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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 مقدمة الطبعة الثانية
 يئات أعمالنا،كنستغفره كنعوذ باهلل من شركر أنفسنا كمن س كنستعينواحلمد هلل ضلمده  إفٌ 

كأشهد كحده ال شريك لو، من يهده اهلل فبل مضل لو كمن يضلل فبل ىادم لو كأشهد أف ال إلو إال اهلل 
 .كرسولو أف زلمدا عبده

كمنقحة،  يدةمز ، كىذه النسخة  الطبعة الثانية لكتاب تيسَت السبيل إىل تصريف األفعاؿ ذهفه -:أما بعد
فهي سبتاز من الطبعة األكىل بالزيادات كالتصحيحات اليت سًتاىا يف مكاهنا، فقد زدت فيها ادلصادر 

كاسم اآللة كأمساء ادلشتقات كاسم الفاعل كاسم ادلفعوؿ كالصفة ادلشبهة كاسم التفضيل كفعل التعجب 
 .كالتصحيفات خطاءدلا كقع يف الطبعة األكىل من األ كفيها أيضا تصحيحات كاستدراكات
الفاضل عبد الكرمي حسن حوش جزاه اهلل خَتا ، فقد راجع الطبعة  كأتقدـ ىنا بالشكر اجلزيل إىل شيخنا

ناسب، كأشكر كذلك  األكىل كاستدرؾ عليها ببعض التصحيحات كالتعديبلت، كقد راعيتها يف مكاهنا ادل
فقد نسق الكتابة على  ديريوكل من ساىم يف إخراج الكتاب كتصحيحو كاألخ الفاضل سعيد حسُت 

فقد شجعٍت على كتابة ىذا البحث  الكمبيوتر، كأشكر لؤلخ الفاضل الشيح زلمد حسُت جامع
 .كإعداده

فنت ما ظهر منها كما بطن كأف كأسأؿ اهلل عز كجٌل أف يثبتنا على طلب العلم الشرعي كأف ينقذنا من ال
 .من درسو أك قرأهكٌل ذا الكتاب لّٔينفع 

 .كصلى اهلل على سيدنا زلمد كعلى آلو كصحبو كسلم تسليما كثَتا إىل يـو الدين
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 مقدمة الطبعة األولى
لو كأشهد أٌف  ال شريك الذم يصٌرؼ قلوب عباده كيف يشاء كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده احلمد هلل

 .دا عبده كرسولوزلمٌ 
 :أٌما بعد 

-الث من مركز السٌنةكضعتها لطبٌلب ادلستول الثٌ  ٌسرة يف تصريف األفعاؿ العربٌية ،فهذه مباحث مي
 .ا عليونى يػٍ عً رؼ كمي ليكوف ذلم مدخبل إىل علم الصٌ  -حفظو اهلل عرب االيٌاـ كالٌدىور

 .كقد راعيت فيو اإلغلاز كالٌتسهيل
 

 ((.رؼادلدخل اىل علم الصٌ )) أك (( بيل اىل تصريف األفعاؿتيسَت السٌ ))كأمسيتو 
إنٌو على كٌل  لنا سبل طلب العلم كيعيننا عليو، قنا دلا ػلٌبو كيرضاه كأف ييٌسركأسأؿ اهلل عٌز كجٌل أف يوفٌ 
 .شيء قدير كباإلجابة جدير

 
 .َتا إىل يـو الٌدينم تسليما كثعلى زلمد كعلى آلو كصحبو كسلٌ  وكصلى اللٌ 

 
  /كتبو

  احلسن أبو
 زلٌمد بن عبدالرمحن موسى بن
 (ترح األثرمٌ ) 
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 ئ علم الّصرفدمبا
- :عو كفائدتو ككاضعو و تعريفو كموض

التحويل كالتغيَت،  :لغةيف ال كالتصريف ىي إٌف كلمة الٌصرؼ: تعريف علم الٌصرؼ من الناحية اللغوية
 .ف الرياح كتصريف األموريكمنو تصر 

أم ربويلها من جهة إىل {ألرضاوتصريف الرياح والّسحاب المسّخر بين الّسماء و } :قاؿ تعاىل 
 .خرلأ

- :من ناحية كونو لقبا لفٌن معُت من فنوف علـو الٌلغة العربية فقد عيرّْؼ بعٌدة تعاريف، من أعٌلها اكأمٌ 
ليت ليست إعرابا بنية اىو العلم الذم ييعرؼ بو كيفية صياغة األبنية كأحواؿ ىذه األ -ُ

 .كالبناءن 
كن أف يشاركها فيها غَتىا، كىذه اذليئة عبارة عن عدد ىيئة الكلمة اليت ؽل :مراد بالبناءوال

عتبار احلركؼ األصلية كالزٌائدة كٌل يف ا كحركاهتا ادلعينة كسكوهنا، مع احركؼ الكلمة كترتيبه
أحرؼ  عضد، كىي كونو على ثبلثةموضعو فرجل ػ مثبل ػ على ىيئة كصفة ؽلكن أف يشاركو فيها 

 .كزنة ة، كيقاؿ للهيئة أيضا بنية كصيغةأكذلا مفتوحة كثانيها مضموم

 .اإلعبلؿ كاإلبداؿ كاحلذؼ كاإلدغاـ كالزيادة كاألصالة: كادلرادبأحواذلا اليت ليست إعرابا كالبناء
 ؿ كإدغاـيكوف حلركفها من أصالة كزيادة كحذؼ كصٌحة كإعبل علم بأبنية الكلمة كدباىو  -ِ

 .ذلك بإعراب كالبناء من الوقف كغَت كإمالة، كدبايعرض آلخرىا شلاليس
طرأ على ىيكلو من نقصاف أك  ه ككزنو، كماؤ علم يبحث يف اللفظ ادلفرد من حيث بنا ىو -ّ

 .زيادة

 .ىوتغيَت يف بنية الكلمة لغرض معنوم أك لفظي: الٌتصريف  -ْ

الفعل ادلاضي كادلضارع كاألمر كاسم  كتغيَت ادلصدر إىلية كاجلمع نكتغيَت ادلفرد إىل الٌتث :فاألول
 .ذلك سم ادلفعوؿ كغَتالفاعل كا
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حلذؼ قػىوىؿى كغىزىكى إىل قاؿ كغزا، كىذا التغيَت ينحصر يف القلب كاإلبداؿ كا كتغيَت :والثاني
- :كاإلدغاـ كالزٌيادة كالٌنقل، فيدخل يف الٌتصريف ّٔذا التعريف شيئاف

ىل صيغ ادلاضي كادلضارع بنية سلتلفة لضركب من ادلعاين، كتحويل ادلصدر إل الكلمة إىل أيربو  - أ
 .سم الفاعل كاسم ادلفعوؿ كغَتىا، ككالنسبة كالتصغَتكاألمر كا

آخر ينحصر يف الزيادة  لفظي تغيَت الكلمة لغَت معٌت طارئ عليها، كلكن لغرض - ب
 .كاحلذؼ كاإلبداؿ كالقلب كاإلدغاـ

ختصاص علم خَت فق،، كغلعل األمر األكؿ من اريف باألمر األكمن العلماء من ؼلٌص الٌتص
يف  يتناكؿ صيغة الكلمة كبنيتها، إلظهار ما الٌتغيَت الذم) :النحو، فيكوف الٌتصريف عندىم

 ذلك من الٌتغيَت الذم ال حركفها من أصالة أك زيادة أك حذؼ أكصٌحة أك إعبلؿ أك إبداؿ أكغَت
 .(يٌتصل باختبلؼ ادلعاين

 .ىل أمثلة سلتلفة دلعاف مقصودة ال ربصل إال ّٔا إإنٌو ربويل األصل الواحد : كقيل  -ٓ
 اعترب بادلعٌت ادلصدرمٌ  خركاآل ،بادلعٌت االمسيٌ  كلكن بعضها اعترب التعريف كىذه التعاريف متقاربة

- كالتعريف األخَت   –العملٌي 
يف أحكاـ الكلمات العربية ؿ مانشأ مع النحو، فكاف علم النحو يبحث إٌف علم الٌصرؼ نشأ أكٌ 

 .إفرادا كتركيبا، مث صار  علما مستقبل
 .حالة إفراد، كحالة تركيب: كبياف ىذا، أف للكلمات العربية حالتُت

 (.علم الصرؼ ) كزف خاص كىيئة خاصة ىو من موضوع  كىي مفردة لتكوف علىا،هفالبحث عن
العرب يف كبلمهم، من رفع، أك  كالبحث عنها كىي مركبة، ليكوف آخرىا على ما يقتضيو منهج

، أك بقاء على حالة كاحدة، من غَت تغيَت، ىو من موضوع  علم ) نصب، أك جر، أك جـز
 (.النحو : اإلعراب، أم
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- :موضوع علم الّصرف
كاألفعاؿ ادلتصرفة، فبل يتعلق ( كىي األمساء ادلعربة)ريف باألمساء العربية ادلتمكنة ؼلتٌص علم الٌتص

اء ستفهاـ كأمسرط كأمساء االة كالٌضمائر كأمساء الشٌ باألمساء العربية ادلبنيٌ  جمية كالباألمساء األع
 .باحلركؼ بأنواعها ادلختلفة ألفعاؿ اجلامدة كليس كعسى، كالاإلشارة كأمساء ادلوصوؿ، كالبا

- (:َْٓ/ِ" )الكافية" قاؿ ابن مالك رمحو اهلل يف 
 ػعصٌرؼ ما سواعلا ييطػػػػكمن ي       متنػػعحلرؼ كشبههو امن ا ػوكى

- :فائدة علم الّصرف وأىميتو
  الكلمات العربية نطقا ككتابة كيساعد علىعلم الٌصرؼ يفيد العصمة من اخلطإ يف
 .الٌزكائد كاحلصوؿ على ادلعاين ادلختلفة معرفة األصلي من حركؼ الكلمات ك 

خطرا كأحٌقها بأف نعٌت ّٔا، ذلك كاحلٌق إٌف علم الٌصرؼ من أجٌل العلـو العربية موضوعا كأعظمها 
يف الصميم من األلفاظ العربية، كدبراعاة قواعد علم الٌصرؼ زبلو مفردات الكبلـ من  ألنٌو يدخل

 .سلالفة القياس اليت زبٌل بالفصاحة كالببلغة
فإٌف  -:( م التصريفإيجاز التعريف في عل)قاؿ اإلماـ ابن مالك رمحو اهلل تعاىل يف مقدمة كتابو 

تح من أبواب كيفالعربٌية ، صريف علم تتشٌوؼ إليو اذلمم العلٌية كيتوٌقف عليو كضوح احلكمالت
 (...فٌصل من أصولو ما كاف رلمبل كيكاف مقفبل ، النحو ما 

اعلم أف الصرؼ أـ العلـو  -:(المراح) كقاؿ الشيخ أمحد بن علي بن مسعود يف مقدمة كتابو 
 اىػ(...ا  كيطغى يف الركايات عاركىا كىكالنحو أبوىا كيقول يف الدرايات دار 

يف فإف من ا التصر كأمٌ  -(:ِٔٓص)  (المزىر في علوم اللغة) كقاؿ السيوطيُّ يف كتابو العجاب
، فقلتى يف  -:ألنا نقوؿ فاتو علمو فاتو ادلعظم، كىجىدى، كىي كلمة مبهمة، فإذا صرفت أفصحتى

 -:كيقاؿ. كىٍجدا  -:كيف احلزف ًجدة،مو  -:لغضبكيف ا ًكٍجدانان، -:كيٍجدان، كيف الضالة  -:ادلاؿ
 اىػ....فتحوَّؿ ادلعٌت بالتصريف من اجلور اىل العدؿ ، كادلقس، للعادؿ،القاس، للجائر
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- :واضع علم الّصرف 
، أحد رؤس العلماء يف أبومسلم معاذ الهّراءشتهر عند الباحثُت أٌف كاضع علم الٌصرؼ ىو ا

على إطبلقو غَت مستقيم، فقد كانت مسائل ىذا العلم تدرس  الكوفة كمتقدميهم، كىذا الكبلـ
 .من قبل معاذ، ديرست مع مسائل العربية بوجو عاـ كمع مسائل النحو بوجو خاصٌ 

الذم  أٌف معاذان ىو أكؿ من أفرد مسائل الٌصرؼ بالبحث كالتأليف، كىو: كالذم ؽلكن أف يقاؿ 
كىذا ماحققو العبلمة زلمد زليي الٌدين  ثره من بعده،قتفوا ألٌتكلم فيو مستقبل كأٌف العلماء ابدأ ا

 (  ٗدركس يف التصريف صػ ) هلل تعاىل، كما يف كتابو رمحو ا
- :حكم تعلم الّصرف

كمن شركط االجتهاد  حكمو أنٌو فرض كفاية كغلب على من يتعرض لتفسَت كبلـ اهلل تعاىل
 .ادلطلق

 .تقراء كيستمٌد ىذا العلم من كبلـ العرب بالتتبع كاالس
 المـيزان الّصـرفي

علماء  كدلا كاف  نظر ،يف  صناعتهم عرض عليهم شلٌا يدخلوف بو مايي اعة معيار يقابللكل أىل صن
هتا، كمن جهة ىيئة  تتألف منها، ليعرفوا أصالتها كزيادالٌصرؼ إىل الكلمة من جهة حركفها اليت
) اذ معيار من احلركؼ مٌسوه زباضطرىم ذلك إىل نت، اىذه احلركؼ كضبطها على أم صورة كا

سكوف أك تقدمي أك  كالتزموا فيو أف يتشٌكل بنفس الشكل الذم عليو ادلوزكف، من حركة أك( ادليزاف
 .تأخَت

تقٌل حركفها األصوؿ عن  ػ كىو األمساء ادلتمكنة كاألفعاؿ ادلتصرٌفة ػ ال كألجل أٌف موضوع حبثهم
رؼ، جعلوا ادليزاف ثبلثة أحرؼ، ألٌف الكلمات الثبلثية ثبلثة أحرؼ إاٌل لعٌلة، كالتزيد عن مخسة أح

 ادلقابل الحرفكقد مٌسوا  ( ؼ ع ؿ)الفاء كالعُت كالبلـ : من غَتىا، كىي األحرؼ الثبلثة  أكثر
  ،لبلـ الـ الكلمة للفاء فاء الكلمة كاحلرؼ ادلقابل للعُت عُت الكلمة كاحلرؼ ادلقابل
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 .ذلاء عُت الكلمة، كالباء الـ الكلمةفاء الكلمة، كا( ذىب) فالٌذاؿ من  
( كىريـى )كى  (  فػىعىلى ) على كزف ( ىىبى ذى )كالواجب يف ادليزاف أف يوافق ادلوزكف يف حركاتو كسكناتو، فػ

  (فىًعلى ) على كزف ( شىًربى ) ك ( فػىعيلى ) على كزف 
 على كزف ( ًكرٍب )ك ( فػيٍعل ) على كزف ( قػيٍفل ) ك ( فػىٍعل )على كزف ( أىٍكل ) ك 
 . ذاكىك،( ًفٍعل) 

 رفيّ ـيزان الصّ ـة المكيفيّ 
- :كاآليتكىي   ، مسان ػ فهذا الؼللو من حاالت مخسةك اإذا أردت أف تزف كلمة ػ فعبل كانت أ

ؼ ع )، فتقابل ّٔا ادليزاف الٌصريف أف تكوف الكلمة على ثبلثة حركؼ أصوؿ كلها :ىالحالة األول
 .كالثاين بالعُت، كالثالث بالبلـ كتقابل احلرؼ األكؿ بالفاء،( ؿ 

 :يد أف تعرؼ ميزاهنا، مثاؿ ذلككتلتـز حبركة الكلمة اليت تر 
 فػىعىلى  كىتىبى 
 فىًعلى  فىرًحى 
 فػىعيلى  كىريـى 
 فػىٍعله  فػىٍهمه 
 فىًعله  فىًخذه 
 فػيٍعله  شيٍربه 

 ًفًعله  ًإًبله 
 فػيعيله  كيتيبه 

 
 .كعلى ىذا ادلنواؿ فقس
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، فتزهنا على نفس الطٌريقة الٌسابقة الكلمة على أربعة حركؼ أصوؿ كٌلها أف تكوف :انيةالحالة الث
 .إالٌ أٌنك تزيد المان ثانية يف ادليزاف لتقابل احلرؼ الرابع من الكلمة

