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بسم اهلل الرمحن الرحيم
مقدمة الطبعة الثانية
إ ٌف احلمد هلل ضلمده كنستعينو كنستغفره كنعوذ باهلل من شركر أنفسنا كمن سيئات أعمالنا،
من يهده اهلل فبل مضل لو كمن يضلل فبل ىادم لو كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لو ،كأشهد
أف زلمدا عبده كرسولو.
أما بعد -:فهذه الطبعة الثانية لكتاب تيسَت السبيل إىل تصريف األفعاؿ ،كىذه النسخة مزيدة كمنقحة،
فهي سبتاز من الطبعة األكىل بالزيادات كالتصحيحات اليت سًتاىا يف مكاهنا ،فقد زدت فيها ادلصادر
كأمساء ادلشتقات كاسم الفاعل كاسم ادلفعوؿ كالصفة ادلشبهة كاسم التفضيل كفعل التعجب كاسم اآللة
كفيها أيضا تصحيحات كاستدراكات دلا كقع يف الطبعة األكىل من األخطاء كالتصحيفات.
كأتقدـ ىنا بالشكر اجلزيل إىل شيخنا الفاضل عبد الكرمي حسن حوش جزاه اهلل خَتا  ،فقد راجع الطبعة
األكىل كاستدرؾ عليها ببعض التصحيحات كالتعديبلت ،كقد راعيتها يف مكاهنا ادلناسب ،كأشكر كذلك
كل من ساىم يف إخراج الكتاب كتصحيحو كاألخ الفاضل سعيد حسُت ديريو فقد نسق الكتابة على
الكمبيوتر ،كأشكر لؤلخ الفاضل الشيح زلمد حسُت جامع فقد شجعٍت على كتابة ىذا البحث
كإعداده.
كجل أف يثبتنا على طلب العلم الشرعي كأف ينقذنا من الفنت ما ظهر منها كما بطن كأف
كأسأؿ اهلل عز ٌ
كل من درسو أك قرأه.
ينفع ّٔذا الكتاب ل ٌ
كصلى اهلل على سيدنا زلمد كعلى آلو كصحبو كسلم تسليما كثَتا إىل يوـ الدين.

األثري)
محمد بن عبدالرحمن ( ترح
أبو الحسن موسى بن ّ
ّ
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
مقدمة الطبعة األولى
يصرؼ قلوب عباده كيف يشاء كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لو كأشهد أ ٌف
احلمد هلل الذم ٌ
زلمدا عبده كرسولو.
ٌ
ٌأما بعد :
فهذه مباحث مي ٌسرة يف تصريف األفعاؿ العربيٌة  ،كضعتها لطبلٌب ادلستول الثٌالث من مركز السنٌة-
كمعًٍيػنىا عليو.
حفظو اهلل عرب االيٌاـ كال ٌدىور -ليكوف ذلم مدخبل إىل علم ٌ
الصرؼ ي
كقد راعيت فيو اإلغلاز كالتٌسهيل.
الصرؼ)).
السبيل اىل تصريف األفعاؿ)) أك (( ادلدخل اىل علم ٌ
كأمسيتو ((تيسَت ٌ
كل
كأسأؿ اهلل ٌ
كجل أف يوفٌقنا دلا ػلبٌو كيرضاه كأف ٌ
ييسر لنا سبل طلب العلم كيعيننا عليو ،إنٌو على ٌ
عز ٌ
شيء قدير كباإلجابة جدير.
كصلى اللٌو على زلمد كعلى آلو كصحبو كسلٌم تسليما كثَتا إىل يوـ ال ٌدين.
كتبو/
أبو احلسن
زلمد بن عبدالرمحن
موسى بن ٌ
األثرم)
( ترح
ٌ

األثري)
محمد بن عبدالرحمن ( ترح
أبو الحسن موسى بن ّ
ّ
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الصرف
مبادئ علم ّ

تعريفو كموضوعو كفائدتو ككاضعو -:
الصرؼ كالتصريف ىي يف اللغة :التحويل كالتغيَت،
الصرؼ من الناحية اللغوية :إ ٌف كلمة ٌ
تعريف علم ٌ
كمنو تصريف الرياح كتصريف األمور.
السماء واألرض}أم ربويلها من جهة إىل
السحاب المس ّخر بين ّ
قاؿ تعاىل  {:وتصريف الرياح و ّ
أخرل.
لفن معُت من فنوف علوـ اللٌغة العربية فقد عيّْرؼ بع ٌدة تعاريف ،من أعلٌها-:
ك ٌأما من ناحية كونو لقبا ٌ
ُ  -ىو العلم الذم ييعرؼ بو كيفية صياغة األبنية كأحواؿ ىذه األبنية اليت ليست إعرابا
كالبناءن.
والمراد بالبناء :ىيئة الكلمة اليت ؽلكن أف يشاركها فيها غَتىا ،كىذه اذليئة عبارة عن عدد

كل يف
حركؼ الكلمة كترتيبها كحركاهتا ادلعينة كسكوهنا ،مع اعتبار احلركؼ األصلية ك ٌ
الزائدة ٌ
موضعو فرجل ػ مثبل ػ على ىيئة كصفة ؽلكن أف يشاركو فيها عضد ،كىي كونو على ثبلثة أحرؼ
أكذلا مفتوحة كثانيها مضمومة ،كيقاؿ للهيئة أيضا بنية كصيغة كزنة.
كادلرادبأحواذلا اليت ليست إعرابا كالبناء :اإلعبلؿ كاإلبداؿ كاحلذؼ كاإلدغاـ كالزيادة كاألصالة.
كصحة كإعبلؿ كإدغاـ
ِ  -ىوعلم بأبنية الكلمة كدبا يكوف حلركفها من أصالة كزيادة كحذؼ ٌ
كإمالة ،كدبايعرض آلخرىا شلاليس بإعراب كالبناء من الوقف كغَت ذلك.
ّ  -ىو علم يبحث يف اللفظ ادلفرد من حيث بناؤه ككزنو ،كما طرأ على ىيكلو من نقصاف أك
زيادة.
ْ  -التٌصريف  :ىوتغيَت يف بنية الكلمة لغرض معنوم أك لفظي.

فاألول :كتغيَت ادلفرد إىل التٌثنية كاجلمع كتغيَت ادلصدر إىل الفعل ادلاضي كادلضارع كاألمر كاسم
الفاعل كاسم ادلفعوؿ كغَت ذلك.

األثري)
محمد بن عبدالرحمن ( ترح
أبو الحسن موسى بن ّ
ّ
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والثاني :كتغيَت قىػ ىوىؿ ك ىغىزىك إىل قاؿ كغزا ،كىذا التغيَت ينحصر يف القلب كاإلبداؿ كاحلذؼ
الزيادة كالنٌقل ،فيدخل يف التٌصريف ّٔذا التعريف شيئاف-:
كاإلدغاـ ك ٌ
أ -ربويل الكلمة إىل أبنية سلتلفة لضركب من ادلعاين ،كتحويل ادلصدر إىل صيغ ادلاضي كادلضارع
كاألمر كاسم الفاعل كاسم ادلفعوؿ كغَتىا ،ككالنسبة كالتصغَت.
ب  -تغيَت الكلمة لغَت معٌت طارئ عليها ،كلكن لغرض لفظي آخر ينحصر يف الزيادة
كاحلذؼ كاإلبداؿ كالقلب كاإلدغاـ.
ؼلص التٌصريف باألمر األخَت فق ،،كغلعل األمر األكؿ من اختصاص علم
كمن العلماء من ٌ
النحو ،فيكوف التٌصريف عندىم( :التٌغيَت الذم يتناكؿ صيغة الكلمة كبنيتها ،إلظهار ما يف
أكصحة أك إعبلؿ أك إبداؿ أكغَت ذلك من التٌغيَت الذم ال
حركفها من أصالة أك زيادة أك حذؼ
ٌ
يتٌصل باختبلؼ ادلعاين).
ٓ  -كقيل  :إنٌو ربويل األصل الواحد إىل أمثلة سلتلفة دلعاف مقصودة ال ربصل إال ّٔا .
ادلصدرم
االمسي ،كاآلخر اعترب بادلعٌت
كىذه التعاريف متقاربة كلكن بعضها اعترب التعريف بادلعٌت
ٌ
ٌ
العملي – كالتعريف األخَت -
ٌ
الصرؼ نشأ ٌأكؿ مانشأ مع النحو ،فكاف علم النحو يبحث يف أحكاـ الكلمات العربية
إ ٌف علم ٌ
إفرادا كتركيبا ،مث صار علما مستقبل.
كبياف ىذا ،أف للكلمات العربية حالتُت :حالة إفراد ،كحالة تركيب.
فالبحث عنها،كىي مفردة لتكوف على كزف خاص كىيئة خاصة ىو من موضوع ( علم الصرؼ ).

كالبحث عنها كىي مركبة ،ليكوف آخرىا على ما يقتضيو منهج العرب يف كبلمهم ،من رفع ،أك
نصب ،أك جر ،أك جزـ ،أك بقاء على حالة كاحدة ،من غَت تغيَت ،ىو من موضوع ( علم
اإلعراب ،أم :النحو ).

األثري)
محمد بن عبدالرحمن ( ترح
أبو الحسن موسى بن ّ
ّ
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الصرف-:
موضوع علم ّ

ؼلتص علم التٌصريف باألمساء العربية ادلتمكنة (كىي األمساء ادلعربة) كاألفعاؿ ادلتصرفة ،فبل يتعلق
ٌ
الشرط كأمساء االستفهاـ كأمساء
كالضمائر كأمساء ٌ
باألمساء األعجمية كال باألمساء العربية ادلبنيٌة ٌ
اإلشارة كأمساء ادلوصوؿ ،كالباألفعاؿ اجلامدة كليس كعسى ،كال باحلركؼ بأنواعها ادلختلفة.
قاؿ ابن مالك رمحو اهلل يف " الكافية" (ِ-:)َْٓ/
صرؼ ما سواعلا ييط ػ ػػع
كىػو من احلرؼ كشبههو امتنػػع
كمن ي ٌ
الصرف وأىميتو-:
فائدة علم ّ

الصرؼ يفيد العصمة من اخلطإ يف الكلمات العربية نطقا ككتابة كيساعد على
علم ٌ
الزكائد كاحلصوؿ على ادلعاين ادلختلفة .
معرفة األصلي من حركؼ الكلمات ك ٌ
أجل العلوـ العربية موضوعا كأعظمها خطرا كأح ٌقها بأف نعٌت ّٔا ،ذلك
ك ٌ
احلق إ ٌف علم ٌ
الصرؼ من ٌ
الصرؼ زبلو مفردات الكبلـ من
ألنٌو يدخل يف الصميم من األلفاظ العربية ،كدبراعاة قواعد علم ٌ
زبل بالفصاحة كالببلغة.
سلالفة القياس اليت ٌ

قاؿ اإلماـ ابن مالك رمحو اهلل تعاىل يف مقدمة كتابو (إيجاز التعريف في علم التصريف)  -:فإ ٌف
تتشوؼ إليو اذلمم العليٌة كيتوقٌف عليو كضوح احلكم العربيٌة ،كيفتح من أبواب
التصريف علم ٌ
فصل من أصولو ما كاف رلمبل )...
النحو ما كاف مقفبل ،كي ٌ

كقاؿ الشيخ أمحد بن علي بن مسعود يف مقدمة كتابو ( المراح) -:اعلم أف الصرؼ أـ العلوـ
كالنحو أبوىا كيقول يف الدرايات داركىا كيطغى يف الركايات عاركىا )...اىػ

السيوطي يف كتابو العجاب( المزىر في علوم اللغة) ( صِٔٓ) -:ك ٌأما التصريف فإف من
كقاؿ
ُّ

فقلت يف
فاتو علمو فاتو ادلعظم ،ألنا نقوؿ -:ىك ىج ىد ،كىي كلمة مبهمة ،فإذا صرفت
أفصحت ،ى
ى
ادلاؿ -:يك ٍجدان ،كيف الضالة ً -:ك ٍجدانان ،كيف الغضب -:موًجدة ،كيف احلزف -:ىك ٍجدا  .كيقاؿ-:
فتحوؿ ادلعٌت بالتصريف من اجلور اىل العدؿ....اىػ
القاس ،للجائر ،كادلقس ،للعادؿَّ ،

األثري)
محمد بن عبدالرحمن ( ترح
أبو الحسن موسى بن ّ
ّ

7



8

تيسير السبيل إلى تصريف األفعال
الصرف -:
واضع علم ّ

الهراء ،أحد رؤس العلماء يف
اشتهر عند الباحثُت أ ٌف كاضع علم ٌ
الصرؼ ىو أبومسلم معاذ ّ
الكوفة كمتقدميهم ،كىذا الكبلـ على إطبلقو غَت مستقيم ،فقد كانت مسائل ىذا العلم تدرس
خاص.
من قبل معاذ ،يدرست مع مسائل العربية بوجو عاـ كمع مسائل النحو بوجو ٌ
الصرؼ بالبحث كالتأليف ،كىو الذم
كالذم ؽلكن أف يقاؿ  :أ ٌف معاذان ىو أكؿ من أفرد مسائل ٌ
بدأ التٌكلم فيو مستقبل كأ ٌف العلماء اقتفوا أثره من بعده ،كىذا ماحققو العبلمة زلمد زليي ال ٌدين
رمحو اهلل تعاىل ،كما يف كتابو ( دركس يف التصريف صػ ٗ )
الصرف-:
حكم تعلم ّ

حكمو أنٌو فرض كفاية كغلب على من يتعرض لتفسَت كبلـ اهلل تعاىل كمن شركط االجتهاد
ادلطلق.
كيستم ٌد ىذا العلم من كبلـ العرب بالتتبع كاالستقراء .

الصـرفي
المـيزان ّ

لكل أىل صناعة معيار يقابلوف بو ماييعرض عليهم شلٌا يدخل يف صناعتهم ،كدلا كاف نظر علماء
الصرؼ إىل الكلمة من جهة حركفها اليت تتألف منها ،ليعرفوا أصالتها كزيادهتا ،كمن جهة ىيئة
ٌ
ىذه احلركؼ كضبطها على أم صورة كانت ،اضطرىم ذلك إىل ازباذ معيار من احلركؼ مسٌوه (
ادليزاف) كالتزموا فيو أف يتش ٌكل بنفس الشكل الذم عليو ادلوزكف ،من حركة أك سكوف أك تقدمي أك
تأخَت.
تقل حركفها األصوؿ عن
كألجل أ ٌف موضوع حبثهم ػ كىو األمساء ادلتمكنة كاألفعاؿ
ٌ
ادلتصرفة ػ ال ٌ
ثبلثة أحرؼ إالٌ لعلٌة ،كالتزيد عن مخسة أحرؼ ،جعلوا ادليزاف ثبلثة أحرؼ ،أل ٌف الكلمات الثبلثية
أكثر من غَتىا ،كىي األحرؼ الثبلثة  :الفاء كالعُت كالبلـ (ؼ ع ؿ) كقد مسٌوا الحرف ادلقابل
للفاء فاء الكلمة كاحلرؼ ادلقابل للعُت عُت الكلمة كاحلرؼ ادلقابل لبلـ الـ الكلمة،

األثري)
محمد بن عبدالرحمن ( ترح
أبو الحسن موسى بن ّ
ّ
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فال ٌذاؿ من ( ذىب) فاء الكلمة ،كاذلاء عُت الكلمة ،كالباء الـ الكلمة.
ب) على كزف ( فىػ ىع ىل ) ىك( ىك يرىـ )
كالواجب يف ادليزاف أف يوافق ادلوزكف يف حركاتو كسكناتو ،فػ(ذى ىى ى
ب ) على كزف ( فىعً ىل )
على كزف ( فىػعي ىل ) ك ( ىش ًر ى
ك ( أى ٍكل ) على كزف (فىػ ٍعل ) ك ( قيػ ٍفل ) على كزف ( فيػ ٍعل ) ك (كً ٍرب) على كزف
( فً ٍعل) ،كىكذا .

رفي
كيفيّة المـيزان ّ
الصـ ّ

إذا أردت أف تزف كلمة ػ فعبل كانت أك امسان ػ فهذا الؼللو من حاالت مخسة  ،كىي كاآليت-:

الصريف (ؼ ع
الحالة األولى :أف تكوف الكلمة على ثبلثة حركؼ أصوؿ كلها ،فتقابل ّٔا ادليزاف ٌ

ؿ ) كتقابل احلرؼ األكؿ بالفاء ،كالثاين بالعُت ،كالثالث بالبلـ.
كتلتزـ حبركة الكلمة اليت تريد أف تعرؼ ميزاهنا ،مثاؿ ذلك:
فىػ ىع ىل
فىعً ىل
فىػعي ىل

ب
ىكتى ى
ًح
فىر ى
ىك يرىـ

فىػ ٍع هل
فىعً هل
فيػ ٍع هل
فًعً هل
فيػعي هل

فىػ ٍه هم
فى ًخ هذ
ب
يش ٍر ه
إًبً هل
ب
يكتي ه
كعلى ىذا ادلنواؿ فقس.

األثري)
محمد بن عبدالرحمن ( ترح
أبو الحسن موسى بن ّ
ّ
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السابقة
الحالة الثانية :أف تكوف الكلمة على أربعة حركؼ أصوؿ كلٌها ،فتزهنا على نفس الطٌريقة ٌ

إالٌ أنٌك تزيد المان ثانية يف ادليزاف لتقابل احلرؼ الرابع من الكلمة.
مثاؿ ذلك -:
ىد ٍحىر ىج
ىج ٍع ىف ٍر

كىكذا.

