َبحََل َص 

للتخفيف،َاَمَحهَ نحَي 
ًماَفيه. غح د  ًما،َواثلاينَم  غح د  َالولَم  َوي سىمَالرف 

ِ »:َولو قال   الُ خَ دْ إ
َ
َاتلَ َ«الِمْثلنَيِ  دُ حَ أ َلاكنَأحسن؛َلنَلفظح ان س  ليسَبعريبَجح

دَ صحيح لـ  وح َم  َالصميعَلنه َوقدَأنكره َاتلجويدَيفرقونَبنيَإداغمَ، َوعلماء ،
َللصفاتيلمََوهذاَالَيأيتََعَهذاَالد؛َلنهَاملتجانسنيَواملتماثلني ر ض  َ.تحعح

َالداغم؛َ َمن َواحدا َنوع اعحف  َالم ضح َالفعل َيف َيذكرون َاتلَصيف وعلماء
 ه.غريَعنلمَحيرتزواََذللك

 : َوُهَو َعَلى َثاَلَثِة َأْنَواٍع»: قوله
َأْو َيُكوَن احَلْرُف  ،ِنَتَجاِنَساِن ُمَتَحرَِّكْيْرَفاِن امُلوَن احَلَيُك ْنالنَّْوُع اأَلوَُّل: َواِجٌب: َوُهَو َأ

 .  «ُمدُّ مدًّاَيْحُو: َمدَّ َن ًكا؛َحرَِّتُماحَلْرُف الثَّاِني اأَلوَُّل َساِكًنا َو
َونَالداغمَواجباَيفَاملصدر،َواملايض،َواملضارع.يك:َأي

َ:مثال ذلك
ََ«َمـد  » َمنه َواملايض َمصدر، َو«َمد  »هذا ،َ ََ«َمـَددَ »أصله َوزن َ؛«َفَعَل »َع

َحركةَادلالَالوَل،َفصارَ ت  ر حح ،َفأصبحَعندناَحرفانَمنَجنسَواحدَ«َمْددَ »ط 
َساكن، َمنهما َاثلاينَالول َيف َالول ََفأدغمنا « وَمد  » للمصدر «اَمدًّ »فصار

َللمايض َأوََتفعلَلكوكذ، َاملثين، َأو َالغائبة، َاملايضَلضمريَالواحدة َأسندتح إذا
ْت »اجلمع،َحنو:َ وا، وَمد  ا، وَمد  َ.«َمد 
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 منَباب« َيْمُددُ »أصلهَ، «َيُمد  »،َحنو:َغريَاملجزومَيفَاملضارعتفعلَكذلكَو
ََ؛«َيْفُعُل » َامليم َإىل َالوَل َادلال َحركة َن قلت َفصار َادلال، َثمَ«َيُمْددُ »فسكنت ،

دغمتَادلالَالولَيفَاثلانيةَفصارَ
 
َ.«َيُمد  »أ

َ.[3لرعد:ا]َ﴾ژڍ   ڍ   ڌ   ڌ   ڎ   ڎ   ڈ   ڈ﴿َقالَتعاىل:

   ی  ی    ىئۆئ   ۈئ   ۈئ   ېئ   ېئ   ېئ   ىئ   ىئ   ﴿وقالَتعاىل:َ

 .[27لقمان:]َ﴾مب   جب   حب   خب   يئی   ی   جئ   حئ   مئ   ىئ

 .[79ريم:م]َ﴾ٿ   ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ٿٿ﴿وقالَتعاىل:َ

َيف َكذلك َواجب ؛والداغم َفاعل  َوزن ََع َاذلي َالفاعل َََاسم ،َ«َمـاد  »حنو:
َ َوكذ«َماِددٌ »وأصله ََلك، َوزن َإىل َتَصفاته َيف َ «َفَعلَة  »تقول : تقول «َمَدَدة  »كـ

ةٌ » َسعيد«َمد  َأبو َونقل ،ََُ ريحايف  َسيبويَالسِّ َكتاب ََع َرشحه َيف َاجلواز َاسمَه يف
َالفاعلَالَالوجوب.

َمنهَبفكَ عح م  سواءَيفَاملصدرَأوَيفَاملايضَأوَيفَاملضارعَالداغمَوأماَماَس 
َفهوَشاذَقليل.

الثَّاِني َتَحرًِّكا، َوَسْيِن ُمُل ِمَن امُلَتَجاِنْرُف اأَلوََّن احَلُكوَي َوُهَو َأْن؛ النَّوُع الثَّاني: َجاِئٌزو»
الدَّاِل اأُلوَلى ِإَلى امِليِم  ْمُدْد َفُنِقَلْت َحَرَكُةْصُلُه َلْم َي، َأ«ُمدََّي َلْم» َعاِرٍض؛ َنْحُو: َساِكًنا ِبُسُكوٍن

ِن ُسُكوِنَها َعاِرًضا، ُثمَّ ُأْدِغَمْت مِّ َأْو ِبالَكْسِر ِلَكوِح َأْو ِبالضَّالَفْتا ِبمَُّثمَّ ُحرَِّكِت الدَّاُل الثَّاِنَيُة ِإ
 .«كِِّبالَف «َلْم َيْمُدْد»ُجوُز ْدَغاِم، َوَيِباإِل «دَُّمَلْم َي»وَلى ِفيَها، َفَصاَر الدَّاُل اأُل
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َُيوزََ:أي فحُكه  َوح م  المرَمثله؛َلنهَمشتقَوَ،يفَالفعلَاملضارعَاملجزومال د اغح
َمنه َبالظرَالداغمف، َوَيكون َالصل، َيف َحتركه َإىل َبالظر َيكون إىلَالفك

َخال َالال، َيف َاسكونه َوجوب َيف َتميم َلين َوجوبَفا َيف َوللحجازيني لداغم،
وهوََ،طلباَللخفةَادلالَاثلانيةَبالفتحَكحتريمعََبالداغم« لَْم َيُمد  »فتقول:ََالفك،

ََالفصح، َلَْم َيُمدِّ »أوَتقول: َبالكرسَنظراَلصلَاتلَ ب« ُركَ تحريكها َأوَبالضمَحح ،
كذلكَو،َ«لَْم َيْمُددْ »ُيوزَلكَالفك،َفتقول:َ،َوبالفاءَنظراَلتباعَالعني«َلَْم َيُمد  »