- : مثاؿ ذلك
 فػىٍعلىلى  دىٍحرىجى 
 فػىٍعلىلٍ  جىٍعفىرٍ 

 .كىكذا
فتزهنا على  إاٌل امسا وفأف تكوف الكلمة على مخسة حركؼ أصوؿ كٌلها، كالتك :ةثالحالة الثال

نفس الطٌريقة األكىل، إاٌل أٌنك تزيد فيها المُت، لتقابل البلٌـ الرابعة احلرؼ الرابع كالبلٌـ اخلامسة 
- :كنات ادلوزكف يف ادليزاف الٌصريف، مثاؿ ذلكحركات كس ككل ىذا مع مراعاة .احلرؼ اخلامس

 فػىٍعلىًلله  ٍحمىًرشه جى 
 

من حركؼ الزيادة، كىي احلركؼ العشرة  لكلمة فيها زيادة حرؼأف تكوف ا :ةالحالة الرابع
 (.سألتمونيها(آّموعة يف قوؿ بعضهم

( كاتب كقائم كفاىم)ينو فتقوؿ يف عمع إيراد الزائد فيو ب( ؼ ع ؿ ) كىذا القسم يوزف ّٔذا ادليزاف 
( مفعوؿ ) زف إهٌنا على ك ( منصور كمفهـو كمضركب : ) كتقوؿ يف ضلو( فاعل ) إهٌنا على كزف 
( انطلق كانكسر) : كتقوؿ يف ضلو (أفعل ) إهٌنا على كزف ( أكـر كأحسن كأعلم : ) كتقوؿ يف ضلو
 .كىكػػػذا ( ٍستػىٍفعىلى ا)لى كزف إهٌنا ع( ستغفر كاستخرجا: ) كتقوؿ يف ضلو ( نٍػفىعىلى ا)إهٌنا على كزف 
: حرؼ أصلٌي يف الكلمة، ضلوأف تكوف الزيادة يف الكلمة ناشئة عن تكرير : احلالة اخلامسة

ٍلبىبى ) ٍلىلى )ك ( جى ر، فتقوؿ كىذا الٌنوع يوزف ّٔذا ادليزاف مع تكرير ما كرٌ  (عىلَّمى ) ك ( قىطَّعى ) ك ( َشى
ٍلىلى :)يف  (فػىعَّلى )إهنا على كزف( قىطَّعى كعىلَّمى ):كتقوؿ يف (فػىٍعلىلى ) إهٌنا على كزف  (جىٍلبىبى كَشى

 .ؼ ادلزيد يف ادلوزكففس احلر كال يؤتى يف ادليزاف بن
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 -:مالحظات
ٌل كاحدة منها الحظت ك خاصٌ  من نوع منها يف الكلمة زيادتاف كٌل كاحدة إذا حصلت -ُ

 ( تػىفىعَّلى ) إهٌنا على كزف ( تػىعىلَّمى : ) ، ضلوها اخلاصٌ حكمى 
إهنما ( قاؿ)ك  (قاـ: )على حسب األصل، ضلو إذا حصل يف ادلوزكف إعبلؿ جئت بادليزاف -ِ

 .كعلى ىذا فقس (ؿقوى )ك ( ـقوى ( ) اؿقى )ك ( اـقى ) ألٌف أصل ( لفعى ) ى كزف عل

على ( شىٌد ) إذا حصل يف ادلوزكف إدغاـ، مل يلتفت إليو يف ادليزاف بل يؤتى بو على األصل، فػ -ّ
 (.فػٍتػىعىلى ا) على كزف ( اٍشتىدَّ ) ك( فػىعىلى ) كزف 

ٍل، في (  مٍ قي ) ك ( لٍ قي ) زاف، فوزف ييف ادل احلذؼ ذلك مثل إذا حصل يف ادلوزكف حذؼ لـز -ْ
 .، حبذؼ الفاء كالبلـوٍ عً (  وٍ عً )كزف ك لت، في ( تي مٍ قي )كى ( تي لٍ قػي ) ككزف . ذؼ العُتحب

 -:إذا حصل يف ادلوزكف قلبه مكايٌن، حدث مثلو يف ادليزاف، مثاؿ ذلك -ٓ

 فػىلىعى ) إهٌنا على كزف (  ٍاءى رى  : )كتقوؿ يف( يىًئسى ) ألٌف أصلها ( عىًفلى ) إهٌنا على كزف  :تقوؿ( أىًيسى ) 
 .كىكػػػػذا( رأل ) إذ أٌف أصلها  (
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 :الـعـام األفـأقس
 

عتبلؿ، الصحة كاالعتبارات سلتلفة، باعتبار زمانو، كباعتبار متعٌددة، كذلك با إف لؤلفعاؿ أقسامان 
، كباعتبار أنٌو مبٍت  كباعتبار اجلمود للمعلـو أك آّهوؿ، كباعتبار كالتصرؼ، كباعتبار التعٌدم كالٌلزـك
 .التجٌرد كالزيادة

 .ستة اكعلى ىذا فتكوف أقسامه
- :ختصار كاإلغلازىذه األقساـ السٌتة على كجو اال تكلم عنكسن
الفعل ادلاضي، كادلضارع، كاألمر، : يقسم الفعل باعتبار زمانو إىل ثبلثة أقساـ :قسيم األولالتّ 

عبلمات كلٍّ منها، قد مٌر عليكم يف كتب النحو فبل داعي  يو موٌسعان كتعريفو كذكرلكالكبلـ ع
 .للٌتكرار

 .صحيح، كمعتل: عتبلؿ إىل قسمُتعتٌل، كيقسم باعتبار الٌصحة كاالالٌصحيح كادل :م الثّانييقستال
 :كىو ثبلثة أقساـ (قتل) ك ( كتب: ) ماكانت أحرفو األصلية أحرفان صحيحة مثل :فالّصحيح 

 .سامل كمهموز كمضٌعف
 .يكن أحد أحرفو األصلية حرؼ عٌلة كعلزة كمل يكن مضٌعفا مامل :فالّسالم
، كمهموز (كأىخىذى ): مهموز الفاء: ماكاف أحد أحرفو األصلية علزة، كىو ثبلثة أقساـ: كادلهموز

 .(كقىرىأى ):، كمهموز البلـ (ؿى كسىأى ): العُت
 .كاف أحد أحرفو األصلية مكٌرران لغَت زيادة ما :المضّعفو 
ف عّ ومض (مىرَّ )ك (مىدَّ ) ػكى كىو ما كاف عينو كالمو من جنس كاحد،   :مضّعف ثالثي: ىو قسمافك 

كىو ما كاف فاؤه كالمو األكىل من جنس كاحد كعينو كالمو الثانية من جنس كاحد،    :رباعي
ـى )ك (زىٍلزىؿى )كػ  (.دىٍمدى

 ((.كقاؿ كرمىكعد )) -:ضلو ،أحرفو األصلية حرؼ عٌلة ماكاف أحد :والفعل المعتلّ 
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 .مثاؿ كأجوؼ كناقص كلفيف-:كىو أربعة أقساـ
 . ثى رً ككى  دى عى كوى :ما كانت فاؤه حرؼ عٌلة  :فالمثال

 (.اعى بى )ك( اؿى قى )ما كانت عينو حرؼ علة كػ -:واألجوف
 (.ىمى رى )كى ( يى ضً رى )ػما كانت المو حرؼ علة كى  -:والناقص
 (.ىقى كى ) كى  (لوى طى )-:حو ػن ف،أصليٌا العلة ن أحرؼما كاف فيو حرفاف م -:واللفيف

 .مقركف كلفيف مفركؽ لفيف-:كىو قسماف 
 (.لوى عى )كى (( ل وى نػى ))-:ضلو  ما كاف حرفا العلة اجتمعا فيو، -:فاللفيف ادلقركف 

 (ىقى كى )كى (  فى كى )) -:ضلو  ،ما كاف حرفا العلة افًتقا فيو -:المفروق  واللفيف
ها للتسهيل ىل الضمائر تركتي إواع  من األفعاؿ عند إسنادىا كاعلم أٌف ىناؾ أحكاما زبتٌص ّٔذه األن

 .كاالختصار
- :الجامد والمتصرف  -:التقسيم الثالث 

- :كيقسم الفعل باعتبار التصرؼ كاجلمود اىل قسمُت 
 .ؼ كجامدمتصرٌ 

( معٍ نً  ) -:ضلو. ذم يعترب يف داللة الفعلما الـز صورة كاحدة كذبٌرد عن الزماف ال -:فالجامد 
 (.سئٍ بً )ك

 .ما دٌؿ على احلدث مقًتنا بزماف كمل يبلـز صورة كاحدة  -:والمتصرف 
- :كىو على ثبلثة أقساـ  -:الجامد أقسام الفعل 

 (.سى ئٍ بً ) ك((  مى عٍ نً )) -:ضلو  أف يكوف مبلزما لصيغة ادلاضي، -ُ
 (تعاؿى )ك ( ىاًت )) -:ضلو  ،أف يكوف مبلزما لصيغة األمر  -ِ

كىذا القسم األخَت أقل . أم يصيح((  ي،ي هً يى ))  -:ضلو  ادلضارعلصيغة  أف يكوف مبلزما  -ّ
 .دا يف اللغة العربية حىت أعللو بعض العلماءاألقساـ كرك 
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- :أقسام الفعل المتصرف 
 :كالفعل ادلتصرؼ نوعاف 

ـٌ التصرؼ ، -ُ  . ناقص التصٌرؼ -ِ تا

 .اسم ادلفعوؿكاسم الفاعل ك  كادلضارع كاألمر ىو الذم غليء منو ادلاضي -:فاألّول 
 .اكىو األصل يف األفعاؿ كالغالب عليه((. ضىرىبى )) -:ضلو 

 .منو اثناف فق،  ما غليء -:والثاني 
- :كىذا على نوعُت أيضان 

ا مى كى  اؿى ا زى مى كى " ((.كي يوشً  كى أكشى )) ك (( ادي كى يى  ادى كى ))  -:ضلو ،ما جاء منو ادلاضي كادلضارع  -ُ
 "ا ينفكمى كى  ا انفكٌ مى كى "  اؿي زى يػى 

كقد مسع مساعا نادرا ادلاضي  ." كدىٍع  عي دى ٍر  كيى كذى  ري يذى "  -:ضلو ،ما جاء منو ادلضارع كاألمر -ِ
 .إال أف ذلك شاٌذ يف االستعماؿ(كىضىعى )بوزف ( رى ذى كى كى  عى دى كى ) -:افقالو ( يدع كيذر)من

- : المتعّدي والاّلزم: التقسيم  الرابع 
 .متعٌد كالـز :ينقسم الفعل بالٌنظر إىل معناه إىل قسمُت

( الٌدرسى  البي أ الطَّ رى قػى : )يتعٌدل أثره فاعلو، كغلاكزه إىل ادلفعوؿ بو، ضلو ما :أّما المتعّدي فهو 
 (.زيد ضربو عمرك: )، ضلوبو كعبلمتو أف تتصل بو ىاءه تعود على ادلفعوؿ

قاصران على فاعلو،  اليتعٌدل أثره الفاعل كالغلاكز إىل ادلفعوؿ بو، كإظٌلا يبقى ما :وأّما الالزم فهو 
 قاـ زيده كقعد -:ضلووؿ بو،إىل فاعل كالػلتاج إىل مفع فهو ػلتاج

- :كالفعل البلـز قد يتعٌدل إىل ادلفعوؿ بو بأسباب متعٌددة منها
 (أكـر علي الٌرجلى : ) إذا زيد عليو علزة التعٌدية، ضلو -ُ
 ( اهللى  عٌظمتي : ) إذا ضٌعف عينو ضلو  -ِ

 (مررت بالعلماء : ) بواسطة حرؼ اجلٌر ضلو  -ّ
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 ،أم بلغ(  ٍشره اليمنى طىليعى بً : )معٌت فعل متعٌد ضلو  يتضمن البلـزأف  -ْ

 .كغَت ذلك من األسباب اليت بسطت يف كتب النحو
 :  قاؿ أمحد بن عبد الرحيم الطهطاكم يف نظم ادلقصود يف الصرؼ

 وحرف جر إن ثالثيا وسم    بالهمز والتضعيف عد ما لزم 
 .المجّرد والمزيد: التقسيم الخامس

 .رلٌرد كمزيد: سمُتلزٌيادة أك التجرد عنها إىل قعتبار اينقسم الفعل با
 .ماكانت حركفو كٌلها أصلية خالية من الزيادة: فآٌّرد 
 .مازيد على حركفو األصلية حرؼه أك حرفاف أك ثبلثة أحرؼ: كادلزيد 

 ّردـل المجـالفع
 :أقساـ الفعل آٌّرد 

 .رلٌرد ثبلثي، كرلٌرد رباعي: ُتكآٌّرد على قسم
 ،(دحرج) كالتزيد على أربعة، ضلو،( ضرب) : فالفعل آٌّرد التقٌل حركفو أصالة عن ثبلثة، ضلو 

 .كعلم ىذا بالتتبع كاالستقراء
 .كإذا كجدت فعبلن تقل حركفو عن ثبلثة أحرؼ، فاعلم أف احلرؼ الناقص إظٌلا حذؼ لعٌلة تصريفية

- :ثيّ أوزان المجّرد الثال
- :ماضي الٌثبلثي آٌّرد لو ثبلثة أكزاف كىي

: ) إاٌل يف أفعاؿ الطبائع كالغرائز، ضلو غالبا ئُت ػ كاليكوف إاٌل الزمان، كالغلفػىعيلى ػ بضم الع -ُ
 (.ضىخيمى  )ك ( عىظيمى ) ك ( قػىبيحى ) ك ( حىسينى 

، ضلواللٌ  الزما كمتعٌديا، كالغالب عليو ًعلى ػ بكسر العُت ػ كغلئفى  -ِ  ( فىًهمى )ك ( فىرًحى : )زـك
 (شىًربى )و

 (قػىتىلى )ك ( ضىرىبى )ك ( قػىعىدى : )متعٌديا كالزما، ضلو فػىعىلى ػ بفتح العُت ػ كغلئ -ّ
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 :أوزان الرباعي المجرد
 (( ج رى حٍ دى )) -:ضلو ،(( لىلى فػىعٍ )) -:كأماٌ الرباعي آّرد فلو كزف كاحد كىو 

  ((.م جى رٍ حى ))  كى 
 .عربد الرجل، أم ساء خلقو: لكرة، كالزما، ضلودحرجت ا: كغليء معتديا، ضلو

 : كمن ادلعاين اليت يستعمل فيها ىذا الوزف ما يأيت
ازبذت ذلا قمطرا، كبندقت الطُت، أم جعلتو : ازباذه، كقمطرت الكتب، أم: عمل الشيء، أم -ُ

 .بنادؽ صغارا

و كالعثاكيل، لويتو كالعقرب، كعثكلت الشعر، أم أرسلت: الشيء، كعقربت الصدغ، أمزلاكاة  -ِ
 .أشبو العلقم كاحلنظل يف طبعو، علا شجراف مراف: كحنظل الرجل كعلقم، أم

جعل الشيء يف الشيء، كفلفلت الطعاـ، إذا كضعت فيو الفلفل بضم الفاء، كعصفرت الثوب،  -ّ
 .إذا صبغو بالعصفر

 .أصاب عرقوبو كحلقومو: إصابة الشيء، كعرقبو كحلقمو، أم -ْ

بالعرفاص، كىو السوط، كالعرجوف، كىو ضربو : ة كعرفصو كعرجنو، أماإلصابة بالشيء، فيكوف آل -ٓ
 .كاؿثأصل الع

أظهرت عساليجها كبرعمها، كمثاؿ : إظهار الشيء أك سًته، كعسلجت الشجرة، كبرعمت، أم -ٔ
ألبستو سرباال، كىو : ألبسو الربقع كالربنس، كسربلت الرجل، أم: برقعو كبرنسو، أم: السًت

 .القميص

ف ننحت من كلمتُت أك أكثر كلمة كاحدة تدؿ على معٌت الكبلـ الكثَت، كذلك النحت، كىو أ -ٕ
 : على النحو التايل

 .عبد َشسعبقسي من عبد قيس، كعبشمي من : والنحت من الًتكيب اإلضايف، ضل - أ
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ال حوؿ كال : كحوقل، أم قاؿ. بسمل، أم قاؿ بسم اهلل: النحت من مجلة، مثل - ب
 .قوة إال باهلل

