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قبل الشروع يف درس برانمج هذا العلم البد من معرفة مبادئ هذا العلم ،وهي عشرة نظمها حممد بن
علي الصبان يف قوله:
احل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااد واملوض ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااوع الثم ا ا ا ا ا ا ا ا ا اارة
إن مب ا ا ا ا ا ا ااادئ ك ا ا ا ا ا ا اال ف ا ا ا ا ا ا اان عش ا ا ا ا ا ا اارة
وفضا ا ا ا ا ا ا ا ا ا االه ونسا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اابة والواض ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااع

واالسا ا اام االسا ا ااتمداد حكا ا اام الشا ا ااارع

اابل وال ا ا اابعى ل ا ا اابعى اكتف ا ا ا
مس ا ا ا ض

وم ا ا ا اان درى اجلمي ا ا ا ااع ح ا ا ا اااز الش ا ا ا اارفا

-1حد علم الصرف:
لغة :مادة(ص،ر،ف) الصاد والراء والفاء تدور حول التحويل والتغيري واالنتقال ،وهو التحويل من
ف اآلَي ِّ
ت ُُثَّ ُه ْم
وجه إىل وجه ومن حال إىل حال أخرى ،قال تعاىل ﴿:انظُْر َك ْي َ
ف نُ َ
ص ِّر ُ َ
ص ِّر ِّ
يف ِّ
الرََي ِّح
ص ِّدفُو َن﴾[ األنعام ،]46:أي :نغريها وحنوهلا من حال إىل حال ،وقالَ ﴿ :وتَ ْ
يَ ْ
[ البقرة  ]164 :أي  :تغيريها من حال إىل حال .
الس َحاب﴾
َو َّ
وتفعيل صيغة تكثري ،إشارة إىل أن يف هذا الفن تغيريات كثرية وهو كذلك كما سيأيت.
اصطالحا :علم أبصول يعرف هبا أحوال أبنية الكلم اليت ليست إبعراب وال بناء.
شرح وجيز للتعريف:
أصول :أي :قواعد ،وضوابط.
أحوال :صفات ،وعوارض
أبينة :مجع بناء ،وهو وزن الكلمة ،أو هيئتها من حيث احلركات والسكنات وعدد احلروف والرتتيب.
اليت ليست إبعراب وال بناء :من أحوال الكلمة حركات آخرها وهذا يشرتك فيه علم النحو ،فأخرج
هبذا القيد.
-2موضوعه :الكلمات العربية.
وعلم الصرف يبحث يف الكلمات العربية من جهتني-:األوىل :من حيث البحث عن تلك
األحوال(كاألصالة والزايدة والصحة واإلعالل وحنوها).
واجلهة الثانية :كيفية صياغتها إلفادة تلك املعاين املقصودة.
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واملراد لكلمات العربية :االسم املتمكن(املعرب) ،والفعل املتصرف ،فخرج حرف املعىن ،واالسم غري
املتمكن(املبين) ،والفعل غري املتصرف(اجلامد) ،قال ابن مالك:
صريف َحري
الص ْرف بَري
ف َوشْباهه م َن َّ
َح ْر ض
َوَما س َواُهَا بتَ ْ

تنبيه :ما مسع من تصريف بعى األمساء املبنية(الذي ،اللذان ،الذين) ،من تثنية ومجع وتصغري وحنوها،
شاذ ال يقاس عليه ،أو نقول :هو صوري غري حقيقي.
قال احلريري يف امللحة:
صا ا ا ا ا ا ا ا ا اغري َذا َومثْالا ا ا ا ا ا ا ا ا اه اللَّا ا ا ا ا ا ا ا ا ا َذ َّاي
ص ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا الو َذ َّاي
َو َشا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا َّذ َّا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا أَ َّ
تَ ْ
قال :

ف ا ا ا ا اااتبع األص ا ا ا ا اال ودع م ا ا ا ا ااا شا ا ا ا ا ا َّاذا

ول ا ا ا ا ا ا ااي ه ا ا ا ا ا ا ااذا ث ا ا ا ا ا ا ااال ا ا ا ا ا ا اذى

-3مثرته :فهم الكتاب والسنة.
-4فضله :من فضل علوم العربية.
-5نسبته :هو أحد علوم اللغة العربية.
-6واضعه :معاذ بن مسلم اهلراء ،هذا املشهور عند األكثرين ،والصحيح أنه وضع مع علم النحو
بداية ،حىت إن سيبويه تناول مباحث علم الصرف يف كتابه وهو سابق ملعاذ اهلراء ،وميكن أن نقول:
إن معاذا أول من أفرد علم الصرف باحث خاصة.
-7امسه :علم الصرف ،أو علم التصريف.
-8استمداده :من كالم هللا تعاىل وكالم رسوله وكالم العرب.
-9حكمه :فرض كفاية.
-10مسائله :ما يذكر فيه من أصول وقواعد ،وهي اليت سندرس بعضها-إبذن هللا-حنو :كل واو ،أو
ايء حتركت وانفتح ما قبلها قلبت ألفا.
حد علم النحو:
لغة :أييت عل ستة معان ،نظمها بعضهم:
قصد ومثل جهة مقدار....قَ ْسم وبعى قاله األخيار
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1ا القصد :تقول :حنوت املدينة ،أي قصدهتا.
2ا مثل :زيد حنو عمرو .يعين زيد مثل عمرو.
3ا جهة :صليت حنو القبلة.
4ا مقدار :يل من السلع حنو ألف دينار.
5ا قَسم :حنوت مايل بني أوالدي .يعين :قسمت مايل بني أوالدي.
6ا بعض :تقول :جاء حنو القوم ،يعين بعضهم.
اصطالحا :علم أبصول يعرف هبا أحوال أواخر الكلم إعراابً وبناءً.
أواخر الكلمة :مجع آخر ،وهو حمل اإلعراب أو البناء ،تقول :جاءَ زي ضد :فاهلمزة من الفعل جاء هي
آخر الكلمة(جاء) ،وهي حمل البناء .والدال من الفاعل زي ضد هي آخر الكلمة(زيد) ،وهي حمل
اإلعراب.
إعرا وبناء :أي من حيث كوهنا معربة أو مبنية ،وما حملها من اإلعراب ،وحنو ذلك.
الفرق بني علمي الصرف والنحو:
-1النحو يبحث يف مجيع أقسام الكلمة الثالثة (االسم-بنوعيه املتمكن وغري املتمكن -الفعل-بنوعيه
املتصرف وغري املتصرف ،-حرف املعىن) ،والصرف يبحث يف االسم املتمكن ،والفعل املتصرف.
-2النحو يبحث يف أواخر الكلم فقط ،والصرف يبحث يف أوابل الكلم ،وأواسطه ،وأواخر .
-3النحو يبحث يف الكلم بعد تركيبه ،أما الصرف فيبحث فيها قبل الرتكيب(إفرادا).

امليزان الصرف
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واملراد به الوزن ،وي َس َّم مثاالً عند الصرفيني ،وهو هيئة الكلمة ،أي :حركاهتا وسكناهتا وعدد
حروفها وترتيب هذ احلروف.
فلما رأى الصرفيون أن حبثهم يتعلق ببنية الكلمة (هيئتها)جعلوا قالبا يقيسون عليه هذ الكلمات،
ليعرفوا ما طرأ عليها من تغيري ،أو حتويل ،ومسو امليزان الصريف.
تعريفه :امليزان :مفعال من َوَزن ،أي :م ْوَزان ،لَ َّما سكنت الواو وكسر ما قبلها قلبت ايء ،فصار
م َيزان.
وهو موضوع من ثالثة أحرف :الفاء ،والعني ،والالم  /ف-ع-ل ،قال بعضهم:
وتوزن األصول يف الكالم .............لفاء العني الالم

مسألة :فإن قال قائل :مل ُوضع امليزان الصرف على ثالثة أحرف؟

فاجلواب عل هذا من وجهني :األول :ألن أكثر الكلمات عل ثالثة أحرف ،فأكثر األمساء ثالثية،
وأكثر األفعال ثالثية.
والثاين :أن من القواعد املقررة عند العلماء" :الزايدة أسهل من