فىػ ٍعلى ىل
فىػ ٍعلى ٍل

الحالة الثالثة :أف تكوف الكلمة على مخسة حركؼ أصوؿ كلٌها ،كالتكوف إالٌ امسا فتزهنا على
نفس الطٌريقة األكىل ،إالٌ أنٌك تزيد فيها المُت ،لتقابل البلٌـ الرابعة احلرؼ الرابع كالبلٌـ اخلامسة
الصريف ،مثاؿ ذلك-:
احلرؼ اخلامس .ككل ىذا مع مراعاة حركات كسكنات ادلوزكف يف ادليزاف ٌ
فىػ ٍعلىلً هل
ش
ىج ٍح ىم ًر ه
الحالة الرابعة :أف تكوف الكلمة فيها زيادة حرؼ من حركؼ الزيادة ،كىي احلركؼ العشرة
آّموعة يف قوؿ بعضهم)سألتمونيها).
كىذا القسم يوزف ّٔذا ادليزاف ( ؼ ع ؿ ) مع إيراد الزائد فيو بعينو فتقوؿ يف (كاتب كقائم كفاىم)
ٌإهنا على كزف ( فاعل ) كتقوؿ يف ضلو ( :منصور كمفهوـ كمضركب ) إ ٌهنا على كزف ( مفعوؿ )
كتقوؿ يف ضلو ( :أكرـ كأحسن كأعلم ) إ ٌهنا على كزف ( أفعل ) كتقوؿ يف ضلو( :انطلق كانكسر)
ٌإهنا على كزف (انٍػ ىف ىع ىل) كتقوؿ يف ضلو ( :استغفر كاستخرج) ٌإهنا على كزف (ا ٍستىػ ٍف ىع ىل) كىك ػػذا .
أصلي يف الكلمة ،ضلو:
احلالة اخلامسة :أف تكوف الزيادة يف الكلمة ناشئة عن تكرير حرؼ
ٌ
كرر ،فتقوؿ
ب ) ك ( ىَشٍلى ىل ) ك ( قىطَّ ىع) ك ( ىعلَّ ىم ) كىذا النٌوع يوزف ّٔذا ادليزاف مع تكرير ما ٌ
( ىج ٍلبى ى
كعلَّ ىم) إهنا على كزف(فىػعَّ ىل )
ب ى
كَشٍلى ىل) إ ٌهنا على كزف ( فىػ ٍعلى ىل) كتقوؿ يف(:قىطَّ ىع ى
يف (:ىج ٍلبى ى
كال يؤتى يف ادليزاف بنفس احلرؼ ادلزيد يف ادلوزكف.

األثري)
محمد بن عبدالرحمن ( ترح
أبو الحسن موسى بن ّ
ّ
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مالحظات-:
خاص الحظت ك ٌل كاحدة منها
كل كاحدة منها من نوع
ٌ
ُ -إذا حصلت يف الكلمة زيادتاف ٌ
اخلاص ،ضلو ( :تىػ ىعلَّ ىم ) ٌإهنا على كزف ( تىػ ىف َّع ىل )
حكمها
ٌ
ى
ِ -إذا حصل يف ادلوزكف إعبلؿ جئت بادليزاف على حسب األصل ،ضلو( :قاـ) ك (قاؿ) إهنما
فعل) أل ٌف أصل ( قىاـ) ك (قىاؿ) ( ىقوـ) ك ( ىقوؿ) كعلى ىذا فقس.
على كزف ( ى
ّ -إذا حصل يف ادلوزكف إدغاـ ،مل يلتفت إليو يف ادليزاف بل يؤتى بو على األصل ،فػ( ىش ٌد ) على
كزف ( فىػ ىع ىل) ك( ا ٍشتى َّد) على كزف ( افٍػتىػ ىع ىل).
ْ -إذا حصل يف ادلوزكف حذؼ لزـ مثل ذلك احلذؼ يف ادليزاف ،فوزف ( قي ٍل) ك ( قي ٍم ) في ٍل،
ت) فيلت ،ككزف (عً ٍو ) ًع ٍو ،حبذؼ الفاء كالبلـ.
ت) ىك(قي ٍم ي
حبذؼ العُت .ككزف ( قيػ ٍل ي
قلب مكاينٌ ،حدث مثلو يف ادليزاف ،مثاؿ ذلك-:
ٓ -إذا حصل يف ادلوزكف ه
ً
ً
ً
س) كتقوؿ يف ( :ىراٍءى ) ٌإهنا على كزف (فىػلى ىع
س) تقوؿٌ :إهنا على كزف ( ىعف ىل ) أل ٌف أصلها ( يىئ ى
( أىي ى
) إذ أ ٌف أصلها ( رأل ) كىكػ ػػذا.

األثري)
محمد بن عبدالرحمن ( ترح
أبو الحسن موسى بن ّ
ّ
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أقسـام األفـعـال:
إف لؤلفعاؿ أقسامان متع ٌددة ،كذلك باعتبارات سلتلفة ،باعتبار زمانو ،كباعتبار الصحة كاالعتبلؿ،
كباعتبار اجلمود كالتصرؼ ،كباعتبار التع ٌدم كاللٌزكـ ،كباعتبار أنٌو مبٍت للمعلوـ أك آّهوؿ ،كباعتبار
التجرد كالزيادة.
ٌ
كعلى ىذا فتكوف أقسامها ستة.
كسنتكلم عن ىذه األقساـ الستٌة على كجو االختصار كاإلغلاز-:

التّقسيم األول :يقسم الفعل باعتبار زمانو إىل ثبلثة أقساـ :الفعل ادلاضي ،كادلضارع ،كاألمر،
مر عليكم يف كتب النحو فبل داعي
موسعان كتعريفو كذكر عبلمات ٍّ
كالكبلـ عليو ٌ
كل منها ،قد ٌ
للتٌكرار.
الصحة كاالعتبلؿ إىل قسمُت :صحيح ،كمعتل.
عتل ،كيقسم باعتبار ٌ
التقسيم الثّانيٌ :
الصحيح كادل ٌ
فالصحيح  :ماكانت أحرفو األصلية أحرفان صحيحة مثل ( :كتب) ك ( قتل) كىو ثبلثة أقساـ:
ّ
كمضعف.
سامل كمهموز
ٌ

مضعفا.
فالسالم :مامل يكن أحد أحرفو األصلية حرؼ علٌة كعلزة كمل يكن ٌ
ّ

ىخ ىذ) ،كمهموز
كادلهموز :ماكاف أحد أحرفو األصلية علزة ،كىو ثبلثة أقساـ :مهموز الفاء( :كأ ى
كسأى ىؿ) ،كمهموز البلـ (:ك ىقىرأى).
العُت ( :ى
مكرران لغَت زيادة.
و ّ
المضعف :ما كاف أحد أحرفو األصلية ٌ
مضعف ثالثي :كىو ما كاف عينو كالمو من جنس كاحد ،ىكػ ( ىم َّد) ك( ىمَّر) ومض ّعف
كىو قسمافّ :

رباعي :كىو ما كاف فاؤه كالمو األكىل من جنس كاحد كعينو كالمو الثانية من جنس كاحد،

كػ( ىزلٍىزىؿ) ك( ىد ٍم ىد ىـ).

المعتل :ماكاف أحد أحرفو األصلية حرؼ علٌة ،ضلو(( -:كعد كقاؿ كرمى)).
والفعل
ّ

األثري)
محمد بن عبدالرحمن ( ترح
أبو الحسن موسى بن ّ
ّ
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كىو أربعة أقساـ-:مثاؿ كأجوؼ كناقص كلفيف.
ث.
ككًر ى
كو ىع ىد ى
فالمثال :ما كانت فاؤه حرؼ علٌة  :ى
اع).
واألجوف -:ما كانت عينو حرؼ علة كػ(قى ىاؿ) ك(بى ى
والناقص -:ما كانت المو حرؼ علة ىكػ( ىر ًض ىي) ىك( ىرىمى).

واللفيف -:ما كاف فيو حرفاف من أحرؼ العلة أصليٌاف ،نػحو (-:طىىول) ىك( ىكقىى).
كىو قسماف -:لفيف مقركف كلفيف مفركؽ.
فاللفيف ادلقركف  -:ما كاف حرفا العلة اجتمعا فيو ،ضلو ((-:نىػ ىول )) ىك( ىع ىول).

واللفيف المفروق  -:ما كاف حرفا العلة افًتقا فيو ،ضلو  (( -:ىك ىف ) ىك( ىكقىى)

زبتص ّٔذه األنواع من األفعاؿ عند إسنادىا إىل الضمائر تركتيها للتسهيل
كاعلم أ ٌف ىناؾ أحكاما ٌ
كاالختصار.
التقسيم الثالث  -:الجامد والمتصرف -:

كيقسم الفعل باعتبار التصرؼ كاجلمود اىل قسمُت -:
متصرؼ كجامد.
ٌ

كذبرد عن الزماف الذم يعترب يف داللة الفعل .ضلو ( -:نً ٍعم)
فالجامد  -:ما الزـ صورة كاحدة ٌ
ك(بًٍئس).
دؿ على احلدث مقًتنا بزماف كمل يبلزـ صورة كاحدة.
والمتصرف  -:ما ٌ

أقسام الفعل الجامد  -:كىو على ثبلثة أقساـ -:
ً
ً
س).
ُ -أف يكوف مبلزما لصيغة ادلاضي ،ضلو (( -:ن ٍع ىم )) ك( بٍئ ى
ِ  -أف يكوف مبلزما لصيغة األمر ،ضلو ً (( -:
تعاؿ)
ىات ) ك ( ى

 )) ،أم يصيح .كىذا القسم األخَت أقل
ّ  -أف يكوف مبلزما لصيغة ادلضارع ضلو  (( -:يى ًهي ي
األقساـ كركدا يف اللغة العربية حىت أعللو بعض العلماء.

األثري)
محمد بن عبدالرحمن ( ترح
أبو الحسن موسى بن ّ
ّ
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أقسام الفعل المتصرف -:
كالفعل ادلتصرؼ نوعاف :
التصرؼ .
ُ ٌ-
تاـ التصرؼ  -ِ ،ناقص ٌ

فاألول  -:ىو الذم غليء منو ادلاضي كادلضارع كاألمر كاسم الفاعل كاسم ادلفعوؿ.
ّ

ب)) .كىو األصل يف األفعاؿ كالغالب عليها.
ضلو  (( -:ى
ضىر ى
والثاني  -:ما غليء منو اثناف فق. ،

كىذا على نوعُت أيضان -:
ك ً
ك)) ".ىكىما ىز ىاؿ ىكىما
اد)) ك (( ى
يوش ي
أكش ى
ُ -ما جاء منو ادلاضي كادلضارع ،ضلو  (( -:ىك ىاد يى ىك ي
انفك ىكىما ينفك"
يىػىز ياؿ" ىكىما ٌ
كد ٍع "  .كقد مسع مساعا نادرا ادلاضي
ِ -ما جاء منو ادلضارع كاألمر ،ضلو " -:ي ىذ ير ك ىذ ٍر كيى ىدعي ى
ض ىع)إال أف ذلك شاذٌ يف االستعماؿ.
ع ىكىكذى ىر) بوزف ( ىك ى
من(يدع كيذر) فقالوا (-:ىكىد ى
التقسيم الرابع  :المتع ّدي والالّزم -:

ينقسم الفعل بالنٌظر إىل معناه إىل قسمُت :متع ٌد كالزـ.

رس)
ّأما المتع ّدي فهو  :ما يتع ٌدل أثره فاعلو ،كغلاكزه إىل ادلفعوؿ بو ،ضلو( :قىػىرأ الطَّ ي
الب ال ٌد ى
كعبلمتو أف تتصل بو ىاءه تعود على ادلفعوؿ بو ،ضلو( :زيد ضربو عمرك).
وأما الالزم فهو  :ما اليتع ٌدل أثره الفاعل كالغلاكز إىل ادلفعوؿ بو ،كإٌظلا يبقى قاصران على فاعلو،
ّ

فهو ػلتاج إىل فاعل كالػلتاج إىل مفعوؿ بو،ضلو -:قاـ زي هد كقعد
كالفعل البلزـ قد يتع ٌدل إىل ادلفعوؿ بو بأسباب متع ٌددة منها-:
جل)
ُ -إذا زيد عليو علزة التع ٌدية ،ضلو ( :أكرـ علي ٌ
الر ى
مت اهللى )
ضعف عينو ضلو  ( :عظٌ ي
ِ -إذا ٌ
اجلر ضلو  ( :مررت بالعلماء )
ّ -بواسطة حرؼ ٌ

األثري)
محمد بن عبدالرحمن ( ترح
أبو الحسن موسى بن ّ
ّ
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ً
اليمن ) أم بلغ،
ْ -أف يتضمن البلزـ معٌت فعل متع ٌد ضلو ( :طىلي ىع ب ٍشهر ى
كغَت ذلك من األسباب اليت بسطت يف كتب النحو.
قاؿ أمحد بن عبد الرحيم الطهطاكم يف نظم ادلقصود يف الصرؼ :
بالهمز والتضعيف عد ما لزم

وحرف جر إن ثالثيا وسم

المجرد والمزيد.
التقسيم الخامس:
ّ

رلرد كمزيد.
ينقسم الفعل باعتبار ا ٌلزيادة أك التجرد عنها إىل قسمُتٌ :
فآّرد  :ماكانت حركفو كلٌها أصلية خالية من الزيادة.
ٌ
حرؼ أك حرفاف أك ثبلثة أحرؼ.
كادلزيد  :مازيد على حركفو األصلية ه

الفعـل المجـ ّرد

آّرد :
أقساـ الفعل ٌ
كرلرد رباعي.
رلرد ثبلثيٌ ،
آّرد على قسمُتٌ :
ك ٌ
التقل حركفو أصالة عن ثبلثة ،ضلو  ( :ضرب) كالتزيد على أربعة ،ضلو( ،دحرج)،
فالفعل ٌ
آّرد ٌ
كعلم ىذا بالتتبع كاالستقراء.
كإذا كجدت فعبلن تقل حركفو عن ثبلثة أحرؼ ،فاعلم أف احلرؼ الناقص إٌظلا حذؼ لعلٌة تصريفية.

ثي-:
أوزان
ّ
المجرد الثال ّ

آّرد لو ثبلثة أكزاف كىي-:
ماضي الثٌبلثي ٌ
ُ -فىػعي ىل ػ بضم العُت ػ كاليكوف إالٌ الزمان ،كالغلئ غالبا إالٌ يف أفعاؿ الطبائع كالغرائز ،ضلو( :
ض يخ ىم).
ىح يس ىن) ك ( قىػبي ىح) ك ( ىعظي ىم) ك ( ى
ِ -فىعً ىل ػ بكسر العُت ػ كغلئ الزما كمتع ٌديا ،كالغالب عليو اللٌزكـ ،ضلو( :فىر ىًح) ك (فى ًه ىم)
ب)
و( ىش ًر ى
ب) ك (قىػتى ىل)
ّ -فىػ ىع ىل ػ بفتح العُت ػ كغلئ متع ٌديا كالزما ،ضلو( :قىػ ىع ىد) ك ( ى
ضىر ى

األثري)
محمد بن عبدالرحمن ( ترح
أبو الحسن موسى بن ّ
ّ
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أوزان الرباعي المجرد:

ُ
ِ
ّ
ْ
ٓ
ٔ

ٕ

كأماٌ الرباعي آّرد فلو كزف كاحد كىو (( -:فىػ ٍعلى ىل )) ،ضلو  (( -:ىد ٍحىرج ))
ىك (( ىح ٍر ىجم )).
كغليء معتديا ،ضلو :دحرجت الكرة ،كالزما ،ضلو :عربد الرجل ،أم ساء خلقو.
كمن ادلعاين اليت يستعمل فيها ىذا الوزف ما يأيت:
عمل الشيء ،أم :ازباذه ،كقمطرت الكتب ،أم :ازبذت ذلا قمطرا ،كبندقت الطُت ،أم جعلتوبنادؽ صغارا.
زلاكاة الشيء ،كعقربت الصدغ ،أم :لويتو كالعقرب ،كعثكلت الشعر ،أم أرسلتو كالعثاكيل،كحنظل الرجل كعلقم ،أم :أشبو العلقم كاحلنظل يف طبعو ،علا شجراف مراف.
جعل الشيء يف الشيء ،كفلفلت الطعاـ ،إذا كضعت فيو الفلفل بضم الفاء ،كعصفرت الثوب،إذا صبغو بالعصفر.
إصابة الشيء ،كعرقبو كحلقمو ،أم :أصاب عرقوبو كحلقومو.اإلصابة بالشيء ،فيكوف آلة كعرفصو كعرجنو ،أم :ضربو بالعرفاص ،كىو السوط ،كالعرجوف ،كىوأصل العثكاؿ.
إظهار الشيء أك سًته ،كعسلجت الشجرة ،كبرعمت ،أم :أظهرت عساليجها كبرعمها ،كمثاؿالسًت :برقعو كبرنسو ،أم :ألبسو الربقع كالربنس ،كسربلت الرجل ،أم :ألبستو سرباال ،كىو
القميص.
النحت ،كىو أف ننحت من كلمتُت أك أكثر كلمة كاحدة تدؿ على معٌت الكبلـ الكثَت ،كذلكعلى النحو التايل:
أ -النحت من الًتكيب اإلضايف ،ضلو :عبقسي من عبد قيس ،كعبشمي من عبد َشس.

األثري)
محمد بن عبدالرحمن ( ترح
أبو الحسن موسى بن ّ
ّ
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ب  -النحت من مجلة ،مثل :بسمل ،أم قاؿ بسم اهلل .كحوقل ،أم قاؿ :ال حوؿ كال
قوة إال باهلل.