- :مالحظات
بضم الفاء ككسر العُت، للفعل ادلبٍت ( فيًعلى ) ضهم كزنا رابعا للفعل الثبلثي آٌّرد كىو ذكر بع -ُ

ف الثبلثي آٌّرد إظٌلا ىي ، كأٌف أكزاأصليٌ  ال للمجهوؿ، كلكٌن الٌصواب أف ىذا الوزف فرعيٌ 
 .فق، كما تقٌدـ ثبلثة

كرد ذلك عنهم يف  من ؼلفف بعض األفعاؿ، كقد – سبيم كىم بنو –ؾ من قبائل العرب ىنا -ِ
ك ( نًٍعمى ) كمن ذلك ( عىٍلمى الٌرجل ( ) عىًلمى الٌرجل : ) فيقولوف يف( فػىعيلى ) ك ( فىًعلى ) 
كلكن ىذا شلا الينبغي اجلنوح ( كىٍرـى الٌرجل ( )كىريـى الٌرجل : ) كيقولوف يف( لىٍيسى ) ك ( بًٍئسى )

 .إليو اليـو

األلف غَت أصلية، فهي منقلبة من كاك  فهذه( قاؿ )  :ضلو إذا كانت عينو ألفا،الفعل ادلاضي  -ّ
أك  ،(بػىيىع)ك(قػىوىؿى ) أصلها  (باع)ك(قاؿ: ) ضلو( فػىعىلى ) أك ياء، كعلى ىذا فهي إما على كزف 

( طاؿ : ) ضلو( فػىعيلى ) أكعلى كزف  ( ؼى خىوً ) أصلها ( خاؼ : ) ضلو (فىًعلى )على كزف 
بلو، فافهم العٌلة كانفتاح ماق لعٌلة تصريفية، كىي ربرؾ حرؼكإظٌلا قلبت ألفا  (طىويؿى )أصلها 

 .ذلك فإنو مهمٌ 

) إٌما أٌف عينو كانت مفتوحة قبل اإلدغاـ، فيكوف على كزف ( مػٌد : ) ادلضاعف الثبلثي، ضلو -ْ
: ضلو( فىًعلى )ف على كزف كإٌما أهٌنا كانت مكسورة فيكو ( دد ػى مى ) أصلو ( مػٌد : ) ضلو(  فػىعىلى 

ـٌ ) : ضلو( فػىعيلى ) ا كانت مضمومة، فيكوف على كزف كإٌما أهنٌ (  مىًللى  : )أصلها( مىلَّ )  أم ( د
 .كىو أقٌل ىذه األنواع الثبلثة كجودان، فاعرؼ ذلك فإنو نفيس(دىميمى ) :قبح، أصلها
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 زيد فيوـل المـالفع
- :أنواع الفعل المزيد فيو

ٌما أف ا، كعلى ىذا فالفعل ادلزيد فيو إف يكوف رباعيِّ الفعل ادلزيد فيو إٌما أف يكوف ثبلثيا، كإٌما أ -ُ
 .يكوف مزيد الثبلثي، كإٌما أف يكوف مزيد الرٌباعي

 -:أنواع مزيد الثالثي -2

الفعل الثبلثي إٌما أف ييزادى فيو حرؼه كاحده فيكوف رباعيا كإٌما أف ييزادى فيو حرفاف فيكوف مخاسيا، 
 .داسياكإٌما أف ييزادى فيو ثبلثة أحرؼ فيكوف س

  -:أنواع مزيد الّرباعيّ  -ّ
يادة، كإٌما أف ييزادى فيو حرفاف يو حرؼه كاحدي فيكوف مخاسيا بالز الفعل الرٌباعٌي آٌّرد إٌما أف ييزادى ف

 .افيكوف سداسيٌ 
ا، كماقاؿ ا، ألٌف الفعل اليكوف سباعيٌ صَت بذلك سباعيٌ كن أف ييزاد فيو ثبلثة أحرؼ حىت يكالؽل

 ":توألفي" ابن مالك يف 
 اػػدى ػاستٌان عى مى فى  وً يػٍ فً  دٍ كمنتهػػاه أربػػعه إف جيػرّْدا          كإف ييػزى 

 -: أوزان مزيد الثالثي -ْ

على  شاٌذة مل نذكرىا للتيسَت اؾ أكزافىي األكزاف القياسية كإال فهن إظٌلا نذكرىاسكىذه األكزاف اليت 
  .ادلبتدئ

 فيو حرؼه كاحده أك حرفاف أكثبلثة، قد تقدـ لك أف الثبلثي آٌّرد إٌما أف ييزاد
- :فالفعل الثالثي المزيد بحرف واحد لو ثالثة أوزان 
 (.أٍكرىـى ) ك ( أىٍحسىنى : ) أىفػٍعىلى ػ بزيادة علزة القطع يف أكلو ػ ضلو -أ 

ـى : ) فػىعَّلى ػ بتضعيف العُت ػ  ضلو -ب  ػرَّـى ) ك ( قىػدَّ  ( .كى
  (ضىارىبى ) ك ( قىاتىلى : ) ضلوفىاعىلى ػ بزيادة األلف بُت الفاء كالعُت ػ -ج 
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- :ومزيد الثالثي بحرفين لو خمسة أوزان
 (.نٍػفىتىحى اً ) ك ( اٍنطىلىقى : ) فىعىلى ، ضلوانػٍ  -أ 
 ( .ٍجتىمىعى ا) ك ( دىرى اقػٍتى ) ك ( افػٍتىتىحى : )وفػٍتػىعىلى ، ضلا -ب 

 .(بٍػيىضَّ ا)ك ( ٍسوىدَّ ا) ك ( امٍحىرَّ : ) افػٍعىلَّ ، ضلو-ج 

 ( .ذبىىاىىلى ) ك ( عىاظىمى تػى : ) تػىفىاعىلى، ضلو -د 

بػَّرى ) ك ( تػىعىلَّمى :)تػىفىعٌَّل ، ضلو -ق  ـى ) ك ( تىكى  (تػىقىدَّ
- :ومزيد الثالثي بثالثة أحرف لو أربعة أوزان

 (ٍستىٍخرىجى ا) ك ( ٍستػىٍغفىرى ا: ) اٍستػىٍفعىلى، ضلو -ُ
 (ٍحلىٍوىلى ا) ك ( اٍعشىٍوشىب: ) افػٍعىٍوعىلى، ضلو -ِ

، ضلوفػٍ ا -ّ  (ٍعلىوَّطا) ك  (ٍجلىوَّذا: )عىوَّؿى

 .ادلضاء، كالسرعة يف السَت، كذىاب ادلطر: االجلٌواذ: قاؿ يف القاموس
 أىػػػ. تعلق بعنقو، كعبله، أك ركبو ببل خطاـ أك عريا: كاعلٌوط البعَت

، ضلو -ْ  (ٍصفىارَّ ا) ك ( مٍحىارَّ ا: ) افػٍعىاؿَّ

 .كزنان  عشر ثنااكعلى ىذا فجموع أكزاف ادلزيد الثبلثي القياسية إظٌلا ىي 
، ىناؾ معاف خاصة تدٌؿ عليها ىذه األكزاف اليت فيها زيادة األحرؼ على الفعل الثبلثيكاعلم أٌف 

 .كسنذكر شيئا منها بعدي 
- :أوزان مزيد الرباعيّ  -5

كإذا زيد ( تىدىٍحرىجى : ) ضلو( تػىفىٍعلىلى ) الفعل الرٌباعي آٌّرد إذا زيد فيو حرؼ كاحد لو كزف كاحد كىو 
 :لو كزناف، كعلافيو حرفاف ف

لىلى، ضلو -ُ  (ٍحرىصٍلىمى ا: ) افػٍعىنػٍ
 (ٍقشىعىرَّ ا) ك ( اٍطمىأىفَّ : ) افػٍعىلىلَّ، ضلو -ِ
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- :معاني أوزان الفعل المزيد  -6
 .ترد ذلا كتفارؽ ّٔا الفعل آّرد من الزيادة  ادلزيد معاين الفعل إٌف ألكزاف

 .كسنذكر أىم تلك ادلعاين على سبيل اإلغلاز 
- :ترد لما يأتي  ،((ل أفع))  معاني -1
 .أكرمت الٌرجلى  -:ضلو دية ،للتع -ُ
 .عرضتو للبيع: أم أبعت الثوب ، -:للتعريض ،ضلو -ِ
 .صارت ذات لنب: أم ألبنت الشاة ، -:للصَتكرة ،ضلو  -ّ
 .كجدتو خبيبل  -:أم  ، أخبلتو -:ضلو للمصادفة ، -ْ
 .صار عدال  :أم أقس، الرجل ، -:ضلو ،للسلب  -ٓ
. يف الصباح دخل : أم أصبح الرجل ، -:ضلو  –زمانا أك مكانا  – الشئ الدخوؿ يف  -ٔ

 .دخل يف هتامة  -:م أ ،كأهتم
 .ذعن لو كأذعن لو ك ، شكل األمر كأشكل -:ضلو ،كقد ترد دبعٌت الثبلثي  -ٕ
  -:منها  ، ترد لمعان ،((فّعل ))معاني  -2
ت اإلبل، مٌوت: عل، ضلواؼ، كإٌما يف الفاطٌوفت، أم أكثرت الٌطو : إٌما يف الفعل ضلو ،التكثَت -أ

 .غٌلقت األبواب، أم أغلقت أبوابا كثَتة: ت منها، كإٌما يف ادلفعوؿ، ضلوأم كثر ادلي
 .فٌرحتو: التعدية، ضلو -ب
 .كٌفرتو كبٌدعتو: النسبة إىل أصل الفعل، ضلو -ج
 .، أم أزلت جلدهجٌلدت اجلزكر: الٌسلب، ضلو -د
 .كغٌرب، أم توٌجو ضلوعلا شٌرؽ: الٌتوجو، ضلو -ىػ
 .ال إلو إال اهلل ،كاحلمد هلل،كاهلل أكرب:أم قاؿ .ككرٌب  ،كمٌحد ،ىٌلل: ختصار حكاية ادلركب، ضلوا -ز
 .فتش ادلتاع كفٌتشو: ، ضلو(فعل) دبعٌت ( فٌعل) ترد  كقد -ح
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- :ترد لما يأتي( فاعل ) معاني -3
 .ضارب علي زيدا: للمشاركة، ضلو -

 .ضاعفت األجر: ػ للتكثَت، ضلو
 .كاليت الوضوء: ػ للمواالة، ضلو

 -:وآّرد، ضلنيا عنو لعدـ كركد أك مغ ىاجر كجاكز كسافر:ضلو (فعل ) دبعٌت ( فاعل )  ئػ كقد غل
 .وبارؾ فيو ك باىل ب

  -:، تأتي(نفعل ا) معاني  -4
 .انكسركسرتو ف: للمطاكعة، ضلو -أ

 .كموافقتوحصوؿ فعل قاصر أثر فعل متعٌد : كادلطاكعة
- :يرد لما يأتي( فتعل ا) معاني  -5

 .مجعتو فاجتمع كقرٌبتو فاقًتب: أػ للمطاكعة، ضلو
 .زبذ خاسبا كخادماختتم زيد كاختدـ، أم اا: اذ، ضلوزبب ػ لبل

 .ختصم زيد كعمركا: ج ػ للتشارؾ، ضلو
 .عتذر، أم أظهر العذرا: د ػ لئلظهار، ضلو

 .ككحل كاكتحلرقي كارتقى، :  آّرد، ضلوٌتعػ دب ق
 .سوٌد، كامحرٌ ا: الة على األلواف للمبالغة، ضلوئ لؤلفعاؿ الدغل ،(فعّل ا) معاني  -ٔ
- :ترد لمعان، منها( تفّعل ) عاني م -7

 .أٌدبتو فتأٌدبك عٌلمتو فتعٌلم، : أ ػ للمطاكعة، ضلو
، تشٌجع، تصرٌب : ب ػ التكٌلف، ضلو  .تكلف بذلك: أم تكرـٌ

 .جتنب احلرج كاإلمث، أم اربرٌج كتأمثٌ : للتجٌنب، ضلوج ػ 
 .تكرٌب كتعٌظم الرجل، أم طلب أف يكوف كبَتا كعظيما: د ػ للطٌلب، ضلو
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 .ادلاء كتفٌهم ادلسألة ذبرٌع: ىػ ػ للتدرٌج، ضلو
 .ا، كازبذ يده كسادةازبذه ابن: أم تبٌت عمرك سعيدا، كتوٌسد يده،: وزباذ، ضلك ػ لبل

- :ترد لمعان، منها( تفاعل) معاني  -8
 .تضارب عمرك كعلي: ادلشاركة، ضلوأػ 

 .ذباىل كتعاظم: ب ػ الٌتظاىر، ضلو
 .باعدتو فتباعد: ج ػ للمطاكعة، ضلو

  -:، منهاترد لمعان( ستفعل ا) معاني  -9
 .ستغفر، كاستعاف، كاستغاثا: أػ للطٌلب، ضلو

 ستحجر الٌطُت، أم صار حجرا، كاستنوؽ اجلمل، أم زبٌلقا: ب ػ للٌصَتكرة كالتحوؿ، ضلو
 .بأخبلؽ الٌناقة

 .كجدتو عظيما: ستعظمتو، أما: ج ػ للمصادفة، ضلو
 .إنا هلل كإنا إليو راجعوف: قاؿ: سًتجع، أما: ختصار، ضلود ػ لبل

 .أقمتو فاستقاـ: ىػ ػ للمطاكعة، ضلو
 .ستحِتك ػ دبعٌت آّرد، ضلو ا

ادلعٌت  ىو قوةىذه األكزاف الثبلثة دلعٌت كاحد، ك  (فعوعل وافعّول وافعاّل ا) ني معا -َُ
 .، كاجلٌوذرَّ اعشوشب ، كامحا: كزيادتو على أصلو، ضلو

  :((افتعل))فوائد حول 
- :كىي  ،((افتعل))نذكر ىنا ثبلثة أمور زبتص ّٔا 

فتقوؿ قلبت تاء االفتعاؿ داال ، ،كالذاؿأحد ثبلثة أحرؼ كىي الزام كالداؿ ( افتعل)إذا كاف فاء  -ُ
كىذا . اٌداف كاٌدرأ  -:فتقوؿ مث تدغم الداؿ يف الداؿ ،( اددرأ اف ك ادد( ) ادتاف كادترأ )  -:يف ضلو 

 .اإلدغاـ للوجوب 
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 .(اذدكر( ) اذتكر)  -:كتقوؿ يف ضلو  
كإٌما أف ( . ادٌكر)فتصَت ،فإف أدغمت فإٌما أف تقلب الذاؿ داال كتدغم االكىل يف الثانية 

كالوجو األٌكؿ أرجح ( . اذٌكر)َت تدغم  األكىل يف الثانية، فتصتقلب الداؿ الثانية ذاال ك 
 .كأقول 

 (اذدكر: )ضلوا للرجحاف ال للوجوب فيجوز تركو ،كاإلدغاـ ىن
يا مث أدغمت الزام فإف أردت اإلدغاـ أبدلت الداؿ زا،( ازدجر( ) ازذبر: )كتقوؿ يف ضلو 

 (اٌزجر) -:فتقوؿ يف الزام ،
لصاد كالضاد كالطاء كالظاء ، كجب قلب كىي اإذا كاف فاء االفتعاؿ أحد حركؼ اإلطباؽ األربعة  -ِ

كىذا يف مجيع تصرفات الفعل ،اصطلح ( اصتلح)   -:فتقوؿ يف ضلو طاء ،( افتعل)التاء من 
 .ادلتنوعة

 (اٌصلح)فإف أردت أف تدغم قلبت الطاء صادا مث أدغمت الصاد االكىل يف الثانية فتصَت 
 .اطٌرد  -: فتقوؿ ،وجوباططرد مث تدغم الطاء يف الطاء لل( اطًتد )كتقوؿ يف 
شئت كإف ( اظٌلم)فاف أردت االدغاـ قلبت الطاء ظاء فتصَت ،اظطلم ( اظتلم)كتقوؿ يف 

 (.اطٌلم: ) فتقوؿ قلبت األكىل من جنس الثانية ،
 .كإف شئت تركت اإلدغاـ 

: بت الطاء ضادا مث أدغمت فقلت فإف أردت اإلدغاـ قل،اضطلع ( اضتلع)كتقوؿ يف  
 ( اٌضلع)