النقصان" أو"الزايدة أصل والنقصان فرع" ،وبيان ذلك :أهنم لو وضعوا امليزان عل أربعة أحرف أو
مخسة للزمهم أن ذفوا حرفا أو حرفني عند وزن الكلمة الثالثية ،وهذا خيالف قاعدة األيسر-
األسهل -السابقة ،فوضعو عل ثالثة أحرف.
مسألة :فإن قال قائل :فلماذا اختاروا الفاء ،والعني والالم دون غريها؟
فاجلواب من وجهني :األول :أهنم اختاروا من كل خمرج حرفا.
الثاين :أن معىن فَا َعل(ف ْعل) أعم األحداث ،فلو قيل لك مثال :هل
سافرت؟ ،تقول :قد فعلت .وهكذا يف كل حدث :كالقراءة والصوم واألكل والشرب...
مسألة :كيف نزن الكلمات الثالثية؟
اجلواب :نزن الكلمة قابلتها مع أحرف امليزان الصريف ،وبيان ذلك:
عندان ميزان الذي هو" :فعل" ،وموزون وهو الكلمة (وهي إما اسم متمكن ،أو فعل متصرف)،
فنقابل احلرف األصلي األول من الكلمة لفاء من "فعل" ،واحلرف الثاين األصلي من الكلمة لعني
من "فعل" ،واحلرف الثالث األصلي لالم من "فعل".
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والبد من ضبط األحرف ف-ع-ل حلركات ،أو لسكون ،إذ ال ميكن النطق حلرف إال مقاران
للحركة أو السكون ،وضبطها يكون حبركة احلرف املقابل من املوزون ،وإليك املثال ليتضح لك املقال:
نريد أن نزن كلمة قَاَرأَ ،فنقابلها أبحرف امليزان:
ف
َق.ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا َ
ع
َر.ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا َ
أَ .ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا َل
ونقول :قَاَرأَ عل وزن فَا َع َل.
مثال آخرَ :عظ َم ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا فَاع َل ،عظ َم عل وزن فَاع َل.
مثال آخر :إب ضل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا فع ضل ،إبل عل وزن فعل.
تنبيه :احلرف األول من الكلمة املوزونة يسم فاءَ الكلمة ،والثاين يسم عني الكلمة ،والثالث
الم الكلمة.
يسم َ
هذا إذا كانت الكلمة من ثالثة أحرف.
مسألة :فإن كانت من أكثر من ثالثة أحرف ،كيف نزهنا؟

واجلواب :أن ما زاد عل ثالثة أحرف ال خيلو من ثالثة أحوال:

**احلال األوىل :أن يكون الزائد على الثالثة حرفا أصليا(بسبب أصل الوضع) :أي مجيع أحرف
هذ الكلمة األربعة أو اخلمسة أصول ،وهذا النوع يوزن بزايدة الم اثنية إن كانت الكلمة ر عية أو
بزايدة المني إن كانت الكلمة مخاسية.
شرح  :الكلمة املوزونة إما أن تكون ثالثية األصول وإما ر عية األصول ،وإما مخاسية األصول،
والر عي األصول يكون يف االسم ،حنو :جعفر ،ويكون يف الفعل ،حنو :دحرج ،وأما اخلماسي فال
يكون إال يف األمساء.
مثال ر عي األصولَ :ج ْع َفرا ا ا ا فَا ْعلَل
َ :د ْحَر َج ا ا ا ا فَا ْعلَ َل
ش ا ا ا ا فَا ْعلَل ضل
مثال مخاسي األصولَ :ج ْح َمر ض
َس َف ْر َجل ا ا ا ا فَا ْعلل(فَا َع ْللَ ضل)
فاء كلمة(ف)

عني الكلمة(ع)

الم الكلمة(ل) الالم األوىل الالم الثانية
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إ ًذا تبق الفاء كما هي والعني تبق كما هي ،والالم األوىل تبق كما هي وتزيد يف الر عي الما،
وتزيد يف اخلماسي المني.
**احلال الثانية :أن يكون احلرف الزائد على الثالثة ،انشئا عن تكرير حرف أصلي ،سواء كان
ذلك التكرير لإلحلاق 1أم لغري اإلحلاق ،وهذا النوع يوزن بتكرير العني أو الالم من امليزان(أي ما
يقابل احلرف املكرر من الكلمة املوزونة).
مثال ما كرر فيه احلرف األصلي لغري اإلحلاق:
قَطَ َع(قبل التكرير) ،وزنه فَا َع َل ا ا قَطَّع(بعد التكرير) ،وزنه فَاعَّ َل.
**تكرير حرف الطاء يف الفعل(قَطَع) لي لإلحلاق ،وقد كرران ما يقابله من أحرف امليزان وهو العني
فقلنا وزنه :فَا َّع َل.
لب(فعل ثالثي جمرد) ،وزنه :فَا َع َل.
مثال ما كرر فيه احلرف األصلي لإلحلاقَ :ج َ
ب(ر عي) ،بعد تكرير حرف أصلي فيه وهو الباء ،ووزنه يكون –كما سبق -بتكرير ما يقابل
ج ْلبَ َ
ب ا ا فَا ْعلَ َل
احلرف املكرر  ،أيَ :ج ْلبَ َ
َق ْط
ف ْع
َ
َج ْل

تنبيه :ال يؤت
ب
وزن فَا ْعلَ َ

َط
ع
َ

ع
َ
َل
ب
َ

ب
َ
َل
ف ْع َل
َ
ب عل
حلرف الزابد الناشئ عن تكرير حرف أصلي فيذكر يف امليزان ،فال نقولَ :ج ْلبَ َ

: 1أي :من أجل أن تلحق الكلمة الثالثية بباب آخر غري هبا.
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غري أصلي ،وال انشئا عن تكرير حرف
**احلال الثالثة :أن يكون احلرف الزائد على الثالثة َ
أصلي :أي :تكون الزايدة حبرف أو أكثر من حروف "سألتمونيها" :وهذا النوع يوزن إبيراد احلرف
الزابد يف امليزان.
ِّ
«هنَاءض َوتَ ْسل ضيم»« ،تَ َال ياَ ْوَم أنْساه»« ،الْيَ ا ْوَم تَاْن َساا »،
«سأَلْتمون َيها» ،مجعت يفَ :
تَ ْنبيه :حروف الزايدة َ
يل»...
«هنَايَة َم ْسؤول»« ،أ ََما ضن َوتَ ْسه ض
ال احلريري:
قَ َ
َحرف َّ
استَن ْم»
الاليت تاَزاد يف الْ َكال ْام
َْجمموع َها قَا ْول َ
َو ْاأل ْ
«اي َه ْول ْ
كَ :
أمثلة :أَ ْكَرَم ا ا ا ا ا ا ا ا أَفْا َع َل(اهلمزة زابدة)
َعاِلض ا ا ا ا ا ا ا ا فَاعل(األلف زابدة)
استَا ْغ َفَر(األلف والسني والتاء زوابد)
استَا ْغ َفَر ا ا ا ا ا ا ا ْ
ْ
تنبيهات مهمة -1:ال حنكم عل حروف"سألتمونيها" لزايدة كلما وجدانها يف الكلمة ،فقد يكون

احلرف أصليا ،فاهلمزة يف "أكل" أصلية.
 -2وإذا عددان ُهزة الوصل حرفا مستقال فحروف الزايدة أحد عشر حرفا ،ألهنا تزاد يف بعى
الكلمات ،حنو :انْا َفتَ َح ،انْفتَاح ،فوزهنما عل الرتتيب :انْا َف َع َل ،و انْف َعال
ِّ
ِّ
ا ِّ ا
«س أَلْتُ ُمونِّ َيهاَ فَ ُه َو لِّلتَّ ْك ِّري ِّرَ ،فَ ِّإن ك ان ِّم ْن
ض ابِّ مه ٌّمُ :
َ
«ك لٌّ َح ْرف َِائ د ل َْي َ م ْن ُح ُروف َ
ِّ
ير َوقَ ْد يَ ُكو ُن لِّغَ ِّْري التَّ ْك ِّر ِّ
«سأَلْتُ ُمونِّ َيهاَ فَ َق ْد يَ ُكو ُن لِّلتَّ ْك ِّر ِّ
ير.
ُح ُروف َ
ت كل نوع من هاتني الزايدتني حكمه ا سبق بيانه.
-2إذا حدث يف الكلمة زايداتن خمتلفتانْ ،
طي َ
أع ْ
مثال :-1تَا َقطَّ َع ا ا فيها زايداتن :األوىل :تكرير حرف أصلي وهو الطاء وهذا نزنه بتكرير ما يقابله من
امليزان ،والثانية :زايدة حرف من حروف الزايدة(سألتمونيها) ،وهذا نزنه بزايدته يف امليزان.
ومنه نقول :تَا َقطَّ َع ا ا ا ا ا ا وزهنا :تَا َفعَّ َل ،تالحظ أننا كرران حرف العني وهو ما يقابل حرف الطاء ،وزدان
حرف التاء يف امليزان.
ما يؤثر ف امليزان الصرف وما ال يؤثر:
يؤثر ف امليزان الصرف ما يلي:
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-1

ك أن حتذف من امليزان ما يقابله ،أو
اإلعالل ابحلذف :إذا حصل حذف يف املوزون لزَم َ
نقول :ذف من امليزان ما حذف من املوزون.