َ.«اْمُددْ » :؛َفتقولالفكَُيوزَلكو ،«د  ، ومُ دِّ ، ومُ ُمد  » :تقولَيفَالمر

ۅ   ۅ   ۉ   ۉ   ې   ې   ې   ﴿:َتعاىلَاهللَقاليهَلغةَالقرءان؛َالداغمََُكَفحَو

ثر:َ﴾ۈ   ٴۇ   ۋ﴿وقالَتعاىل:َ،َ[75]مريم:َ﴾ې   ىى ۇئ   ﴿: عاىلوقالَت،َ[6]املد 

َ[39]ص:َ﴾ۇئ   ۆئ   ۆئ   ۈئ   ۈئ   ېئ َتعاىل: َوقال َ﴾ختمتخت      حت﴿،
 .[19]لقمان:

َالخاريَوغريه َقالََ،ويفَالديثَاذليَرواه يق َوفيه: دِّ َالصِّ ر 
َبحك  ب و

ح
ريضََأ

ِت »َاهللَعنه:  بفكَالداغم..َ«اْمُصْص بَِبْظِر الال 

َ: بن أيب ُسلىمقال زهري اكنَالفعلَمبنياَللمفعول؛َإنَفيهَكذلكَتفعلو
نَ  مح ل ََذحاَيحك ََوح

ل ََفحض  يحب خح ََفح ح َ***ََعح ل ـه  ض  هَ َب فح م  تحغ ـنَحَقحو  ن هَ َي س  مَ َعح مح ي ذ  َوح

َبهماََلكنَ  َيفَاملضارعَوالمرَخم  تحصٌّ ني   ان سح ت جح حتريكَالرفَاثلاينَمنَالم 
َ«ُل، ويَْفَعُل َيْفعِ »بضمَالعني،َفإنَاكنَمنَبايبََ«َيْفُعُل »إنَاكنَاملضارعَمنَبابَ

.َففيهَوجهان ل  ع  ف  ،َأماَالضمَفيختصَببابَيح َوالفتح  َالكرس 
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َل«ََيْمُددْ »السكونَيفََ:يأَ«.ِلَكوِن ُسُكوِنَها َعاِرًضا»وقوله:  َعرض  لجزم،َسكون 
َلناءَالفعلََعَالسكون«َْمُددْ اُ »ويفَ َ.َعَمذهبَالَصينيَعرض 

َ.َعَاللغةَالفصيحةَعالداغمَممتنَ:يأ .«النَّوُع الثَّاِلُث: ُمْمَتِنٌع»وقوله: 
ًنا ِبُسُكوٍن َأْصِليٍّ، َحرًِّكا، َوالثَّاِني َساِكَسْيِن ُمَتَتَجاِنامُل َنَوُهَو َأْن َيُكوَن اأَلوَُّل ِم»وقوله: 

 .«َنْحُو: َمَدْدُت ِإَلى َمَدْدَن
َإذاأي َالظهار َُيب َبالفعلَ: َالفاعلَاملايضَاتصل ََ؛تاء  ُت، َمَددْ »حنو:

َ.َ«وَمَدْدِت، وَمَدْدَت، وَمَدْدُتْم، وَمَدْدُتَما، وَمَدْدُتن  
َ:قال جرير

َل َالغَحدَ دَحمَح َحايحَت  َحىتَنح َ*ت َسَ ات  َفحَ*ه  َاذُلنحاِبح يحح ر  َح*َجح اَنََِّالسَِّاين  عح طح ق  َم 
َ.«َمَدْدنَا»حنو:ََالفاعلني؛َناَبهأوَإذاَاتصلَ

َ:قال جرير
دَُ دَ إذاَمح دح َمح م  حب ل ه  اَلَ واَحب  َمح حبحل  امَ نحاَ**َحب  صح َان ف  ت ه  وح ر  َع 

ََ؛الناثَنونَ َإذاَاتصلَبالفعلأوَ َمَدْدَن، ويَْمُدْدَن، وَتْمُدْدَن، واْمُدْدَن، »حنو:
َالرفَاثلاينَمنَ«وال َتْمُدْدنَ  َ ،َفسكون  ني  ان سح تحجح أصبحَأصليا؛َلنَالفعلَمعََالم 

َوغري ه.فاعلهَاكلَكمةَالواحدة،َفاستوىَيفَذلكَالم ضحَ ف  َاعح
َ:قال ذو الرمة

َال ش  اح  َ*إحذحاَال فح ب نحه  تحق  َيحر  حم  َل يحار  غ  َحَ دَ دَح*َمَح*م  طَ بحَنح َالم  َالمَحعَحمَ الح َعَ ان َوَحات 

َ
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َفاصلَبنيَحريفَاتلضعيف.لوجودََ«َمْمُدود  »حنو:ََ؛يفَاسمَاملفعولَوأ
َ:قال كعب بن زهري رض اهلل عنه

َرَ والمَح
ح
َأ َلح  ود  د  م  َمح شح اَعح َمح َ**ء  ل  ََ*مح َالح

ح
َال َيحن تحيه  ىت  َحح َالعحني   َثحرَ َتحن تحيه 

َمنَبابََنَالزماإنَاكَوالفعلَاملضاعف َب »يأيتَاغلا َحنو:«رَضَ ، ر  فِ يَ  ر  فَ »َ؛
َ.«ف  ََيِ  ف  خَ ، وَ ب  تِ يَ  ب  تَ وَ 

هُ، َوَمد  »إنَاكنَمتعديا؛َحنو:ََ«نََْصَ »ومنَبابَ هُ يَُشد  هُ َحث ُه ََيُث ُه، َوَشد  َ.«هُ َيُمد 

َ َباب َمن َاكن َ«مَ لِ عَ »وربما َحنو: ، َوَعض  َيَعض  »؛ ، َوَود  يََود  ، وَمس  َمل  َيَمل 
َ.«َيَمس  

َالداغم َفتقولَوفكهَثم َاثلالِث؛ ََع َيقتَص َاملزيدَال  »َ:منهَيف
َ
 يُِمد   د  مَ أ

َد إِْمَداًدا دُ ، َوَمد  دُ َتْمِديًدا ُيَمدِّ َد َيَتَمد  ًدا، ، وَتَمد  واْمَتد   َوَتَماد  َيَتَماد  َتَماُدًدا، َتَمد 
َ«.، إلغ...اْستِْمَداًدا يَْسَتِمد   اْسَتَمد  و واْمَتاد  َيْمَتاد  اْمتِيَداًدا، ،اْمتَِداًدا َيْمَتد  