 .على ىذا الذم ذكرت ما أشبهو كقس
مث أدغم يف تاء افتعل فتقوؿ يف ضلو ، أبدؿ تاءكاكا أك ياء ( افتعل)كاف فاء الفعل الذم بٍت منو إذا   -ّ

 .كذلك للسماع كللتخفيف . اٌتسر ( ايتسر) :كيف ضلو اٌتصل ( اكتصل: ) 
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- :تنبيهات ومالحظات
دلزيد القياسية، كأما األكزاف الشاذة فلم نتعرض إظلا ىي أكزاف اىا مجيع أكزاف ادلزيد اليت ذكرنا -ُ

بدكف " فعاؿالمية األ" ا اإلماـ ابن مالك يف ذلا، للتيسَت على الطالب ادلبتدئ، كقد سردى
 .سبييز بينها

أكثر ادلزيدات مساعية كليست قياسية يف مجيع األحواؿ، كادلرجع كادلدار يف ىذا الباب على  -ِ
 .إىل كتب اللغة ادلوثوؽ ّٔا السماع من أفواه العرب كالرجوع

أقسم كألفى : اليلـز أف يوجد لكل فعل مزيد فعل رلرد، بل قد يوجد ادلزيد بدكف آّرد، ضلو -ّ
 .كأرسل

 .أكثر معاين أكزاف ادلزيد تفهم من السياؽ كالقرائن -ْ

 ذكرىا أرباب ىذا الفٌن يف كتبهم تركناىا للتيسَت الكلمة، يف ىناؾ طرؽ دلعرفة أف احلرؼ زائد -ٓ
 .كالتسهيل 

 ارعـضـل المـعـالف
- :كفيو مباحث

- :وفيو مسائل: بحث األولمال
د على بناء ادلاضي إذا أردت بناء ادلضارع كجب عليك أف تزي ،يف الذم يفتتح بو ادلضارع :األولى

( نأيت)ك أ( نأيت)أك ( أنيت:) الذم تريد جعلو مضارعا حرفا من احرؼ أربعة غلمعها قولك
 " .ؼ ادلضارعةأحر : " كتسمى ىذه األحرؼ

- :في حركة الحرف المفتتح بو: الثانية
أكـر  ييدحرج ك  دحرج  :إذا أردت بناء ادلضارع من ماض رباعي زدت حرؼ ادلضارعة مضمومان ضلو

 .كىذا ببل خبلؼ بُت العرب ،ييكـر
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 رنص: كإذا أردت بناء ادلضارع من ثبلثي أكمخاسي أك سداسي، زدت حرؼ ادلضارعة مفتوحا، ضلو
تدحرج نطلق ك يى انطلق تمع ، ك غلى اجتمع تقاتل، ك يى  كتقاتلتعلم،يى تعٌلم ضرب، ك يى  كضربنصر،يى 
 ففي ذلك مذاىب قد نقلت عن العرب ،كإاٌل  كىذا ادلذىب ىو أفصح اللغات،.... ..تدحرجيى 

-ِٓٗص ( )شرح التصريف )يف كتابو ( ىػ ِْْت ) كقد ذكرىا اإلماـ عمر بن ثابت الثمانيٍت
- :رمحو اهلل ما يايت  كخبلصة كبلمو( . ُٕٗ

 .بغَت خبلؼ عن العرب " فػىعيل" حرؼ ادلضارعة مفتوح من  فٌ إ -ُ
لعرب زبتلف يف حرؼ ادلضارعة لف كصل فاأك يف أكلو أ" فىًعل"ادلاضي على  إذا كاف -ِ

فهؤالء " ستخرجيى ،استخرج "ك" يٍعلىم،عىًلم: " ضلو منو ، فأفصح اللغات فيو الفتح ،
 .دلضارعة كلها يفتحوف أحرؼ ا

                                نقيض ىذا ادلذىب كىو أف يكسركا مجيع أحرؼ  -:والمذىب الثاني      
كأنا ًاستخرج كضلن ًنستخرج  كىو ،م كضلن نًعلم كأنتى تًعلم كىو ًيعلم لى ًاعٍ "  -:فيقولوف  ،ادلضارعة
 .كقد قرئ بذلك كلو " ًيستخرج 

"  -:فيقولوف ، قـو من العرب يكسركف اذلمزة كالنوف كالتاء كيفتحوف الياء  -: والمذىب الثالث       
 .ألهنم يستثقلوف الكسرة يف الياء ،بفتح الياء " علم كضلن نًعلم كأنت تًعلم كىو يىعلم اً  اأن

- :يف جواز كسر أحرؼ ادلضارعة  كأضاؼ غَته كابن مالك اىل ما تقٌدـ
 " .تًتىعلم:" و ضل ا كاف ذا تاء مزيدة يف أكلو،م -ُ
 "كحبٌ  أىب: "فعبلف فق،، كعلا" فػىعىل"ؼ ادلضارعة من ككسرت أحر   -ِ

- :في حركة الحرف الذي قبل اآلخر: الثالثة
قبل آخره،  مبدكء بالتاء الزائدة كجب كسرماكمل يكن   ثبلثيغَت إذا كاف   علم أف الفعل ادلاضيا

يقاًتل، ك يقدّْـ، ك يكرًـ، ك ييدحرًج، : ه، ضلو قبل آخر  كإذا كاف مبدكءا بالتاء الزائدة كجب فتح ما
 ...........يتقاتىل كيتقدَّـ، كيتدحرىج،: فيو التاء الزائدة مثاؿ ماك . يستخرًجك 



  ر السبيل إلى تصريف األفعاليتيس  

  
 

(ترح األثريّ ) د بن عبدالرحمن الحسن موسى بن محمّ  أبو 
 

 

15 

15 

- :فيما يحذف من بناء الماضي بسبب حرف المضاعة -:الرابعة
، كٍ أي ): شتقاؽ ادلضارع منو، فتقوؿا عند( أفعل) ػلذؼ اذلمزة من بناء  -ُ ىذا احلذؼ ك ( حسنأي ك ـر

نكـر :) ضلو .جتماع علزتُت مزيدتُت يف أكؿ الكلمة، مث محل أحرؼ ادلضارعة الباقية على اذلمزةالستثقاؿ ا
 (.كيكـر كضلسن كػلسن

، يٍ لً ، يى يلى كى :) كاك ادلثاؿ إذا كاف ادلضارع مكسور العُت، سواء أكاف ادلاضي مكسورىا، ضلوػلذؼ  -ِ
 (يًعد، كقى، يقيكعد، : ) ، ضلوأـ كاف مفتوحها( ثي رً ، يى ثى رً كى كى 

من أحرؼ ادلضارعة  مث محلوا غَت الياء كىذا احلذؼ الستثقاؿ الواك الساكنة بُت الياء ادلفتوحة كالكسرة،
 .عليها

 يرل الشاىد مااليرل الغائب: )تقوؿربذؼ علزهتما، كىي عُت الفعل، ( رأل) ادلضارع كاألمر من  -ّ
 (.هٍ كرى 

ارعو غَت آّزـك بالسكوف غلب فيها اإلدغاـ إاٌل أف يتصل ّٔما ضمَت ماضي ادلضعف الثبلثي كمض -ْ
فإف اتصل ّٔما ضمَت رفع متحرؾ، كنوف النسوة، كجب ( شٌد، يشٌد،مػٌد، ؽلدٌ : ) رفع متحرؾ، تقوؿ

فيها  ر كادلضارع آّزـك بالسكوف فيجوزكأما األم( شددف، كيشددف، كمددف، كؽلددف: ) الفك ضلو
 (.دَّ ، كالتشي دَّ شي :) أك تقوؿ( دٍ دي شٍ ، كالتى دٍ دي شٍ ا: )ضلو الفٌك كاإلدغاـ،

فإنو  ،(ما كاف عينو كالمو من جنس كاحد كىو) إذا كاف الفعل ثبلثيا مكسور العُت ككاف مضعفا -ٓ
 -:كىي -:يستعمل يف حالة إسناده اىل الضمَت ادلتحرؾ على ثبلثة أكجو

، -:أف يكوف تاما، ضلو -أ   .بكىذه لغة أكثر العر  ظىًلٍلتي
، -:ضلو فاء،أف يكوف زلذكؼ العُت بعد نقل حركتها اىل ال  -ب  كىذه لغة بعض   ًظٍلتي

 .أىل احلجاز

، -:لعُت مع ترؾ النقل، ضلوأف يكوف زلذكؼ ا  -ج   .كىذه لغة بٍت عامر ظىٍلتي

- (:ألفيتو)قاؿ ابن مالك يف 
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 ِظْلُت وظَْلُت في ظَِلْلُت اسُتعِمال

:] بالسكوف، كمن أمره ادلبٍت على السكوف، تقوؿ يفـ ك ربذؼ عُت األجوؼ من مضارعو آّز  -ٔ
ككذلك ربذؼ عُت األجوؼ ( عٍ ، كبً فٍ ، كخى لٍ ، كقي عٍ بً ، كمل يى لٍ قي ، كمل يػى فٍ مل ؼلى [ ) اؼى ، كخى اعً ، كبى اؿى قى 

ن، كقلن لٍ ، كيقي نى لٍ قػي : ) من ادلاضي كادلضارع كاألمر إذا اتصل بأحدعلا الضمَت ادلتحرؾ ضلو
 (.باخلَت يافاطماتي 

 (للعٍ ل كتفى تفٌعل كتفاعى )كاعلم أنو إذا اجتمع تاءاف يف أكؿ مضارع   -ٕ

يل كيف التنز . كغلوز حذؼ إحداعلا  ح ،تتجنب كتتقاتل كتتدحر  -:ضلو  ، فيجوز إثباهتما
 (.تلٌظى  كنارا فأنت لو تصدل ،)  --:

-- :قاؿ ابن مالك يف ألفيتو 
 تَا كتبّيُن العبرْ  على وِ يْ فِ    َوَما بتاَءين ابتدْي قْد يُقتصْر    

أك آخره  ،قىاؿى تَّنٌزؿ -:ضلواف قبل التاء ما آخره متحرؾ،دغاـ فيهما أيضا إذا ككغلوز اال
 (. تَّيمموا كال) : ضلو مدّّ،

  اجتبلب علزة الوصل يف االبتداء،اىل -يف بعض كتبو -كذىب ابن مالك
يف أكضح  ابن ىشاـبل قاؿ ق عليو اآلخركف ،كمل يواف. لىاذبَّ ( تتجلى:) فتقوؿ يف
- (:ّْٔ-ْ)ادلسالك

ىذا النوع يف الوصل دكف  إدغاـالوصل يف أكؿ ادلضارع، كإظلا  كمل ؼللق اهلل علزة"
 ...."االبتداء

كما ذكر   ذؼ كال اإلدغاـ،مل غلز احل( تيتدارؾ)كإذا كاف الفعل ادلضارع مبنيا للمجهوؿ ضلو
  )ُِٗ-ّ  (بن احلاجبايف شرح شافية الدين  رضىذلك 
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 :في وجوه مضارع الفعل الثالثي: المبحث الثاني
قد عرفت أٌف ادلاضي الثبلثي غلئ على ثبلثة أكجو، ألف عينو إٌما مفتوحة كإما مكسورة، 

مومها، أك ُت يأيت مضارعو مكسور العُت أك مضكإما مضومة، كاعلم أٌف ادلاضي ادلفتوح الع
يأيت  ، كالمفتوح العُت أك مكسورىايت مضارعو مفتوحها، كأف ادلاضي ادلكسور العُت يأ

 .يأيت مضارعو إالٌ مضمـو العُت أيضا العُت ال ف ادلاضي ادلضمـومضمومها، كأ
ستعماالن من ا ضارع الفعل الثبلثي، كبعضها أكثرفهذه ستة أكجو كردت مستعملة بكثرة يف م

 .بعض
 :الفعل الثبلثي ستة، كىي  شلا تقدـ أف أبواب مضارع كيتلخص    -ُ

 يكرـي كرـي ضلو عيلفٍ يػى  فػىعيل -ُ
 رىحفٍ يػى  رًحفى  ضلو عىلفٍ يػى  ًعلفى  -ِ
 ًرثي يى  كًرثى  ضلو ًعلفٍ يػى  ًعلفى  -ّ
 بي رً ضٍ يى  ضرىبى  ضلو يفًعلي  فػىعىلى  -ْ
 يٍنصيري  نصىرى  ضلو عيلي فٍ يػى  فعىلى  -ٓ
 يٍفتىحي  فتىحى  ضلو عىلي فٍ يػى  عىلى فػى  -ٔ
الضب، فيها على السماع من محلة  و فعل، بل إف مداررد، اليشٌذ عنمطَّ  كليس ذلذه األحواؿ قياس-ِ

آبادم للفَتكز للجوىرم كالقاموس احملي،  صحاحالك، اللغة كحٌفاظها أك النقل من معاجم اللغة ادلوثوؽ ّٔا
 .كلساف العرب البن منظور

ا تقرف م ألفٌ  ثية، كلكن ىي قواعد غالبية تكفيالعلماء قواعد لضب،  مضارع األفعاؿ الثبل كضع-ّ
 -:كىي كما يلي  .تسمعو إليها شلا يدخل فيها كؽلاثلها

( يفعيل)، فإف مضارعو على (فعيل)ماجاء من األفعاؿ على كزف (: عيلفٍ عيل يػى فػى )مايغلب يف باب  - أ
 :مثاؿ ذلك. قياسان اليشذُّ منو شئه 
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 ريؼظٍ يى  ريؼظى  ريؼشٍ يى  ريؼشى  كرـييى  رـيكى 
 
 مثاؿ ك . اب للداللة على أف معناه صار كالغريزةكغلوز أف ػلوؿ كٌل فعل ثبلثي إىل ىذا الب

 :ذلك
 قريؤ ضريب فهيم عليم

 
إليو   قد صارت للمنسوب إذا شئت أف تدٌؿ على أف العلم كالفهم كالضرب كالقراءة،ذلك ك 

 .كالسجايا الطبيعية كالغرائز اخللقية
ػ  -عُتبضم ال -(فػىعيلى )ككٌل فعل ثبلثي صاحل للتعجب منو؛ فإنو غلوز استعمالو على إما باألصالة كى

ػ (ؼى ري كشى  ؼى ظىري )  (.ضىريب كفػىهيم)أك بالتحويل كى
 :كغلوز فيو

 لي جي ضىٍربى الرُّ  -:ضلو. العُت إسكافإما  -ُ 
 لي جي ضيٍرب الرُّ  -:ضلو. الفاء إىلأك نقل حركة العُت  -ِ

 (لى يفعىلعً فى )ما يغلب يف باب  -ب 
الف بُت عيٍت بفتح العُت، ربقيقا للتخ( ليفعى )ى بكسر العُت أف يأيت عل( فًعلى ) قياس مضارع 

 :ادلضارع كادلاضي، مثاؿ ذلك
 يػىوىدٌ  كىدَّ  يٍفرىحي  فىرًحى  يٍعلىمي  عىًلمى 
 يٍسلىمي  سًلمى  يٍشرىبي  شًربى  يػىٍفهىمي  فىًهمى 

  
 كاحللى  يوبء كاخللو كاأللواف كالعتبلب مادٌؿ على الفرح كتوابعو، كاالمكالغالب على ىذا البا

 :ضلو. اىرةالظ كاخللق
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 رى شً أى  رى طً بى  برً طى  فرًحى 
 مكً رى  بعش فزً حى  بضً غى 

ر                كً سى   مدً صى  ئمً ظى  شطً عى ك  
 شمً عى  روً عى  دوً سى  لحً ككى 
 يلىػمً  فيً ىى  ديً غى  رهً جى 

( عىلفٍ يػى )يأيت على ( ًعلى فى )قد تقدـ لك أف قياس مضارع ( ًعلفٍ يػى  ًعلى فى )يغلب يف باب  ما –ج 
 :غي أف تعلم أف ىناؾ أفعاالن شٌذت من ىذا، كىي على قسمُتينبكلكن 

 .الفتح على القياس كالكسر على الشذكذ: قسم جاء على كجهُت كعلا -ُ
 :األفعاؿكمن تلك 

 ػلًسبي  ػلسىبي  حىًسبى 
 ري يغً  ري يوغى  رى كغً 
 ػًلر يوحىر رى كحً 

  
 :فعاؿقسم جاء على كجو كاحد كىو الكسر على الشذكذ فق، كمن تلك األ-ِ

قي  كىًمقى  يىًليٍ  كىيلى  يىًرثي  كىًرثى   يىًفقي  كىًفقى  ؽلًى
 

 (.كنصىر يٍنصيري ( ) فػىعىل يٍفعيل)يغلب يف باب  ما -د
 :ل كترجع إىل أربعة أنواعمتعددة من األفعاؿ اليت ىي على كزف فعى ىذا الباب مقيس يف أنواع 