مثال :ص ْم ا ا ا ا ا ا ا وزهنا :فُ ْل ،ألن احملذوف يف الكلمة عينها.
ب ْع ا ا ا ا ا ا وزهنا :فِّ ْل ،ألن احملذوف يف الكلمة عينها.
ع ْد ا ا ا ا ا ا ا ا وزهنا :ع ْل ،ألن احملذوف يف الكلمة فاؤها.
قَاض ا ا ا ا ا وزهنا :فَاع ،ألن احملذوف المها.
ضا يف امل َيزان.
حص َل أَيْ ً
ب م َكاينٌّ يف املَْوزون؛ َ
 -2القلب املكاين :إذَا َح َ
ص َل قَا ْل ض
مثالَ :جبَ َذ ا ا ا ا ا ا ا وزهنا :فَ لَ َع؛ َّ
ب).
أصل ( َجبَ َذ)َ ( :ج َذ َ
ألن َ
أَي َ ا ا ا ا ا ا وزهناَ :ع ِّف َل؛ َّ
أصل (أي )( :يَئ َ ).
ألن َ
َجا ض 1ا ا ا ا ا ا ا ا وزهناَ :ع َفل ،ألهنا مقلوب َو ْجه.
جاء 2ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا وزهنا :فَ ا
ال.
َ
أشياء ا ا ا ا ا ا ا ا وزهنا :لَ ْف َعاء.
مجه ااور البص اريني ع اال أن أش ااياء اس اام مج ااع ش اايء ،وق ااد وق ااع فيه ااا قل ااب مك اااين ،واألص اال فيه ااا َش اْيائَاء
( َشاْي ء) علا َوْزن (فَا ْعا َالء) اسااتثقلوا اجتماااع ُهازتني لااي بينهمااا حاااجز قااوي ،فقاادموا اهلماازة الاايت هااي
الم الكلمة عل الفاء.
ص ا ا ْحَراءَ،
ويقا ااوي أن أص ا االها شا اايئاء(فَا ْع َالء) ،أهن ا ااا لم ا ااع علا ا أش ا اااايَ ،و أَ َش ا ااوىَ ،و أَ ْش ا ايَ َاوات كا ا ااَ ( :
ص ْحَر َاوات) ،وما كان عل (أَفْا َعال) ال جيمع هذ اجلموع.
صحارىَ ،و َ
َ
وإذا كان وزن ( َشْي ء)( :فَا ْع َالء) ،فا(أَ ْشيَاء) وزهنا( :لَ ْف َعاء).
ش
َ
ف
َ

ْي
ْع

أَ

ا

ء

َل

ا

ء

1
(ع َف ل  ،باادليل كثاارة االشااتقاق بتقاادع ال اواو عل ا اجلاايم،
َ :جاا ض :األلااف فيها ا منقلبااة عاان واو ،فأصاالهاَ ( :ج َوه) ،وهااي علا وزن َ
حنوَ :و ْجه ،وو ْج َهة ،والتا ََّو ُّجه.
ِّ
عيناه ُهازة إذا قلبات عاني فعلاه ألفاا ،حناو:
َ :2جاءَ :اسم ال َفاعل منْهاا أييت علَا وزن فَاع ال،وا ْسام ال َفاعال مان األجاوف جياب ق ْلاب ْ

(جاب ضئ)؛ وهااذا يلاازم منااه اجتماااع َُه ازتني يف
ص ااب ضم :فَاع ا ضل)( ،قَا َام -قَااب ضم :فَاع ضل).وحينئااذ يكااون اساام الفاعاال
اام – َ
(صا َ
من(جاءَ) ا ا ا ا ااا َ
َ
الطرف ،وهذا تنع ولذا لازم القاول بت ْقادع الاالم علا العاني يف صايغة اسام الفاعال مان األجاوف املهماوز الاالم ،وعلياه ا ْسام ال َفاعال
منْهَ ( :جائِّي) عل وزن (فَالِّع) ،أعل إعالل (قَاض) ،فيقالَ ( :ج ااء) بوزن (فَ ا
ال).
8
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أَ
ي
ش
ْ
َ
ء
ا
ع
ف
َل
ْ
َ
تنبيه :الْ َق ْلب امل َكاينُّ مسَاع ٌّي ،وعليه يتوقف عند ما مسع عن العرب وال نقلب من عندان.
َ
تنبيه :قد يعرتي بعى الكلمات تغيريا يف بعى حركاهتا عل حساب اخاتالف لغاات العارب ،فحينئاذ
يغري يف حركة امليزان ا يقابل التغيري يف املوزون.
مثا ااالَ :شا اعري ا ا ا ا ا وزهنا ااا :فَعيا اال ،وبعا ااى العا اارب ينطقها ااا بكسا اار الشا ااني :شا اعري ،فوزهنا ااا حينئا ااذ:
فعيل(بكسر الفاء).
ا

ء

ما ال يؤثر ف امليزان الصرف:
-1

اإلعالل ابلقلب :ال يؤثر يف امليازان الصاريف ،وهلاذا إذا حصال يف املاوزون إعاالل لقلاب-

كقلب عينه ،أو المه ألفا-فإنك أتيت مليزان عل حسب أصل الكلمة قبل اإلعالل.
مثال:قال :أصلها (قَا َوَل) ،حصل فيها إعالل لقلب ،فقلبت الواو ألفا ،ووزهنا يكون حبسب األصل،

ال.
أي( :فَ َع َل  ،وال نقول وزهنا :فَ َ
-2

اإلع الل ابلنق ل :ال ياؤثر يف امليازان الصاريف ،فااإذا حصال إعاالل بنقال احلركاة ،يت مليازان

عل حسب األصل.

ول :أصاالها يَ ْق ُو َل ،فنقلاات حركااة الواو(لثقلهااا) إىل احلاارف الصااحيح قبلهااا ،فصااارت ياَقاول،
مث ال :يَ ُق َ
ووزهنا حينئذ يكون حبسب األصل ،أي :ياَ ْفعل ،وال نقول :وزهنا :ياَف ْعل.
-3

اإلبدال من اتء االفتع ال :كاذلك ال ياؤثر يف امليازان ،وأتيت مليازان علا حساب األصال،
أي قبل اإلبدال.

صتَََرب ،أبادلت التااء طااء ،ووزهناا حينئاذ علا حساب األصال ،أي :افْاتَا َعال،
مثال :اصطرب :أصلها :ا ْ
وال نقول :افْطَ َع َل.1
مثال آخر :ا َّزيَّ َن ا ا ا ا ا ا ا وزهنا :تَا َف َّع َل ،ألن األصل :تَاَزيَّ َن.
اطَََّّري ا ا ا ا ا ا ا وزهنا :تَا َف َّع َل ،ألن األصل :تَطَََّري.2
 : 1خالفا للرضي فقد أجاز ذلك.
 : 2أدغمت التاء يف الطاء ،وأت هبمزة الوصل للنطق لساكن ،هذا رأي مجهور الصرفيني ،وبعضهم يزهنا حبسب صوهتا ،أي:
افَّاعَّ َل.
9
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 -4اإلدغام :إذا حصل يف املوزون إدغام جئت مليزان عل حسب األصل قبل اإلدغام.
مالَّ :
مد ا ا ا ا ا ا ا ا ا وزهنا فَا َع َل ،ألن أصلهاَ :م َد َد.
ش َّد ا ا ا ا ا ا ا ا ا وزهنا :افْاع ْل ،ألن أصلها :ا ْشد ْد.
فَّر ا ا ا ا ا ا ا ا ا وزهنا :افْع ْل ،ألن أصلها :افْرْر.
مواضع َِيدة حروف "سألتمونيها":

-1الس ني  :تا ازاد السا ااني طا اراد يف صا اايغة "اسا ااتفعل"وما تصا اارف منها ااا ،حنا ااو :يسا ااتفعل ،اسا ااتفعال،
مستفعل..
مثال :استغفر ،استغفار.
-2اهلمزة :تكون اهلمزة زابدة يف املواضع التالية:
 -1إذا وقعت يف أول الكلمة وبعدها ثالثة أحرف كلها أصول.
1
أكرَم ا وزهنا :أَفْا َع َل ،إ ْجفيل ا وزها :إفْعيل
مثال :أرنب ،أمحد ا ا وزهنما( :أَفْا َعل)َ ،