مالحظات-:
ُ

ِ

ّ

ْ

آّرد كىو ( فيعً ىل) بضم الفاء ككسر العُت ،للفعل ادلبٍت
ذكر بعضهم كزنا رابعا للفعل الثبلثي ٌآّرد إٌظلا ىي
لكن ٌ
للمجهوؿ ،ك ٌ
أصلي ،كأ ٌف أكزاف الثبلثي ٌ
فرعي ال ٌ
الصواب أف ىذا الوزف ٌ
ثبلثة فق ،كما تق ٌدـ.
ىناؾ من قبائل العرب – كىم بنو سبيم – من ؼلفف بعض األفعاؿ ،كقد كرد ذلك عنهم يفً
ً
الرجل ) كمن ذلك ( نً ٍع ىم ) ك
الرجل ) ( ىع ٍل ىم ٌ
( فىع ىل ) ك ( فىػعي ىل ) فيقولوف يف ( :ىعل ىم ٌ
ً
الرجل ) كلكن ىذا شلا الينبغي اجلنوح
الرجل ) ( ىك ٍرىـ ٌ
س ) كيقولوف يف ( :ىك يرىـ ٌ
س) ك ( لىٍي ى
(بٍئ ى
إليو اليوـ.
الفعل ادلاضي إذا كانت عينو ألفا ،ضلو ( :قاؿ ) فهذه األلف غَت أصلية ،فهي منقلبة من كاكأك ياء ،كعلى ىذا فهي إما على كزف ( فىػ ىع ىل ) ضلو ( :قاؿ)ك(باع) أصلها ( قىػ ىوىؿ )ك(بىػيىع) ،أك
ؼ ) أكعلى كزف ( فىػعي ىل ) ضلو ( :طاؿ )
على كزف (فىعً ىل ) ضلو ( :خاؼ ) أصلها ( ىخ ًو ى
أصلها (طىيوىؿ ) كإٌظلا قلبت ألفا لعلٌة تصريفية ،كىي ربرؾ حرؼ العلٌة كانفتاح ماقبلو ،فافهم
مهم.
ذلك فإنو ٌ
ادلضاعف الثبلثي ،ضلو ( :مػ ٌد ) ٌإما أ ٌف عينو كانت مفتوحة قبل اإلدغاـ ،فيكوف على كزف (كإما أ ٌهنا كانت مكسورة فيكوف على كزف (فىعً ىل ) ضلو:
فىػ ىع ىل ) ضلو ( :مػ ٌد ) أصلو ( ىمػىدد ) ٌ
ً
دـ ) أم
كإما ٌأهنا كانت مضمومة ،فيكوف على كزف (فىػعي ىل ) ضلوٌ ( :
( ىم َّل )أصلها ( :ىمل ىل ) ٌ
أقل ىذه األنواع الثبلثة كجودان ،فاعرؼ ذلك فإنو نفيس.
قبح ،أصلها ( :ىد يم ىم)كىو ٌ

األثري)
محمد بن عبدالرحمن ( ترح
أبو الحسن موسى بن ّ
ّ
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الفعـل المـزيد فيو
أنواع الفعل المزيد فيو-:
كإما أف يكوف رباعيِّا ،كعلى ىذا فالفعل ادلزيد فيو إ ٌما أف
ُ -الفعل ادلزيد فيو ٌإما أف يكوف ثبلثياٌ ،
الرباعي.
يكوف مزيد الثبلثيٌ ،
كإما أف يكوف مزيد ٌ
- 2أنواع مزيد الثالثي-:

كإما أف ييز ىاد فيو حرفاف فيكوف مخاسيا،
الفعل الثبلثي ٌإما أف ييز ىاد فيو ه
حرؼ كاح هد فيكوف رباعيا ٌ
كإما أف ييز ىاد فيو ثبلثة أحرؼ فيكوف سداسيا.
ٌ
باعي-:
ّ -أنواع مزيد ّ
الر ّ

كإما أف ييز ىاد فيو حرفاف
آّرد ٌإما أف ييز ىاد فيو ه
حرؼ ك ي
احد فيكوف مخاسيا بالزيادةٌ ،
باعي ٌ
الفعل ٌ
الر ٌ
فيكوف سداسيٌا.
كالؽلكن أف ييزاد فيو ثبلثة أحرؼ حىت يصَت بذلك سباعيٌا ،أل ٌف الفعل اليكوف سباعيٌا ،كماقاؿ
ابن مالك يف " ألفيتو":
كإف ييىػزٍد فًيػًٍو فى ىمػاستٌان ىعػ ىػدا
كمنتهػػاه أربػ هػع إف يج ّْػردا
ْ -أوزان مزيد الثالثي -:

كىذه األكزاف اليت سنذكرىا إٌظلا ىي األكزاف القياسية كإال فهناؾ أكزاف شاذٌة مل نذكرىا للتيسَت على
ادلبتدئ.
حرؼ كاح هد أك حرفاف أكثبلثة،
آّرد ٌإما أف ييزاد فيو ه
قد تقدـ لك أف الثبلثي ٌ

فالفعل الثالثي المزيد بحرف واحد لو ثالثة أوزان-:
ىح ىس ىن) ك ( أ ٍكىرىـ ).
أ -أىفٍػ ىع ىل ػ بزيادة علزة القطع يف أكلو ػ ضلو ( :أ ٍ
َّـ) ك ( ىك َّػرىـ) .
ب  -فىػ َّع ىل ػ بتضعيف العُت ػ ضلو ( :قىػد ى
ب)
اع ىل ػ بزيادة األلف بُت الفاء كالعُت ػ ضلو ( :قىاتى ىل) ك ( ى
ج فى -ى
ض ىار ى

األثري)
محمد بن عبدالرحمن ( ترح
أبو الحسن موسى بن ّ
ّ
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ومزيد الثالثي بحرفين لو خمسة أوزان-:
أ -انٍػ ىف ىع ىل  ،ضلو ( :انٍطىلى ىق) ك ( اًنٍػ ىفتى ىح ).
ب  -افٍػتىػ ىع ىل  ،ضلو( :افٍػتىتى ىح ) ك ( اقٍػتى ىد ىر) ك ( ا ٍجتى ىم ىع) .
ض ).
امحىَّر ) ك ( ا ٍس ىوَّد ) ك (ابٍػيى َّ
ج افٍػ -ىع َّل  ،ضلوٍ ( :
اى ىل ) .
د تى-ػ ىف ى
اع ىل ،ضلو ( :تىػ ىعاظى ىم ) ك ( ىذبى ى
َّـ)
ق تىػ-ىفعَّ ٌل  ،ضلو(:تىػ ىعلَّ ىم ) ك ( تى ىكبَّػىر) ك ( تىػ ىقد ى
ومزيد الثالثي بثالثة أحرف لو أربعة أوزان-:
استىػ ٍف ىع ىل ،ضلو ( :ا ٍستىػ ٍغ ىفىر) ك ( ا ٍستى ٍخىر ىج)
ُ ٍ-
ِ -افٍػ ىع ٍو ىع ىل ،ضلوٍ ( :اع ىش ٍو ىشب) ك ( ا ٍحلى ٍوىىل)
ّ -افٍػ ىع َّوىؿ ،ضلو( :ا ٍجلى َّوذ) ك ( ا ٍعلى َّوط)
االجلواذ :ادلضاء ،كالسرعة يف السَت ،كذىاب ادلطر.
قاؿ يف القاموس:
ٌ
اعلوط البعَت :تعلق بعنقو ،كعبله ،أك ركبو ببل خطاـ أك عريا .أىػ ػ
ك ٌ
ْ -افٍػ ىع َّ
ص ىف َّار)
اؿ ،ضلو ( :ا ٍمحى َّار ) ك ( ا ٍ
كعلى ىذا فجموع أكزاف ادلزيد الثبلثي القياسية إٌظلا ىي اثنا عشر كزنان.
تدؿ عليها ىذه األكزاف اليت فيها زيادة األحرؼ على الفعل الثبلثي،
كاعلم أ ٌف ىناؾ معاف خاصة ٌ
بعد.
كسنذكر شيئا منها ي
الرباعي-:
- 5أوزان مزيد
ّ

آّرد إذا زيد فيو حرؼ كاحد لو كزف كاحد كىو ( تىػ ىف ٍعلى ىل) ضلو ( :تى ىد ٍحىر ىج) كإذا زيد
الرباعي ٌ
الفعل ٌ
فيو حرفاف فلو كزناف ،كعلا:
ُ -افٍػ ىعٍنػلى ىل ،ضلو ( :ا ٍحىرٍصلى ىم)
ِ -افٍػ ىعلى َّل ،ضلو ( :اطٍ ىمأ َّ
ىف) ك ( اقٍ ىش ىعَّر)

األثري)
محمد بن عبدالرحمن ( ترح
أبو الحسن موسى بن ّ
ّ
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- 6معاني أوزان الفعل المزيد -:
إ ٌف ألكزاف الفعل ادلزيد معاين ترد ذلا كتفارؽ ّٔا الفعل آّرد من الزيادة .
كسنذكر أىم تلك ادلعاين على سبيل اإلغلاز .
-1معاني (( أفعل )) ،ترد لما يأتي -:

جل.
ُ -للتعدية ،ضلو  -:أكرمت ٌ
الر ى
ِ -للتعريض ،ضلو -:أبعت الثوب ،أم  :عرضتو للبيع.
ّ -للصَتكرة ،ضلو  -:ألبنت الشاة ،أم  :صارت ذات لنب.
ْ -للمصادفة ،ضلو  -:أخبلتو  ،أم  -:كجدتو خبيبل .
ٓ -للسلب ،ضلو  -:أقس ،الرجل ،أم  :صار عدال.
ٔ  -الدخوؿ يف الشئ – زمانا أك مكانا – ضلو  -:أصبح الرجل ،أم  :دخل يف الصباح .
كأهتم ،أم  -:دخل يف هتامة .
ٕ -كقد ترد دبعٌت الثبلثي ،ضلو  -:شكل األمر كأشكل ،كذعن لو كأذعن لو .
فعل )) ،ترد لمعان  ،منها -:
 -2معاني (( ّ

موتت اإلبل،
طوفت ،أم أكثرت الطٌواؼٌ ،
كإما يف الفاعل ،ضلوٌ :
أ -التكثَتٌ ،إما يف الفعل ضلوٌ :
كإما يف ادلفعوؿ ،ضلو :غلٌقت األبواب ،أم أغلقت أبوابا كثَتة.
أم كثر ادليت منهاٌ ،
ب -التعدية ،ضلوٌ :فرحتو.
ج -النسبة إىل أصل الفعل ،ضلو :ك ٌفرتو كب ٌدعتو.
السلب ،ضلو :جلٌدت اجلزكر ،أم أزلت جلده.
دٌ -
توجو ضلوعلا.
كغرب ،أم ٌ
شرؽ ٌ
ىػ -التٌوجو ،ضلوٌ :
كرب .أم قاؿ:ال إلو إال اهلل ،كاحلمد هلل،كاهلل أكرب.
ز -اختصار حكاية ادلركب ،ضلو :ىلٌل ،كمحٌد ،ك ٌ
فعل) دبعٌت ( فعل) ،ضلو :فتش ادلتاع كفتٌشو.
ح -كقد ترد ( ٌ

األثري)
محمد بن عبدالرحمن ( ترح
أبو الحسن موسى بن ّ
ّ
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-3معاني ( فاعل ) ترد لما يأتي-:
 للمشاركة ،ضلو :ضارب علي زيدا.ػ للتكثَت ،ضلو :ضاعفت األجر.
ػ للمواالة ،ضلو :كاليت الوضوء.
ػ كقد غلئ ( فاعل ) دبعٌت ( فعل ) ضلو:ىاجر كجاكز كسافر أك مغنيا عنو لعدـ كركد آّرد ،ضلو-:
بارؾ فيو ك باىل بو.

 -4معاني ( انفعل ) ،تأتي-:

أ -للمطاكعة ،ضلو :كسرتو فانكسر.
كادلطاكعة :حصوؿ فعل قاصر أثر فعل متع ٌد كموافقتو.
- 5معاني ( افتعل ) يرد لما يأتي-:

كقربتو فاقًتب.
أػ للمطاكعة ،ضلو :مجعتو فاجتمع ٌ
ب ػ لبلزباذ ،ضلو :اختتم زيد كاختدـ ،أم ازبذ خاسبا كخادما.
ج ػ للتشارؾ ،ضلو :اختصم زيد كعمرك.
د ػ لئلظهار ،ضلو :اعتذر ،أم أظهر العذر.
ق ػ دبعٌت آّرد ،ضلو :رقي كارتقى ،ككحل كاكتحل.

امحر.
فعل ) ،غلئ لؤلفعاؿ الدالة على األلواف للمبالغة ،ضلو :ا ٌ
ٔ -معاني ( ا ّ
سود ،ك ٌ
تفعل ) ترد لمعان ،منها-:
- 7معاني ( ّ

فتأدب.
أ ػ للمطاكعة ،ضلو :علٌمتو فتعلٌم ،ك ٌأدبتو ٌ
تصرب أم :تكلف بذلك.
تشجعٌ ،
تكرـٌ ،
ب ػ التكلٌف ،ضلوٌ :
كتأمث ،أم اجتنب احلرج كاإلمث.
ربرج ٌ
ج ػ للتجنٌب ،ضلوٌ :
تكرب كتعظٌم الرجل ،أم طلب أف يكوف كبَتا كعظيما.
د ػ للطٌلب ،ضلوٌ :

األثري)
محمد بن عبدالرحمن ( ترح
أبو الحسن موسى بن ّ
ّ
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كتفهم ادلسألة.
ذبرع ادلاء ٌ
ىػ ػ ٌ
للتدرج ،ضلوٌ :
كتوسد يده ،أم :ازبذه ابنا ،كازبذ يده كسادة.
ك ػ لبلزباذ ،ضلو :تبٌت عمرك سعيداٌ ،
- 8معاني ( تفاعل) ترد لمعان ،منها-:

أػ ادلشاركة ،ضلو :تضارب عمرك كعلي.
ب ػ التٌظاىر ،ضلو :ذباىل كتعاظم.
ج ػ للمطاكعة ،ضلو :باعدتو فتباعد.

- 9معاني ( استفعل ) ترد لمعان ،منها-:

أػ للطٌلب ،ضلو :استغفر ،كاستعاف ،كاستغاث.
للصَتكرة كالتحوؿ ،ضلو :استحجر الطٌُت ،أم صار حجرا ،كاستنوؽ اجلمل ،أم زبلٌق
ب ػ ٌ
بأخبلؽ النٌاقة.
ج ػ للمصادفة ،ضلو :استعظمتو ،أم :كجدتو عظيما.
د ػ لبلختصار ،ضلو :اسًتجع ،أم :قاؿ :إنا هلل كإنا إليو راجعوف.
ىػ ػ للمطاكعة ،ضلو :أقمتو فاستقاـ.
ك ػ دبعٌت آّرد ،ضلو استحِت.
وافعال ) ىذه األكزاف الثبلثة دلعٌت كاحد ،كىو قوة ادلعٌت
وافعول
ّ
َُ  -معاني ( افعوعل ّ
اجلوذ.
كزيادتو على أصلو ،ضلو :اعشوشب  ،كامحا َّر ،ك ٌ
فوائد حول ((افتعل)):
نذكر ىنا ثبلثة أمور زبتص ّٔا ((افتعل)) ،كىي -:
ُ -إذا كاف فاء (افتعل) أحد ثبلثة أحرؼ كىي الزام كالداؿ كالذاؿ ،قلبت تاء االفتعاؿ داال ،فتقوؿ
يف ضلو  ( -:ادتاف كادترأ ) ( ادداف كاددرأ ) مث تدغم الداؿ يف الداؿ ،فتقوؿ ٌ -:اداف ك ٌادرأ  .كىذا
اإلدغاـ للوجوب .

األثري)
محمد بن عبدالرحمن ( ترح
أبو الحسن موسى بن ّ
ّ
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كتقوؿ يف ضلو  ( -:اذتكر) ( اذدكر).
كإما أف
فإما أف تقلب الذاؿ داال كتدغم االكىل يف الثانية ،فتصَت (ا ٌدكر) ٌ .
فإف أدغمت ٌ
األكؿ أرجح
تقلب الداؿ الثانية ذاال كتدغم األكىل يف الثانية ،فتصَت (اذٌكر)  .كالوجو ٌ
كأقول .
كاإلدغاـ ىنا للرجحاف ال للوجوب فيجوز تركو ،ضلو( :اذدكر)
كتقوؿ يف ضلو ( :ازذبر) ( ازدجر) ،فإف أردت اإلدغاـ أبدلت الداؿ زايا مث أدغمت الزام
يف الزام ،فتقوؿ ٌ ( -:ازجر)
ِ -إذا كاف فاء االفتعاؿ أحد حركؼ اإلطباؽ األربعة كىي الصاد كالضاد كالطاء كالظاء  ،كجب قلب
التاء من (افتعل) طاء ،فتقوؿ يف ضلو  ( -:اصتلح) اصطلح ،كىذا يف مجيع تصرفات الفعل
ادلتنوعة.
اصلح)
فإف أردت أف تدغم قلبت الطاء صادا مث أدغمت الصاد االكىل يف الثانية فتصَت ( ٌ
كتقوؿ يف (اطًتد ) اططرد مث تدغم الطاء يف الطاء للوجوب ،فتقوؿ  -:اطٌرد .
كتقوؿ يف (اظتلم) اظطلم ،فاف أردت االدغاـ قلبت الطاء ظاء فتصَت (اظٌلم) كإف شئت
قلبت األكىل من جنس الثانية ،فتقوؿ  ( :اطٌلم).
كإف شئت تركت اإلدغاـ .
كتقوؿ يف (اضتلع) اضطلع ،فإف أردت اإلدغاـ قلبت الطاء ضادا مث أدغمت فقلت :
اضلع)
( ٌ
كقس على ىذا الذم ذكرت ما أشبهو.
ّ -إذا كاف فاء الفعل الذم بٍت منو (افتعل) كاكا أك ياء أبدؿ تاء ،مث أدغم يف تاء افتعل فتقوؿ يف ضلو
 ( :اكتصل) اتٌصل كيف ضلو( :ايتسر) اتٌسر  .كذلك للسماع كللتخفيف .