 :األجوؼ الواكم ضلو -ُ
 ـي وٍ يقي  اـ ى قى  ؿي وٍ يقي  اؿى قى 
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 :الناقص الواكم ضلو -ِ
 ويسمي  امسىى  كزي يغٍ  لزى غى  وعي يدٍ  اعى دى 

 
 :ادلضاعف ادلتعدم ضلو -ّ

 هغلزُّ  ه زَّ جى  ٌدهيقي  هدَّ قى  ٌدهؽلي  هدَّ مى 
 :كشٌذت من ىذ النوع أفعاؿ

 :كىي على قسمُت
 .كىو الكسر .قسم جاء على الشذكذ فق،-ُ
 .الشذكذ ىالكسر عل :، كثانيهماالضم على القياس :كجهُت، أحدعلاقسم جاء على -ِ

 ( بُّ ٌب، ػلً حى )فق، فعل كاحد كىو  كىو الذم جاء على الشذكذ :فالقسم األول
هي أفعاؿ  ، فكىو شاذٌ  الضم، كىو القياس كالكسر: لوجهُتجاء على االذم  كىو :سم الثانيوأما الق

 :كثَتة، كمنها
 يىًعلُّ  يػىعيلُّ  عىلَّ  ًهرُّ يى  يػىهيرُّ  ىىرَّ 
 يىًبتُّ  تُّ يػىبي  بىتَّ  دُّ يىشً  يىشيدُّ  شىدَّ 
 ًشجُّ يىػ يىشيجُّ  شجَّ  ًنمُّ ػيى  يػىنيمُّ  ًلىَّ 
  

العُت أك  يٌ ئيكوف كاكم الفاء، أك يا رط أف الشمن األفعاؿ على ادلغالبة كادلفاخرة، ب دؿٌ  ما -ْ
 :مثاؿ ذلك. البلـ

صارعٍت )، ك(رهأفخي  أناف فاخرين ففخرتو)، ك(موأكري أنا فكرمتو ف مٍتكار )، ك(بوأضري  فأنا ضاربٍت فضربتو)
 .(عوأصري  فأنا فصرعتو
 (.كضرب يضرب( ) فعىل يٍفًعل) يغلب يف باب  ما -ٓ
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 :يغلب يف ىذا الباب أربعة أنواع
 :المثال الواوي نحو -1

 بي ثً يى  بى ثى كى  في زً يى  فى زى كى  دي عً يى  دى عى كى 
 
 :األجوف اليائي نحو -2

 ري يػٍ صً يى  ارى صى  لي يٍ ؽلىً  اؿى مى  عي يٍ بً يى  اعى بى 
 
 
 :ليائي نحوالناقص ا -3

 يٍ ضً قٍ يػى  ىضى قى  مٍ رً غلىٍ  لرى جى  يٍ مً رٍ يػى  ىمى رى 
 
 :المضاعف الالزم نحو -4

 لُّ قً يى  لَّ قى  فُّ ؼلىً  فَّ خى 
- :كما شذ منو نوعاف

  -:منها ،كىي أفعاؿ كثَتة . كىو الضم لشذكذ فق، ء على اما جا -ُ

 يٌذيرُّ  كذىرَّ  يػىهيبُّ  كىىبَّ  غليلُّ  كجىلَّ  رٌ ؽلي  رَّ مى 
 أيحُّ يى  حَّ أى كى  بُّ أي يى  كأبَّ  يكيرُّ  ككىرَّ  يػىهيمُّ  كىىمَّ 

 
 كسر كىو القياس كالضم على الشذكذ،ال -:ما جاء على الوجهُت  -ِ

  -:كمن تلك األفعاؿ
 كيػىتػيرُّ  يىًتُّ  كتػىرٌ  كيأيثُّ  يًأثّّ  كأثَّ  كيصيدُّ   يىًصدُّ ى  صىدَّ 
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دُّ  كجىدَّ   كؼليرُّ  ؼًلرُّ  كخىرَّ  كيشيذٌ  يًشذٌ  كشىذَّ  كغلىيدُّ  غلًى
 

 .كالشاٌذ ػلفظ كال يقاس عليو
حيث تكوف عُت الفعل أك المو ( فعىل) قياس يف الوجو كىذا ( فعىل يفعىل)  :الوجو السادس - ه

 :حرفا من حركؼ احللق الستة، كىي
 :العُت كاحلاء، كالغُت كاخلاء، مثاؿ ذلكك اذلمزة كاذلاء، 

 بعى دٍ يى  بى عى دى  حفتى يى  فتح
 بحى سٍ يى  بى حى سى  بىى ذٍ يى  بى ىى ذى 

 يقرأ قرأ يبدأ بدأ
 ثي هى لٍ يػى  ثى ذلىى  تعى نػٍ يػى  تى عى نػى 

 حي دى ؽلىٍ  حى دى مى  حي فى صٍ يى  حى فى صى 
ٍنىعي  مىنىعى  عي رى صٍ يى  عى رى صى   ؽلى

 :كىناؾ أفعاؿ عينها أك المها من أحرؼ احللق جاءت على غَت ىذا الوجو كمنها
 دعي قٍ يػى   دى عى قػى  لي خي دٍ يى  لى خى دى  عي جً رٍ يػى   عى جى رى 
 

 .مسع ضلو مايحفظ على ف
 : ذا الباب شركطذليشًتط : شروط ىذا الباب

 : أف اليكوف مضاعفا، فإف كاف مضاعفا فهو على قياسو من كسر الزمو كضم معداه ضلوُ-

 وي عُّ دي يى  وي عَّ دى كى  حُّ صً يى  وي مي سٍ جً  حَّ صى 
 

 :تبع ضلوعن العرب، فإف اشتهر كسره عنهم ا يشتهر بكسرة أف ال-ِ
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 عي ضً رٍ يػى  عى ضى رى  عي جً رٍ يػى  عى جى رى 
 

 :تبع ضلورب بالضمة، فإف اشتهر عنهم بضمة ايشتهر عن الع أف ال -ّ
 يىٍطليعي  عى لى طى  خي في نػٍ يػى  خى فى نػى  لي خي دٍ يى   لى خى دى 
 الفتح كمل يشتهر بكسر أك ال دكاعي دكاعي الضم كال دكاعي الكسر ك " فػىعىل"إذا مل يوجد يف :فائدة

- :ذلك ضلوك الضم أك الكسر ، -:كعلا -:جاز فيو كجهاف ، ضم
 يػىٍعريشي  يػىٍعًرشي  عىرىشى  يػىٍعتيلي  ٍيعًتلي  عىتىلى 

 يػىٍغريؼي  يػىٍغًرؼي  غىرىؼى  غلىٍليبي  غلىًٍلبي  جىلىبى 
ضلو مائة كأربعُت من األفعاؿ شلا مسع ( ُِٔ-ُِّص" )فتح األقفاؿ كحٌل اإلشكاؿ" بذكر صاحكقد 

 .كاهلل أعلم. عن العرب بالوجهُت 
 
 

*** 
 رــاألم

 
من ادلضارع آّزـك بعد حذؼ حرؼ ادلضارعة من أكلو بطرؽ سنعرضها يف األمور  يؤخذ من فعل األمر 

 :اآلتية
 :لو من األحواؿ الثبلثة اآلتيةعلم أف الفعل الذم يصاغ منو األمر  الؼلا

 (.ـى رى كٍ أى : )ضلو( لى عى فػٍ أى ) ا أف يكوف فعبلن رباعيا مزيدا ّٔمزة القطع على كزفإمٌ  -ُ
 : ضلو ( ٍفًعلأ) على كزف اؿ يأيت األمر منو، فهذا النوع من األفع
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 أٍحًسنٍ  نى سى أحٍ  أٍكًرـٍ  أكـر
 أدًخلٍ  أٍدخىلى  أٍعلمٍ  أٍعلمى 

 .كعلى ىذا فقس
 :كان ضلوالذم يلي حرؼ ادلضارعة متحٌر  ينا أف يكوف احلرؼ الثاكإمٌ  -ِ
 جي ًر حٍ دى تى يػى  لي اتً قى يػي  ـي وٍ قي يػى 

 :نو حرؼ ادلضارعة ضلوأدكات اجلـز مث ربذؼ م عليو كىذا النوع تدخل
 لٍ اتً قى  لٍ اتً قى يػي  ملىٍ  مٍ قي  مٍ قي يػى  ملىٍ 
 تػىعىلَّمٍ  ملٍى يػىتػىعىلَّمٍ  جٍ رى حٍ دى تى  جٍ رى حٍ دى تى يػى  ملىٍ 

 .كعلى ىذا فقس 
 

بعد أف ربذؼ  كىذا النوع ( يضرب: ) كنا ضلوا أف يكوف احلرؼ الذم يلي حرؼ ادلضارعة سا مٌ كإ -ّ
 :ضلو وصل ّٔا النطق بالساكنة كصل، للتمنو حرؼ ادلضارعة ذبتلب علز 

 
 ًربٍ اضٍ  ٍضًربٍ  بٍ رً ضٍ يى  ملىٍ  بي رً ضٍ يى 
 لٍ خي ادٍ  خيلٍ دٍ  لٍ خي دٍ يى  ملىٍ  لي خي دٍ يى 
 افرىحٍ  فػٍرىحٍ  حٍ رى فٍ يػى  ملىٍ  حٍ رى فٍ يػى 

 :كربرؾ علزة الوصل على النحو اآليت
 :تضم علزة الوصل إف كاف ثالث الفعل مضموما بضمة أصلية الزمة ضلو -ُ

 ؼٍ ري اشٍ  ؼٍ ري شٍ يى  ـٍ ري كٍ ا  ـي ري كٍ يى  لٍ خي دٍ ا لٍ خي دٍ يى 
 :ضلو ،اف ثالث الفعل مفتوحا أك مكسوران بكسرة بأصليةكتكسر إف ك -ِ

 حٍ رى فػٍ ا حرى فٍ يػى  فتحٍ ا حي تى فٍ يػى 
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 ٍذىىبٍ ا ٍذىىبي يى  ٍضًربٍ ا ٍضربٍ يى 
 

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

 كحذفها في درجها مع الكلم  ثبوتها في االبتداء قد التزم 

مث طرأ عليو الكسر كصار  "غزا يغزك :"ضلو ،األصلإذا كاف ثالث الفعل مضموما من حيث  -ّ
 -:علزة الوصل ثبلثة أكجوجاز يف  "اغزًم:"ضلو، بياء ادلخاطبة مكسورا لعلة اتصالو

 كىو األفصح من االَشاـ" غزًما" -:ضلو ر احلاؿ،الكسر باعتبا -أ 
 .صل كاحلاؿإَشاـ الكسر بالضم اعتبارا باأل  -ب 

 .من الكسر األفصحكىو  ".غزًما" -:ضلو الضم اخلالص اعتبارا باألصل،-ج 
، واك اجلماعةمث طرأ عليو الضم التصالو ب، إذا كاف ثالث الفعل مكسورا من حيث االصل -ْ

 "ارموا، مشواا:" ضلو ،صل كمل يعترب بالضمة العارضةاعتدادا باأل كانت اذلمزة مكسورة
 .ميدَّ كاٍمديدٍ  -:ضلو ى السكوف غلوز فيو الفك كاإلدغاـ،عل ادلبٍتٌ  أمر ادلضاعف الثبلثيٌ  -ٓ

- :ثبلثة أكجو -دغاـعند اإل –فإف كاف مضارعو مضمـو العُت جاز يف المو 
 .ميدُّ  -:ضلو تباعا حلركة العُت،إ، الضم -ُ
 .كذلك خلفة الفتحة ،ميدَّ  -:ضلو ،الفتح -ِ

 ميدّْ  -:ضلو الكسر، -ّ

- :كإف كاف مضارعو مفتوح العُت أك مكسوه جاز فيو كجهاف فق،
 ًفرَّ كعىضَّ  -:ضلو الفتح، -ُ
 ًفرّْ كعىضّْ -:ضلو الكسر، -ِ
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،: ) ىناؾ أفعاؿ شذت عن القياس يف ىذا الباب كىي :تنبيو فهذه األفعاؿ الثبلثة  (كأخذى، كأكل أمرى
اكمر ، : ) القياس أف يقاؿ يف أكامرىا التنطبق عليها القاعدة السابقة، ألف ثاين مضارعها ساكن فكاف

" أمر"كقد يقاؿ يف  .(مر ، خذ، كل:) كلكنها شذت كخالفت القياس فصارت أكامرىا( كلك اكخذ ، ا
 (.صبلة كاصطرب عليهاكٍأميٍر أىلك بال) -:كما قاؿ تعاىل، كٍأمير

 التقسيم السادس لألفعال
 :مذكور أك غَت مذكور إىل قسمُت -كىو الفاعل -الفعل  وعتبار أف الذم صدر منيقسم الفعل با

، كىو الذم ذكر فاعلو، كىو األصل -ُ  .فعل مبٍت للمعلـو
 .ذؼ فاعلوفعل مبٍت للمجهوؿ، كىو الذم حي  -ِ

فعل إذا بٍت للمجهوؿ ربدث تغَتات يف صيغتو األصلية، كىذا األخَت ىو الذم سنتكلم عنو، إذ أف ال
 .كىي زلل دراستنا

 .كأما القسم األكؿ فهو باؽ على أصلو األكؿ
 

 :الفعل المبني للمجهول
 

ذؼ الفاعل كيقاـ ادلفعوؿ بو مقامو إذا كجد، أك ادلصدر، أك الظرؼ، أك اجلار كآّركر كيعطى نائبي . ػلي
 .الرفع ككجوب التأخرعن عاملو كعدـ جواز حذفو الفاعل أحكاـ الفاعل من لزـك

كاألغراض اليت ػلذؼ الفاعل من أجلها كثَتة، كىي تدرس يف كتب النحو، كإظلا نذكر ىنا األحكاـ اليت 
 .تغَتات يف صيغتو ادلبنية للمعلـو نللمجهوؿ من الناحية الصرفية كمايطرأ عليو ميبٌت تتعلق بالفعل الذم 
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- :للمجهول صيغة الفعل المبنيّ 
، إظلا ىو الفعل ادلاضي كالفعل ادلضارع، أما فعل األمر فبليبٌت ؿعلم اف الفعل الذم يبٌت للمجهو ا

إذف فاألحكاـ يف ىذا الباب . للمجهوؿ، ألف األمر اليكوف إاٌل دلخاطب، كادلبٍت للمجهوؿ يكوف غائبا
 .خاصة بالفعل ادلاضي كالفعل ادلضارع

- :للمجهوؿ ة اليت ذبب مراعاهتا يف األفعاؿ اليت تبٌتكإليك اآلف األحكاـ الصرفي
 (ضيًربى ، ييٍضرىبي :) يضمُّ أكؿ الفعل الذم مل ييسم فاعلو سواء كاف ماضيا أك مضارعا، ضلو -ُ
 (،ضيًربى : ) إذا كاف الفعل ماضيا يكسر ماقبل آخره، ضلو -ِ

 (.ييٍضرىبي : ) إذا كاف الفعل مضارعا يفتح ماقبل آخره، ضلو -ّ

جى ، م، تيديٍحًر تػيعيلّْ : ) نيو، ضلويضم أكلو كثا( ةادلزيد التاء) تحان بتاء ادلطاكعةفعل مفتإذا كاف ال -ْ
 (رى ، تػيغيٍوًفلى تيكيسّْ 

، ا: ) كصل، ضيمى أكلو كثالثو، ضلوإذا كاف الفعل مفتتحان ّٔمزة  -ٓ   ٍنطيًلقى اٍستيٍخرًجى، اٍستػيٍغًفرى
 (افتيًتح،اجتيًمع،

- :ثبلثة أكجو فائو يف جاز( معتل العُت)  جوؼإذا كاف الفعل ادلبٍت للمجهوؿ أ -ٔ
 .كىو أفصح األكجو الثبلثة( قيل، كبيع: ) إخبلص الكسر، ضلو -ُ
 ( عوٍ ؿ، كبػي وٍ قػي : ) إخبلص الضم، ضلو -ِ