 -2إذا وقعت يف آخر الكلمة وقبلها ألف قد سبقت بثالثة أحرف فأكثر.
صاء ا ا ا ا وزهنا :فا ْعل َالء.
مثال :ش َعراء ا ا ا ا وزهنا :فا َع َالء ،قا ْرف َ

وإذا علمات هااذين املوضااعني ،تبااني لااك أهنااا تكاون أصااال غااري زاباادة إذا كاناات يف أول الكلمااة وبعاادها
حرفان أصالن ،حنو(َ :أ َك َلْ -أمن).
وك ااذلك تك ااون –اهلم اازة-أص ااال غ ااري زاب اادة إذا كان اات يف أول الكلم ااة ووق ااع بع اادها أربع ااة أح اارف كله ااا
صطَْبل) ،2أو كانت يف مضعف الر عي ،حنو :ل ْؤلؤ.
أصول ،حنو( :إ ْ
وكااذلك تكااون اهلماازة أصااال إذا وقعاات حشاوا (وسااط الكلمااة) ،حنااو(:ذ ب) ،إال إذا دل الاادليل علا
(َشْأَل) فقد مسع عن العرب الفصحاءََ :شَل ،فدل هذا عل أن اهلمزة زابدة.
زايدهتا ،حنوَ :
-3الالم :ال أتيت الالم زابدة إال يف كلمات خمصوصة حتفظ وال يقاس عليها ،حنو :ذلكَ ،عْب َدل.
-4التاء :أتيت التاء زابدة طراد يف املواضع التالية:
 -1يف أول الفعل املضارع للداللة عل املخاطب ،حنو :تكتب ،تستغفر.

 :1ألن الياء زابدة ،و لتايل سبق اهلمزة ثالثة أحرف أصول فقط فهي زابدة.
2
صطَْبل) :ف ْعلَ ُّل
 :فوزن (إ ْ
10
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 -2يف أول الص اايل التالي ااة وم ااا تص اارف منها(:تَا َف َّعا ال ،تَا َفْيا َع ا َل ،تَا َفا َع ا َل) ،حن ااو :تَ َك اَّرم ،تَابَاْيطَ ار،
ت َقاطَ َع) ،وما تصرف منها :حنو( :تَ َكُّرم ،تَابَاْيطر ،تَا َقاطع).
 -3يف أول املصا ااادر الا اايت علا ا وزن تَا ْف َعا اال ،1حنا ااو :تَا ارداد ،تَلعا اااب ،ويف أول مصا اادر الفعا اال
"فَاعَّ َل" ،حنو :قَطَّعته تَا ْقط ًيعاَ ،مسَّْياته تَ ْسميَة.
 -4يف آخر الكلمة للداللة عل التأنيث ،حنو :فاطمة ،عابشة ،مسلمة.
 -5يف آخر اجلمع املؤنث الساِل ،حنو :مسلمات ،ويف مجع التكسري ،حنو :أشاعرة ،قياصرة.
2
وت،ر َمحوت.
ب
ك
ن
ع
وت،
ب
ه
ر
جربوت،
وت،
ك
ل
م
حنو:
،
وقد زيدت يف آخر بعى الكلمات بغري قياس
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ

-5امليم :وال تزاد إال يف األمساء ،فتزاد طراد يف موضع واحد وهو:

 -1إذا وقعت يف أول الكلمة وبعدها ثالثة أحرف كلها أصول قطعا(-من غري شك)-إال

إذا دل الدليل عل أهنا أصلية.
وعليه تكون زابدة يف اسم الزمان واملكان واملصادر امليماي ،واسام ا،لاة ،واسام املفعاول ،واسام الفاعال-
من غري الثالثي ،-حنوَْ :جم َمعَ ،م ْقتَلَْ ،جمل  ،م ْقيَاس ،مكْنَ َسةْ ،حممود ،مكْرم ،متَأ َْرجح."...
فائدة-1 :قد دل الدليل عل أن امليم أصلية يف األلفاظ التاليةَ ":م َعدٌَّ ،م ْه َددَ ،مأْ َججَ ،مْن َجنون".

-2وقااد دل الاادليل علا أن املاايم زاباادة يف األلفاااظ التاليااة" :دَالم،،قارام ،،هرماااس ،زْرقام،
3
فسحم ،ح ْلك ْم"
-6الواو :وال تكون زابدة يف أول الكالم أبدا ،وتزاد يف غري أول الكالم بشرطني:
 -1أن تصحب أكثر من حرفني أصليني.
 -2أن ال تكون الكلمة من املضعف الر عي.
فإذا استوفت شرطي زايدهتا ،فاعلم-رمحك هللا-أهنا أتيت:
اثنية يف األمساء ،حنوَ :ج ْوَهرَ ،ك ْوثَر ا ا ا ا ا وزهنما :فَا ْو َعل

واثنية يف األفعال ،حنوَ :ح ْوقَ َلَ ،رْوَد َن ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا وزهنما :فَا ْو َع َل
ول ،فَا ْع َول.
وزَ ،ج ْد َول ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااوزهنا عل التوايل :فاعول ،فَاع ض
واثلثة يف األمساء ،حنو :قشورَ ،عج ض
واثلثة يف األفعال ،حنوَ :د ْه َوَرَ ،ج ْه َوَر ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا وزهنما :فَا ْع َوَل.

1
اب،ول َفاف ،وتلْ َقاء ،تْبايَان ،وِتْثَال"فهو مسموع غري مطرد.
ضر
ْ
 :وأما زايدهتا يف "ت َ
 :2والدليل عل زايدهتا :تصاريفها ،فمثال هذ الكلمات تسقط منها التاء ،حنو(:رمحة ،رهبة ،عناكب ،لرب)
:3دالم :،من الدالص وهو الرباق ،وزهنا:فا َعامل ،أما :زرقم ،وفسحم ،وحلكم  :من الزرقة ،واالنفساح ،واحللكة ،ووزهنا :فا ْعلم.
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ورابعة يف األمساء ،حنو :عْناف َوان ،تَا ْرقا َوة ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا وزهنما عل التوايل :فا ْعل َوان ،فَا ْعل َوة.
ورابعة يف األفعال ،حنو :ا ْغ َد ْوَد َن ،ا ْجلَ َّو َذ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا وزهنما عل التوايل :افْا َع ْو َع َل ،افْا َع َّوَل.
ضَرفوط ،قَالَْنس َوة ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا وزهنما عل التوايل :فَا ْعلَلول ،فَا َعْنال َوة.
وخامسة يف األمساء ،حنوَ :ع ْ
وخامسة يف األفعال ،حنو :ا ْخَرَّوط ،ا ْجلَوذَ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا وزهنما :افْا َعوَل.
وسادسة يف األمساء ،حنو :أ ْربا َع َاوى ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا وزهنا :أفْاع َال َوى.
-7النون :تطرد زايدة النون يف املواضع التالية:
-1
-2
-3

إذا كانت يف آخر الكلمة وقبلها ألف وقبال األلاف ثالثاة أحارف كلهاا أصاول ولاي فايهن
حرفان أدغم أحدُها يف ا،خر ،1حنو :ظَم نَ ،شْبا َعان ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا وزهنما :فَا ْع َالن.
إذا كانت–النون-ساكنة وهي اثلثة يف الكلمة ،حنوَ :س َجْن َجلَ ،عَرنْ َدد ا ا ا ا ا ا ا ا وزهنما :فَا َعْنا َعل
يف أول الفعل املضارع ،للداللة عل اجلماعة ،حنو :نَكْتب ،أو للداللة عل املطاوعة ،حنو
ص اايغة انْا َف َع ا َل وم ااا تص اارف منه ااا ،حن ااو :انْ َك َس اَر ،انكس ااار ،..وص اايغة افْا َعْنالَ ا َل وم ااا تص اارف
منها ،حنو :ا ْح ْرْنَ َم ،احرْنام...

-8الياء :إذا صحبت الياء حرفني أصلني فقط فهي أصل ،حنو :يوم ،ظيب ،بيع...
وتق ا ع الي اااء زاب اادة :إذا ص ااحبت ثالث ااة أح اارف أص ااول أو أكث اار ،ويس ااتثىن م اان ه ااذا إذا كان اات يف أول
الكلمة
وبعدها أربعة أحرف(فإهنا واحلال هذ أصل ،)2حنو:
ياَْل َمع(اسم)ا ا ا ا ا ا ا ا ا وزنه :ياَ ْف َعلَ ،أيْخذ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا وزنه :ياَ ْفعل.
ضْياغَم ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا وزنه :فَاْيا َعل ،باَْيطََر ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا وزنه :فَاْيا َع َل.
َ
َخريف ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا وزنه :فَعيلَ ،رْهيَأَ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا وزنه :فَا ْعيَ َل.
زبْنيَة ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا وزنه :ف ْعليَة ،بالَ ْهنيَة ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا وزنه :فا َعليَة.
م ْغنَاطي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا وزنه :م ْف َعاليل ،خْنازَوانيَة ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا وزنه :فا ْعل َوانيَة.