األثري)
محمد بن عبدالرحمن ( ترح
أبو الحسن موسى بن ّ
ّ
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تنبيهات ومالحظات-:
ُ

ِ
ّ
ْ
ٓ

مجيع أكزاف ادلزيد اليت ذكرناىا إظلا ىي أكزاف ادلزيد القياسية ،كأما األكزاف الشاذة فلم نتعرضذلا ،للتيسَت على الطالب ادلبتدئ ،كقد سردىا اإلماـ ابن مالك يف " المية األفعاؿ" بدكف
سبييز بينها.
أكثر ادلزيدات مساعية كليست قياسية يف مجيع األحواؿ ،كادلرجع كادلدار يف ىذا الباب علىالسماع من أفواه العرب كالرجوع إىل كتب اللغة ادلوثوؽ ّٔا.
اليلزـ أف يوجد لكل فعل مزيد فعل رلرد ،بل قد يوجد ادلزيد بدكف آّرد ،ضلو :أقسم كألفىكأرسل.
أكثر معاين أكزاف ادلزيد تفهم من السياؽ كالقرائن.الفن يف كتبهم تركناىا للتيسَت
ىناؾ طرؽ دلعرفة أف احلرؼ زائد يف الكلمة ،ذكرىا أرباب ىذا ٌكالتسهيل .

الفـعـل المـضـارع

كفيو مباحث-:

المبحث األول :وفيو مسائل-:
األولى :يف الذم يفتتح بو ادلضارع ،إذا أردت بناء ادلضارع كجب عليك أف تزيد على بناء ادلاضي
الذم تريد جعلو مضارعا حرفا من احرؼ أربعة غلمعها قولك (:أنيت) أك (نأيت) أك (نأيت)
كتسمى ىذه األحرؼ " :أحرؼ ادلضارعة" .

الثانية :في حركة الحرف المفتتح بو-:

إذا أردت بناء ادلضارع من ماض رباعي زدت حرؼ ادلضارعة مضمومان ضلو :دحرج ييدحرج كأكرـ
ييكرـ ،كىذا ببل خبلؼ بُت العرب.

األثري)
محمد بن عبدالرحمن ( ترح
أبو الحسن موسى بن ّ
ّ
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كإذا أردت بناء ادلضارع من ثبلثي أكمخاسي أك سداسي ،زدت حرؼ ادلضارعة مفتوحا ،ضلو :نصر
يىنصر،كضرب يىضرب ،كتعلٌم يىتعلم،كتقاتل يىتقاتل ،كاجتمع ىغلتمع  ،كانطلق يىنطلق كتدحرج
يىتدحرج ......كىذا ادلذىب ىو أفصح اللغات ،كإالٌ ففي ذلك مذاىب قد نقلت عن العرب ،
كقد ذكرىا اإلماـ عمر بن ثابت الثمانيٍت (ت ِْْ ىػ) يف كتابو (شرح التصريف ) (ص ِٓٗ-
ُٕٗ)  .كخبلصة كبلمو رمحو اهلل ما يايت -:
ُ -إ ٌف حرؼ ادلضارعة مفتوح من " فىػعيل" بغَت خبلؼ عن العرب .
ِ -إذا كاف ادلاضي على "فىعًل" أك يف أكلو ألف كصل فالعرب زبتلف يف حرؼ ادلضارعة
منو  ،فأفصح اللغات فيو الفتح ،ضلو  " :ىعلًمٍ ،يعلىم" ك"استخرج ،يىستخرج" فهؤالء
يفتحوف أحرؼ ادلضارعة كلها .

والمذىب الثاني -:نقيض ىذا ادلذىب كىو أف يكسركا مجيع
ً
ً
أنت تًعلم كىو يًعلم ،كأنا اًستخرج كضلن نًستخرج كىو
ادلضارعة ،فيقولوف  " -:ا ٍعلىم كضلن نعلم ك ى
يًستخرج " كقد قرئ بذلك كلو .

أحرؼ

والمذىب الثالث  -:قوـ من العرب يكسركف اذلمزة كالنوف كالتاء كيفتحوف الياء  ،فيقولوف " -:
أنا اًعلم كضلن نًعلم كأنت تًعلم كىو يىعلم " بفتح الياء ،ألهنم يستثقلوف الكسرة يف الياء .
كأضاؼ غَته كابن مالك اىل ما تق ٌدـ يف جواز كسر أحرؼ ادلضارعة -:
ُ -ما كاف ذا تاء مزيدة يف أكلو ،ضلو  ":تًتىعلم" .
كحب"
ِ -ككسرت أحرؼ ادلضارعة من "فىػ ىعل" فعبلف فق ،،كعلا" :أىب ٌ

الثالثة :في حركة الحرف الذي قبل اآلخر-:

اعلم أف الفعل ادلاضي إذا كاف غَت ثبلثي كمل يكن مبدكء بالتاء الزائدة كجب كسرما قبل آخره،
كإذا كاف مبدكءا بالتاء الزائدة كجب فتح ما قبل آخره ،ضلو  :ييدحرًج ،كيك ًرـ ،كيقدّْـ ،ك يقاتًل،
يتدحرج،ك يتقدَّـ،ك يتقاتىل...........
كيستخرًج .كمثاؿ ما فيو التاء الزائدة:
ى

األثري)
محمد بن عبدالرحمن ( ترح
أبو الحسن موسى بن ّ
ّ
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15

الرابعة -:فيما يحذف من بناء الماضي بسبب حرف المضاعة-:

ُ -ػلذؼ اذلمزة من بناء ( أفعل) عند اشتقاؽ ادلضارع منو ،فتقوؿ( :أي ٍكرـ ،كأيحسن) كىذا احلذؼ
الستثقاؿ اجتماع علزتُت مزيدتُت يف أكؿ الكلمة ،مث محل أحرؼ ادلضارعة الباقية على اذلمزة .ضلو (:نكرـ
كيكرـ كضلسن كػلسن).

ً
يل ،يىلً ٍي،
ِ -ػلذؼ كاك ادلثاؿ إذا كاف ادلضارع مكسور العُت ،سواء أكاف ادلاضي مكسورىا ،ضلو (:ىك ى
ث) أـ كاف مفتوحها ،ضلو ( :كعد ،يعًد ،كقى ،يقي)
ث ،يىًر ي
ىكىكًر ى
كىذا احلذؼ الستثقاؿ الواك الساكنة بُت الياء ادلفتوحة كالكسرة ،مث محلوا غَت الياء من أحرؼ ادلضارعة
عليها.
ّ -ادلضارع كاألمر من ( رأل) ربذؼ علزهتما ،كىي عُت الفعل ،تقوؿ( :يرل الشاىد مااليرل الغائب
ىكرٍه).
ْ -ماضي ادلضعف الثبلثي كمضارعو غَت آّزكـ بالسكوف غلب فيها اإلدغاـ إالٌ أف يتصل ّٔما ضمَت
رفع متحرؾ ،تقوؿ ( :ش ٌد ،يش ٌد،مػ ٌد ،ؽل ٌد) فإف اتصل ّٔما ضمَت رفع متحرؾ ،كنوف النسوة ،كجب
الفك ضلو ( :شددف ،كيشددف ،كمددف ،كؽلددف) كأما األمر كادلضارع آّزكـ بالسكوف فيجوز فيها
كالتش َّد).
ٌ
الفك كاإلدغاـ ،ضلو( :ا ٍش يد ٍد ،كالتى ٍش يد ٍد) أك تقوؿ (:يش َّد ،ي
ٓ  -إذا كاف الفعل ثبلثيا مكسور العُت ككاف مضعفا( كىو ما كاف عينو كالمو من جنس كاحد) ،فإنو
يستعمل يف حالة إسناده اىل الضمَت ادلتحرؾ على ثبلثة أكجو -:كىي-:
ً
ت ،كىذه لغة أكثر العرب.
أ  -أف يكوف تاما ،ضلو -:ظىل ٍل ي
ً
ت ،كىذه لغة بعض
ب -أف يكوف زلذكؼ العُت بعد نقل حركتها اىل الفاء ،ضلو -:ظ ٍل ي
أىل احلجاز.
ت ،كىذه لغة بٍت عامر.
ج  -أف يكوف زلذكؼ العُت مع ترؾ النقل ،ضلو -:ظىٍل ي
قاؿ ابن مالك يف (ألفيتو)-:

األثري)
محمد بن عبدالرحمن ( ترح
أبو الحسن موسى بن ّ
ّ
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ْت استُ ِ
عمال
ْت في ظَلِل ُ
ْت وظَل ُ
ِظل ُ

ٔ -ربذؼ عُت األجوؼ من مضارعو آّزكـ بالسكوف ،كمن أمره ادلبٍت على السكوف ،تقوؿ يف[:
ف ،كبً ٍع) ككذلك ربذؼ عُت األجوؼ
كخ ى
كخ ٍ
اؼ] ( مل ؼلى ٍ
ف ،كمل يىػ يق ٍل ،كمل يىبً ٍع ،كقي ٍل ،ى
قى ىاؿ ،كبى ًاع ،ى
من ادلاضي كادلضارع كاألمر إذا اتصل بأحدعلا الضمَت ادلتحرؾ ضلو ( :قيػ ٍل ىن ،كي يق ٍلن ،كقلن
يافاطمات باخلَت).
ي
كتفاعل كت ىف ٍعلل)
تفعل ى
ٕ  -كاعلم أنو إذا اجتمع تاءاف يف أكؿ مضارع ( ٌ
فيجوز إثباهتما  ،ضلو  -:تتجنب كتتقاتل كتتدحرح  ،كغلوز حذؼ إحداعلا  .كيف التنزيل
 ( --:فأنت لو تصدل  ،كنارا تلظٌى ).
قاؿ ابن مالك يف ألفيتو --:

قتصر
َوَما بتاءَين
ْ
ابتدي ق ْد يُ ْ

ِِ
العبر
ف ْيو على تَا كتبيّ ُن ْ

َّنزؿ ،أك آخره
كغلوز االدغاـ فيهما أيضا إذا كاف قبل التاء ما آخره متحرؾ،ضلو -:قى ىاؿ ت ٌ
مدّّ ،ضلو ( :كال تَّيمموا ).
كذىب ابن مالك -يف بعض كتبو -اىل اجتبلب علزة الوصل يف االبتداء،
فتقوؿ يف (:تتجلى) َّاذبلى .كمل يوافق عليو اآلخركف ،بل قاؿ ابن ىشاـ يف أكضح
ادلسالك(ْ-:)ّْٔ-
"كمل ؼللق اهلل علزة الوصل يف أكؿ ادلضارع ،كإظلا إدغاـ ىذا النوع يف الوصل دكف
االبتداء"....
كإذا كاف الفعل ادلضارع مبنيا للمجهوؿ ضلو(تيتدارؾ) مل غلز احلذؼ كال اإلدغاـ ،كما ذكر
ذلك رضى الدين يف شرح شافية ابن احلاجب ) ّ( ُِٗ-

األثري)
محمد بن عبدالرحمن ( ترح
أبو الحسن موسى بن ّ
ّ

17



18

تيسير السبيل إلى تصريف األفعال
المبحث الثاني :في وجوه مضارع الفعل الثالثي:

قد عرفت أ ٌف ادلاضي الثبلثي غلئ على ثبلثة أكجو ،ألف عينو ٌإما مفتوحة كإما مكسورة،
كإما مضومة ،كاعلم أ ٌف ادلاضي ادلفتوح العُت يأيت مضارعو مكسور العُت أك مضمومها ،أك
مفتوحها ،كأف ادلاضي ادلكسور العُت يأيت مضارعو مفتوح العُت أك مكسورىا ،كال يأيت
مضمومها ،كأف ادلاضي ادلضموـ العُت ال يأيت مضارعو إالٌ مضموـ العُت أيضا.
فهذه ستة أكجو كردت مستعملة بكثرة يف مضارع الفعل الثبلثي ،كبعضها أكثر استعماالن من
بعض.
ُ -كيتلخص شلا تقدـ أف أبواب مضارع الفعل الثبلثي ستة ،كىي:
ضلو

كرـ
ي
فىرًح
ث
كًر ى

يكرـ
ي
يىػ ٍفىرح
ث
يىًر ي
ب
يى ٍ
ض ًر ي

يىػ ٍفعيل
ُ -فىػعيل
ضلو
يىػ ٍف ىعل
ِ -فىعًل
ضلو
يىػ ٍفعًل
ّ -فىعًل
ب
ضلو
يفعً يل
ْ -فىػ ىع ىل
ضر ى
ى
ص ير
نصىر
ضلو
يىػ ٍفعي يل
فع ىل
يٍن ي
ى
ٓ -ى
ي ٍفتى يح
فتى ىح
ضلو
يىػ ٍف ىع يل
ٔ -فىػ ىع ىل
ِ-كليس ذلذه األحواؿ قياس مطَّرد ،اليش ٌذ عنو فعل ،بل إف مدار الضب ،فيها على السماع من محلة
اللغة كح ٌفاظها أك النقل من معاجم اللغة ادلوثوؽ ّٔا ،كالصحاح للجوىرم كالقاموس احملي ،للفَتكزآبادم
كلساف العرب البن منظور.
ّ-كضع العلماء قواعد لضب ،مضارع األفعاؿ الثبلثية ،كلكن ىي قواعد غالبية تكفي أل ٌف تقرف ما
تسمعو إليها شلا يدخل فيها كؽلاثلها .كىي كما يلي -:
أ -مايغلب يف باب (فىػعيل يىػ ٍف يعل) :ماجاء من األفعاؿ على كزف (فعيل) ،فإف مضارعو على (يفعيل)
قياسان ُّ
شئ .مثاؿ ذلك:
اليشذ منو ه

األثري)
محمد بن عبدالرحمن ( ترح
أبو الحسن موسى بن ّ
ّ
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تيسير السبيل إلى تصريف األفعال
ىش يرؼ

كرـ
يى ي

يى ٍش يرؼ

يىظٍيرؼ

ظىيرؼ

كل فعل ثبلثي إىل ىذا الباب للداللة على أف معناه صار كالغريزة .كمثاؿ
 كغلوز أف ػلوؿ ٌ
ذلك:
عليم

ىعلً ىم
فى ًه ىم

ضرب
ي

فهم
ي

يقرؤ

تدؿ على أف العلم كالفهم كالضرب كالقراءة ،قد صارت للمنسوب إليو
كذلك إذا شئت أف ٌ
كالسجايا الطبيعية كالغرائز اخللقية.
كل فعل ثبلثي صاحل للتعجب منو؛ فإنو غلوز استعمالو على(فىػعي ىل) -بضم العُت -إما باألصالة ىكػ
ك ٌ
ض يرب كفىػ يهم).
كش ير ى
(ظىير ى
ؼ ى
ؼ) أك بالتحويل ىكػ( ى
كغلوز فيو:
الر يج يل
ب ُّ
ُ -إما إسكاف العُت .ضلو -:ى
ض ٍر ى
الر يج يل
ض ٍرب ُّ
ِ -أك نقل حركة العُت إىل الفاء .ضلو -:ي
ً
يفعل)
ب  -ما يغلب يف باب (فىع ىل ى
ً
يفعل) بفتح العُت ،ربقيقا للتخالف بُت عيٍت
قياس مضارع ( فع ىل) بكسر العُت أف يأيت على ( ى
ادلضارع كادلاضي ،مثاؿ ذلك:
ٍيعلى يم
يىػ ٍف ىه يم

ًح
فىر ى
ب
ش ًر ى

ي ٍفىر يح
ب
ي ٍشىر ي

ىكَّد
سلً ىم

يىػ ىوٌد
يسلى يم
ٍ

مادؿ على الفرح كتوابعو ،كاالمتبلء كاخللو كاأللواف كالعيوب كاحللى
 كالغالب على ىذا الباب ٌ
كاخللق الظاىرة .ضلو:

األثري)
محمد بن عبدالرحمن ( ترح
أبو الحسن موسى بن ّ
ّ
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ًح
فر ى
ىغ ً
ضب
ىس ًكر
كىك ًحل

ىج ًهر

21

طى ًرب
ىح ًزف
ك ىع ًطش
ىس ًود
ىغيًد

بى ًطىر
شبع
ظى ًمئ

ىع ًور
ىىيًف

أى ًشىر
ىرًكم
ص ًدم
ى
ىع ًمش
لى ًػمي

ج – ما يغلب يف باب (فىعً ىل يىػ ٍفعًل) قد تقدـ لك أف قياس مضارع (فىعً ىل) يأيت على (يىػ ٍف ىعل)
كلكن ينبغي أف تعلم أف ىناؾ أفعاالن ش ٌذت من ىذا ،كىي على قسمُت:
ُ -قسم جاء على كجهُت كعلا :الفتح على القياس كالكسر على الشذكذ.
كمن تلك األفعاؿ:
ً
ً
ب
ب
ب
ػلس ي
ػلس ي
ىحس ى
ى
ً
يغًير
يو ىغ ير
كغىر
ً
ًػلر
يوحر
كحىر
ى

ث
ىكًر ى

ِ-قسم جاء على كجو كاحد كىو الكسر على الشذكذ فق ،كمن تلك األفعاؿ:
ً
يىًف يق
ىكفً ىق
ىؽلً يق
ىكًم ىق
يىلً ٍي
يل
ث
يىًر ي
ىك ى
ص ير).
كنصر يٍن ي
د -ما يغلب يف باب (فىػ ىعل ي ٍفعيل) ( ى
فعل كترجع إىل أربعة أنواع:
ىذا الباب مقيس يف أنواع متعددة من األفعاؿ اليت ىي على كزف ى
ُ -األجوؼ الواكم ضلو:

قى ىاؿ

ي يق ٍو يؿ

قىاـى

األثري)
محمد بن عبدالرحمن ( ترح
أبو الحسن موسى بن ّ
ّ

ي يق ٍويـ
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تيسير السبيل إلى تصريف األفعال
ِ -الناقص الواكم ضلو:
ي ٍدعيو