اآلية..َإىلَأنََڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ﴿قالَتعاىل:َ

َ.[282]القرة:َ﴾ڌ﴿قال:َ

ڤ   ڦ   ﴿َ،َوقالَتعاىل:[22]ص:َ﴾ک   ک   گ   گ   گ   گ﴿َوقالَتعاىل:

ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ﴿َوقالَتعاىل:،َ[258]القرة:َ﴾ڦ   ڦ   ڦ   ڄ   ڄ   ڄ

َ.[22]املجادلة:َ﴾پ   پ   پ   پ   ڀ   ڀ   ڀ
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 وُزُمْهامَل ُلْعالِفسابعا: 

، «َأَل، َوَقَرَأَأَخَذ، َوَس» ِليَِّة َهْمَزًة؛ َنْحُو:ْصُروِفِه اأَلَحُد ُح َأوُن: َوُهَو الَِّذي َيُكَوِإمَّا َمْهُموٌز
 َز الَفاِء.مَّى َمْهُمْوِه ُيَساِئ َفَفِإْن َكاَنِت اهَلْمَزُة ِفي ُمَقاَبَلِة

 ْيِن.ُمْوَز الَعى َمْهَسمَُّي َوِإْن َكاَنْت ِفي ُمَقاَبَلِة َعْيِنِه
 الِم.ْوَز الى َمْهُممََّسُيَلاِمِه َوِإْن َكاَنْت ِفي ُمَقاَبَلِة  

 ا َهَذا الَبْيُت:، َيْجَمُعَهَسْبَعُة الاُمَوُيَقاُل ِلهِذِه اأَلْقَساِم: اأَلْقَس
 ُز وَأْجَوْفٌص وَمْهُمو وَناِقْيٌفِفَلَصِحيَحْسْت ِمَثاَلْسْت وُمَضاَعْف *** 

َغَ ض َ:َاسمَمفعولَبمعىنَالمَحلغةَالَمْهُموزُ   .وزَ مَ غَ والمَحَوط 
َ.«َوَقَرَأ َوَسَأَل، َخَذ،َأ: ، َنْحُوًة َهْمَزيَِّةِلي َيُكوُن َأَحُد ُحُروِفِه اأَلْصالَِّذواصطالحا: 

ذَحاك «اِئِه َفِةَفِإْن َكاَنِت اهَلْمَزُة ِفي ُمَقاَبَل» خح
ح
َأ يسميهَو «ُمْوَز الَفاِءُيَسمَّى َمْه» لفعل

َ.«الِقْطعَ »اجلرجاينَ

   ٹ   ٹ ٹ     ٿٿ    ڀ   ڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿ   ٿ  ﴿قالَتعاىل:َ

َ﴾ڻں   ں   ڻ   ڻ   ڻ      ڱوقالَتعاىل:َ﴿،َ[46]النعام:َ﴾ٹ   ڤ   ڤ

مل:ا]َ﴾ۉٴۇ   ۋ   ۋ   ۅ   ۅ   ﴿وقالَتعاىل:َ،َ[79]الكهف: َ.[16ملز 
لحَلاك «ِهَوِإْن َكاَنْت ِفي ُمَقاَبَلِة َعْيِن

ح
أ ويسميهَاجلرجاينَ« َعْيِنُيَسمَّى َمْهُمْوَز ال» فعلَسح

َ«ْْبَ انل  » َ[1]املعارج:َ﴾ۇڭ   ڭ   ۇ   ﴿َقالَتعاىل:؛ ،َ ہ   ہ   ہ   ﴿وقالَتعاىل:

َ.[6]القيامة:َ﴾ھ
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َلاك «ِمِهَكاَنْت ِفي ُمَقاَبَلِة َلاَوِإْن 
ح
أ ويسميهَاجلرجاينََ.«الِمُمْوَز الُيَسمَّى َمْه» فعلَقحرح

َ«.الَهْمزُ »

ہ    ہ ہ  ﴿َوقالَتعاىل:َ،[18]القيامة:َ﴾خب   جب حبيئ ﴿َقالَتعاىل:

َ.[71لُساء:ا] ﴾ھ   ھ   ھ   ھ   ے   ے   ۓ

َخَذ »؛َحنو:َ«نََْصَ »يأيتَمنَبابََ.منَمخسةَأبواباغلاَيأيتَفالفاءََزمهموأماَ
َ
أ

ُخذُ 
ْ
َب »َ،َومنَباب«يَأ ِدُب »َ؛َحنو:«رَضَ

ْ
َدَب يَأ

َ
 »َ؛َحنو:«َفَتحَ »َ،َومنَباب«أ

َ
 يَ  ََب أ

ْ
،َ«ََب أ

 »َ؛َحنو:«َعلِمَ »َومنَباب
َ
 يَ  جَ رِ أ

ْ
ُسُل »َ؛َحنو:«َحُسنَ »َ،َومنَباب«جُ رَ أ

ْ
ُسَل يَأ

َ
َ.«أ

يأيتَمنَبابََإنَاكنَصحيحاَمنَثالثةَأبواب.فيأيتَاغلاََالعنيَمهموزوأماَ
َ«َفَتحَ » َحنو: لُ »؛

َ
َل يَْسأ

َ
َ«َسأ َباب َومن َ«مَ لِ عَ »، َحنو: ُس »؛

َ
َبابَ«بَئَِس َيْبأ َومن ،

َ »؛َحنو:َ«نَ سُ حَ » َ«.مُ ؤُ لْ يَ  مَ ؤُ ل

َ َوأما َفيأيت َالالم َأبواب.مهموز َمخسة ََيأيتَمن َباب َحنو:«نََْصَ »من  »َ؛
َ
بََرأ

ؤُ  َو«يَْْبُ ،َ َباب َ«َب رَضَ »من َحنو:  َيْهنِئُ »؛
َ
َ«َهَنأ َباب َومن َ«حَ تَ فَ »، َحنو: ، »؛