 :1وعليه فالنون أصلية يف حنو :أمان ،حسان
 :2حنو :يَ ْستَاعور :فالياء جاءت يف أول الكلمة وبعدها أربعة أحرف فهي إذن أصل ،ووزن الكلمة :فَا ْعلَلول.
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-9اهلاء :ال أتيت زابدة إال يف مواضع قليلة ،كا الوقف ،حناو :ماليَاهَ ،رْ ،عا ْه ،ويف بعاى األلفااظ ،حناو:
1
اق.
أمهات (مجع أم) ،أ َْهَر َ

-10األل ف :يكث اار زايدة األل ااف يف غ ااري أول الكلم ااة ،وش اارط زايدهت ااا أن تص ااحب ثالث ااة أص ااول أو
أكثر.2
أمثلة :كتاب ،تعاىل ،حبل  ،قرطاس ،انطالق...
ت ص ري ف األف ع ال
ينقسم الفعل إىل عدة أقسام بعدة اعتبارات منها:
ينقسم إىل جمرد عن الزايدة ومزيد فيه ،وهذا عتبار حروف الزايدة.
أوال:اجملرد واملزيد
**1اجملرد :وهو ما كانت حروفه كلها أصلية ،ال تسقط إال لعلة تصريفية.
• وهو قسمان :الثالثي اجملرد ،والر عي اجملرد.

-1الثالثي اجملرد
أما الثالثي اجملرد :فأوزانه ثالثة ،وهي :فَا َعل ،فَع َل ،فَاع َل

فَ َع َل :وهو أكثر األبواب استعماال خلفته ،وهلذا جاء للداللة عل مجيع املعاين ،وأييت متعداي والزما،
واألكثر تعديه.
ب...،
أمثلة :فتح ،كتب ،ثاَ َوى ،قَ َشَرَ ،ح َذ َ
ف ،ناَ َع َ
فَ ِّع َل :وهو أكثر استعماال من فَاعل وأقل من فَا َع َل ،وأييت الزما ،ومتعداي ،واألكثر لزومه ،ويكثر منه
املعاين ا،تية:
• األعراض(األمراض ،احلل ) ،حنو :مرضَ ،سخط ،برئ ،عمش ،نش ،سدمَ ،شوس ،برش،
مع ،،ن ،،جذم ،قرع ،خجل ،لثل ،دنف.

 :1وقيل إهنا أصلية.
 :2فإن صحبت أصلني ،فإهنا منقلبة عن واو أو ايء ،حنو :صام ،ع.
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• األلوان :1محر ،خضر ،صهب ،بغث ،قمر ،مغر ،غبش ،زرق ،عثم ،غسم ،سخم ،صحم،
سحم ،دعج ،مر  ،برج.
2
كسر فكسر ،ثلَمه فثلم ،واملعىن :اهندم ،انكسر،
فع َل املتعدي  ،حنوَ :
• مطاوعة َ
هدمه فهدمَ ،
انثلم.

فَ عُ َل :وهو الزم أبدا ،ويكثر يف الطبابع والسجااي وهي الصفات املالزمة لصاحبها.
أمثلة :سهل ،فصح ،جلد ،جبر ،نزر ،فحش ،نفى ،غرض ،جدر ،صلت ،فرت ،أدب ،أرب،
قرب ،فقه ،قشب ،شنع ،بدغ ،حصف ،لطف ،سخف.
فائدة:
-1
-2

ِل أيت يف ب فعل ما عينه ايء إال فعال واحدا وهو :هيا َؤ.3
4
ِل أيت كذلك ما المه ايء إال قوهلم :هن َو.
صيغ فرعية ل (فعلِّ ،
فعل ،فعُل :
َ
فعل ،فعل ،فعل-مسعت عن العرب الفصحاء ،وهي كما يلي:
هناك صيل فرعية هلذ األبواب الثالثةَ -
• فَا ْع َلَ :ع ْل َم من َعل َم ،و َش ْه َد من َشه َد.
• فع َل :شهد من َشه َد.

• ف ْع َل :ن ْع َم من نَع َم ،و بْئ َ من بَئ َ .
وقد وردت قراءات قرآنية بذلك.
أبواب الفعل الثالثي اجملرد:
ل/فعل-يفعل/فعل-
يفعل /فَا َع َل -ي ْفع َ
فعلَ -
للفعل الثالثي -لنظر إىل املاضي واملضارع-ستة أبوابَ :
يفعل/فعل-يفعل/فعل-يفعل ،وإليك ما خيت ،به كل ب.
َ
وقبل سرد هذ األبواب اعلم أن األصل يف املضارع أن أتيت عينه خمالفة لعني ماضيه.

1
افع َّ
ال.
افع َّل ،و َ
:األغلب يف األلوان أن أتيت عل َ :
:2املطاوعة :هي حصول فعل الزم عل أثر فعل متعد.
:3هيا َؤ يَهيَأ إذا حسنت هيأته ،وقد مسع من ب فتح ،وضرب.
:4إذا صار ذا هنية ،والواو أصلها ايء كما ترى.
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الباب األول :فَ َع َل -يَ ْف َع ُل(بفتح العني ف املاضي و املضارع مجيعا  :وهو أقل وجو مضارع
"فَا َعل" ،وكل أفعال هذا الباب تشرتك يف خاصية :أن عينها ،أو المها حرف من أحرف احللق(
اهلمزة ،اهلاء ،والعني ،واحلاء ،والغني ،واخلاء).
حرف حلق فهو من هذا الباب.
والعك غري صحيح ،أي لي كل فعل كانت عينه ،أو المه َ

1
يدعبَ ،2قرع-
بدأَ -
أمثلةَ :
دعبَ -
خيسأ َ ،
ذهبَ -
يسحبَ ،
سحبَ -
يقرأَ ،
يبدأ ،قرأَ -
خسأَ -
يذهبَ ،
يسعد.3
جيمحَ ،ش َد َخَ -
سعدَ -
يلهث ،ضبَح-يضبَحَ ،
يشدخ ،ط َفح-يط َفح ،هلَثَ -
يقرع ،مجَ َحَ -
َ
الباب الثاين :فَ َع َل -يَ ْف ِّع ُل(بفتح العني ف املاضي وكسرها ف املضارع  :وأييت الزما ومتعداي ،وأييت
مطردا يف أربعة أنواع:

النوع األول :ما كانت فاؤ واوا وِل تكن المه حرفا من أحرف احللق.

وعك-يعك،
وهج-يهج ،وطَد-يطدَ ،
ومى-ميىَ ،
وجب-جيب ،وقَ-،يق ،،وقَذ-يقذَ ،
أمثلةَ :
وس -يسي.
وأَل-يئلَ ،
ون-ينمَ ،
وص -يصيَ ،
وجن-جينَ ،
وضن-يضن ،وقَ -يقيَ ،
وه -يهيَ ،

تنبيه :وأما هذا النوع-واوي الفاء -إذا كانت المه حرفا من حروف احللق ،فهو مفتوح العني يف
يضع ،ولَل-يلَل ،وطَأ-يَطَأ.
ودعَ -
وضعَ -
يدعَ ،
يفعل ،حنوَ :
املضارع ،أي من ب فَا َعلَ -
النوع الثاين :ما كانت عينه ايء.

أمثلة :هاج-يهيج ،عاب-يعيب ،زاح-يزيح ،عاث-يعيث ،سار-يسري ،مار-ميري ،حاف -يف،
حاق -يق ،عام-يعيم ،شام-يشيم ،راع-يريع ،حاص -ي ،،آض-يئيى ،ران-يرين.
النوع الثالث :ما كانت المه ايء وِل تكن عينه حرفا من أحرف احللق.
:سرى-يسري ،بك -يبكي ،رث -يرثي ،رق -يرقي ،عوى-يعوي ،كوى-يكوي ،هج -
أمثلة َ
يهجي ،فرى-يفري ،مش -ميشيُ ،ه -يهمي ،قرى-يقري ،زوى-يزوي ،جىن-جيين ،خص -
خيصي ،كف -يكفي.
النوع الرابع :املضعف الالزم.