ىد ىعا

ىغىزل

ي ٍغ يزك

يسمو
ي

ىمسىا

ّ -ادلضاعف ادلتعدم ضلو:
ىم َّده

ؽليٌده

قى َّده

ي يق ٌده

غلزه
ُّ

ىجَّزه

كش ٌذت من ىذ النوع أفعاؿ:
كىي على قسمُت:
ُ-قسم جاء على الشذكذ فق .،كىو الكسر.
ِ-قسم جاء على كجهُت ،أحدعلا :الضم على القياس ،كثانيهما :الكسر على الشذكذ.
ب)
بً ،ػل ُّ
فالقسم األول :كىو الذم جاء على الشذكذ فق ،فعل كاحد كىو ( ىح ٌ
وأما القسم الثاني :كىو الذم جاء على الوجهُت :الضم ،كىو القياس كالكسر كىو شاذٌ ،فهي أفعاؿ

كثَتة ،كمنها:
ىىَّر
ىش َّد
ىًلَّ

يىػ يهُّر
يى يش ُّد
يىػني ُّم

يى ًهُّر
يى ًش ُّد
يىػنً ُّم

ىع َّل
ت
بى َّ

شج
َّ

يىػعي ُّل
ت
يىػبي ُّ

يى يش ُّج

يىعً ُّل
ت
يىبً ُّ
يىػ ًش ُّج

دؿ من األفعاؿ على ادلغالبة كادلفاخرة ،بشرط أف ال يكوف كاكم الفاء ،أك يائ ٌي العُت أك
ْ -ما ٌ

البلـ .مثاؿ ذلك:
أفخره) ،ك(صارعٍت
أكرمو) ،ك(فاخرين ففخرتو فأنا ي
أضربو) ،ك(كارمٍت فكرمتو فأنا ي
(ضاربٍت فضربتو فأنا ي
أصرعو).
فصرعتو فأنا ي
فعل ي ٍفعًل) ( كضرب يضرب).
ٓ -ما يغلب يف باب ( ى

األثري)
محمد بن عبدالرحمن ( ترح
أبو الحسن موسى بن ّ
ّ
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يغلب يف ىذا الباب أربعة أنواع:
- 1المثال الواوي نحو:
يىعً يد
ىك ىع ىد

ىكىز ىف

- 2األجوف اليائي نحو:
يىبًٍي يع
اع
بى ى

ىم ىاؿ

- 3الناقص اليائي نحو:
يىػ ٍرًم ٍي
ىرىمى

ىجىرل

يىًز يف

ب
ىكثى ى

ىؽلًٍي يل

ص ىار
ى

ىٍغل ًر ٍم

ضى
قى ى

ً
ب
يىث ي
يً
صٍيػ ير
ى

يػ ٍق ً
ض ٍي
ى

- 4المضاعف الالزم نحو:
يىًق ُّل
قى َّل
ف
ف
ىًؼل ُّ
ىخ َّ
كما شذ منو نوعاف-:
ُ  -ما جاء على الشذكذ فق ،كىو الضم .كىي أفعاؿ كثَتة  ،منها-:
ىمَّر
كى َّم
ى

ؽليٌر
يىػ يه ُّم

كج َّل
ى
كىكَّر

غلي ُّل
ي يكُّر

ب
كى َّ
ى
أب
ك َّ

ب
يىػ يه ُّ
ب
يىأي ُّ

ِ  -ما جاء على الوجهُت  -:الكسر كىو القياس كالضم على الشذكذ،
كمن تلك األفعاؿ-:
يً
كتىػٌر
يث
كيأ ُّ
ث
ًيأ ّّ
أث
ك َّ
كيص ُّد
ص ُّدى
ص َّد
ي
ى
ى

األثري)
محمد بن عبدالرحمن ( ترح
أبو الحسن موسى بن ّ
ّ

كذى َّر
ىكأى َّح

يىًًتُّ

يٌ يذ ُّر
يح
يىأ ُّ

كيىػتيػُّر
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ىًغل ُّد

كغلي ُّد
ى

كش َّذ
ى

ً
يش ٌذ

كيش ٌذ
ي

كخَّر
ى

ًؼلُّر

كؼليُّر

كالشاذٌ ػلفظ كال يقاس عليو.

فعل) حيث تكوف عُت الفعل أك المو
يفعل) كىذا الوجو قياس يف ( ى
فعل ى
ه  -الوجو السادس ( :ى
حرفا من حركؼ احللق الستة ،كىي:
اذلمزة كاذلاء ،كالعُت كاحلاء ،كالغُت كاخلاء ،مثاؿ ذلك:

فتح
ب
ذى ىى ى
بدأ
ت
نػى ىع ى
ص ىف ىح
ى
ع
صىر ى
ى

يىفتىح
يى ٍذ ىىب

ب
ىد ىع ى
ب
ىس ىح ى
قرأ

يى ٍس ىحب
يقرأ

يىػٍنػ ىعت

ث
ىذلى ى
ىم ىد ىح
ىمنى ىع

ث
يىػ ٍل ىه ي
ؽلىٍ ىد يح
ؽلىٍنى يع

يبدأ

يى ٍد ىعب

ص ىف يح
يى ٍ
صىرعي
يى ٍ
كىناؾ أفعاؿ عينها أك المها من أحرؼ احللق جاءت على غَت ىذا الوجو كمنها:
يىػ ٍقعيد
قىػ ىع ىد
يى ٍد يخ يل
ىد ىخ ىل
يىػ ٍرًج يع
ىر ىج ىع
فيحفظ على ضلو ما مسع.

شروط ىذا الباب :يشًتط ذلذا الباب شركط:

ُ-أف اليكوف مضاعفا ،فإف كاف مضاعفا فهو على قياسو من كسر الزمو كضم معداه ضلو:
ً
يً
ص ُّح
يى يدعُّوي
ىكىدعَّوي
ص َّح ج ٍس يموي
ى
ى
ِ-أف ال يشتهر بكسرة عن العرب ،فإف اشتهر كسره عنهم اتبع ضلو:

األثري)
محمد بن عبدالرحمن ( ترح
أبو الحسن موسى بن ّ
ّ
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يىػ ٍرًج يع

ض ىع
ىر ى

يىػ ٍر ًض يع

ّ  -أف ال يشتهر عن العرب بالضمة ،فإف اشتهر عنهم بضمة اتبع ضلو:
يىطٍلي يع
طىلى ىع
يىػٍنػ يف يخ
نػى ىف ىخ
يى ٍد يخ يل
ىد ىخ ىل
 فائدة :إذا مل يوجد يف"فىػ ىعل" دكاعي الضم كال دكاعي الكسر كال دكاعي الفتح كمل يشتهر بكسر أك

ضم ،جاز فيو كجهاف  -:كعلا -:الضم أك الكسر ،كذلك ضلو-:
ش
ش
ش
يىػ ٍعتي يل
يٍعتً يل
ىعتى ىل
يىػ ٍع ير ي
يىػ ٍع ًر ي
ىعىر ى
ً
ؼ
ؼ
ؼ
ب
ب
ب
يىػ ٍغ ير ي
يىػ ٍغ ًر ي
ىغىر ى
ىٍغللي ي
ىٍغلل ي
ىجلى ى
كحل اإلشكاؿ" (صُِّ )ُِٔ-ضلو مائة كأربعُت من األفعاؿ شلا مسع
كقد ذكر صاحب "فتح األقفاؿ ٌ
عن العرب بالوجهُت  .كاهلل أعلم.

***
األم ـر
فعل األمر يؤخذ من من ادلضارع آّزكـ بعد حذؼ حرؼ ادلضارعة من أكلو بطرؽ سنعرضها يف األمور
اآلتية:
اعلم أف الفعل الذم يصاغ منو األمر الؼللو من األحواؿ الثبلثة اآلتية:
ُ ٌ-إما أف يكوف فعبلن رباعيا مزيدا ّٔمزة القطع على كزف( أىفٍػ ىع ىل) ضلو( :أى ٍكىرىـ).
فهذا النوع من األفعاؿ يأيت األمر منو ،على كزف ( أفٍعًل) ضلو :

األثري)
محمد بن عبدالرحمن ( ترح
أبو الحسن موسى بن ّ
ّ
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أكرـ

أ ٍك ًرٍـ
لم
ٍ
أع ٍ

أح ىس ىن
ٍ
ٍأد ىخ ىل

لم
ٍ
أع ى
كعلى ىذا فقس.
متحركان ضلو:
ِ ٌ-
كإما أف يكوف احلرؼ الثاين الذم يلي حرؼ ادلضارعة ٌ
ج
يػي ىقاتً يل
يىػ يق ٍويـ
يىػتى ىد ٍح ًر ي

أح ًس ٍن
ٍ
ً
أدخ ٍل

كىذا النوع تدخل عليو أدكات اجلزـ مث ربذؼ منو حرؼ ادلضارعة ضلو:

ىملٍ يىػ يق ٍم
ىملٍ يىػتى ىد ٍحىر ٍج
كعلى ىذا فقس .

قي ٍم
تى ىد ٍحىر ٍج

ىملٍ يػي ىقاتً ٍل
ىملٍ يىػتىػ ىعلَّ ٍم

قىاتً ٍل
تىػ ىعلَّ ٍم

ّ -كإ ٌما أف يكوف احلرؼ الذم يلي حرؼ ادلضارعة ساكنا ضلو ( :يضرب) كىذا النوع بعد أف ربذؼ
منو حرؼ ادلضارعة ذبتلب علزة كصل ،للتوصل ّٔا النطق بالساكن ضلو:
ب
يى ٍ
ض ًر ي
يى ٍد يخ يل
يىػ ٍفىر ٍح

ب
ىملٍ يى ٍ
ض ًر ٍ
ىملٍ يى ٍد يخ ٍل
ىملٍ يىػ ٍفىر ٍح

كربرؾ علزة الوصل على النحو اآليت:

ب
ٍ
اض ًر ٍ
ٍاد يخ ٍل
افر ٍح
ى

ب
ٍ
ض ًر ٍ
ٍد يخ ٍل
فٍػىر ٍح

ُ -تضم علزة الوصل إف كاف ثالث الفعل مضموما بضمة أصلية الزمة ضلو:
ؼ
ا ٍك يرٍـ
يى ٍك يريـ
ا ٍد يخ ٍل
يى ٍد يخ ٍل
يى ٍش ير ٍ
ِ -كتكسر إف كاف ثالث الفعل مفتوحا أك مكسوران بكسرة بأصلية ،ضلو:

يىػ ٍفتى يح

فتح
ا ٍ

يىػ ٍفىرح

األثري)
محمد بن عبدالرحمن ( ترح
أبو الحسن موسى بن ّ
ّ

افٍػىر ٍح

ؼ
ا ٍش ير ٍ
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ب
اٍ
ض ًر ٍ

ب
ا ٍذ ىى ٍ

ب
يى ٍذ ىى ي

كعلزة الوصل اجتلبت ليتوصل ّٔا النطق بالساكن كىي تثبت يف ابتداء الكبلـ كتسق ،يف درجو ،قاؿ
أمحد بن عبد الرحيم الطهطاكم الشافعي يف كتابو ( نظم ادلقصود يف الصرؼ ):

ثبوتها في االبتداء قد التزم

كحذفها في درجها مع الكلم

ّ -إذا كاف ثالث الفعل مضموما من حيث األصل ،ضلو":غزا يغزك " مث طرأ عليو الكسر كصار
مكسورا لعلة اتصالو بياء ادلخاطبة ،ضلو":اغ ًزم" جاز يف علزة الوصل ثبلثة أكجو-:
أ -الكسر باعتبار احلاؿ ،ضلو" -:اغ ًزم" كىو األفصح من االَشاـ
ب -إَشاـ الكسر بالضم اعتبارا باألصل كاحلاؿ.
ج -الضم اخلالص اعتبارا باألصل ،ضلو "-:اغ ًزم" .كىو األفصح من الكسر.
ْ -إذا كاف ثالث الفعل مكسورا من حيث االصل ،مث طرأ عليو الضم التصالو بواك اجلماعة،
كانت اذلمزة مكسورة اعتدادا باألصل كمل يعترب بالضمة العارضة ،ضلو ":امشوا ،ارموا"
ادلبٍت على السكوف غلوز فيو الفك كاإلدغاـ ،ضلو -:يم َّد ك ٍام يد ٍد.
ٓ -أمر ادلضاعف
الثبلثي ٌ
ٌ
فإف كاف مضارعو مضموـ العُت جاز يف المو – عند اإلدغاـ -ثبلثة أكجو-:
ُ  -الضم ،إتباعا حلركة العُت ،ضلو -:يم ُّد.
ِ  -الفتح ،ضلو -:يم َّد ،كذلك خلفة الفتحة.
ّ  -الكسر ،ضلو -:يم ّْد
كإف كاف مضارعو مفتوح العُت أك مكسوه جاز فيو كجهاف فق-:،
ً
ض
كع َّ
ُ  -الفتح ،ضلو -:فَّر ى
ً
ض
كع ّْ
ِ -الكسر ،ضلو-:فّْر ى

األثري)
محمد بن عبدالرحمن ( ترح
أبو الحسن موسى بن ّ
ّ
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أمر ،كأخ ىذ ،كأكل) فهذه األفعاؿ الثبلثة
تنبيو :ىناؾ أفعاؿ شذت عن القياس يف ىذا الباب كىي ( :ى

التنطبق عليها القاعدة السابقة ،ألف ثاين مضارعها ساكن فكاف القياس أف يقاؿ يف أكامرىا ( :اكمر ،
اكخذ  ،اككل) كلكنها شذت كخالفت القياس فصارت أكامرىا (:مر  ،خذ ،كل) .كقد يقاؿ يف "أمر"
كأٍ يمر ،كما قاؿ تعاىل( -:كأٍ يم ٍر أىلك بالصبلة كاصطرب عليها).

التقسيم السادس لألفعال

يقسم الفعل باعتبار أف الذم صدر منو الفعل  -كىو الفاعل -مذكور أك غَت مذكور إىل قسمُت:
ُ -فعل مبٍت للمعلوـ ،كىو الذم ذكر فاعلو ،كىو األصل.
ِ -فعل مبٍت للمجهوؿ ،كىو الذم يحذؼ فاعلو.
كىذا األخَت ىو الذم سنتكلم عنو ،إذ أف الفعل إذا بٍت للمجهوؿ ربدث تغَتات يف صيغتو األصلية،
كىي زلل دراستنا.
كأما القسم األكؿ فهو باؽ على أصلو األكؿ.

الفعل المبني للمجهول:
نائب
يػلذؼ الفاعل كيقاـ ادلفعوؿ بو مقامو إذا كجد ،أك ادلصدر ،أك الظرؼ ،أك اجلار كآّركر .كيعطى ي
الفاعل أحكاـ الفاعل من لزكـ الرفع ككجوب التأخرعن عاملو كعدـ جواز حذفو.
كاألغراض اليت ػلذؼ الفاعل من أجلها كثَتة ،كىي تدرس يف كتب النحو ،كإظلا نذكر ىنا األحكاـ اليت
تتعلق بالفعل الذم يبٌت للمجهوؿ من الناحية الصرفية كمايطرأ عليو من تغَتات يف صيغتو ادلبنية للمعلوـ.

األثري)
محمد بن عبدالرحمن ( ترح
أبو الحسن موسى بن ّ
ّ
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المبني للمجهول-:
صيغة الفعل
ّ

اعلم اف الفعل الذم يبٌت للمجهوؿ ،إظلا ىو الفعل ادلاضي كالفعل ادلضارع ،أما فعل األمر فبليبٌت
للمجهوؿ ،ألف األمر اليكوف إالٌ دلخاطب ،كادلبٍت للمجهوؿ يكوف غائبا .إذف فاألحكاـ يف ىذا الباب
خاصة بالفعل ادلاضي كالفعل ادلضارع.
كإليك اآلف األحكاـ الصرفية اليت ذبب مراعاهتا يف األفعاؿ اليت تبٌت للمجهوؿ-:
ب)
ُ ُّ -
ب  ،يي ٍ
يضم أكؿ الفعل الذم مل ييسم فاعلو سواء كاف ماضيا أك مضارعا ،ضلو (:ي
ضىر ي
ض ًر ى
ب)،
ِ -إذا كاف الفعل ماضيا يكسر ماقبل آخره ،ضلو ( :ي
ض ًر ى
ب).
ّ -إذا كاف الفعل مضارعا يفتح ماقبل آخره ،ضلو ( :يي ٍ
ضىر ي
ْ -إذا كاف الفعل مفتتحان بتاء ادلطاكعة( التاء ادلزيدة) يضم أكلو كثانيو ،ضلو ( :تيػعيلّْم ،تي يد ٍح ًر ىج ،
تي يك ّْسىر  ،تيػغي ٍوفً ىل)
استيػ ٍغ ًفىر ،انٍطيلً ىق
ٓ -إذا كاف الفعل مفتتحان ّٔمزة كصل ،ي
ًجٍ ،
ض ىم أكلو كثالثو ،ضلوٍ ( :
استي ٍخر ى
،اجتي ًمع،افتيتًح)
ٔ -إذا كاف الفعل ادلبٍت للمجهوؿ أجوؼ ( معتل العُت) جاز يف فائو ثبلثة أكجو-:
ُ -إخبلص الكسر ،ضلو ( :قيل ،كبيع) كىو أفصح األكجو الثبلثة.
ِ -إخبلص الضم ،ضلو ( :قيػ ٍوؿ ،كبػي ٍوع)
كمنو قوؿ الشاعر:
ع فاشػًتيت
ػت
ػت شػبابا بي ٍػو ى
لي ى
ػت كىػل ينػفع شػيئا لي ي
لي ى
ّ -اإلَشاـ :كىو اإلتياف حبركة بُت الضم كالكسر ،كىذا اليكوف إالٌ يف النطق.
ٕ -ذبوز ىذه الثبلثة األكجو يف احلرؼ الثالث من ادلاضي ادلعل العُت ،إذا كاف على كزف( ،انفعل)
أك ( افتعل) ضلو (:انقاد ،كاختار ) كاذلمزة تتبع حركة احلرؼ الثالث ،فتقوؿ فيها (:انقود ،كاختور،
كانقيد  ،كاختَت)