ُ
 َيْقَرأ

َ
َقَرأ

 و
ُ
 ََيَْسأ

َ
َ«َخَسأ َباب َومن َ«َعلِمَ »، َحنو:  »؛

ُ
ََوِطَئ َيَطأ  َخِطَئ ََيَْط و،

ُ
َبابَ«أ َومن ،

َ«.ؤُ رُ جَيْ  ؤَ رُ جَ »؛َحنو:َ«َحُسنَ »
َ َاملهموز َاكن َفإن َالربايع َمن َباباذلي َل »َمن ََعََ«َفع  َيأيت َمصدره فإن

 ط  خَ »؛َحنو:َ«َتْفِعيل  وَتْفِعلَة  »
َ
َ«.ةً ئَ طِ َتِْطيًئا وَتْ  أ
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َيأ. «ْبَعُةاُم الَسْقَسأَلا: َوُيَقاُل ِلهِذِه اأَلْقَساِم»وقوله:  َالصحيحَمعَستة  َالفعل  :
ََعَاعتب تحل ة  ع  َم  َ.ارَأنَاللفيفَبقسميهَنوعَواحدأفعال 

 :فارسيةلاب. «َيْجَمُعَها َهَذا الَبْيُت»وقوله: 

 ُز وَأْجَوْفٌص وَمْهُمو وَناِقْيٌفِفَل***  َصِحيَحْسْت ِمَثاَلْسْت وُمَضاَعْف
َومفتاحَالوافر:َ،وهوَمنَحبرَالوافر

َ ي ل  اَمجح  اف ر هح َوح ع ر  َالشِّ لحَ*حب  ور  ا عح فح َم  لحت   ا عح فح َ**َم  ل  و  ع  َفح َت  

َشطر، َلك َيف َواثلانية َالوَل َللتفعيلة ب  َعحص  َحصل َالعَحوَلكن َص  تسكنيََب 
َ.«َمَفاِعيلُن»إ ىلَ،َثمَت نقلَ«5/5/5//-ُمَفاَْعلْنُتْ »،َفتصريَكَ رَِّحَحتحَاخلامسَالمَ الرفَ

َطَ قَحوحصلَ َ«ُمَفاَْعْل »فصارتََ«ُمَفاَْعلنَُتْ »اليتَيهَيفَالصلََللتفعيلةَالخرية،َف 
َذَ الحَ:َاجتماعَوالَقْطُف ،َ«5/5//- نْ ولُ عُ فَ »قلتَإىلَن ََثم ََمعَف  ب  ذفَ:َحأي،َال عحص 

َ.معَتسكنيَاخلامسَاملتحركَالسببَاخلفيفَمنَآخرَاتلفعيلة
َ:ابليت فيصري وزنُ 

ول نَ  ع  َفح يل ن  اع  فح َمح يل ن  اع  فح َ***َمح ول ن  ع  َفح يل ن  اع  فح َمح يل ن  اع  فح َمح

َ:ويُكتب عروضيا

ْجَوْف  - َمْهُموْ  نْ قُِص  - نَا نْ ِفْيفُ لَ َُمَضاَعْف  - ْت سَ  اْ ـِمَثالَ  -ْت سَ  اْ َصِحيحَ 
َ
َُز أ

//0/0/0َ-//0/0/0َ-َ//0/0َ//0/0/0َ-َ//0/0/0َ-َ//0/0َ
َدَ سَحالمَ َجَ زَحالهَحويهَنفسَالصورةَاليتَيأيتَعليهاَ َذَ حَ المَحَس  َ.وف 
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  يِص خِ لْ تَ صاحُب قال فقد  فله معىن عندهم؛ «است»أما لفظ 
َ
َ:اِس سَ األ

"َ َلفظ َأن َاست»واعلم َالَكمةََالَكمةَ َنَ وَ كَحَعالمةَ « َآخر َاكن َوإذا خربا،
َفَُلحَيفَاتلَ َيفَاخلط،َوالَيلزمَ َهَ ألفَ َمفتوحاَُيبَإثبات َ َذَح:َوذلاَحَحإىل أن قال..َظ  َفح

َ َا".ًظَفَ اَولحَط َخَحَاللفح
َف ت  س  يحح ح  َصحيحَ أيَ:صح :َ ،َ َوهو َمذوفَتقديره: ،َصحيحَ  :أوِلاخربَملبتدإ

َاينواثل :َ ت  حس  ثحال َم  َأي؛ َمثال، َاثلالثو: :َ ف  اعح ضح َم  َوالرابع، :َ ي ف  َلحف  َ:واخلامس،
َ وزَ :َوالسادس،َنحاق ص  م  ه  َ:َوالسابع،َمح وحف  ج 

ح
َ.أ

 َتم  الَشح، واحلمد هلل رب العاملني
 اإلخالَص يف القوِل والعمل  واهلَل أسأل

 وأن يكون هذا الَشح مبارَك، وأن َيْنَفَع به كما نفع بأصله
 وأن يَْكُتَب يل األجَر واثلواَب، وأن َيْغِفَر يل اتلقصرَي واجلهَل واخلطأ
 إنه ويل ذلك ومواله، وصل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد وىلع آهل وسلم

 
ُد ْبُن َسِعيد  ابلَُحرْيِي    وَكَتَبُه / أبُو زِيَاد  حُمَم 

 َغَفَر اهلُل هل ولوادليه وللمؤمنني
 

 

 

 مصر –اجليزة 

 هاتف

01150404944 
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تلخيص منت ابلناء

 اِءَنالِب ِنْتَم َتْلِخيُص

 اجملرد واملزيد وامللحق من األفعال( 1)
 «ستة أبواب»أوال: الفعل الثالثي اجملرد 

 «موزونه» مثال عليه الباب

 نََْصَ َيْنُْصُ  َفَعَل َيْفُعُل 
َب يَْْضُِب  َفَعَل َيْفِعُل   رَضَ
 َفَتَح َيْفَتحُ  َفَعَل َيْفَعُل 
 َعلَِم َيْعلَمُ  َفِعَل َيْفَعُل 

 َحُسَن ََيُْسنُ  ْفُعُل َفُعَل يَ 
 َحِسَب ََيِْسُب  َفِعَل َيْفِعُل 

 الثة أقسام:ثوهو  «ابار باثنا عش»ثانيا: الفعل الثالثي املزيد فيه 

 «ببواأثة ثال»القسم األول: املزيد فيه حبرف واحد 
ْفَعَل ُيْفِعُل إِْفَعااًل 

َ
ْكَرَم يُْكرُِم إِْكَراًما أ

َ
 أ

ُل َتْفعِ  َل ُيَفعِّ ُح َتْفرِ  ْياًل َفع  َح ُيَفرِّ  َيًاَفر 
 َقاتََل ُيَقاتُِل ُمَقاتَلًَة َوقَِتااًل َوقِيَتااًل  َفاَعَل ُيَفاِعُل ُمَفاَعلًَة َوفَِعااًل َوفِيَعااًل 