:خسأ :بعد
َ 1
 :2دعب :مزح.
:سعد-بفتح العني :-أعان ،سعد-بكسر العني-ضد شقي.
َ 3
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دب-يدب ،ضج-يضج ،صح-يصح ،خف-خيف ،أط-يئط ،هف-يهف ،حف -ف،
أمثلةَّ :
غط-يغط ،زف-يزف ،دق-يدق ،حل -ل ،عف-يعف ،رك-يرك ،قز-يقز ،ذل-يذل ،كل-
يكل.
تنبيه :وقد جاءت بعى األفعال خمالفة هلذا ،1حنو :هب-يهب ،شك-يشك ،مر-مير...
وما عدا هذ األنواع األربعة مساعي ،ومن أمثلته:
ضرب-يضرب ،جلَ -جيل  ،غلَب-يغلب..
َ

الباب الثالث :فَ َع َل -يَ ْفعُ ُل(بفتح العني ف املاضي وضمها ف املضارع  :وأييت الزما ومتعداي ،وهو

مطرد يف أربعة أنواع:

النوع األول :ما كانت عينه واوا.
أمثلة :قال-يقول ،ساء-يسوء ،راب-يروب ،شاب-يشوب ،قات-يقوت ،الب -يلوب ،خ-
يبوخ ،عاج-يعوج ،آد-يؤود ،ماس-ميوس ،خار-خيور ،جاس-جيوس ،حاس -وس ،ضاز-يضوز،
شاص-يشوص.
النوع الثاين :ما كانت المه واوا.
أمثلة :مسا-يسمو ،حبا -بو ،ذكا-يذكو ،دجا-يدجو ،عشا-يعشو ،غال-يغلو ،شذا-يشذو ،رفا-
يرفو ،سجا-يسجو ،مكا-ميكو ،سطا-يسطو ،هفا-يهفو ،صتا-يصتو ،ران-يرنو ،طرا-يطرو،
ضفا-يضفو ،صبا-يصبو.
فعل-
تنبيه :جاءت ثالثة أفعال ا عينه حرف حلق مالزمة لفتح العني يف املضارع-أي :من ب َ
يقح .
قحاَ -
يطح َ ،
ي ْف َعل ،-وهي :طغَ -يطغَ  ،طحاَ -
النوع الثالث :ما كان مضعفا متعداي.
أمثلة:سد-يسد ،مج-ميج ،صخ-يصخ ،مد-ميد ،أز-يؤز ،لز-يلز ،دع-يدع ،لط-يلط ،قَم-يقم،

فل-يفل ،كن-يكن ،كظ-يكظ ،ق-،يق ،،ل 2-يل  ،عز-يعز ،مز-ميز ،مش-ميش ،فر-يفر،
جش-جيش ،ح.، -،

 :1وهذا ألن األصل فيها التعدي ،وطرأ عليها اللزوم.
 :2املفاخرة اشرتاك اثنني يف الفعل يغلب أحدُها ا،خر.
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تنبيه :وردت بعى األفعال يف هذا الباب-املضعف املتعدي-بوجهني :ضم العني يف املضارع،
وكسرها ،وإليكها :شدَّ ،عل ،بت ،شج ،نث ،ن ،هر ،أض ،رم ،طم.
فعل يفعل-أم من غري  ،فاجلميع
النوع الرابع :ما كان داال عل املفاخرة ،سواء كان من هذا البابَ -
لعله من هذا الباب.
أمثلة( :انصرته ،فنصرته ،أنصر )(-ضاربته ،فضربته ،أضربه).
دخل-يدخل ،كتَب-يكتب ،قتَ َل-
نصر-ينصرَ ،
وما عدا هذ األنواع األربعة مساعي ،ومن أمثلتهَ :
يقتل.
الباب الرابع :فَ ِّع َل -يَ ْف ِّع ُل(1بكسر العني ف املاضي واملضارع مجيعا  :وقد ورد قليال يف لسان
العرب ،فلم يسمع من هذا الباب إال تسعة عشر فعال ،وهي :ورث ،ويل ،ورم ،وقه ،وثق ،وعق،
ومق ،وفق ،وعق ،وعم ،ورع ،وري ،طاح ،وجد ،وكم ،وهم ،ورك ،آن ،ات يتيه.
تنبيه :وردت أفعال من فَع َل-بكسر العني يف املاضي -لوجهني يف املضارع-بكسر العني وفتحها،
يوهل ،وبق-يبق-يوبَق ،وغر-يغر-يو َغر،
وهي اثنا عشر فعال :حسب -سبَ -سب ،وهل-يهلَ -
توحم ،نعم-
يوحر ،ولل-يلل-يولَل ،ومحت-حتمَ -
يئ -ييئ -ييأَس ،بئ -يبئ -يبأَس،وحر -رَ -
ينعم ،يب -ييب -ييبَ  ،وله-يله-يولَه.
ينعمَ -
الباب اخلام  :فَ ِّع َل-يَ ْف َع ُل(بكسر العني ف املاضي وفتحها ف املضارع  :وهو األصل لا"فَع َل"
ملخالفة حركة العني ،ولكثرة االستعمال فيه ،وقد بينت يف الباب قبله ما ورد من "فعل" مكسور العني
يف املضارع ،وعليه إليك هذا الضابط:
كل ما ورد من "فَع َل"-بكسر العني-فمضارعه عل "ياَ ْف َعل"-بفتح العني-إال ما جاء مستثىن يف
الباب قبله(-فَعل-يَا ْفعل).
تنبيه :ورد يف هذا الباب من مجيع أنواع األفعال ،من أبواب الصحيح واملعتل:

املضعف:
يربأ ،ومن َّ
يشرب ،ومن املهموز :أذن-أي َذن ،سئم-يسأَم ،برئَ -
الصحيح الساِل :شربَ -
وجل ،ومن األجوف :انم-ينام ،غيد-يغيَد ،ومن الناق :،رضي-يرض ،
مل-ميَل ،ومن املثال:وج َل-يَ َ
يْ -جي َوى ،ومن اللفيف املفروق :وج َي-ياَ ْو َج .
يقوى ،جو َ
رقي-يرقَ  ،ومن اللفيف املقرون :قو َ
يَ -
 :1وهذا جاء خمالفا لألصل يف خمالفة حركة عني املضارع حلركة عني املاضي.
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الباب السادس :فَ عُ َل-يَ ْفعُ ُل(بضم العني ف املاضي واملضارع مجيعا  :وهو الزم أبدا ،وال أييت إال
يف األفعال الدالة عل األوصاف اخللقية الالزمة.
أمثلة :كرم-يكرم ،شرف-يشرف ،جزل-جيزل ،غرب-يغرب ،1فصح-يفصح ،صبح-يصبح ،مسج-
يسمج ،نزر-ينزر.
فائدة العلم أببواب الفعل املاضي اجملرد :اعلم-رمحك هللا-أن العلم هبذا لي جملرد العلم بل يعينك
عل معرفة كثري من األوزان الغامضة ،فلو قيل لك :زن الفعل خاف ،فهو تمل ثالثة أوجه :فتح
العني وكسرها وضمها ،وأنت تعلم أن مضارعه خيَاف ،فهو إذن "ياَ ْف َعل"ألن حركة حرف العلة-الواو-
نقلت إىل اخلاء ،2كما أنك تعلم أن "ياَ ْف َعل" أييت من "فَا َعل"و من "فَعل" ،وال أييت من "فَاعل" ،وعليه
ل"و "فَع َل" ،أي خاف إما أن يكون من فَا َع َل-يَا ْف َعل،
خرجت صيغة "فعل" من االحتمال ،وبقي"فَا َع َ
وإما أن يكون من "فَعل-ي ْف َعل" ،فإذا علمت أن "فَا َع َل-ياَ ْف َعل"ال بد أن تكون عينه أو المه حرفا من
أحرف احللق تعني أن خاف من ب"فَعل" ،ألن عينه ليست من أحرف احللق وكذا المه.
-2الرابعي اجملرد

وهو ما كانت أحرفه األربعة أصوال ،وله وزن واحد هو فَ ْعلَ َل ،ويكون الزما ومتعداي.