األثري)
محمد بن عبدالرحمن ( ترح
أبو الحسن موسى بن ّ
ّ
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أجوؼ
ٖ -إذا كاف الفعل الثبلثي أجوؼ كىو معتل العُت ،مث أسند إىل الضمَت ادلتحرؾ إف كاف
ى
ككايان ،ضلو ( :ىس ىاـ ،قى ىاؿ ) جاز فيو كسر الفاء أك االَشاـ ،فتقوؿً (:مسٍت ،قًٍلت ) كإف كاف أجوؼ
اع) جاز فيو الضم أك االَشاـ ،فتقوؿ ( :بيعت).
يائيا ،ضلو ( :بى ى
كىذاف الوجهاف على سبيل الوجوب عند مجاعة ،منهم ابن مالك ،كعلى األفضلية عند بعض
ت،إذا كجدت قرينة.
ت كبً ٍع ي
العلماء اآلخرين ،فيجوز عندىم أيضا الوجو الثالث ،كىو أف تقوؿ -:قيػ ٍل ي
فافهم ىذا فإنو مهم.
قاؿ ابن مالك رمحو اهلل يف ألفيتو:

ـب
ـتنب
وما لبـاع قـد يُـرى لنحـو َح ْ
ـس يـُ ْج ْ
وإن بشـكل خـيف لب ُ
كمعٌت البيت ،إف حصل لبس يف أم استعماؿ اجتنب اللبس كصيغ الكبلـ دبااليوقع يف اللبس
كاالشتباه.
كرد ،كع ٌد) جاز فيو
حبٌ ،
ٗ -إف كاف ادلاضي الثبلثي ادلبٍت للمجهوؿ ٌ
مضعفان مدغمان ،ضلوٌ (:
األكجو الثبلثة ،الضم اخلالص كالكسر اخلالص كاإلَشاـ ،ضلو ( :رٌدً ،
ب ،كعيػًٌد) كقد ذكر ذلك
ي ي
كحػ ٌ
ابن مالك يف عجز البيت السابق حيث قاؿ :كما لبػاع قػد ييػرل لنحو حب.
ب)
ب ىكتي ي
َُ -إذا كاف احلرؼ الثاين أك الثالث من الفعل ألفا قلبت كاكا ،ضلو ( :ي
ض ٍوًر ى
ض ٍوًر ى
ُُ -إذا كاف الفعل جامدان مل يصح بناءه للمجهوؿ ،ضلو ( :نعم  ،كبئس  ،كليس  ،كعسى)
فاعرؼ ذلك تصب.
ُِ -اعلم أنو كرد عن العرب أفعاؿ تشتهر بأهنا مبلزمة البناء للمجهوؿ ،مساعا عن العرب ،مع
أهنا مبنيٌة للمعلوـ ،فهي يف الصورة الظاىرة مبنية للمجهوؿ كيف احلقيقة ادلعنوية مبنية للمعلوـ.
كمن تلك األفعاؿ -:

األثري)
محمد بن عبدالرحمن ( ترح
أبو الحسن موسى بن ّ
ّ
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ً
" د ًىش ً
كًّٔت كأيكلع بو كشغًف بو كأيىرع (أسرع) ً
عٌت كييولع".
ي
كشده ي
ي
كعٍت بو كزىي (تكرب) كيي ى
ك( يج َّن) ك( يح َّم) ك( يس َّل)ك (امتقع لونو).
كىي على قسمُت-:
ً
كح َّم
أحدىما -:ما مل يرد عن العرب لو فعل مبٍت للفاعل ،كذلك ضلو (-:يزىي كعي ًٍت ي
كش ًد ىه كامتيًقع لونو).
كس َّل ي
ي
كج ىن ي
ثانيهما -:ما كرد لو فعل مبٍت للفاعل ،كلكن استعماؿ ادلبٍت للمجهوؿ أكثر من استعماؿ ادلبٍت
للمعلوـ .كذلك ضلو (-:يى ًزؿ كنيتً ىج كطي َّل دمو.)..

مصـادر األفعـال

- 1المصدر في اللغة :مأخوذ من الصدر كىو خبلؼ الورد .تقوؿ -:صدرت اإلبل عن
ادلاء.أم -:انصرفت عنو.

دؿ على احلدث رلردا من الزماف متضمنا أحرؼ فعلو .ضلو -:ضرب يضرب
واصطالحا -:ما ٌ
ضربا كقتل يقتل قتبل كجلس غللس جلوسا.
وما دل على الحدث مجردا من الزمان وليس متضمنا أحرف فعلو ،فهو اسم المصدر ،وليس

مصدرا  ،نحو :أعطى عطاء ،كتكلم كبلما ،كأنبت نباتا ،كسلم سبلما.
كادلصدر أصل الفعل ،كعنو يصدر مجيع ادلشتقات،
قاؿ احلريرم-:

وأي أصل
والمصدر األصل ّ

- 2أنواع المصادر :ادلصادر الصرػلة ثبلثة أنواع-:
كىي-:

صا ِح اشتقاق الفعل
ومنو يا َ

ُ -المصدر األصلي :كىو ما يدؿ على معٌت رلرد كليس مبدكءا ( دبيم) زائدة؛ ضلو-:
( ضرب كفىػهم ً
كع ٍلم) .كىو الذم يراد عند اإلطبلؽ.
ٍ
ىٍ

األثري)
محمد بن عبدالرحمن ( ترح
أبو الحسن موسى بن ّ
ّ
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كيدخل يف ادلصدر األصلي ادلصدر الداؿ على ادلرة كاذليئة ،فوؽ داللتو على ادلعٌت آّرد .كيقاؿ لو-:
مصدر ادلرة كمصدر اذليئة

ِ -المصدر الميمي -:كىو ما يدؿ على معٌت رلرد كيف أكلو ميم زائدة لغَت مفاعلة ،ضلو-:
( ىمطٍلىب ىكىم ٍد ىخل ىك ىم ٍقتىل).

ناعي -:كىو كل لفظ زيد يف آخره حرفاف  ،علا -:ياء مشددة بعدىا تاء تأنيث
ّ -المصدر الص ّ

مربوطة ،ليدؿ على الصفة ادلنسوبة إىل االسم ،ضلو -:اإلنسانية كاحليوانية كالعادلية.
كإف شئت فقل -:ىو اسم تلحقو ياء النسبة يم ٍرىدفةن بتاء التأنيث للداللة على صفة فيو.
كيصاغ ٌإما من اسم الفاعل ،مثل -:عادليٌة ،أك من اسم ادلفعوؿ ،ضلو -:معذكريٌة ،أك من أفعل
التفضيل ،مثل -:أرجحيٌة كأسبقيٌة ،أك من اسم العلم ،مثل -:عثمانيٌة ،أك من االسم اجلامد،
مثل -:إنسانيٌة كحيوانيٌة.
كيقسم ادلصادر من جهة أفعاذلا مصادر ثبلثية كمصادر غَت ثبلثية.
كللمصادر أكزاف قياسية كغَت قياسية ،كسنذكر األكزاف القياسية فق.،
مصادر الفعل الثالثي-:

مساعي غَت جار على القياس ،كأما
اعلم إف مصادر الفعل الثبلثي غَت قياسية كلها ،بل كثَت منها
ٌ
األكزاف كالصيغ اآلتية فضواب ،أغلبية صحيحة تعُت على معرفة ادلصدر كلكنها غَت مطردة ،كما
سيأيت-:
ُ -ما دؿ على حرفة أك كالية فقياس مصدره ( فً ىعالة) كتجارة كخياطة كرئاسة.
ِ  -ما دؿ على امتناع فقياس مصدره ( فً ىعاؿ) ضلو -:أىب إباء ىك ىشىرىد ًشىر نادا ىكنىػ ىفىر نًىف نارا.
كج ىوالف كطىىَتاف.
ّ  -ما دؿ على اضطراب أك تقلب فقياس مصدره (فىػ ىعبلف) ضلو :طىىوفاف ى
ْ -ما دؿ على داء فقياس مصدره (فيػ ىعاؿ) ىك ىم ىشى بىطٍنيوي يم ىشاءن.
ٓ -ما دؿ على سَت فقياس مصدره (فىعًٍيل) ىكرحل ىرًحٍيبل كذمل ىذ ًمٍيبل.

األثري)
محمد بن عبدالرحمن ( ترح
أبو الحسن موسى بن ّ
ّ
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و
ً
كهنًٍي وق
كص ًهٍي ول ى
كصىر واخ كعي ىواء ى
ٔ  -ما دؿ على صوت فقياس مصدره ( فيػ ىعاؿ) أك ( فىعٍيل) ي
ضىرة.
كخ ٍ
كح ٍمىرةو ي
ٕ  -ما دؿ على لوف فقياس مصدره ( فيػ ٍعلىة) ي
ٖ  -ما دؿ على ادلعاين الثابتة فقياس مصدره (فىػ ىعالة) أك ( فيػعيولىة) .مثاؿ األكؿ -:ال ىفطىانة كالبى ىبلدة
الصعيوبة كالعيذكبة.
الرطيوبة ك ي
الس يهولة ك ي
كاجلىىراءة كاجلى ىهالة كالظرافة ،كمثاؿ الثاين -:ي
صوقا.
صعودا كلصق لي ي
دكما كصعد ي
ٗ  -ما دؿ على معاجلة فقياس مصدره ( فيػعيوؿ) ضلو -:قدـ قي ن
َُ  -فإف مل يدؿ على شئ من ذلك ،ككاف على كزف (فىػ يعل) بضم العُت،كاف مصدره (فيػعيولىة)
أك( فىػ ىعالة) كصعوبة كسهولة كفصاحة ككرامة.
ً
كملىل.
ُُ  -كمصدر ( فىعل) البلزـ ادلكسور العُت (فىػ ىعل) بفتح الفاء كالعُت ،ك ىفىرح ى
كعطىش ى
ُِ  -كمصدر (فىػ ىعل)البلزـ ادلفتوح العُت( ،فيػعيوؿ) بضم العُت ،كجلس جلوسا كقعد قعودا.
ُّ  -كمصدر( فىػ ىعل) ك( فىعًل) ادلتعديُت( ،فىػ ٍعل) بفتح الفاء كسكوف العُت ،ضلو -:أكل
الطعاـ أ ٍكبل كفى ًهم ادلسألة فىػ ٍه نما.
ى
 ،يس ٍخطا
كس ًخ ى
كما جاء على خبلؼ ما تقدـ فيحفظ كما مسع ى
كش ًرب يش ٍربا ى
كج ىح ىد احلق يج يح ٍودا ى
كح يسن يح ٍسنا.
ى

مصادر األفعال غير الثالثية-:
اعلم أف مصادر األفعاؿ غَت الثبلثية كلها قياسية مطردة .كىي كما يلي-:
ُ  -إف كاف رباعيا على كزف (فىػ َّعل) مضعف العُت ،صحيح البلـ،أم :صحيح اآلخر ،غَت
مهموز البلـ ،فمصدره على كزف (تىػ ٍفعًٍيل) ضلو -:ىكَّرـ تكرؽلا كعلٌم تعليما.
فإف كاف معتل البلـ فمصدره (تفعيل) أيضا ،لكن غلب حذؼ ياء التفعيل كالتعويض عنها بزيادة
ككرل تورية.
تاء التأنيث يف آخر ادلصدر كجوبا ،فتصَت (:التفعلة) ضلو -:زَّكى تزكية َّ
كإف كاف مهموز البلـ فمصدره ( تفعيل) أك(تفعلة) كىي األكثر ،ضلو -:ىخطٌأ زبطئة كزبطيئا كبرأ
تربئة كتربيئا.

األثري)
محمد بن عبدالرحمن ( ترح
أبو الحسن موسى بن ّ
ّ
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ِ  -كإف كاف رباعيا صحيح العُت على كزف(أفعل) فمصدره (إفعاؿ) ضلو -:أحسن إحسانا
معتل العُت نقلت حركة عينو إىل فاء الكلمة كحذفت العُت ،كعوض عنها -غالبا -تاء
كإف كاف ٌ
التأنيث يف آخره ،ضلو -:أقاـ إقامة كأعاف إعانة.
كقد ربذؼ التاء ( ،كإقاـ الصبلة)
ّ  -كإف كاف الرباعي على كزف (فاعل) فلو مصدراف قياسياف ،كعلا (فً ىعاؿ كمفاعلة) ضلو :قاتل
فاع ىل) معتل الفاء بالياء فمصدره
قتاالن كمقاتلة ،خاصم خصاما كسلاصمة .فإف كاف ( ى
(ادلفاعلة) فق ،،ضلو :ياسر مياسرة.
ْ  -كإف كاف الرباعي على كزف (فىػ ٍعلى ىل) فقياس مصدره (فىػ ٍعلىلىة) ،ضلو :ىد ٍحىر ىج ىد ٍحىر ىجةن .ك(فً ٍعبلؿ)
ضلو :زلزؿ ًزلٍىزاالن ،كىي يف ادلضاعف أكثر من غَته.
تكرما.
تفعل) فمصدره ( ٌ
ٓ  -كإف كاف الفعل مخاسيا على كزف ( ٌ
كتكرـ ٌ
تفعل) ضلو :تعلٌم تعلٌماٌ ،
توىل تولٌيا.
كغلب إبداؿ الضمة كسرة إف كانت البلـ ياء ،ضلوٌ :
قال ابن مالك في( كافيتو)-:

ف
ض ِّم ُم ْعتَ ّْل الطََّر ْ
َوا ْك ِس ْر َم َح َّل َ

ٔ -
ٕ -
ٖ -
ٗ -

ف)
ش ْ
سلقي) َو ( التَّ َ
اني) َو( التَّ ْ
نَ ْح َو ( التَّ َد ْ

كإف كاف على كزف (تفاعل) فمصدره ( تىػ ىفاعيل) ضلو -:تعامل تعادلا ،كغلب إبداؿ الضمة
كسرة إف كانت البلـ ياء ،ضلو :تىػ ىواىل توالًيا.
كإف كاف مخاسيا على كزف (انفعل) فمصدره (انفعاؿ) ضلو :انطلق انطبلقا.
تدحرجان.
كإف كاف مخاسيا على كزف (تى ٍ
فعلى ىل) فقياس مصدره (تىػ ىف ٍعليل) ضلو :تدحرج ي
كإف كاف سداسيا على كزف (استفعل) كاف مصدره (استفعاؿ) ضلو :استخرج استخراجا،
كإف كاف( استفعل) معتل العُت عملت فيو ضلو ما عملت يف (أفعل) إذا كاف معتل العُت،
ضلو :استقاـ استقامة.

األثري)
محمد بن عبدالرحمن ( ترح
أبو الحسن موسى بن ّ
ّ
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المرة ومصدر الهيئة-:
مصدرة ّ

مرة كاحدة ،كيكوف على كزف (فىػ ٍعلة) ،إذا كاف الفعل
مصدر ّ
المرة :اسم يدؿ على كقوع احلدث ٌ
َّ
ادلرة بالوصف،
ثبلثيا ،ضلو :أكل أى ٍكلة ،كضرب ى
ض ٍربة ،فإف كاف بناء ادلصدر العاـ على (فىػ ٍعلة) ،يدؿ ٌ
ضلو -:رحم رمحة كاحدة ،قال ابن مالك في (كافيتو)-:

َوَما َكـ ( َر ْح َمة) َوَكـ(اإلرادة)

الم َّرَة المر اده.
ص ُ
فَالْ َو ْ
دي ْ
ف يُـ ْب ْ

فإف كاف الفعل غَت ثبلثي ،كانت ادلرة منو على كزف ادلصدر بزيادة تاء يف آخره ،ضلو -:انطلق
انطبلقة.
َّ
ادلرة بالوصف ،ضلو أقاـ إقامة كاحدة.
فإف كاف بناء ادلصدر بالتاء يدؿ على ٌ
يدؿ على ىيئة الفعل حُت كقوعو ،كيكوف على كزف (فًعلة) إذا كاف الفعل
ومصدر الهيئة :اسم ٌ

ثبلثيا ،ضلو :جلس ًج ٍلسة ادلتكرب ،إالٌ إذا كاف بناء ادلصدر األصلي على ىذا الوزف فىػيي ىد ُّؿ على اذليئة
الضالىةى نً ٍش ىد نة عظيمة.
بالوصف ،ضلو :نى ىش ىد َّ
كال يبٌت من غَت الثبلثي مصدر اذليئة إالٌ ما ش ٌذ من ضلو قوذلم :اختمرت ًمخٍرة.
كتكوف الداللة على اذليئة من غَت الثبلثي بالوصف أك باإلضافة ،ضلو :أجاب إجابة سريعة كتكلم
تكلم األمَت .قاؿ ابن مالك رمحو اهلل يف (ألفيتو)-:
ِ ٍ
س ـ ٍة
َوفَـ ْع ـلَةٌ لـ َمـ َّرة َك َج ْل َ
المرة
في غَْي ِر ذي الثالث بالتـاء ّ

المصدر الميمي واسم الزمان والمكان-:

ِ
ٍ ِ
سـ ٍة.
َوف ْعلَةٌ ل َهيئَة َكج ْل َ

وش ّذ فيو ىيئة كالخمرة

ادلصدر ادليمي تقدـ تعريفو  ،كأما اسم الزماف كاسم ادلكاف فهما امساف مأخوذاف من الفعل للداللة
على زماف احلدث أك مكانو.
مثاؿ ذلك :ادلدخل فقد يكوف دبعٌت ادلصدر كىو ال ٌدخوؿ كقد يكوف اسم زماف أك مكاف ،كىو زماف
الدخوؿ أك مكاف الدخوؿ ،كىذا يكوف تعيينو حبسب السياؽ كالقرائن.