 «ابأبو مخسة»القسم الثاني: املزيد فيه حبرفني 
 نَْكََسَ َيْنَكَِسُ انِْكَساًراا ْنَفَعَل َيْنَفِعُل انِْفَعااًل ا
 ْجَتَمَع جَيَْتِمُع اْجتَِماًَع ا ْفَتَعَل َيْفَتِعُل اْفتَِعااًل ا
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 ْْحَر  ََيَْمر  اْْحَِراًراا ْفَعل  َيْفَعل  اْفِعاَلاًل ا
اًل  ُل َتَفع  َل َيَتَفع   تََكل َم َيَتََك ُم تََكل ًما َتَفع 

 اُعًداَتَباَعَد يَتََباَعُد َتبَ  َتَفاَعَل َيَتَفاَعُل َتَفاُعاًل 
 «بوابأعة أرب»القسم الثالث: املزيد فيه بثالثة أحرف 

 ْسَتْخَرَج يَْسَتْخِرُج اْستِْخَراًجاا ْسَتْفَعَل يَْسَتْفِعُل اْستِْفَعااًل ا
 اْعَشْوَشَب َيْعَشوِشُب اَعِشيَْشابًا ْفَعْوَعَل َيْفَعْوِعُل اْفِعْيَعااًل ا

ُل اْفِعو ااًل ا َل َيْفَعوِّ  لَو َذ جَيْلَوُِّذ اْجلِو اًذاجْ ا ْفَعو 
 ْْحِريَاًرااْْحَار  ََيَْمار  ا ْفِعْياَلاًل اْفَعال  َيْفَعال  ا

 «باب واحد»ثالثا: الفعل الرباعي اجملرد 

 َدْحَرَج يَُدْحِرُج َدْحرََجًة َوِدْحَراًجا َفْعلََل ُيَفْعلُِل َفْعلَلًَة َوفِْعاًلاًل 
 «ابستة أبو»د رمللحق بالرباعي اجملرابعا: الفعل الثالثي ا

 َحْوَقَل َُيَْوقُِل َحْوَقلًَة وَِحْيَقااًل  َفْوَعَل ُيَفْوِعُل َفْوَعلًَة َوفِْيَعااًل 
 َبْيَطَر يُبَْيِطُر َبْيَطَرةً َوبِْيَطاًرا َفْيَعَل ُيَفْيِعُل َفْيَعلًَة َوفِْيَعااًل 
 َجْهَوَر جُيَْهِوُر َجْهَوَرةً وَِجْهَواًرا َفْعَوَل ُيَفْعِوُل َفْعَولًَة َوفِْعَوااًل 
 َوِعْذيَاًطا َعْذَيَطةً  ُيَعْذيُِط  َعْذَيَط  َفْعَيَل ُيَفْعيَِل َفْعَيلًَة َوفِْعَيااًل 
 َجلَْبَب جُيَلْبُِب َجلَْبَبًة وَِجلَْبابًا َفْعلََل ُيَفْعلُِل َفْعلَلًَة َوفِْعاًلاًل 

 َسلََْق يَُسلِِْق َسلَْقاةً َوِسلَْقاءً  ْعاَلءً َفْعَل ُيَفْعِِل َفْعاَلةً  َوفِ 
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 ن:هو قسماو« بوابأثالثة »خامسا: الفعل الرباعي املزيد فيه  

 «داب واحب» احدوالقسم األول: الرباعي املزيد فيه حبرف 

 تََدْحَرَج َيَتَدْحَرُج تََدْحرًُجا َتَفْعلََل َيَتَفْعلَُل َتَفْعلاًُل 
 «انباب»ني عي املزيد فيه حبرفالقسم الثاني: الربا

 ْحَرْنََم ََيَْرْنُِم اْحِرْنَاًماا ْفَعْنلََل َيْفَعْنلُِل اْفِعْناَلاًل ا
اًل ا  اِْقَشَعر  َيْقَشِعر  اْقِشْعَراًرا ْفَعلَل  َيْفَعلِل  اْفِعال 

 «بوابة أمخس»وهو « َلَتَفْعَل »هو وف سادسا: الثالثي امللحق بالرباعي املزيد حبر

 ََتَلَْبَب َيَتَجلَْبُب ََتَلُْبًبا َتَفْعلََل َيَتَفْعلَُل َتَفْعلاًُل 
 ََتَْوَرَب َيَتَجْوَرُب ََتَْوُرًبا َتَفْوَعَل َيَتَفْوَعُل َتَفْوُعاًل 
 تََشْيَطَن يَتََشْيَطُن تََشْيُطًنا َتَفْيَعَل َيَتَفْيَعُل َتَفْيُعاًل 

 تََرْهَوَك يَََتَْهَوُك تََرْهُوكً  ُواًل َتَفْعَوَل َيَتَفْعَوُل َتَفعْ 
 تََسلََْق يَتََسلََْق تََسلِْقًيا َتَفْعَل َيَتَفْعَل َتَفْعلًِيا

 «بابان»وهو « ْفَعْنَلَلا » حبرفني فيه يدسابعا: الثالثي امللحق بالفعل الرباعي املز

 ُس اْقِعنَْساًساْقَعنَْسَس َيْقَعنْسِ ا ْفَعْنلََل َيْفَعْنلُِل اْفِعْناَلاًل ا
 ْسلَْنََق يَْسلَْنِِق اْسلِْنَقاءً ا ءً ِعْناَل اْفَعْنَل َيْفَعْنِِل افْ 
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 «قسمتان»األفعال  قسمة( 2)
 ُة: َأْقَساُم الِفْعِل الثََّماِنَياألوىل

 َكرُمَ  ثاَُلِِث  ُُمَر ٌد َسالِمٌ 
 دَ َوعَ  ثاَُلِِث  ُُمَر ٌد َغرْيُ َسالِـم  

 َدْحَرجَ  ُرَباِِع  ُُمَر ٌد َسالِمٌ 
 َوْسَوَس َوَزلَْزَل  ُرَباِِع  ُُمَر ٌد َغرْيُ َسالِـم  
ْكَرمَ  ثاَُلِِث  َمِزيٌد فِيِه َسالِمٌ 