زع َفَر-من الفلفل ،والزعفران-
منه ما هو مأخوذ من أمساء الذوات ،حنو :فَا ْل َفلْ ،
ومنه ما هو مأخوذ من أمساء املعاين ،حنو :عسع  ،وسوس.
بس َم َلَ ،محْ َد َل.
ومنه ما هو مأخوذ عن طريق النحت ،حنوْ :
-**2املزيد فيه :ومنه الثالثي والرابعي

**-مزيد الثالثي :وهو ثالثة أقسام :مزيد حبرف ،ومزيد حبرفني ،ومزيد بثالثة أحرف.
أما األول :وهو املزيد حبرف فله ثالثة أبنية:
صد ،أقر ،آتَ  ،أقام ،أعط .
 -1أفْا َعل :حنو :أكرم ،أمثر ،أعظم ،أعجم ،أصبحْ ،
أح َ
اعل :حنو :قاتل ،ضاعف ،اتبع.
 -2فَ َ
 :1أي صار غريبا.
 :2وهو ما يعرف إلعالل لنقل ،وسيأيت-إن شاء هللا-
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-3

خرج ،كذب ،قشر ،هلل ،غرب.
فَاعَّ َل :حنو :قطَّعَّ ،

وأما الثاين :وهو املزيد حبرفني فله مخسة أبنية:
انشق ،انقاد.
 -1انْا َف َعل :حنو :انكسر ،انقادَّ ،
 -2افتَا َعل :حنو :اتصل ،اقرتب ،ادع  ،اصطرب ،اضطرب ،اغتاظ.
افعل :حنو :اصفر ،اعور ،امحر(وهذا الوزن يكون غالبا يف العيوب واأللوان ،وهلذا ال
-3
َّ
يكون إال الزما).
1
اعل :حنو :تعام  ،لاهل ،تبايع.
 -4ت َف َ
2
 -5ت َفعَّل :حنو :تقرب ،تزك  ،تبلد.
وأما الثالث :وهو املزيد بثالثة أحرف فله أربعة أوزان:

 -1است ْف َع َل :حنو :استغفر ،استنتج.
اخلَولَ َق ،احلوىل.
 -2افْا َع ْو َع َل :حنوْ :اع َش َ
اخ َش ْو َش َن ،ا ْذلَْوَىلْ ،اعَرْورىْ ،
وشب ،ا ْغ َد ْوَد َنْ ،
اخرَّوط.
 -3افْا َع َّوَل :حنو :اجلَ َّو َذْ ،اعلَ َّوطْ ،
 -4افْا َع َّ
امحار ،اص َف َّار.
ال :حنوَّ :
بعد أن علمت أوزان الثالثي املزيد إليك أهم املعاين اليت تدل عليها هذ األوزان:

معاين أوِان مزيد الثالثي حبرف:
أفْ َعل :أشهر معانيها سبعة ،وهي-1:التعدية :لعل الفعل متعداي ،حنو :أخرجته ،فإن كان متعداي
ملفعول تعدى إىل مفعولني ،حنو:أفهمته املسألة ،وإن كان متعداي ملفعولني ،تعدى إىل ثالثة ،حنو :أريته
زيدا عامال.
أع َج َم(زالت عنه العجمة)
-2السلب :أقْ َسط(زال عنه ال َقسط وهو الظلم)ْ ،
-3التعريى :حنو :أباَ ْعت الكتاب(عرضته للبيع)
َحص َد الزرع(حان وقت حصاد )
-4احلينونة :أ َ
-5الدخول يف الشيء :حنوْ :أْنَ َد(دخل بالد ْند)
-6الصريورة :حنو :أمثرت اجلنة( ،صارت ذا مثر)

 :1ومنه كذلك :اداركَّ ،ااثقل.
 :2ومنه كذلك :اذكر ،اطهر.
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-7املصادفة :حنو :أكربته(صادفته كبريا)
فعَّل :واشهر معانيها ستة ،وهي-1:التكثري(املبالغة) ،حنو:دوخ العدو
-2التعدية ،حنو :خَّرجه ،فَا َّهمته الدرس.
قشرت الربتقال(أزلت قشرها)
-3السلب ،حنوَ :
كرب ،هلَّل.
-4اختصار احلكاية ،حنوَّ :
فسقه(نسب إليه الفسق).
-5نسبة املفعول إىل أصل الفعل ،حنوَّ :
غرب.
-6التوجه إىل مكان ،حنوَ :شَّرقَّ ،

اعل :وأشهر معانيها ثالثة ،وهي-1:املفاعلة ،حنو :قاتلته(وقع القتال من الطرفني)
فَ َ
َفعل ،حنو :عد  ،أي :أبعد .
 -2عىن أ َ
-3املتابعة واملواالة ،1حنو :اتبعت الدرس.
معاين أوِان مزيد الثالثي حبرفني:
ان َف َع َل :وال أييت إال الزما ،وله معىن واحد ،وهو املطاوعة ،وأكثر ما تكون ملطاوعة الثالثي املتعدي
ملفعول واحد ،حنو :كسرته فانكسر ،جربته فاْنَََرب.

ف ،ويطاوع
افْ تَ َع َل :وأييت لعدة معاين ،أُهها أربعة-1 :املطاوعة :يطاوع الثالثي ،حنو :لََف ْفته فالْتَ َّ
ب
"أَفْا َع َل" ،حنو :أنص ْفته فانتَ َ
فاقرت َ
صف ،ويطاوع "فَاعَّ َل" ،حنو :قَاَّربْاته َ
اجرتَّ ،اقتلَ َع.
-2املبالغة :حنوْ :
-3االختاذ :حنو:اختتم ،اختذ خاِتا.
-4االشرتاك :حنو:ا ْشتَا َوروا ،اختصموا.
فتعلَّ َم.
ت َفعَّ َل :وأشهر معانيها-1 :مطاوعة فَا َّع َل-بتشديد العني ،-حنوَّ :
خر ْجته فَاتَ َخَّر َجَ ،علَّمته َ
-2االختاذ :حنو :تدثاََر به اختذ داثرا.
لر ْعت الدواء.
-3حدوث الفعل مرة بعد مرة ،حنوَّ :
-4الطلب :حنو :تيقَّن(طلب أن يكون ذا يقني).
-5التكلف :حنو :تَزَّك  ،حتلَّ َم.
اع َل :ومن أشهر معانيها-1 :الداللة عل املشاركة بني اثنني فأكثر ،حنو :تقاتَالَوا ،تنَ َازعا.
ت َف َ
 :1أي :أن يتكرر الفعل يتلو بعضه بعضا.
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اعد.
اع َل" ،حنوَ :عدته فتبَ َ
-2مطاوعة "فَ َ
-3التكلف :حنو :لاهل ،تعام .
اعوَّر.
افْ َع َّل :وأييت للداللة عل األوان والعيوب ،وله معىن واحد وهو املبالغة فيها ،حنوَّ :
امحرَ ،

معاين أوِان مزيد الثالثي بثالثة أحرف:

است ْف َع َل :من أشهر معانيها-1 :الطلب :حنو :استغفر.
اس َرت َج َع.
-2اختصار احلكايةْ :
-3التحول :حنو :استَ ْح َجر الطني.
فاستَا َق َام.
-4مطاوعة "أفْا َع َل" ،حنو :أقَ ْمته ْ
وعل ،وافْ َع َّو َل ،وافْ َع َّ
ال :مجيع هذ الصيل تدل عل قوة املعىن وزايدته عن أصله ،حنو:
افْ َع َ َ
امحار.
اجلوذَّ ،
اعشوشبَّ ،
**-مزيد الرابعي:وهو قسمان :مزيد حبرف ،ومزيد حبرفني.

أما األول :وهو املزيد حبرف فله وزن واحد ،وهو :ت َف ْعلَ َل وهو مطاوع لا "فَا ْعلَل" اجملرد ،حنو :بعثرته-
فتَابَا ْعثَاَر.
وأما الثاين :وهو املزيد حبرفني فله بناءان:
فاحَرْْنَ َمت.
اإلبلْ -
َ -1
افعْنالَل ،وأييت ملطاوعة "فَا ْعلَ َل" ،حنوْ :
حر َمجْت َ
اقشعر.
-2افْا َعلَ َّل ،ويدل عل املبالغة ،حنو :اطمأن ،اَشأزََّ ،

فائدة :هناك أوِان أخرى هي من قبيل الرابعي ،وليست من األوِان السابقة املذكورة ،وهذا مما

يسمى امللحق ابلرابعي :وامللحق لر عي ثالثة أنواع:
(ج ْوَرب)،
ملحق ابلرابعي
َ
ج) :ومن أشهر أوزانه :فَا ْعلَ َل(جلبب) ،فَا ْع َوَل َ
حر َ
(ه ْرَو َل) ،فَا ْو َع َل َ
اجملرد(د َ
(سْنابَ َل) ،فَا ْعنَ َل(قَا ْلنَ ) ،فَا ْعلَ (قَا ْل َس ).
(سْيطََر) ،فَا ْعيَ َل َ
(ش ْريَ َ
ف) ،فَاْنا َع َل َ
فَاْيا َع َل َ