 :كمنو قوؿ الشاعر
 فاشػًتيت عى ػوٍ شػبابا بي  ليػتى             كىػل ينػفع شػيئا ليػتي  ػتى لي
 .كالكسر، كىذا اليكوف إالٌ يف النطق كىو اإلتياف حبركة بُت الضم: اإلَشاـ -ّ
( انفعل)زف، يف احلرؼ الثالث من ادلاضي ادلعل العُت، إذا كاف على ك ىذه الثبلثة األكجو  ذبوز   -ٕ

نقود، كاختور، ا:) ركة احلرؼ الثالث، فتقوؿ فيهاكاذلمزة تتبع ح(  نقاد، كاختارا) :ضلو( فتعلا) أك 
 (كانقيد ، كاختَت
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 إىل الضمَت ادلتحرؾ إف كاف أجوؼى ، مث أسند معتل العُت كىو فعل الثبلثي أجوؼإذا كاف ال   -ٖ 
ـى سى : ) ككايان، ضلو  كإف كاف أجوؼ( ت لٍ ت، قً مًسٍ :) َشاـ، فتقوؿك االجاز فيو كسر الفاء أ(  اؿى ، قى ا

 .(بيعت: ) َشاـ، فتقوؿجاز فيو الضم أك اال( اعى بى : ) ضلو يائيا،

وجوب عند مجاعة، منهم ابن مالك، كعلى األفضلية عند بعض على سبيل الالوجهاف كىذاف 
، -:،كىو أف تقوؿ العلماء اآلخرين، فيجوز عندىم أيضا الوجو الثالث  .إذا كجدت قرينةقػيٍلتي كًبٍعتي

 .فافهم ىذا فإنو مهم
 :قاؿ ابن مالك رمحو اهلل يف ألفيتو

 يُـرى لنحـو َحـبْ  وما لبـاع قـد            ـتنبْ جْ يُـ  وإن بشـكل خـيف لبـسُ 
جتنب اللبس كصيغ الكبلـ دبااليوقع يف اللبس ؿ استعماكمعٌت البيت، إف حصل لبس يف أم ا

 .شتباهالاك 
 
جاز فيو ( ، كعدٌ حٌب، كردٌ :) إف كاف ادلاضي الثبلثي ادلبٍت للمجهوؿ مضٌعفان مدغمان، ضلو  -ٗ

كقد ذكر ذلك ( دٌ ػً ٌب، كعي ػً ريٌد، كحي )  :، الضم اخلالص كالكسر اخلالص كاإلَشاـ، ضلواألكجو الثبلثة
 .لنحو حب ػرللبػاع قػد يي  كما :البيت السابق حيث قاؿ الك يف عجزابن م
 (بى رً وٍ ضي تي كى  بى رً وٍ ضي : )قلبت كاكا، ضلو ألفاإذا كاف احلرؼ الثاين أك الثالث من الفعل  -َُ
( بئس ، كليس ، كعسىنعم ، ك : ) إذا كاف الفعل جامدان مل يصح بناءه للمجهوؿ، ضلو -ُُ

 .فاعرؼ ذلك تصب

مع  تهر بأهنا مبلزمة البناء للمجهوؿ، مساعا عن العرب،اعلم أنو كرد عن العرب أفعاؿ تش  -ُِ
 .فهي يف الصورة الظاىرة مبنية للمجهوؿ كيف احلقيقة ادلعنوية مبنية للمعلـو، أهنا مبنٌية للمعلـو

- :كمن تلك األفعاؿ  
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ت "   ".كييعٌتى كييولع( تكرب) كعًٍت بو  كزًىي( أسرع) كأيكلع بو كشًغف بو كأيىرعديًىش كشيًده كًّٔي
 (.امتقع لونو)ك (سيلَّ ) ك (حيمَّ )ك( جينَّ )ك

- :كىي على قسمُت
 زيًىي كعيًٍت كحيمَّ ) -:ما مل يرد عن العرب لو فعل مبٍت للفاعل، كذلك ضلو -:أحدىما

 (.كجينى كسيلَّ كشيًدهى كامتيًقع لونو 
ما كرد لو فعل مبٍت للفاعل، كلكن استعماؿ ادلبٍت للمجهوؿ أكثر من استعماؿ ادلبٍت  -:اثانيهم
 ..(.ىيزًؿ كنيًتجى كطيلَّ دمو) -:كذلك ضلو. للمعلـو

 الـفعاألادر ـمص
صدرت اإلبل عن  -:تقوؿ. مأخوذ من الصدر كىو خبلؼ الورد :المصدر في اللغة -1

 .انصرفت عنو -:أم.ادلاء
ضرب يضرب  -:ضلو. على احلدث رلردا من الزماف متضمنا أحرؼ فعلو ما دؿٌ  -:واصطالحا

 .ضربا كقتل يقتل قتبل كجلس غللس جلوسا
وما دل على الحدث مجردا من الزمان وليس متضمنا أحرف فعلو ،فهو اسم المصدر، وليس 

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

- :قاؿ احلريرم
 اشتقاق الفعل حِ ا ومنو يا صَ     األصل وأّي أصل والمصدر 

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

  -:زائدة؛  ضلو( دبيم)  مبدكءاكىو ما يدؿ على معٌت رلرد كليس  :المصدر األصلي -ُ
 .اإلطبلؽد عند كىو الذم يرا(. ملٍ م كعً هٍ ب كفػى رٍ ضى ) 
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 -:كيقاؿ لو. فوؽ داللتو على ادلعٌت آّرد ادلصدر الداؿ على ادلرة كاذليئة، كيدخل يف ادلصدر األصلي
 مصدر ادلرة كمصدر اذليئة

 -:، ضلومفاعلةكىو ما يدؿ على معٌت رلرد كيف أكلو ميم زائدة لغَت  -:المصدر الميمي -ِ
 (.لتى قٍ مى  كى  لخى دٍ مى ب كى لى طٍ مى )

ياء مشددة بعدىا تاء تأنيث  -:كىو كل لفظ زيد يف آخره حرفاف ، علا -:ناعيّ المصدر الص -ّ
 .كاحليوانية كالعادلية نسانيةاإل -:االسم، ضلو إىلمربوطة، ليدؿ على الصفة ادلنسوبة 

 .ىو اسم تلحقو ياء النسبة ميٍردىفةن بتاء التأنيث للداللة على صفة فيو -:كإف شئت فقل
ة، أك من أفعل معذكريٌ  -:ة، أك من اسم ادلفعوؿ، ضلوعادليٌ  -:عل، مثلكيصاغ إٌما من اسم الفا

ة، أك من االسم اجلامد، عثمانيٌ  -:ة، أك من اسم العلم، مثلكأسبقيٌ  ةأرجحيٌ  -:التفضيل، مثل
 .ةة كحيوانيٌ إنسانيٌ  -:مثل

 .كيقسم ادلصادر من جهة أفعاذلا مصادر ثبلثية كمصادر غَت ثبلثية
 .سية كغَت قياسية، كسنذكر األكزاف القياسية فق،كللمصادر أكزاف قيا

- :مصادر الفعل الثالثي
مصادر الفعل الثبلثي غَت قياسية كلها، بل كثَت منها مساعٌي غَت جار على القياس، كأما  إفاعلم 

تعُت على معرفة ادلصدر كلكنها غَت مطردة، كما  أغلبية صحيحةاألكزاف كالصيغ اآلتية فضواب، 
- :سيأيت

 .كتجارة كخياطة كرئاسة  (الةعى فً ) ؿ على حرفة أك كالية فقياس مصدره ما د -ُ
 .اارن فى نً  رى فى نػى ا كى ادن رى شً  دى رى شى أىب إباء كى  -:ضلو( ًفعىاؿ) ما دؿ على امتناع فقياس مصدره   -ِ

 .افَتى الف كطى وى فاف كجى وى طى : ضلو( فػىعىبلف)ما دؿ على اضطراب أك تقلب فقياس مصدره   -ّ

 .اءن شى مي  وي ني طٍ بى  ىشى مى كى ( فػيعىاؿ)مصدره  ما دؿ على داء فقياس -ْ

 .بليٍ مً ذى كذمل  بليٍ حً رى حل ر كى ( فىًعٍيل)ما دؿ على سَت فقياس مصدره  -ٓ
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 قو يٍ كهنىً  لو يٍ هً كصى  اءو وى كعي  اخو رى كصي ( فىًعٍيل) أك ( فػيعىاؿ) ما دؿ على صوت فقياس مصدره   -ٔ

 .ةرى ضٍ كخي  ةو رى مٍ كحي ( فػيٍعلىة) ما دؿ على لوف فقياس مصدره   -ٕ

دة   -:مثاؿ األكؿ( .فػيعيولىة) أك ( فػىعىالة) هما دؿ على ادلعاين الثابتة فقياس مصدر   -ٖ الفىطىانة كالبىبلى
الة كالظرافة  .السيهيولة كالريطيوبة كالصيعيوبة كالعيذكبة  -:كمثاؿ الثاين، كاجلىرىاءة كاجلىهى

 .وقاصي ودا كلصق لي عا كصعد صي دكمن قدـ قي  -:ضلو( وؿعي فػي ) ما دؿ على معاجلة فقياس مصدره   -ٗ

( ةولى عي فػي )بضم العُت،كاف مصدره ( فػىعيل)ككاف على كزف  فإف مل يدؿ على شئ من ذلك، -َُ
     .كصعوبة كسهولة كفصاحة ككرامة  (الةعى فػى ) أك

 .بفتح الفاء كالعُت، كفىرىح كعىطىش كمىلىل (لعى فػى )البلـز ادلكسور العُت ( فىًعل) كمصدر  -ُُ

 .بضم العُت، كجلس جلوسا كقعد قعودا( فػيعيوؿ)لعُت، البلـز ادلفتوح ا(فػىعىل) كمصدر -ُِ
أكل  -:، ضلوبفتح الفاء كسكوف العُت( فػىٍعل)، ادلتعديُت( فىًعل) ك( فػىعىل) كمصدر -ُّ

ـى أٍكبل كفىًهم ادلسألة فػىٍهمنا  .الطعا
احلق جيحيٍودا كسىًخ،ى سيٍخطا  دى يحفظ كما مسع كشىًرب شيٍربا كجىحى كما جاء على خبلؼ ما تقدـ ف

 .سين حيٍسناكحى 
- :مصادر األفعال غير الثالثية

- :كىي كما يلي. اعلم أف مصادر األفعاؿ غَت الثبلثية كلها قياسية مطردة
صحيح اآلخر، غَت : مضعف العُت، صحيح البلـ،أم( فػىعَّل)إف كاف رباعيا على كزف  -ُ

 .كىرَّـ تكرؽلا كعٌلم تعليما-:ضلو( تػىٍفًعٍيل)فمصدره على كزف ، مهموز البلـ
أيضا، لكن غلب حذؼ ياء التفعيل كالتعويض عنها بزيادة ( تفعيل)فإف كاف معتل البلـ فمصدره 

 .زكَّى تزكية ككرَّل تورية -:ضلو( التفعلة:) تاء التأنيث يف آخر ادلصدر كجوبا، فتصَت
أ كزبطيئا كبر  أ زبطئةطٌ خى  -:كىي األكثر، ضلو( تفعلة)أك( تفعيل) هموز البلـ فمصدره كإف كاف م 

 .تربئة كتربيئا
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 أحسن إحسانا -:ضلو( إفعاؿ)فمصدره ( أفعل)على كزف كإف كاف رباعيا صحيح العُت -ِ
تاء  -غالبا -فاء الكلمة كحذفت العُت، كعوض عنها إىلكإف كاف معتٌل العُت نقلت حركة عينو 

 .أقاـ إقامة كأعاف إعانة -:التأنيث يف آخره، ضلو
 (كإقاـ الصبلة)  كقد ربذؼ التاء، 
قاتل : ضلو( كمفاعلةاؿ عى فً )فلو مصدراف قياسياف، كعلا ( فاعل)إف كاف الرباعي على كزف ك  -ّ

بالياء فمصدره  معتل الفاء( فاعىلى )فإف كاف . كمقاتلة، خاصم خصاما كسلاصمة قتاالن 
 .ياسر مياسرة: فق،، ضلو (ادلفاعلة)

( ؿبلعٍ فً )ك. ةن جى رى حٍ دى  جى رى حٍ دى : و، ضل(ةلى لى عٍ فػى )فقياس مصدره ( لى لى عٍ فػى )كإف كاف الرباعي على كزف  -ْ
 .، كىي يف ادلضاعف أكثر من غَتهاالن زى لٍ زلزؿ زً : ضلو

 .تعٌلم تعٌلما، كتكرـٌ تكٌرما: ضلو( تفٌعل)فمصدره ( تفٌعل)كإف كاف الفعل مخاسيا على كزف  -ٓ
 .توىٌل تولٌيا: كغلب إبداؿ الضمة كسرة إف كانت البلـ ياء، ضلو

- :(كافيتو) قال ابن مالك في
 (فْ شَ التَّ )  وَ ( سلقيْ التَّ ) وَ ( التََّدانيْ ) َواْكِسْر َمَحلَّ َضمِّ ُمْعَتلّْ الطََّرْف     َنْحَو 

تعامل تعادلا، كغلب إبداؿ الضمة   -:ضلو( تػىفىاعيل) فمصدره ( تفاعل)كإف كاف على كزف  -ٔ
 .يالً ا تو اىلوى تػى : كسرة إف كانت البلـ ياء، ضلو

 .نطبلقاانطلق ا: ضلو (نفعاؿا)فمصدره ( نفعلا)كإف كاف مخاسيا على كزف  -ٕ

 .تدحرج تدحريجان : ضلو( ليلعٍ فى تػى )فقياس مصدره ( لى لى فعٍ تى )كإف كاف مخاسيا على كزف  -ٖ

تخراجا، ساستخرج ا: ضلو( ستفعاؿا)كاف مصدره ( استفعل)سداسيا على كزف كإف كاف  -ٗ
ذا كاف معتل العُت، إ( أفعل)ت يف عمل معتل العُت عملت فيو ضلو ما( لستفعا) كإف كاف

  .ستقامةاستقاـ ا :ضلو
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- :مصدرة المّرة ومصدر الهيئة 
إذا كاف الفعل ،( لةعٍ فػى )سم يدؿ على كقوع احلدث مرٌة كاحدة، كيكوف على كزف ا :مصدر المّرة

 ،بالوصف ادلرٌة ؿَّ دي  ،(لةعٍ فػى )بناء ادلصدر العاـ على  بة، فإف كاف رٍ لة، كضرب ضى كٍ أكل أى : ثبلثيا، ضلو
 -(:كافيتو)قال ابن مالك في  ،محة كاحدةرحم ر  -:ضلو

 .المر اده ةَ رَّ المْ  ديْ بْ يُـ  فُ صْ وَ الْ فَ (     اإلرادة)ـكَ وَ ( ةمَ حْ رَ )ـ ا كَ مَ وَ 

انطلق   -:يادة تاء يف آخره، ضلونو على كزف ادلصدر بز كانت ادلرة م، يغَت ثبلثفإف كاف الفعل 
 .انطبلقة

 .إقامة كاحدة أقاـ على ادلرٌة بالوصف، ضلو ؿَّ فإف كاف بناء ادلصدر بالتاء دي 
إذا كاف الفعل ( ًفعلة)كقوعو، كيكوف على كزف  اسم يدٌؿ على ىيئة الفعل حُت :ومصدر الهيئة

اذليئة على  ؿُّ دى يي كاف بناء ادلصدر األصلي على ىذا الوزف فػى  سة ادلتكرب، إاٌل إذالٍ جلس جً  :ثبلثيا، ضلو
 .عظيمة ةن دى شٍ نً  ةى الى الضَّ  دى شى نى : بالوصف، ضلو

 .رةختمرت مًخٍ ا: من ضلو قوذلم من غَت الثبلثي مصدر اذليئة إالٌ ما شذٌ  كال يبٌت
كتكلم  ريعةأجاب إجابة س: ف أك باإلضافة، ضلوكتكوف الداللة على اذليئة من غَت الثبلثي بالوص

- (:ألفيتو)قاؿ ابن مالك رمحو اهلل يف  .تكلم األمَت
 .ةٍ ـسَ لْ جِ كَ   ةٍ يئَ هَ ل ةٌ لَ ِفعْ وَ          ةٍ ــسَ لْ جَ كَ   ةٍ رَّ ـمَ ـلِ  ةٌ لَ ــعْ فَـ وَ 