َ
 أ

ْوَعدَ  ثاَُلِِث  َمِزيٌد فِيِه َغرْيُ َسالِم  
َ
 أ

 تََدْحَرجَ  ُرَباِِع  َمِزيٌد فِيِه َسالِمٌ 
 تََوْسَوَس  ٌد فِيِه َغرْيُ َسالِـم  ُرَباِِع  َمِزي

 : َأْقَساُم الِفْعِل الَسْبَعُةالثانية
 نََصـرَ  َصِحْيحٌ 
 َوَعَد، َويََسـرَ  ِمَثاٌل 

ْجَوُف 
َ
 َقاَل، َوََكَل  أ

 َغَزا، َوَرَم  نَاقٌِص 
 َطَوى لَِفيٌف َمْقُرونُ 
 َوَق  لَِفيٌف َمْفُروُق 

 َمد   ُمَضاَعٌف 
َخَذ،  َمْهُموزٌ 

َ
 أ

َ
َل، َوَقرَأ

َ
 َوَسأ
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 اجملرد واملزيد وامللحق من األفعال من حيث التعدي واللزوم( 3)
 «ستة أبواب»أوال: الفعل الثالثي اجملرد 

 الالزم املتعدي الباب

 َخَرَج َزْيدٌ  نََْصَ َزْيٌد عْمًرا َفَعَل َيْفُعُل 
َب َزْيٌد عْمًرا َفَعَل َيْفِعُل   َجلََس َزْيدٌ  رَضَ

 َذَهَب َزْيدٌ  َفَتَح َزْيٌد ابَلاَب  َيْفَعُل َفَعَل 
لَةَ  َفِعَل َيْفَعُل 

َ
 وَِجَل َزْيدٌ  َعلَِم َزْيٌد الَمْسأ

 َحُسَن َزْيدٌ  ال يكون متعديا َفُعَل َيْفُعُل 
 َوثَِق َزْيدٌ  َفاِضاًل  َعْمًرا َزْيدٌ  َحِسَب  َفِعَل َيْفِعُل 

 الثة أقسام:ثوهو  «باار باثنا عش»ثانيا: الفعل الثالثي املزيد فيه 

 «ببواأثة ثال»القسم األول: املزيد فيه حبرف واحد 
ْفَعَل ُيْفِعُل إِْفَعااًل 

َ
ْكَرَم َزْيٌد َعْمًرا أ

َ
ْصَبَح الر ُجُل  أ

َ
 أ

ُل َتْفِعْياًل  َل ُيَفعِّ بَْواَب  َزْيدٌ  َغل َق  َفع 
َ
 اإِلبُِل  َمو َت  األ

 َساَفَر َزْيدٌ  َعْمًرا َزْيدٌ  َقاتََل  َفاَعَل ُيَفاِعُل ُمَفاَعلَةً 
 «ابأبو مخسة»القسم الثاني: املزيد فيه حبرفني 

 نَْكََسَ الز َجاجُ ا ال يكون متعديا ْنَفَعَل َيْنَفِعُل انِْفَعااًل ا

 وعمٌروْجَتَمَع زيٌد ا اْبَنهُ  فُاَلنٌ  اْحتََسَب  ْفَتَعَل َيْفَتِعُل اْفتَِعااًل ا

 ْْحَر  وَْجُه َزْيد  ا ال يكون متعديا اًل ْفَعل  َيْفَعل  اْفِعاَل ا
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اًل  ُل َتَفع  َل َيَتَفع   تََكل َم زيدٌ  َتَعل ْمُت الِعلْمَ  َتَفع 
 تََصالََح الَْقْومُ  يَث دِ ا احلَ نْلَ ادَ بَ تَ  َتَفاَعَل َيَتَفاَعُل َتَفاُعاًل 

 «بوابأعة أرب»القسم الثالث: املزيد فيه بثالثة أحرف 

ْسَتْغِفُر اهللَ  يَْسَتْفِعُل اْستِْفَعااًل ْسَتْفَعَل ا
َ
نْيُ  أ  اْسَتْحَجَر الطِّ

ْرُض  َخلِيل   ُك   ْحلَْواَلكَ ا ْفَعْوَعَل َيْفَعْوِعُل اْفِعْيَعااًل ا
َ
 اْعَشْوَشَب األ

ُل اْفِعو ااًل ا َل َيْفَعوِّ  اْجلَو َذ اإِلبُِل  الُمْهرَ  اعلَو َط  ْفَعو 
ِ ا  اْْحَار  َزْيدٌ  متعديا يكون ال ْفِعْياَلاًل ْفَعال  َيْفَعال  ا

 «باب واحد»ثالثا: الفعل الرباعي اجملرد 

 َدْرَبَخ َزْيدٌ  َدْحَرَج َزْيٌد احَلَجرَ  َفْعلََل ُيَفْعلُِل َفْعلَلَةً 
 «ابستة أبو»د ررابعا: الفعل الثالثي امللحق بالرباعي اجمل

يدَ  َصوَمعَ  اًل َفْوَعَل ُيَفْوِعُل َفْوَعلًَة َوفِْيَعا  َحْوَقَل َزْيدٌ  الْث 
اب ةَ  بَيَطرَ  َفْيَعَل ُيَفْيِعُل َفْيَعلًَة َوفِْيَعااًل   الرجُل  َشْيَطنَ  ادل 
 زيدٌ  َهْرَوَل  َجْهَوَر َزْيٌد الُْقْرَءانَ  َفْعَوَل ُيَفْعِوُل َفْعَولًَة َوفِْعَوااًل 
 َعْذَيَط الر ُجُل  الل ْحمَ  يََف رَشْ  َفْعَيَل ُيَفْعيَِل َفْعَيلًَة َوفِْعَيااًل 
ةَ  َجلَْبْبُت  َفْعلََل ُيَفْعلُِل َفْعلَلًَة َوفِْعاًلاًل 

َ
 الرجُل  َشْملََل  الَمْرأ

 بِهِ  َحْنَظى رَُجاًل  َسلَْقْيُت  َفْعَل ُيَفْعِِل َفْعاَلةً  َوفِْعاَلءً 
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تلخيص منت ابلناء