األثري)
محمد بن عبدالرحمن ( ترح
أبو الحسن موسى بن ّ
ّ
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أنواع ادلصدر ادليمي كاسم الزماف كادلكاف-:
قد يكوف ادلصدر ادليمي كاسم الزماف كادلكاف مأخوذا من الفعل الثبلثي كقد يكوف مأخوذا من غَت
الفعل الثبلثي  ،كقد يكوف قياسيا كقد يكوف شاذا.
كقد يتفق ادلصدر ادليمي مع اسم ادلكاف كالزماف يف الوزف كقد ؼلتلف معو .كىذا ما سنتناكلو فيما
يأيت-:
أوزان المصدر الميمي واسم الزمان والمكان من الفعل الثالثي-:

للمصدر ادليمي كاسم الزماف كادلكاف كزناف ،كعلا-:
ُ  ( -ىم ٍف ىعل) بفتح العُت .
ِ  -ك( ىم ٍفعًل) بكسر العُت  ،ككل من ىذين الوزنُت يكوناف قياسيُت يف ادلواضع اآلتية-:

أما األول :كىو ( ىم ٍف ىعل) ادلفتوح العُت فيكوف قياسيا فيما يأيت-:
ُ  -الفعل الثبلثي الذم يكوف مضارعو مضموـ العُت ،ضلو :دخل يى ٍد يخل ىم ٍد ىخبل ،ككرـ يى ٍك يرـ
ىم ٍكىرما.
ب ىم ٍشربا
ِ  -الفعل الثبلثي الذم يكوف مضارعو مفتوحا ،ضلو :ذىب يى ٍذ ىىب ىم ٍذ ىىبا ،كشرب يى ٍشىر ي
ّ  -إذا كاف الفعل معتل البلـ مطلقا ضلو :رمى يرمي ىم ٍرمى ،كىل يلي ىم ٍوىل.
فهذه األنواع الثبلثة يأيت ادلصدر ادليمي كاسم الزماف كادلكاف على كزف كاحد كىو ( :ىم ٍف ىعل) بفتح
العُت.
ً
كصرح
ْ  -إذا كاف فاء الفعل كاكان كاف كزف اجلميع بكسر العُت ،كىو ( :ىم ٍفعل) ضلو :ىك ىعد ىم ٍوعداٌ ،
بعضهم :بأف ىذا خاص دبا كاف مضارعو مكسور العُت .كأما إذا كاف مفتوح العُت ضلو:
كضع يضع ،فهو مفتوح العُت فق.،
ٓ  -إذا كاف مضارع الفعل الثبلثي مكسور العُت كمل يكن معتل البلـ كمل يكن فاؤه كاكان ،ضلو:
ضرب يضرب كغللس ،فإف ادلصدر ادليمي يكوف مفتوح العُت كاسم الزماف كاسم ادلكاف

األثري)
محمد بن عبدالرحمن ( ترح
أبو الحسن موسى بن ّ
ّ
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ضىربا أم ضربا  ،كجلس غللس ىٍرللىسا أم جلوسا.
يكوف مكسور ،فتقوؿ :ضرب يضرب ىم ٍ
كتقوؿ :ىذا ىٍرللًس زيد أم مكاف جلوسو أك زماف جلوسو ،كعلى ىذا فقس.
ٔ  -إذا كاف الفعل الثبلثي معتل العُت بالياء ضلو :باع كعاش ،فقد اختلف فيو على أربعة أقواؿ:
كىي-:
ُ  -قيل  :إنو كالصحيح ادلكسور العُت فيفتح ادلصدر كيكسر الظرؼ ،فتقوؿ يف ادلصدر :ىذا
معاش كللظرؼ ىذا معيش.
ِ  -كقيل :إنك سلَت يف مصدره بُت الفتح كالكسر.
ّ  -كقيل :إف ىذا الباب موقوؼ على السماع.
قياسي بالكسرة.
ْ  -كقيل :إنو
ٌ
كقاؿ بعضهم:
اك م ِامن الْ ِخ ِ
في َم ْف َع ٍل الَّ ْذ َع ْيـنُوُ الياءُ فَـ َق ْد
الف قَ ْد َوَر ْد
فَـ َه َ َ َ
ِ
الس َم ِاع َجا ِر
ص َّح َوبِالْ ِخـَيـا ِر
قَـ ْو ٌل وقَـ ْو ٌل بِ َّ
ق ْي َل َك َما َ
اس قَـ ْوٌم َك ْسـ َـرهُ ألَنّوُ
َوقَ َ

كقاؿ ابن مالك رمحو اهلل يف ( المية األفعاؿ)-:

الص ِح ْي ِح الَّ ِذي الْيَا َع ْيـنُوُ َو َعلى
َوَك َّ

أتي ُد ْونَوُ
يَأْتْي َم َع الْ َف ْت ِح َويَ ْ

َر ٍ
ف َوالتَـ ْع ُد الذي نُِقال.
أي تَـ َوقَّ ْ

كىناؾ مصادر ميمية ش ٌذت عن القياس يف ىذا الباب كىي على قسمُت :قسم جاء مع الشذكذ
القياس ،كقسم جاء شاذا فق.،
كمن أمثلة األكؿ -:ادلصدر من ظلم يظلم مظلىمة كمظلًمة ،بالفتح كالكسر ،فالفتح قياس كالكسر
شاذ

األثري)
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ّ
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كادلصدر من طلع يطلع مطلىعا كمطلًعا أم طلوعا ،الفتح قياس كالكسر شاذ.
كمن أمثلة النوع الذم شذ بالكسر فق ،،ادلصدر من رفق يرفي يق ىمرفًقان أم رفقا كقياس ادلصدر
كالظرؼ الفتح .كمن ذلك ادلصدر من عصى يعصي ً
معصية كالقياس الفتح ألنو معتل البلـ كرمى
يرمي مرمى ،كمن ذلك الظرؼ من سجد يسجد ً
مسجدا كالقياس الفتح.
يلعي يف (حديقة التصريف) شلا
فهذه األمثلة كما شأّها شلا ذكره ابن مالك يف ( المية األفعاؿ) كالز ٌ
ػلفظ كال يقاس عليو.
الشئ
ٕ  -وقد يبنى اسم المكان من األسماء الثالثية على وزن ( ىم ٍف ىعلىة) للداللة على كثرة ٌ

كم ٍذأبة .)...
أسدة ى
يف ادلكاف ،مثل ( -:ىم ٍسبىػ ىعة ى
كم ى
كإذا كاف االسم الثبلثي مزيدا حذؼ منو الزيادة ،ضلو -:التفاح كالقثاء كاألفعى ،فتقوؿ -:ىي أرض
ثأةكم ٍف ىعأىة ،أم :ىي كثَتة التفاح كالقثاء كاألفعى.
كم ٍق ى
ىمٍتػ ىف ىحةه ى
كال يبٌت ىذا الوزف من االسم الرباعي األصوؿ  ،ضلو :ثعلب كضفدع ،بل تدؿ الكثرة بالوصف  ،ضلو
 :ىي أرض كثَتة الضفادع كالثعالب .كحكى سيبويو قوذلم-:
ً
كم ىع ٍق ًربة ،أم -:كثَتة الثعالب كالعقارب.
أرض يمثىػ ٍعلبىة ي
قاؿ ابن مالك يف (المية األفعاؿ)-:

ض ِع ُم ْمتَنِ ٌع
ُّالثي ِم ْن ذَا ال َْو ْ
غَْيـ ُر الث ِّ

المصدر الميمي والظرف من الفعل غير الثالثي-:

وربما جاء ِم ْنوُ نَ ِ
اد ٌر قُبِال.

يؤخذ من الفعل غَت الثبلثي للداللة على مصدره ادليمي أك ظرفو على كزف اسم ادلفعوؿ من ذلك
الفعل كىو أف تأيت دبضارعو مث تضع يف أكلو ميما مضمومة كتفتح ما قبل آخره ،فتقوؿ :ىذا يم ٍد ىخ يل
كسلرجو ،أم مكانو كزمانو ،كاستخرج يمستخرجا أم استخراجا.
زيد ي
قاؿ ابن مالك رمحو اهلل يف (المية األفعاؿ)-:

ِ
ٍ
و ِ
ص ْغ
كاسم
مفعول غير ذي الثالثة ُ

منو لما َم ْف َع ٌل أو َم ْف ِع ٌل جعال.
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اسم الفاعل
ُ  -تعريفو -:ىو ما اشتي ٌق من فعل معلوـ دلن قاـ بو على كجو احلدكث  ،ككاتب كمكرـ ،أك
ىو-:
اسم مشتق يدؿ على معٌت رلرد حادث كعلى فاعلو.
ِ  -كيكوف من الفعل الثبلثي كغَت الثبلثي.
ً
ضا ًرب،
ّ  -كزنو من الفعل الثبلثي  -:يكوف من الثبلثي آّرد ادلتصرؼ على كزف (فىاعل) ضلو :ى
كقىاتًل،ك ىشا ًرب ،كىكا ًرـ.
كإذا كانت عُت الفعل معلٌة ،ضلو( :قاـ ،كقاؿ ،كباع) تنقلب يف اسم الفاعل علزة ،فتقوؿ( :قائم،
كقائل ،كبائع).
ً
ً
س) فتقوؿ فيها :ىعا ًكر كآيس ،كيزاد يف
س يىػٍيأى ي
كإف كانت غَت معلٌة مل تنقلب  ،ضلو ( :ىعوىر يىػ ٍع ىوير ،كأىي ى
آخراسم الفاعل تاء التأنيث للداللة على تأنيثو ،ضلو :القائمة كالكاتبة.
ْ  -كزنو من غَت الفعل الثبلثي  -:يكوف اسم الفاعل من غَت الثبلثي بلفظ مضارعو ،بشرط
إتياف ميم مضمومة مكاف حرؼ ادلضارعة ككسر ماقبل اآلخر مطلقان ،سوءا كاف مكسورا يف
ادلضارع أك مفتوحا .فتقوؿ يف :انطلق ينطلق فهو يمنطلًق ،كيف :تعلم يتعلم فهو يمتىعلّْم،
كتدحرج يتدحرج فهو يمتدح ًرج.

األثري)
محمد بن عبدالرحمن ( ترح
أبو الحسن موسى بن ّ
ّ

38



39

تيسير السبيل إلى تصريف األفعال

صيـغ المبـالغـة
صيغة المبالغة -:غلوز ربويل صيغة (فاعل) كىي صيغة اسم الفاعل إىل صيغة أخرل تفيد من
الكثرة كادلبالغة الصرػلة مااليفيده صيغة (فاعل) صراحة ،كىي الصيغ اليت تسمى أبنية الكثرة
كادلبالغة.
كأشهر ىذه الصيغ ما يأيت-:
كقواؿ.
ُ  -فىػ َّع ه
اؿ ضلو :ك ٌذابٌ ،
كضحاؾ ٌ ،
كفهامة
ِ  -فىػ َّعالىة ،ضلو -:ىعبلمة ٌ
ّ ً -م ٍفعاؿ ضل ًوً :م ٍقداـ ،كمعطار.
ص يدكؽ ،كىكذكب.
ْ  -فىػعي ٍوؿ ضلو :ى
ٓ  -فىعًيل ضلو :ىعلًٍيم ىك ىخبً ٍَت.
ً
ً
كج ًذؿ.
ٔ  -فىع هل ضلو :ىحذر  ،ى
ٕ  -فً ٌعيل ضلوً :ضلٌيل.
ٖ  -فيػ ىعلة ضلو :يعلزة ،ليمزة.
ٗ ً -م ٍفعًيل ضلوً :م ٍعطَت.
قاؿ الطهطاكم يف نظم ادلقصود يف الصرؼ:

فعال أو فَ ٌ
عول
لكثرة ّ

فَ ِعل أو ِ
ٌ
فعيل
أو
فعال
م
ٌ
ٌ
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اسـم المفعـول
ُ  -تعريفو -:صفة تؤخذ من الفعل آّهوؿ للداللة على حدث كقع على ادلوصوؼ ّٔا على
كجو احلدكث ،ال الثٌبوت كال ٌدكاـ ،ضلو :مأكوؿ ،كمشركب ،كيكوف من الثبلثي كغَته.
ِ  -يكوف اسم ادلفعوؿ من الفعل الثبلثي على كزف (مفعوؿ) ضلو :مقتوؿ ،كمضركب.
ّ  -يصاغ اسم ادلفعوؿ من مصدر الفعل غَت الثبلثي بإثبات مضارعو كجعل ميم مضمومة يف
دحرج.
كم ىه ٌدـ  ،ي
أكلو كفتح ما قبل آخره ،ضلو :يم ٍكىرـ ،ي
كم ى
ْ  -ربذؼ كاك اسم ادلفعوؿ ادلشتق من الفعل األجوؼ ،مث إف كانت عينو كاكا ،تنقل حركتها
إىل ما قبلها  ،كإف كانت ياء ربذؼ حركتها كيكسر ما قبلها  ،فاسم ادلفعوؿ من ( يبيع)
كم ٍق يوٍكهؿ.
ىمبًٍي هع كمن ( يقوؿ) ىم يق ٍوهؿ .كأصلهما  -:ىمٍبػييػ ٍوعه ى
كندر إثبات كاك ( مفعوؿ ) فيما عينو كاك ،فقالوا( -:مصوكف كمقوكد) كىو مساعي ال يقاس عليو.
كبنو سبيم من العرب يثبتوف كاك ( مفعوؿ) فيما عينو ياء ،فيقولوف ( -:مبيوع كسليوط كمكيوؿ).
ٓ -إذا بٍت كزف ( مفعوؿ) من فعل آخره ياء ،قلبت كاك( مفعوؿ) ياء ،ككسرت ما قبلها كأدغمت
يف الياء بعدىا .ضلو -:ىم ٍرًم ٌي .ككاف األصل :ىم ٍريم ٍو ٍم .
ٔ -إذا بٍت كزف (مفعوؿ ) من فعل آخره كاك  ،أدغمت الواك األكىل يف الثانية  ،فصارت كاكا
مدعو  ،كضممت ما قبل الواك  ،دلناسبتها للواك،
مشددة  ،فقلت :غزكتو فهو ٌ
مغزك كدعوتو فهو ٌ
مسنو .
مسٍت ك ٌ
كنقل فيو اإلعبلؿ أيضا  ،فقالوا  -:سناىا الغيث ،أم :سقاىا ،فهي مسنيٌة ،كمكاف ٌ
كمعدك عليو  ،كىو من عدا يعدك.
معدم عليو
كرجل
ٌ
ٌ
كفرؽ آخركف  :بُت ما كاف ماضيو مكسور العُت ىكػ ( ىر ًض ىي ) ،كما كاف مفتوح العُت  ،ىكػ(عدا ) ،
مرضي،
فجوزكا اإلعبلؿ كالتصحيح فيهما  ،كرجحوا اإلعبلؿ يف مكسور العُت  ،ىكػ ( ىر ًضي) فهو
ٌ
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40

معدك  .كىذا ترجيح ابن مالك  ،كما يف شرح
كرجحوا التصحيح يف مفتوح العُت  ،كعدا فهو ٌ
الكافية (ِ\ ّٓٗ) كاإلغلاز يف علم التصريف ( صػ ُّٓ) ُٓٔ-
قاؿ ابن مالك يف يف الكافية (ِ\ّْٗ):

ِ
ِ
األج َو َدا
الم ْفعُ ْو َل م ْن نَ ْح ِو( َع َدا) َ :وا ْعل ْلوُ إِ ْن لَ ْم تَـتَ َح َّر ْ
َو َ
ص ِّح ِح َ
َك ِمثْ ِل ( م ْع ِدي) وما ِمن ( فَ ِعال) َ :كـ( ر ِ
الل فِ ْي ِو فُضِّال
ض َي ا ِإل ْع ُ
َ ْ ََ ْ
َ

كراجع شرح شافية ابن احلاجب لرضى الدين االسًتاباذم ( ّ\ُُٕ) كشرح التصريف لعمر بن
ثابت التمانيٍت (صػّٖٖ) بتحقيق الدكتور إبراىيم بن سليماف البعيمي.و
ٕ -قد كردت صيغ مساعية تنوب عن صيغة (مفعوؿ) كىي:
أ  -فىعًٍيل دبعٌت مفعوؿ ضلو :ذبيح دبعٌت مذبوح.
ب  -فً ٍع هل ضلو :ذبح دبعٌت مذبوح.