 وشّذ فيو ىيئة كالخمرةاء المّرة         ـبالت ذي الثالث رِ يْ في غَ 
- :المصدر الميمي واسم الزمان والمكان

 مساف مأخوذاف من الفعل للداللةما اسم الزماف كاسم ادلكاف فهما اادلصدر ادليمي تقدـ تعريفو ، كأ
 .ث أك مكانودماف احلعلى ز 

كىو زماف  ادلدخل فقد يكوف دبعٌت ادلصدر كىو الٌدخوؿ كقد يكوف اسم زماف أك مكاف،: مثاؿ ذلك
 .أك مكاف الدخوؿ، كىذا يكوف تعيينو حبسب السياؽ كالقرائن الدخوؿ
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- :أنواع ادلصدر ادليمي كاسم الزماف كادلكاف
غَت مأخوذا من  وذا من الفعل الثبلثي كقد يكوفقد يكوف ادلصدر ادليمي كاسم الزماف كادلكاف مأخ

 .الثبلثي ، كقد يكوف قياسيا كقد يكوف شاذا لالفع
كىذا ما سنتناكلو فيما . كقد يتفق ادلصدر ادليمي مع اسم ادلكاف كالزماف يف الوزف كقد ؼلتلف معو

- :يأيت
- :أوزان المصدر الميمي واسم الزمان والمكان من الفعل الثالثي

- :كاسم الزماف كادلكاف كزناف، كعلا يدليمللمصدر ا
 . بفتح العُت( لعى مىفٍ ) -ُ
 -:، ككل من ىذين الوزنُت يكوناف قياسيُت يف ادلواضع اآلتيةبكسر العُت ( لعً فٍ مى )ك -ِ

- :ادلفتوح العُت فيكوف قياسيا فيما يأيت(  لعى مىفٍ )كىو  :أما األول
ـ ري كٍ بل، ككـر يى خى دٍ ل مى خي دٍ يى  دخل: ارعو مضمـو العُت، ضلوضالفعل الثبلثي الذم يكوف م -ُ

 .مارى كٍ مى 
 رباشٍ مى  بي رى شٍ با، كشرب يى ىى ذٍ ب مى ىى ذٍ ذىب يى : الفعل الثبلثي الذم يكوف مضارعو مفتوحا، ضلو -ِ

 .ىلوٍ مى، كىل يلي مى رٍ رمى يرمي مى : البلـ مطلقا ضلو إذا كاف الفعل معتل -ّ

بفتح ( لعى مىفٍ : )دلكاف على كزف كاحد كىوالزماف كا لثبلثة يأيت ادلصدر ادليمي كاسمفهذه األنواع ا
 .العُت

كصرٌح عدا،وٍ د مى عى كى :ضلو( لعً مىفٍ : )العُت، كىو إذا كاف فاء الفعل كاكان كاف كزف اجلميع بكسر -ْ
: كأما إذا كاف مفتوح العُت ضلو .مضارعو مكسور العُت فدبا كابأف ىذا خاص : بعضهم

 .كضع يضع، فهو مفتوح العُت فق،
 :الفعل الثبلثي مكسور العُت كمل يكن معتل البلـ كمل يكن فاؤه كاكان، ضلو إذا كاف مضارع -ٓ

ضرب يضرب كغللس، فإف ادلصدر ادليمي يكوف مفتوح العُت كاسم الزماف كاسم ادلكاف 
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. سا أم جلوسالى با أم ضربا ، كجلس غللس رلىٍ رى ضٍ ضرب يضرب مى : يكوف مكسور، فتقوؿ
 .فقس سو أك زماف جلوسو، كعلى ىذازيد أم مكاف جلو  سلً ىذا رلىٍ : كتقوؿ

: أقواؿ على أربعةباع كعاش، فقد اختلف فيو : إذا كاف الفعل الثبلثي معتل العُت بالياء ضلو -ٔ
 -:كىي

ىذا : كيكسر الظرؼ، فتقوؿ يف ادلصدر فيفتح ادلصدرإنو كالصحيح ادلكسور العُت : قيل  -ُ
 .معاش كللظرؼ ىذا معيش

 .تح كالكسرنك سلَت يف مصدره بُت الفإ: كقيل -ِ

 .إف ىذا الباب موقوؼ على السماع: كقيل -ّ

 .بالكسرة إنو قياسيٌ : كقيل -ْ

 :كقاؿ بعضهم
 دْ قَ فَـ  الياءُ  وُ نُ يْـ عَ  ذْ الَّ  لٍ عَ فْ في مَ           دْ رَ وَ  دْ قَ  الفِ خِ الْ  نَ امِ مَ  اكَ هَ فَـ 

 ارِ جَ  اعِ مَ السَّ بِ  لٌ وْ وقَـ  لٌ وْ قَـ           ـارِ يَـ خِ الْ بِ وَ  حَّ ا صَ مَ كَ   لَ يْ قِ 
 وُ نَ وْ دُ  أتيْ يَ وَ  حِ تْ فَ الْ  عَ ي مَ تْ أْ يَ            وُ نّ ألَ  هُ ــرَ سْ كَ   مٌ وْ قَـ  اسَ قَ وَ 

 
- (:المية األفعاؿ) ن مالك رمحو اهلل  يف كقاؿ اب

 .القِ الذي نُ  دُ عْ التَـ وَ  فْ قَّ وَ تَـ  أيٍ لى        رَ عَ وَ  وُ نُ يْـ عَ  ايَ ي الْ ذِ الَّ  حِ يْ حِ الصَّ كَ وَ 
 

قسم جاء مع الشذكذ : اس يف ىذا الباب كىي على قسمُتن القيمصادر ميمية شٌذت عكىناؾ 
 .القياس، كقسم جاء شاذا فق،

مة، بالفتح كالكسر، فالفتح قياس كالكسر مة كمظلً ادلصدر من ظلم يظلم مظلى  -:كمن أمثلة األكؿ
 شاذ
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 .كادلصدر من طلع يطلع مطلىعا كمطًلعا أم طلوعا، الفتح قياس كالكسر شاذ
رفقا كقياس ادلصدر  رًفقان أم شذ بالكسر فق،، ادلصدر من رفق يرفيقي مى مثلة النوع الذم كمن أ

ية كالقياس الفتح ألنو معتل البلـ كرمى كمن ذلك ادلصدر من عصى يعصي معصً . كالظرؼ الفتح
 .دا كالقياس الفتح، كمن ذلك الظرؼ من سجد يسجد مسجً يرمي مرمى

شلا ( حديقة التصريف)يف  كالزيلعيٌ ( المية األفعاؿ )شأّها شلا ذكره ابن مالك يف  كما فهذه األمثلة 
 .يقاس عليو ػلفظ كال

ئ للداللة على كثرة الشٌ  (مىٍفعىلىة)   وقد يبنى اسم المكان من األسماء الثالثية على وزن -ٕ
 ....(بػىعىة كمىأسىدة كمىٍذأبة مىسٍ )  -:يف ادلكاف، مثل

ىي أرض  -:التفاح كالقثاء كاألفعى، فتقوؿ -:الزيادة، ضلو كإذا كاف االسم الثبلثي مزيدا حذؼ منو
 .ىي كثَتة التفاح كالقثاء كاألفعى:مىتػٍفىحىةه كمىٍقثأةكمىٍفعىأىة، أم 

ثعلب كضفدع، بل تدؿ الكثرة بالوصف ، ضلو : كال يبٌت ىذا الوزف من االسم الرباعي األصوؿ ، ضلو
- :قوذلم كحكى سيبويو. ع كالثعالبىي أرض كثَتة الضفاد : 
 .كثَتة الثعالب كالعقارب  -:بة، أمرً قٍ عى كمي ةبى لً عٍ ثػى مي أرض 

- (:المية األفعاؿ)قاؿ ابن مالك يف 
 .ِمْنُو نَاِدٌر قُِبال وربما جاءالثُّالثيِّ ِمْن َذا اْلَوْضِع ُمْمَتِنٌع       رُ يْـ غَ 

- :المصدر الميمي والظرف من الفعل غير الثالثي
مصدره ادليمي أك ظرفو على كزف اسم ادلفعوؿ من ذلك من الفعل غَت الثبلثي للداللة على  يؤخذ

ىذا ميٍدخىلي : ، فتقوؿكتفتح ما قبل آخره ةمضمومالفعل كىو أف تأيت دبضارعو مث تضع يف أكلو ميما 
رجو، أم مكانو كزمانو، كاستخرج ميستخرجا أم   .استخراجازيد كسلي

- (:المية األفعاؿ)قاؿ ابن مالك رمحو اهلل يف 
 .ٌل جعالمنو لما َمْفَعٌل أو َمْفعِ           ُصغْ  غير ذي الثالثةِ  مفعولٍ  وكاسمِ 
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 اسم الفاعل
 
، أك معلـو دلن قاـ ب من فعل قٌ اشتي  ىو ما -:تعريفو -ُ و على كجو احلدكث ، ككاتب كمكـر

 -:ىو

 .اسم مشتق يدؿ على معٌت رلرد حادث كعلى فاعلو 

 .كغَت الثبلثي الثبلثي كيكوف من الفعل -ِ
ب، ارً ضى : ضلو( لاعً فى )يكوف من الثبلثي آّرد ادلتصرؼ على كزف  -:عل الثبلثي كزنو من الف -ّ

 . ـارً ب، ككى ارً شى  كل،اتً كقى 

قائم، : )تنقلب يف اسم الفاعل علزة، فتقوؿ( قاـ، كقاؿ، كباع) :، ضلومعٌلةعُت الفعل  تكإذا كان
 .(ل، كبائعئكقا

يس، كيزاد يف آر ك اكً عى : ؿ فيهافتقو  (سي أى يٍ يػى  سى يً ، كأى ري وى عٍ يػى  رى وً عى ): مل تنقلب ، ضلو معٌلةكإف كانت غَت 
 .القائمة كالكاتبة: ، ضلول تاء التأنيث للداللة على تأنيثوآخراسم الفاع

 بلفظ مضارعو، بشرط وف اسم الفاعل من غَت الثبلثي يك  -: الثبلثي  الفعل كزنو من غَت -ْ
كاف مكسورا يف   لقان، سوءاخر مطميم مضمومة مكاف حرؼ ادلضارعة ككسر ماقبل اآلف اتيإ

م، علّْ تى تعلم يتعلم فهو مي : ق، كيفنطلً انطلق ينطلق فهو مي : فتقوؿ يف .ادلضارع أك مفتوحا
 .جتدحًر كتدحرج يتدحرج فهو مي 
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 ةـالغـغ المبـصي
 

كىي صيغة اسم الفاعل إىل صيغة أخرل تفيد من  (فاعل)غلوز ربويل صيغة  -:صيغة المبالغة
أبنية الكثرة  صراحة، كىي الصيغ اليت تسمى( فاعل)مااليفيده صيغة  ةبالغة الصرػلالكثرة كادل

 .كادلبالغة

- :يأيت كأشهر ىذه الصيغ ما
 .كٌذاب، كضٌحاؾ ، كقٌواؿ: ضلو اؿه عَّ فػى  -ُ

 امةعىبلمة كفهٌ   -:ة، ضلوالى عَّ فػى  -ِ
 .داـ، كمعطارقٍ مً : عاؿ ضلوً فٍ مً  -ّ

 .ذكبكؽ، ككى دي صى : ؿ ضلووٍ عي فػى  -ْ

 .ٍَت بً خى م كى يٍ لً عى  :يل ضلوعً فى  -ٓ

 .ؿذً ر ، كجى ذً حى : ضلو له فىعً  -ٔ

 .ٌليلضً : ًفٌعيل ضلو -ٕ

ز : فػيعىلة ضلو -ٖ  .، ليمزةةعلي

 .طَتعٍ مً : يل ضلوعً فٍ مً  -ٗ

 : قاؿ الطهطاكم يف نظم ادلقصود يف الصرؼ
 أو فعيلٌ  فعالٌ أو مِ  لٌ عِ فَ    عولٌ ال أو فَ لكثرة فعّ 
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 ولـم المفعـسا
 
وصوؼ ّٔا على هوؿ للداللة على حدث كقع على ادلصفة تؤخذ من الفعل آّ -:تعريفو -ُ

  .مأكوؿ، كمشركب، كيكوف من الثبلثي كغَته :كاـ، ضلوبوت كالدٌ الثٌ  ، الكجو احلدكث
 .مقتوؿ، كمضركب: ضلو( مفعوؿ)على كزف من الفعل الثبلثي سم ادلفعوؿ يكوف ا -ِ

يف  ومةمم مضيصاغ اسم ادلفعوؿ من مصدر الفعل غَت الثبلثي بإثبات مضارعو كجعل مي -ّ
 .جدحرى ٌدـ ، كمي هى ـ، كمي رى كٍ مي : قبل آخره، ضلو أكلو كفتح ما

ربذؼ كاك اسم ادلفعوؿ ادلشتق من الفعل األجوؼ، مث إف كانت عينو كاكا، تنقل حركتها   -ْ
( يبيع) حركتها كيكسر ما قبلها ، فاسم ادلفعوؿ من  إىل ما قبلها ، كإف كانت ياء ربذؼ

يػيٍوعه كمىٍقويٍكؿه  -:كأصلهما . ٍوؿه مىقي ( يقوؿ) مىًبٍيعه كمن   .مىبػٍ

 .س عليواكىو مساعي ال يق( مصوكف كمقوكد) -:فيما عينو كاك، فقالوا( مفعوؿ ) كندر إثبات كاك  
 (.مبيوع كسليوط كمكيوؿ)  -:فيما عينو ياء، فيقولوف( مفعوؿ) كبنو سبيم من العرب يثبتوف كاك 

ياء، ككسرت ما قبلها كأدغمت ( مفعوؿ) ء، قلبت كاكمن فعل آخره يا( مفعوؿ) إذا بٍت كزف  -ٓ
 . مٍ وٍ مىٍرمي : ككاف األصل. مىٍرًميٌ  -:ضلو. يف الياء بعدىا

من فعل آخره كاك ،  أدغمت الواك األكىل يف الثانية ، فصارت كاكا  (مفعوؿ )إذا بٍت كزف  -ٔ
 اك ، دلناسبتها للواك،غزكتو فهو مغزٌك  كدعوتو فهو مدعٌو ، كضممت ما قبل الو : مشددة ، فقلت

. مسنٌو ك  كمكاف مسٍتٌ سقاىا، فهي مسنٌية ،: الغيث ،أم سناىا -:فيو اإلعبلؿ أيضا ، فقالوا كنقل 
 .ىو من عدا يعدكك كرجل معدٌم عليو كمعدٌك عليو ، 

ػ : كفرؽ آخركف  ػ(رىًضيى ) بُت ما كاف ماضيو مكسور العُت كى ، ( عدا )، كما كاف مفتوح العُت ، كى
ػ  كا اإلعبلؿ كالتصحيح فيهما ، كرجحوافجوز  فهو مرضٌي،  (رىًضي)اإلعبلؿ يف مكسور العُت ، كى
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كىذا ترجيح ابن مالك ، كما يف شرح . كرجحوا  التصحيح يف مفتوح العُت ، كعدا فهو معدٌك 
  ( ُٔٓ-ُّٓصػ ) كاإلغلاز يف علم التصريف ( ّٓٗ \ِ)الكافية 

 (:ّْٗ\ِ)قاؿ ابن مالك يف يف الكافية 
 ِإْن َلْم تـََتَحرَّ األْجَوَدا وُ َواْعِللْ (   :  َعَدا) َوَصحِِّح الَمْفُعْوَل ِمْن َنْحوِ 

 َرِضَي اإِلْعالُل ِفْيِو ُفضِّال) َكـ(  :  َفِعال) َوَما ِمْن ( َمْعِديْ ) َكِمْثِل 
بن  كشرح التصريف لعمر( ُُٕ\ّ)  االسًتاباذم لرضى الدين ابن احلاجب كراجع شرح شافية  

 .وبتحقيق الدكتور إبراىيم بن سليماف البعيمي( ّٖٖصػ)ثابت التمانيٍت 
 

 :كىي( مفعوؿ)صيغ مساعية تنوب عن صيغة  كردتقد    -ٕ

 .بيح دبعٌت مذبوحذ: ل دبعٌت مفعوؿ ضلويٍ عً فى  - أ
 .ذبح دبعٌت مذبوح: ًفٍعله ضلو - ب

 .دبعٌت مقنوص صه نى قػى : ضلو فػىعىله  -د 
 .مغركفة، كمأكولةأكلة، كغرفة، دبعٌت : لة ضلوفػيعٍ  -ق 