 ن:هو قسماو« ببواأثالثة »خامسا: الفعل الرباعي املزيد فيه  

 «داب واحب» احدوم األول: الرباعي املزيد فيه حبرف القس

َبلَهُ  َتَفْعلََل َيَتَفْعلَُل َتَفْعلاًُل   احَلَجرُ  تََدْحَرجَ  تَََسْ
 «انباب»ني القسم الثاني: الرباعي املزيد فيه حبرف

 اإِلبُِل  ِت اْحَرْنَمَ  متعديا يكون ال ْفَعْنلََل َيْفَعْنلُِل اْفِعْناَلاًل ا
اًل ْفَعلَل  ا  الر ُجلِ  ِجْلُ  ْقَشَعر  ا متعديا يكون ال  َيْفَعلِل  اْفِعال 

 «سة أبوابمخ»وهو « َلَتَفْعَل »هو وف سادسا: الثالثي امللحق بالرباعي املزيد حبر

 َزْيدٌ  ََتَلَْبَب  متعديا يكون ال َتَفْعلََل َيَتَفْعلَُل َتَفْعلاًُل 
 َزْيدٌ  ََتَْوَرَب  بُِب ََتَلَبَبُه ُمَتَجلْ  َتَفْوَعَل َيَتَفْوَعُل َتَفْوُعاًل 
 َزْيدٌ  تََشْيَطنَ  متعديا يكون ال َتَفْيَعَل َيَتَفْيَعُل َتَفْيُعاًل 
 َزْيدٌ  تََرْهَوكَ  متعديا يكون ال َتَفْعَوَل َيَتَفْعَوُل َتَفْعُواًل 
 َزْيدٌ  تََسلََْق  متعديا يكون ال َتَفْعَل َيَتَفْعَل َتَفْعلًِيا

 «بابان»وهو « َلِاْفَعْنَل » حبرفني فيه يد: الثالثي امللحق بالفعل الرباعي املزسابعا

 الر ُجُل  اْقَعنَْسَس  فيه خالف ْفَعْنلََل َيْفَعْنلُِل اْفِعْناَلاًل ا
 ْسلَْنََق َزْيدٌ ا فيه خالف ءً ِعْناَل فْ اْفَعْنَل َيْفَعْنِِل ا
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املراجع

 ـعراجـمـال

َالقرءانَالكريم.
َحتقيقَعبدَالسالمَهارون.َ–مكتبةَاخلانيجَََ-ويهَالكتابَلسيب

َدارَالكتبَالعلمية.َ-رشحَكتابَسيبويهَللسريايفَ
َمؤسسةَالرسالة.َ-الصولَيفَالحوَالبنَالرساجَ

َاهليئةَاملَصيةَالعامةَللكتاب.َ-اخلصائصَالبنَجينَ
َاملكتبةَاثلقافيةَادلينية.َ–إُيازَاتلعريفَيفَعلمَاتلَصيفَالبنَمالكَ

َطبعةَدارَالطالئع.َ–دروسَاتلَصيفَللشيخَممدَمَحَادلينَ
َبريوت.َ–دارَاملعرفةََ–اتلَصيفَالبنَعصفورََيفَالكبريَاملمتع

َدارَالكتبَالعلمية.َ–املكتبةَاملكية،َورشحهاَللريضََ-الشافيةَالبنَالاجب
َمؤسسةَالرسالة.َ-املفتاحَيفَالَصفَللجرجاينَ

َدارَاملنهاج.َ–َرشحَتَصيفَالعزيَللتفتازاين
َجامعةَالكويت.َ-َعَالميةَالفعالََرشحَحبرق

َمؤسسةَالكتبَاثلقافية.َ-الطرةَرشحَالميةَالفعالَ
َدارَالكتبَالعلمية.َ-َيعيشَالبنَاملفصلَرشح

َدارَالكمة.َ-إحتافَالوفودَبّشحَنظمَاملقصودَللشارحَ
َ.اهلاللَومكتبةَدارَ-للخليلَبنَأْحدَالعنيَمعجمَ

َدارَالفكر.َ-حتقيقَعبدَالسالمَهارونََ-يسَاللغةَالبنَفارسَمقاي
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املراجع

َدارَاملعارف.َ–لسانَالعربَالبنَمنظورَ
َمكتبةَاليمان.َ-املصباحَاملنريَللفيويمَ

َبريوت.َ–مؤسسةَالرسالةََ–القاموسَاملحيطَللفريوزَأباديَ
َعلمَالكتب.َ-للصاحبَبنَعبادََ-املحيطَيفَاللغةَ

َمطبعةَُسكيسَبمَص.َ–معجمَاملطبوعتَ
َمطبعةَحكومةَالكويت.َ-تاجَالعروسَ

َمكتبةَالصفا.َ-َصحيحَالخاري
َمكتبةَالصفا.َ-َصحيحَمسلم

َدارَالديث.َ-َمسندَأْحد
َدارَهجر.َ-َتفسريَالطربي

َوزارةَالوقافَوالشئونَالسالميةَالسعودية.َ-الاكملَيفَاللغةَوالدبَللمربدَ
َدارَالديث.َ-ممدَعبدَاخلالقَعضيمةََ-دراساتَلسلوبَالقرءانَ

َ.دارَالشوافَ-َكعبَبنَزهريديوانَ
َ.دارَالكتبَالعلميةَ-َديوانَحسانَبنَثابت

َمطبعةَالسعادة.َ-ديوانَالشماخَ
َدارَإحياءَالعلوم.َ-َديوانَامرئَالقيس

َدارَالكتابَالعريب.َ-بنَأيبَسلىمَثلعلبََديوانَزهريرشحَ
َ.مكتبةَاآلدابَ-َنَقيسديوانَالعىشَميمونَب
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املراجع

َوزارةَالرشادَبالكويت.َ-َديوانَليد
َبريوت.َ-مطبعةَاآلدابََ-َديوانَعنرتة

َدارَالكتابَالعريب.َ-رشحَديوانَعلقمةَالفحلَلألعلمَالشنتمريَ
َالكويت.َ-دارَابنَقتيبةََ-َديوانَرؤبة

َدمشق.َ-توزيعَمكتبةَأطلسََ-َديوانَالعجاج
َ.دارَالكتابَالعريبَ-َلخطيبَاتلربيزيلَديوانَأيبَتمامرشحَ