ص دبعٌت مقنوص.
د ف-ىػ ىع هل ضلو :قىػنى ه
ق فيػٍ-علة ضلو :أكلة ،كغرفة ،دبعٌت مغركفة ،كمأكولة.
ٖ -إذاكاف اسم ادلفعوؿ مؤنثا كجب إحلاؽ تاء التأنيث يف آخره ضلو :مضركبة ،كمكرمة.
الصفة المشبهة باسم الفاعل-:

الثبلثي البلزـ للداللة على الثبوت كالدكاـ.
تعريفها  -:ىي  :اسم مصوغ من مصدر
ٌ
أوزان الصفة المشبهة-:

ُ  -إف كاف ادلاضي الثبلثي البلزـ على كزف (فىعًل) بكسر العُت ككاف داال على فرح أك حزف،
فالصفة ادلشبهة منو على كزف (فىعً ىل) للمذكر ،ك (فىعًلىةه) للمؤنث ،ضلو :فى ًر ىح فهو فى ًر ىح،كىي
فرحة ،كطى ًرب فهو طى ًرب ،كىي طربة ،كبى ًطر فهو بى ًطر ،كىي بطرة.
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ً
ش فهو
ِ  -كإف كاف داالِّ على خلو أك امتبلء فالصفة ادلشبهة منو على كزف (فىػ ٍعبلف) ضلو :ىعط ى
كشبً ىع فهو ىشٍبػ ىعاف .كمؤنثها يف الغالب على كزف (فىػ ٍعلىى).
ىعطٍ ىشاف كظى ًم ىئ فهو ظى ٍمئاف ،ى
ّ  -كإف كاف داالٌ على لوف أك عيب أك حلية ،فالصفة ادلشبهة منو يف الغالب على كزف (أفعل)
ً
كع ًور أعور كعوراء ،كىك ًح ىل أكحل ككحبلء.
ك(فعبلء) للمؤنث ،ضلو :ىمحر أمحر كمحراء ،ى
ْ  -كإف كاف الثبلثي على كزف (فعيل) بضم العُت ،فالصفة ادلشبهة منو كثَتة األكزاف ،كلكنها
تأيت يف األغلب على كزنُت ،كعلا  -ُ -:فىػ ٍع هل،ضلو -:ىس يه ىل فهو ىس ٍه هل
ف.
ِ-أك فعيل ،ضلو -:ظىير ى
ؼ ظى ًريٍ ه
كقد تأيت على -ُ -:أىفٍػ ىعل  ،ضلو -:ىخ ير ىؽ فهو أخرؽ.
صا هف.
ِ-فىػ ىع ه
ص ىن فهو ىح ى
اؿ ،ضلو -:ىح ي
ّ -فىػ ىع هل ،ضلو -:بىطي ىل فهو بىط هل.
ات.
ْ -فيػ ىع ه
اؿ ،ضلو -:فىػ يرت فهو فيػىر ه
ٓ-فً ٍع هل ،ضلو -:ىع يفىر فهو ًع ٍفهر.
ص ٍوهر .
صىر فهو ىح ي
ٔ -فىػعي ٍوهؿ ،ضلو -:ىح ي
ٕ -فيػ ٍع هل ،ضلو -:ىغ يمىر فهو غي ٍمهر .
اعل ،ضلو -:طىهر فهو طى ً
ً
اىهر .
ٖ -فى ه
يى
ب.
ب فهو ىجني ه
ٗ -فيػعي هل ،ضلو --:ىجني ى
َُ -فىعًل ،ضلو -:ىصلس فهو ىً
س.
صل
ه
ه
يى
الثبلثي على كزف (فىػ ىع ىل) بفتح العُت ،فالصفة ادلشبهة منو قليلة ،كتأيت على
ٓ  -كإف كاف الفعل
ٌ
أكزاف أربعة ،كىي-:
ُ  -أىفٍػ ىعل ،ضلو -:أشيب كأقطع.
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ِ-فىػٍيعًل ،بكسر العُت ،ضلو -:سيٌد كطيٌب
صل.
صٍيػىرؼ كفىػٍي ى
ّ -فىػٍيػ ىعل ،بفتح العُت ،ضلو -:ى
ْ -فىعًٍيل ،ضلو -:عفيف كطبيب كخسيس.
ٔ -كقد تستعمل صيغة (فاعل) للصفة ادلشبهة كىي يف األصل السم الفاعل ،ضلو -:طاىر
القلب.
ٕ -كتكوف الصفة ادلشبهة من الفعل غَت الثبلثي على كزف اسم فاعلو ،ضلو -:ىو مطمئ ٌن الباؿ
كمستقيم األخبلؽ.

اسم التفضـيل

تعريفو :ىو صفة تؤخذ من الفعل لتدؿ على أف شيئُت اشًتكا يف صفة  ،كزاد أحدعلا على اآلخر
فيها .ضلو :سعيد أعلم من زلمود.
وزن اسم التفضيل-:

لو كزف كاحد  ،كىو( :أفعل) كمؤنثو (فعلى) ضلو :أحسن  ،كحسٌت.
أحب.
أشر  ،ك ٌ
كشر ،كحب) كأصلها :أخَت ،ك ٌ
كقد حذفت اذلمزة من (خَتٌ ،
قاؿ ابن مالك يف ( كافيتو):

ِ
اى ُم ( َخ ْيـ ٌر) َو( َشر)
َوغَالبًا أَ ْغنَ ُ

َع ْن قَـ ْولِ ِه ْم( :أَ ْخيَـ ُر ِم ْنوُ) َو ( أَ َش ُّر)

شروط اسم التفضيل-:
ِ  -أف يكوف فعبل.
ّ  -أف يكوف فعبل ماضيا.
ْ  -أف يكوف فعبل ثبلثيا.
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ٓ  -أف يكوف متصرفا فبل يبٌت من جامد ،ضلو ( -:بئس كنعم)
ٔ  -أف يكوف معناه قاببل للتفاضل كالتفاكت  ،فبل يبٌت من ( فٍت كمات).
ضرب).
ٕ  -أف ال يكوف مبنيا للمجهوؿ ،فبل يبٌت من ضلو ( :ي
ٖ  -أف يكوف تاما ،فبل يبٌت من (كاف  ،كظل  ،كبات ،كصار ،ككاد)
ٗ  -أف يكوف مثبتا ،فبل يبٌت من منفي
َُ  -أف ال يكوف اسم فاعلو على (أفعل) الذم مؤنثو على (فعبلء) شلايدؿ على لوف أك
حلية أك عيب ،ضلو :محر فهو أمحر كىي محراء ،كعرج فهو أعرج كىي عرجاء ،كدلي
فهو أدلى كىي دلياء.
كإذا مل تتوفر ىذه الشركط يف الفعل كأردنا بناء التفضيل منو فإنو يصاغ (أفعل) من مصدر فعل
آخر مناسب للمعٌت  ،مستوؼ للشركط كنأيت بعده مصدر الفعل الذم مل يستوؼ الشركط ضلو :فبلف
أكرب تعاكنا من فبلف.
عجب-:
التّ ّ

فعل ظى ً
اى ًر ادلزي ًة بزيادةو ً
استعظاـ و
فيو ىخ ًف ىي ىسبىبيػ ىها.
تعريفو -:التعجب حالة قلبيٌةه منشؤىا
ٌ
ي
ىكذا عرفو بعض أىل العلم ،كال شك أف ىذا يف حق ادلخلوؽ ،كىو مستحيل يف حق اهلل ،كأما
التعجب الذم ىو صفة من صفات الرب فسببو خركج الشيئ عن نظائره كعما ينبغي أف يكوف عليو،
بدكف قصور من ادلتعجب ،كراجع ذلذا شرح العبلمة ابن عثيمُت للعقيدة الواسطية.
سماعا صيغ كثيرة.
ولو
ً

ً
بالصادؽ.
السماءى ،ىكأى ٍك ًرٍـ
كأما صناعةن -:فلو صيغتاف -:كعلا -:ىما أىفٍػ ىعلىوي ،ىكأىفٍعً ٍل بًًو .ضلو -:ما أىمجٍ ىل َّ
كفعبل التعجب كاسم التفضيل ال يصاغاف إال من فعل ثبلثي مثبت متصرؼ معلوـ تاـ قابل للتفاكت
كللمفاضلة كال تأيت الصفة منو على كزف( أفعل).

األثري)
محمد بن عبدالرحمن ( ترح
أبو الحسن موسى بن ّ
ّ
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ىشدَّ ،أك ىما أى ٍكثىػىر ) كضلوعلا ،أك
كإذا أريد التعجب شلا مل يستوؼ الشركط يؤتى مصدره منصوبا بعد ( ىما أ ى
ً
ً
ً
اجتً ىه ًاد ىسليم!
رلركرا بالباء الزائدة بعد ( أى ٍشد ٍد ،أك أى ٍكث ٍر) كضلوعلا ،ضلو -:ما أشد اجتهاد سليم! ىكأى ٍشد ٍد بً ٍ
دبصر!
كأعظم بتقدـ الصناعات ى

اسم اآللة-:

تعريفو  -:ىو اسم يؤخذ غالبا من الفعل الثبلثي آّرد ادلتعدم للداللة على أداة يكوف ّٔا العمل ،
كمنرب  ،كمنشار ،كمكنسة.
كقد يكوف من غَت الثبلثي آّرد  ،كادلئزر  ،كادلئزار من (ائتزر) كقد يكوف من الثبلثي آّرد البلزـ
كادلرقاة ،من رقي(إذا صعد) كادلصباح من (صبح الوجو  ،إذا أشرؽ) .كقد يكوف من األمساء اجلامدة،
كاحملربة من (احلرب) كادلقلمة من ( القلم).
أوزان اسم اآللة-:
السم اآللة ثبلثة أكزاف -:
ً
ً
ضع  ،ىكالٍ ًم ٍعرب
ُ  -م ٍف ىع هل ضلو :ادلٍب ى
ِ ً -م ٍف ىعلىة ضلوً :م ٍك ىس ىحة  ،ىكًم ٍسبى ىحة.
اؿ ضلوً :م ٍفتى ً
صبىاح.
ّ ً -م ٍف ىع ه
اح ،كم ٍ
ه
كىناؾ أمساء لآلالت أخذت من الفعل على غَت ىذه األكزاف شذكذا ،منها :ادلنخل ،كادلسع،،
ي
ي
كادلدؽ ،كادلدىن ،كادلكحلة ،كلها بالضم
ي
ي
ي
كقد يكوف اسم اآللة جامدا غَت مشتق ضلو :الفأس ،كالسكُت ،كاجلرس.
قاؿ ابن مالك يف (المية األفعاؿ)-:
كقاؿ-:

َكـ( ِم ْف َع ٍل)وَكـ ( ِم ْف َع ٍ
ال) َو( ِم ْف َعلَ ٍة)
َ

ِ
ِ
اس َم َما بِ ِو عُ ِمال.
ص ِغ ْ
م َن الثُّالث ِّي ُ

األثري)
محمد بن عبدالرحمن ( ترح
أبو الحسن موسى بن ّ
ّ
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الم ُد ُّق َوُم ْسعُ ٌ
ط َوُم ْك ُحلَةٌ
َش َّذ ُ

وم ْد ُىن م ْنصل و ِ
اآلت ِم ْن ن ِخال.
َُ ٌ ُ ُ ٌ َ

ت
ت بًالٍ ى
مد ّْؽ ىكىطلىٍل ي
كاعلم أنو غلوز رلئ ىذه األكزاف الشاذة على القياس إذا قصد العمل ّٔا ،ضلو -:ىدقىػ ٍق ي
بًالٍ ًمٍنخل.
قاؿ ابن مالك يف ( المية األفعاؿ):
فِ ْي ِه َّن َك ْس ٌرَ ،ولَ ْم يَـ ْعبَأْ بِ َم ْن َع َذال.
َوَم ْن نَـ َوى َع َمال بِ ِه َّن َج َ
از لَوُ
كّٔذا كمل ما أردنا مجعو كتلخيصو من كتب أئمة ىذا الشأف ،أسأؿ اهلل أف ينفع بو جامعو كقارئو.

كذلك يف اليوـ اخلامس العشر من شهر شواؿ يف عاـ ألف كأربعة مائة كستة كعشرين من اذلجرية
النبوية الشريفة.
كاحلمد هلل الذم بنعمتو تتم الصاحلات كعلى نبينا أفضل الصبلة كالتسليم.

األثري)
محمد بن عبدالرحمن ( ترح
أبو الحسن موسى بن ّ
ّ
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47

أىـ ّم المـراجـع

ُ-شرح شافية ابن احلاجب يف الصرؼ ،للشيخ رضى الدين االسًتاباذم.

ِ-شرح التصريف ،لعمر بن ثابت الثمانيٍت.
ّ-شرح الشافية الكافية ،البن مالك.
ْ-النحو الوايف ،لعباس حسن.
ٓ-أكضح ادلسالك ،البن ىشاـ
ٔ-شذا العرؼ يف فن الصرؼ ألمحد احلمبلكم.
ٕ -دركس يف التصريف للعبلمة زلمد زليي الدين
ٖ-إغلاز التعريف يف علم التصريف البن مالك

ٗ-شرح المية األفعاؿ لبدر الدين زلمد بن مالك
كحل اإلشكاؿ بتحقيق الدكتور
َُ-شرح حبرؽ الكبَت على المية األفعاؿ ادلسمى بفتح األقفاؿ ٌ
مصطفى ضلاس
ُُ -حاشية الشيخ أمحد الرفاعي على شرح الشيخ حبرؽ على المية االفعاؿ البن مالك
ُِ-شرح حبرؽ على المية االفعاؿ مع حاشية الطالب ابن محدكف بن احلاج
ُّ-الطرة شرح المية األفعاؿ حلسن بن زين الشنقيطي
ُْ -القبس الصريف للسباعي.
ُٓ-شرح مسعود بن عمر القاضي ادلعركؼ بسعد الدين التفتازاين على سلتصر التصريف العزم
ُٔ-كتاب ادلراح ألمحد بن على بن مسعود.
ُٕ -جامع الدركس العربية دلصطفى الغبلييٍت
ُٖ -القواعد األساسية للغة العربية للسيد أمحد اذلاَشي

األثري)
محمد بن عبدالرحمن ( ترح
أبو الحسن موسى بن ّ
ّ
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الفهارس-:
ُ  -ادلقدمة
ِ -تعريف الصرؼ لغة كاصطبلحا.
ّ -ذكر عدة تعار يف للصرؼ
ْ -نشأة علم الصرؼ
ٓ -موضوع علم الصرؼ
ٔ -كاضع علم الصرؼ كربقيق القوؿ يف ذلك
ٕ -فائدة علم الصرؼ كأعليتو كأقواؿ العلماء يف ذلك
ٖ -حكم تعلم الصرؼ
ٗ -ادليزاف الصريف
َُ -كيفية ادليزاف الصريف
ُُ -احلاالت اخلمسة للكلمات ادلوزكنة
ُِ -مبلحظات
ُّ -أقساـ األفعاؿ.
ُْ -أقساـ األفعاؿ باعتبار الزماف
ُٓ -أقساـ األفعاؿ باعتبار الصحة كاالعتبلؿ
ُٔ -أقساـ األفعاؿ باعتبار اجلمود كالتصرؼ
ُٕ -أقساـ األفعاؿ باعتبار التعدم كللزكـ
ُٖ -تعريف ادلتعدم كالبلزـ

األثري)
محمد بن عبدالرحمن ( ترح
أبو الحسن موسى بن ّ
ّ

الصفحة
ّْ-
ٓ
ٓٔ-
ٔ
ٔ
ٕ
ٕ
ٖ
ٖ
ٖٗ-
ُُٗ-
ُُ
ُِ
ُِ
ُُِّ-
ُُّْ-
ُْ
ُْ
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ُٗ -أسباب تعدية البلزـ
َِ -تقسيم األفعاؿ باعتبار الزيادة كالتجرد
ُِ -الفعل آّرد
ُِ -أقساـ الفعل آّرد
ِِ -أكزاف آّرد الثبلثي
ِّ -أكزاف الرباعي آّرد
ِْ -مبلحظات
ِٓ -الفعل ادلزيد
ِٔ -أكزاف ادلزيد
ِٕ -أكزاف مزيد الثبلثي
ِٖ -أكزاف مزيد الرباعي
ِٗ -معاين الزيادة
َّ -فوائد حوؿ ( افتعل)
ُّ -تنبيهات كمبلحظات
ِّ -الفعل ادلضارع
ّّ -مباحث الفعل ادلضارع ،كفيو مسائل.
ّْ -كجوه مضارع الفعل الثبلثي
ّٓ -أبواب مضارع الفعل الثبلثي الستة
ّٔ -األمر
ّٕ -كيفية صياغة األمر كذكر الضواب ،يف ذلك
ّٖ -الفعل ادلبٍت للمجهوؿ

ُْ
ُٓ
ُٓ
ُٓ
ُٓ
ُٔ
ُٕ
ُٕ
ُٕ
ُُٕٖ-
ُٖ
َُِٗ-
ُِِِ-
ِِِّ-
ِّ
ِِّٔ-
ِّّٔ-
ِٕ
ّْ
ّّْٔ-
ّّٕٗ-

األثري)
محمد بن عبدالرحمن ( ترح
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ّ
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ّٗ -مصادر األفعاؿ
َْ -أنواع ادلصادر
ُْ -مصادر الفعل الثبلثي
ِْ -مصادر األفعاؿ غَت الثبلثية
ّْ -مصدر ادلرة كمصدر اذليئة
ْْ -ادلصدر ادليمي كاسم الزماف كادلكاف
ْٓ -أنواع ادلصدر ادليمي كاسم الزماف كادلكاف
ْٔ -أكزاف ادلصدر ادليمي كاسم الزماف كادلكاف
ْٕ -مصادر ميمية شاذة
ْٖ -بناء ( ىم ٍف ىعلة) للداللة على الكثرة.
ْٗ -ادلصدر ادليمي كالظرؼ من غَت الثبلثي

ّٗ
َْ
ِْ
ُْ
ّْ
ّْ
ْْ
ْْْٔ-
ْٔ
ْٔ
ْٔ

َٓ -اسم الفاعل.
ُٓ -اسم الفاعل من الثبلثي
ِٓ -اسم الفاعل من غَت الثبلثي
ّٓ -صيغ ادلبالغة
ْٓ -أكزاف صيغ ادلبالغة
ٓٓ -اسم ادلفعوؿ
ٔٓ -كزنو من الثبلثي
ٕٓ -كزنو من غَت الثبلثي
ٖٓ -صيغ مساعية تنوب عن اسم ادلفعوؿ
ٗٓ -الصفة ادلشبهة

ْٕ
ْٕ
ْٕ
ْٖ
ْْٖٗ-
ْٗ
ْٗ
ْٗ
َٓ
َٓ

األثري)
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ّ
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َٔ -أكزاف الصفة ادلشبهة
ُٔ -اسم التفضيل
ِٔ -كزف اسم التفضيل
ّٔ -شركط اسم التفضيل
ْٔ -التعجب
ٓٔ -أكزاف التعجب
ٔٔ -اسم اآللة
ٕٔ -أكزاف اسم اآللة
ٖٔ -اخلاسبة
ٗٔ -ادلراجع
َٕ -الفهارس

األثري)
محمد بن عبدالرحمن ( ترح
أبو الحسن موسى بن ّ
ّ

َُٓٓ-
ِٓ
ِٓ
ِّٓٓ-
ّٓ
ّٓ
ْٓ
ْٓ
ْٓ
ٗٓ
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