 .، كمكرمةةمضركب: إذاكاف اسم ادلفعوؿ مؤنثا كجب إحلاؽ تاء التأنيث يف آخره ضلو -ٖ

- :الصفة المشبهة باسم الفاعل
 .البلـز للداللة على الثبوت كالدكاـ سم مصوغ من مصدر الثبلثيٌ ا: ىي  -:تعريفها 

- :أوزان الصفة المشبهة
بكسر العُت ككاف داال على فرح أك حزف، ( لعً فى )كزف إف كاف ادلاضي الثبلثي البلـز على  -ُ

كىي ،حى ًر فهو فى  حى ًر فى : للمؤنث، ضلو( فىًعلىةه )للمذكر، ك ( فىًعلى ) على كزفمنو فالصفة ادلشبهة 
 .ر، كىي بطرةطً ر فهو بى طً كبى كىي طربة ،ب، رً فهو طى  برً كطى ، فرحة
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فهو  شى طً عى : ضلو( بلفعٍ فػى )لى كزف ع منو كإف كاف داالِّ على خلو أك امتبلء فالصفة ادلشبهة -ِ
 (.ىلى عٍ فػى )كمؤنثها يف الغالب على كزف  .افعى بػٍ فهو شى  عى بً ئاف، كشى مٍ فهو ظى  ئى مً اف كظى شى طٍ عى 

( أفعل)يف الغالب على كزف  منو لية، فالصفة ادلشبهةكإف كاف داالٌ على لوف أك عيب أك ح -ّ
 .أكحل ككحبلء لى حً كعوراء، ككى  ر أعوروً أمحر كمحراء، كعى  رمحىً : للمؤنث، ضلو( فعبلء)ك

كثَتة األكزاف،  كلكنها   منو بضم العُت، فالصفة ادلشبهة( فعيل)على كزف  إف كاف الثبلثيك  -ْ
 سىهيلى فهو سىٍهله  -:فػىٍعله،ضلو -ُ -:تأيت يف األغلب على كزنُت، كعلا 

 .ظىريؼى ظىرًٍيفه  -:فعيل، ضلو كأ-ِ
 .فهو أخرؽ خىريؽى  -:ل ، ضلوعى فػٍ أى  -ُ -:كقد تأيت على

، ضلو-ِ  .حىصينى فهو حىصىافه  -:فػىعىاؿه
 .له بىطيلى فهو بىط -:فػىعىله، ضلو -ّ
 .فػىريت فهو فػيرىاته  -:، ضلواؿه عى فػي  -ْ
 .عىفيرى فهو ًعٍفره  -:ًفٍعله، ضلو-ٓ
، ضلو -ٔ  . حىصيرى فهو حىصيٍوره  -:فػىعيٍوؿه
 . ره مٍ فهو غي  رى مي غى  -:، ضلوله عٍ فػي  -ٕ
 . فهو طىاًىره  طىهيرى  -:فىاًعله، ضلو -ٖ
 . جىنيبى فهو جىنيبه  --:فػيعيله، ضلو -ٗ

سه  -:فىًعله، ضلو -َُ  . صلىيسى فهو صلًى
 

قليلة، كتأيت على  بفتح العُت، فالصفة ادلشبهة منو( فػىعىلى )على كزف  كإف كاف الفعل الثبلثيٌ  -ٓ
- :كىي أكزاف أربعة،

 .أشيب كأقطع -:أىفػٍعىل، ضلو -ُ
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 سٌيد كطٌيب -:فػىٍيًعل، بكسر العُت، ضلو-ِ
 .صىيػٍرىؼ كفػىٍيصىل -:فػىيػٍعىل، بفتح العُت، ضلو -ّ
 .عفيف كطبيب كخسيس -:فىًعٍيل، ضلو -ْ
طاىر  -:للصفة ادلشبهة كىي يف األصل السم الفاعل، ضلو( فاعل)كقد تستعمل صيغة  -ٔ

 .القلب
الباؿ  نٌ ئىو مطم  -:الفعل غَت الثبلثي على كزف اسم فاعلو، ضلو كتكوف الصفة ادلشبهة من  -ٕ

 .كمستقيم األخبلؽ

 يلـاسم التفض
 

اد أحدعلا على اآلخر على أف شيئُت اشًتكا يف صفة ، كز  صفة تؤخذ من الفعل لتدؿ ىو :تعريفو
 .سعيد أعلم من زلمود: ضلو. فيها

- :وزن اسم التفضيل
 . أحسن ، كحسٌت: ضلو( فعلى)كمؤنثو ( أفعل: )لو كزف كاحد ، كىو

 .، كأحبٌ  أخَت، كأشرٌ : كأصلها( ، كحبَت، كشرٌ خ)كقد حذفت اذلمزة من 
 (:كافيتو) قاؿ ابن مالك يف 

رٌ )َوَغالًِبا َأْغَناُىُم   (رُّ شَ أَ )  وَ ( وُ نْ مِ  رُ يَـ خْ أَ : )مْ هِ لِ وْ قَـ  َعنْ (       َشر  )وَ ( َخيـْ
 

- :شروط اسم التفضيل
 .أف يكوف فعبل -ِ
 .أف يكوف فعبل ماضيا -ّ

 .أف يكوف فعبل ثبلثيا -ْ
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 (بئس كنعم)  -:جامد، ضلو نفبل يبٌت ما أف يكوف متصرف -ٓ

 (.فٍت كمات) ، فبل يبٌت من  كالتفاكت معناه قاببل للتفاضلأف يكوف  -ٔ

 (.ضيرب: )من ضلو فبل يبٌتا للمجهوؿ، ينيكوف مب أف ال -ٕ

 (كاف ، كظل ، كبات، كصار، ككاد)من  فبل يبٌتأف يكوف تاما،  -ٖ

 أف يكوف مثبتا، فبل يبٌت من منفي -ٗ

شلايدؿ على لوف أك ( فعبلء)الذم مؤنثو على ( أفعل)على  فاعلو يكوف اسم أف ال -َُ
محر فهو أمحر كىي محراء، كعرج فهو أعرج كىي عرجاء، كدلي : حلية أك عيب، ضلو
 .فهو أدلى كىي دلياء

من مصدر فعل ( أفعل)منو فإنو يصاغ  ذه الشركط يف الفعل كأردنا بناء التفضيلكإذا مل تتوفر ى          
فبلف : ب للمعٌت ، مستوؼ للشركط كنأيت بعده مصدر الفعل الذم مل يستوؼ الشركط ضلوآخر مناس
 .ا من فبلفأكرب تعاكنن 

- :الّتعجبّ   
ـي فعلو ظىاًىًر ادلزيًٌة بزيادةو فيًو خىًفيى سىبىبػيهىا -:تعريفو   .التعجب حالة قلبٌيةه منشؤىا استعظا

، كىو مستحيل  يف حق اهلل، كأما حق  ادلخلوؽكال  شك أف ىذا  يف بعض أىل العلم،  وعرف ىكذا 
، التعجب الذم ىو صفة من صفات الرب  فسببو خركج الشيئ عن نظائره كعما  ينبغي أف يكوف عليو

 .للعقيدة الواسطية بدكف قصور من ادلتعجب، كراجع ذلذا شرح  العبلمة ابن عثيمُت
 .ا صيغ كثيرةولو سماعً 

 .ما أىمٍجلى السَّماءى، كىأىٍكًرـٍ بالصادؽً  -:ضلو. مىا أىفػٍعىلىوي، كىأىٍفًعٍل ًبوً   -:كعلا -:فلو صيغتاف -:كأما صناعةن 
كفعبل التعجب كاسم التفضيل ال يصاغاف إال من فعل ثبلثي مثبت متصرؼ معلـو تاـ قابل للتفاكت 

 (.أفعل) كللمفاضلة كال تأيت الصفة منو على كزف
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كضلوعلا، أك ( مىا أىشىدَّ، أك مىا أىٍكثػىرى ) ؤتى مصدره منصوبا بعد كإذا أريد التعجب شلا مل يستوؼ الشركط ي
! كىأىٍشًدٍد بًاٍجًتهىاًد سىليم! ما أشد اجتهاد سليم -:كضلوعلا، ضلو( أىٍشًدٍد، أك أىٍكًثرٍ ) رلركرا بالباء الزائدة بعد 

 !كأعظم بتقدـ الصناعات دبصرى 
- :اسم اآللة

يكوف ّٔا العمل ،   أداةللداللة على  فعل الثبلثي آّرد ادلتعدمىو اسم يؤخذ غالبا من ال -: تعريفو
 .رب ، كمنشار، كمكنسةنكم

كقد يكوف من الثبلثي آّرد البلـز  ( ائتزر)كقد يكوف من غَت الثبلثي آّرد ، كادلئزر ، كادلئزار من 
األمساء اجلامدة،  د يكوف من كق(. ، إذا أشرؽ ح الوجوبص)كادلصباح من ( إذا صعد)كادلرقاة، من رقي

 (.القلم) كادلقلمة من ( احلرب)كاحملربة من 
 

- :اآللة اسمأوزان 
- :اآللة ثبلثة أكزاف  السم
 رب عٍ مً الٍ ع ، كى ضى بٍ ادلً : ضلو له عى فٍ مً  -ُ
 .ةحى بى سٍ مً ة ، كى حى سى كٍ مً : ة ضلولى عى فٍ مً  -ِ

 .احبى صٍ ، كمً احه تى فٍ مً : ضلو اؿه عى فٍ مً  -ّ

 : غَت ىذه األكزاف شذكذا، منها كىناؾ أمساء لآلالت أخذت من الفعل على
ي
 ادل

ي
سع،، نخل، كادل

 
ي
 كادل

ي
 دؽ، كادل

ي
 كلها بالضم  كحلة،دىن، كادل

 .الفأس، كالسكُت، كاجلرس: امدا غَت مشتق ضلوجكقد يكوف اسم اآللة  
- (:المية األفعاؿ)قاؿ ابن مالك يف 

 .ُصِغ اْسَم َما بِِو ُعِمال ِمَن الثُّالِثيِّ (      ِمْفَعَلةٍ ) وَ ( ِمْفَعالٍ )وََكـ (ِمْفَعلٍ )َكـ
- :كقاؿ
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 .ِخالْدُىٌن ُمْنُصٌل َواآلِت ِمْن نَومُ      ةٌ لَ حُ كْ مُ وَ  طٌ عُ سْ مُ وَ  قُّ دُ المُ  ذَّ شَ 
مدىؽّْ كىطلىىٍلتي دىقػىٍقتي بًالٍ  -:العمل ّٔا، ضلوكاعلم أنو غلوز رلئ ىذه األكزاف الشاذة على القياس إذا قصد 

 .بًاٍلًمٍنخل
 (:المية األفعاؿ) قاؿ ابن مالك يف 
 .الذَ عَ  نْ مَ بِ  أْ بَ عْ يَـ  مْ لَ ، وَ رٌ سْ كَ   نَّ هِ يْ فِ        وُ لَ  ازَ جَ  نَّ هِ بِ  َعَمال ىوَ نَـ  نْ مَ وَ 

 .كّٔذا كمل ما أردنا مجعو كتلخيصو من كتب أئمة ىذا الشأف، أسأؿ اهلل أف ينفع بو جامعو كقارئو
 

بعة مائة كستة كعشرين من اذلجرية كذلك يف اليـو اخلامس العشر من شهر شواؿ يف عاـ ألف كأر 
 . النبوية الشريفة

 .كاحلمد هلل الذم بنعمتو تتم الصاحلات كعلى نبينا أفضل الصبلة كالتسليم
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 عـراجـّم المـأى
 .شرح شافية ابن احلاجب يف الصرؼ، للشيخ رضى الدين االسًتاباذم-ُ
 .شرح التصريف، لعمر بن ثابت الثمانيٍت-ِ

 .بن مالكفية الكافية، الاشرح الش-ّ

 .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-ٗ

ؽ الكبَت على المية األفعاؿ ادلسمى بفتح األقفاؿ كحٌل اإلشكاؿ بتحقيق الدكتور شرح حبر -َُ
 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 -ُِ

 سن بن زين الشنقيطيفعاؿ حلالطرة شرح المية األ-ُّ

 .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 -ُٕ
 َشيالقواعد األساسية للغة العربية للسيد أمحد اذلا -ُٖ

 



  ر السبيل إلى تصريف األفعاليتيس  

  
 

(ترح األثريّ ) د بن عبدالرحمن الحسن موسى بن محمّ  أبو 
 

 

48 

48 

 
  الصفحة       - :الفهارس           

       
    ْ-ّ         ادلقدمة -ُ
 ٓ     .تعريف الصرؼ لغة كاصطبلحا -ِ
 ٔ-ٓ      للصرؼ فتعار يذكر عدة  -ّ
 ٔ       نشأة علم الصرؼ -ْ
 ٔ       موضوع علم الصرؼ -ٓ
 ٕ    كاضع علم الصرؼ كربقيق القوؿ يف ذلك -ٔ
 ٕ   كأعليتو كأقواؿ العلماء يف ذلكفائدة علم الصرؼ  -ٕ
 ٖ       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 كللزـك -ُٕ
 ُْ      تعريف ادلتعدم كالبلـز -ُٖ
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    ُْ       أسباب تعدية البلـز -ُٗ
  ُٓ    دة كالتجردتقسيم األفعاؿ باعتبار الزيا -َِ
 ُٓ       الفعل آّرد -ُِ
 ُٓ      أقساـ الفعل آّرد  -ُِ
 ُٓ      أكزاف آّرد الثبلثي  -ِِ
 ُٔ      أكزاف الرباعي آّرد -ِّ
 ُٕ       مبلحظات -ِْ
 ُٕ       الفعل ادلزيد -ِٓ
 ُٕ       أكزاف ادلزيد -ِٔ
 ُٖ-ُٕ      أكزاف مزيد الثبلثي -ِٕ
 ُٖ      الرباعي مزيد زافأك  -ِٖ
 َِ-ُٗ       معاين الزيادة -ِٗ
 ِِ-ُِ      (افتعل) فوائد حوؿ  -َّ
 ِّ-ِِ      تنبيهات كمبلحظات -ُّ
 ِّ      الفعل ادلضارع -ِّ
 ِٔ-ِّ   .مباحث الفعل ادلضارع، كفيو مسائل -ّّ
 ّّ-ِٔ     كجوه مضارع الفعل الثبلثي -ّْ
  ِٕ    بلثي الستةأبواب مضارع الفعل الث -ّٓ
 ّْ        األمر -ّٔ
 ّٔ-ّْ   يف ذلك ،الضوابكيفية صياغة األمر كذكر   -ّٕ
 ّٗ-ّٕ     الفعل ادلبٍت للمجهوؿ -ّٖ
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 ّٗ      مصادر األفعاؿ  -ّٗ
 َْ      أنواع ادلصادر  -َْ
 ِْ     مصادر الفعل الثبلثي  -ُْ
 ُْ     مصادر األفعاؿ غَت الثبلثية  -ِْ

 ّْ     در ادلرة كمصدر اذليئةمص  -ّْ 
 ّْ    ادلصدر ادليمي كاسم الزماف كادلكاف  -ْْ
   ْْ   أنواع ادلصدر ادليمي كاسم الزماف كادلكاف -ْٓ
 ْٔ-ْْ   أكزاف ادلصدر ادليمي كاسم الزماف كادلكاف -ْٔ
 ْٔ      مصادر ميمية شاذة  -ْٕ
 ْٔ    .للداللة على الكثرة( مىٍفعىلة)بناء   -ْٖ
 ْٔ   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 -ٕٓ
 َٓ    عن اسم ادلفعوؿ وبتنصيغ مساعية   -ٖٓ
 َٓ      الصفة ادلشبهة  -ٗٓ
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 ُٓ-َٓ      ةالصفة ادلشبهأكزاف  -َٔ
 ِٓ       اسم التفضيل -ُٔ
 ِٓ      كزف اسم التفضيل -ِٔ
 ّٓ-ِٓ      شركط اسم التفضيل -ّٔ
 ّٓ       التعجب  -ْٔ
 ّٓ      بأكزاف التعج -ٓٔ
 ْٓ       اسم اآللة -ٔٔ
  ْٓ      أكزاف اسم اآللة -ٕٔ
 ْٓ       اخلاسبة -ٖٔ
 ٗٓ       ادلراجع -ٗٔ
 الفهارس -َٕ

 
 
 
 
 

            
 

 