َاملكتبَالساليم.َ-ديوانَأيبَالشيصَ
َمكتبةَصادر.َ-َديوانَجرير

َدارَالكتبَالعلمية.َ-َديوانَالفرزدق
َدارَالّشقَالعريب.َ-َاحرمـالطديوانَ

َدارَاملعارفَمَص.َ-حتقيقَأْحدَشاكرَوعبدَالسالمَهارونََ-َالصمعيات
َدارَاملعارفَمَص.َ-ْحدَشاكرَوعبدَالسالمَهارونَحتقيقَأَ-َاملفضليات

َعلمَالكتب.َ-للتربيزيََديوانَالماسةرشحَ
َ.جدةَاليمانَمؤسسةَ-َالاهيلَرشحَ-َديوانَذيَالرمة

َ
َ
َ
َ
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 فهرس املوضوعات

 الصفحة وعــاملوض

1ََالشارحََمقدمة
ئَ  بحاد  مَ َمح

ل  ََع  يف  ـر  5َ-2َاتلحص 
ـزيحانَ  ـَالـم  ـيَُالـت ص  يف  11َ-6َر 

29َ-12ََالناءَوالساسمتَ
بَْواَب 

َ
31َ بَابًا َوثاَلثُونَ  مَخَْسةٌ  اتل ْْصِيِف علم  أ

َ:َأوال ع ل  ََُالف  ـر دَ َاثلاُلِث  ـجح 46َ-33َالـم 
 47َتنبيهاتَ

َ:َثانيا ع ل  ََُالف  ِث  يـدَ َاثلاُلح ز  يهَ َالـمح 75ََ-48َف 
َ:َثاثلا ع ل  ََُالف  جَحَالُربحايع  76ََر دَ الم 
َ:ََرابًِعا ع ل  ََُالف  ِث  ق ََاثلاُلح ل حح ََِّالم  ر دَ َبالُربحايع  جح 88ََ-79َالم 

َ:ََخاِمًسا ع ل  ََُالف  يـدَ َالُربحايع  ـز  يـهَ َالـمح 95َ-89َفـ 
َ:ََساِدًسا ع ل  ََُالف  ِث  ق ََاثلاُلح ل حح 103َ-96َحبرفَفيهَاملزيدَبالربايعَالم 
َ:ََسابًِعا ع ل  ََُالف  ق ََاثلاُلِث  ل حح 104ََحبرفنيَبالربايعَاملزيدَالم 
ْقَسامُ 

َ
108َ اثل َمانَِيةُ  الِفْعلِ  أ

ْقَسامُ 
َ
ةُ  حيث من الَسْبَعةُ  الِفْعلِ  أ ح  137َ-111 وااِلْعتاَِللُ  الصِّ

َ: أوال ع ل  يحَ َالف  ح  112ََالص 
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َ:َثانيا ع ل  ََالف  ثحال  114ََالم 
ََالفعل:َثاثلا وحف  ج 

ح
119ََال

َالفَ :َرابعا ََع ل  122ََال اق ص 
َ:َخامسا ع ل  ََالف  يف  125ََبنوعيهَالل ف 
َ:َسادسا ع ل  ََالف  ف  اعح 128ََالم ضح
َ:َسابعا ع ل  وزَ َالف  م  ه  134ََالمح

َ يص  َ َتحل خ  ت  144َ-138َال نحاءَ َمح
145َََاملراجع
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 ُطِبَع للكاتب
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 للَكاِتِب ِإْن َشاَء اللَُّهَوف ُيْطَبُعس

َ:يف علم االعتقاد
.اَ- يث  َالحد  اب  حح ص 

ح
َأ لحف  ة َالس  يدح ق  َل عح ع  َجلحام 

َحاشيةَالحرييََعَالقولَاملفيدََعَكتابَاتلوحيد.َ-
َ:ويف علم التصريف

-َ. ال  ف عح
ح
َال ي ة  م  َالح ح  َيفَرشح  ق وحال 

ح
َال ة  صح الح َخ 

-َ. يـف  َاتل َص   م 
ل  َيفَع  يص  َاتل ل خ  ت   َمح

َيفَعَ َ- َال نحاء  ت   َمح م  .نحظ  يـف  َاتل َص   م 
َل 

َيفَعلمَاتلَصيفََ- ن ع  ق  َ«.مت»الم 
َ:ويف علم البالغة

َتشنيفَالذانَبّشحَمئةَاملعاينَواليان.َ-
َ.«متَخمتَص»املقدمةَالالغيةََ-

َ:ويف علم أصول الفقه
-ََ. قحات  رح َالوح م  َنحظ  ح  َيفَرشح  ات  رح َاثل مح ف  َقحط 

َ:ويف علم اإلعراب
-َ َالُطـال  تحاع  .إ م  اب  رح َال ع  د  َقحوحاع  م  َنحظ  ح  َب ّشح  َب 

َ:ويف علم الفقه
ل ََ- َال  يحام  َالصِّ م  اكح ح 

ح
َب أ ام  َ«.يفَمخسةَأجزاء»مح
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 ويف علم الَعُروِض والَقاِفَيِة:
حََ- َهَ سَ ت َل َعَ َيل   

َرَ العَحَيل َلَ اخلحََِّمح َ.ةَ يحَافَ والقَحَوض 
َ:ويف علم آداب الطلب

لحَالَ- َيفَطح ة  يحح ح  َالص  ي ة  ج  ن هح .مح م 
ل  َالع  َب 

َ:ويف علم أصول احلديث
-َ. ر 

ثح
ح
َوال يث  َالحد  ل وم  َل ع  ع  َاجلحام 

ََعَاملنظومةَاليقونية.َ- ي ة  َاتلعليقاتَالحه 
َ:التخريجعلم ويف 
ايحةَ َ– دح ءَ َه  يح ََإىلَاُلبحالح ح  نَ َالص  رَ َم 

ذ اكح
ح
ََأ بحاح  .َالص  اء  سح َوالـمح

َ:املنطقعلم ويف 
ي ََ- َال حح يحة  اش  َادلَ حح ح  ََعَرشح  َالـر يِّ ََعَالُسل م  ور يِّ ن ه  .مح ق  نحو رح َم 
َ«.رشحَخمتَصَجدا»تيسريَنظمَالسلمََ-

 