(تش ْملَ َل)،
(ِتس َك َن) ،ت َف ْعلَ َل َ
ملحق ابلرابعي املزيد حبرف (تَ َد ْح َر َ
ج  :ومن أشهر أوزانهِ :تََْف َع َل ْ
ت َف ْو َع َل(ت َك ْوثاََر) ،ت َفْيا َع َل( تَ َشْيطَ َن) ،تَا َف ْعلَ (تَ َس ْل َق ).
(استَا ْل َق ).
امللحق ابملزيد حبرفني :ومن أشهر أوزانه :افْا َعْنالَ َل(اقْا َعْن َس َ ) ،افْا َعْنل ْ
(احَرنْ ََب) ،افْاتَا ْعلَ ْ
اثنيا :الصحيح واملعتل
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-1الصحيح :ما كانت مجيع أحرفه األصول صحيحة.
-2املعتل :ما كان أحد أحرفه األصول حرف علة.
وأحرف العلة هي :الواو ،والياء ،واللف.
أقسام الصحيح :ينقسم الصحيح إىل ثالثة أقسام:
 -1الساِل :وهو ما خال من اهلمزة والتضعيف ،1حنو :فرح ،نع  ،كتب ،ظرف.
 -2املهموز :وهو ما كان أحد أحرفه األصول ُهزة ،حنو :أرب ،دأَب ،قرأَ.
 -3املضعف :ما كان من أصوله حرفان متجانسان ،وهو عل نوعني:
**مضعف الثالثي :وهو ما كانت عينه والمه متماثلتني ،حنو :مد ،مل ،عى
**مضعف الر عي :وهو ما كانت فاؤ والمه األوىل من جن  ،وعينه والمه الثانية من
جن آخر ،حنو :زلزل ،حصح ،،دمدم.
أقسام املعتل :ينقسم املعتل إىل مخسة أقسام:
-1

املثال :وهو ما كانت فاؤ حرف علة ،حنو :وقف ،ورث ،وضع ،ينع ،يب .

-2

األجوف :وهو ما كانت عينه حرف علة ،حنو :ع ،صام ،خاف ،هيف.

-3

الناقص :وهو ما كانت المه حرف علة ،حنو :رضي ،بىن ،سع  ،غزا.

-4

اللفيف املقرون :وهو ما كانت عينه والمه حريف علة ،حنو :عوى ،قوي ،شوى ،حيي.

-5

اللفيف املفروق :وهو ما كانت فاؤ والمه حريف علة ،حنو :وع  ،وق  ،وري ،ويل.

فائدة :مسي املثال مثاال ألنه مياثل الفعل املاضي الصحيح ،يف خلو من اإلعالل.
ومسي األجوف أجوفا ،تشبيها له ،لشيء الذي يؤخذ ما يف داخله فيبق أجوفا ،وذلك لذهاب
عينه كثريا.
ومسي الناق ،انقصا لنقصان المه كثريا.
ود ،وقد يكون مهموزا ،حنوَّ :
أنَّ ،أم.
قد يكون املضعف مثاال ،حنوَّ :
وقد يكون املعتل مهموزا ،حنو :ى ،أىن ،وأد ،أوى ،وأى.
تصريف األفعال مع الضمائر:2
 :1مع خلو من أحرف العلة.
:2ونعين هبا ضمابر الرفع اليت تتصل لفعل.
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*يتصرف الفعل املاضي عل ثالثة عشر وجها:
اثنان للمتكلم :أان فع ْلت ،حنن فَا َع ْلنَا
ُت.
أنُت فع ْل َّ
ت ،أنت فع ْلت ،أ،نتما فع ْلتما ،أنتم فع ْلتمَّ ،
أنت فع ْل َ
ومخسة للمخاطبَ :
هن فع ْل َن.
فعلَتَا ،هم فعلواَّ ،
فع َل ،هي فعلَ ْ
فع َالُ ،ها َ
تُ ،ها َ
وستة للغابب :هو َ
*ويتصرف الفعل املضارع عل ثالثة عشر وجها:
اثنان للمتكلم :أان أَفْا َعل ،حنن ناَ ْف َعل.
أنُت ت ْف َع ْل َن.
تفعالن ،أنتم تفعلونَّ ،
فعلني ،أنتما َ
أنت تَفعل ،أنت تَ َ
مخسة للمخاطبَ :
يفع َالنُ ،ها تَفعالن ،هم يفعلون ،هن يَفع ْل َن.
فعل ،هي تفعلُ ،ها َ
وستة للغابب :هو يَ َ
ويتصرف األمر عل مخسة أوجه ،ألنه ال يكون إال للمخاطب:
افعلن.
أنت افعل ،أنت افعلي ،أنتما افعال ،أنتم افعلواَّ ،
أنُت َ
أتمل فيما سبق لد أن:
ضمابر الرفع قسمان:
-1

ضمائر الرفع املتحركة ،وهي ثالثة :أوهلا التاء :وهي خمتصة لفعل املاضي ،وتكون
مفتوحة مع املخاطب مضمومة مع املتكلم واملثىن واجلمع ،ومكسورة مع املخاطبة.واثنيها:
"ان"الفاعلني ،وهي خمتصة لفعل املاضي ،وأتيت للمتكلم املعظم نفسه ،أو مجاعة
َ
املتكلمني .واثلثها" :نون اإلانث" :وهي تتصل ألفعال الثالثة(املاضي ،واملضارع،
واألمر).

قاعدة :يسكن آخر الفعل إذا اتصل به ضمري الرفع املتحرك(التاء ،ان ،نون اإلانث).
 -2ضمائر الرفع الساكنة ،وهي ثالثة :أوهلا ألف االثنني :وهو يتصل ألفعال
الثالثة(املاضي ،واملضارع ،واألمر) ،ويفتح ما قبله .واثنيها واو اجلماعة :وهي تتصل
ألفعال الثالثة(املاضي ،واملضارع ،واألمر) ،ويضم ما قبلها .واثلثها ايء املخاطبة ،وال
تتصل إال ملضارع واألمر ،ويكسر ما قبلها إذا كان الفعل صحيحا.
هذ أحكام جمملة ،وإليك تفصيل كل نوع من أنواع األفعال ،ونبدأ باالصحيح.
أوال:أحكام الصحيح إذا اتصل ابلضمائر:
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 -1السامل:
ال دث له شيء من الناحية التصريفية فتبق حروفه ،غري أن آخر يسكن إذا اتصل به ضمري
رفع متحرك ،ويفتح آخر إذا اتصل به ألف االثنني ،ويضم إذا اتصل به واو اجلماعة ،ويكسر إذا
اتصل به ايء املخاطبة( وهذا حبثه يف علم النحو) ،حنو:
املتكلم:
كتبت ،كتْبانَا
• ْ
• أكتب ،نكتب
املخاطب:
ُت.
كتب َّ
كتبت ،كتْباتما ،كتْباتمْ ،
كتبتْ ،
• ْ

تكتْب.
• تكتب ،تَكْتبني ،تكتبَان ،تكتبونَ ْ ،

اكتْب.
•
اكتب ،اكتيب ،اكتبَا ،اكتبواَ ْ ،
ْ
الغابب:

كتْب.
•
كتب ،كتبَ ْ
ت ،كتبَا ،كتبتَا ،كتبواَ ْ ،
َ

تْب.
• يَكتب ،تَكتب ،يكتبَان ،تَكتبان ،يَكتبون ،يَك ْ َ
 -2املهموِ:
حكمه حكم الساِل ،فال يتغري فيه شيء ،ويستثىن من ذلك بعى األفعال وردت خمالفة ملا مض ،
وهي :أخذ ،أكل ،أمر ،سأل ،رأى ،أرى.
املتكلم:
• بدأْت ،بدأْ َان.
• أبدأ ،نبدأ
املخاطب:
ت ،بدأْت ،بدأِتا ،بدأُْت ،بدأْت َّن.
• بدأْ َ
• تبدأ ،تبدبني ،تبدءَان ،تبدؤون ،تبدأْ َن.
• ابدأْ ،ابدبي ،ابدءَا ،ابدؤوا ،ابدأْ َن.
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الغابب:

َت ،بدءَا ،بدأَ َات ،بدؤوا ،بدأْ َن.
• بدأَ ،بدأ ْ

• يبدأ ،تبدأ ،يبدءَان ،تبدءَان ،يبدؤون ،يبدأْ َن.

أما األفعال اليت جاءت خمالفة ،فهي:
َخ َذ ،أَ َك َل :يتصرفان كالفعل الساِل ،إال يف األمر فتحذف اهلمزة(فاء الفعل) منهما يف صيغة األمر،
أَ
عل النحو التايل:
املخاطب:
• خ ْذ ،خذي ،خ َذا ،خذوا ،خ ْذ َن.

• ك ْل ،كلي ،ك َال ،كلوا ،ك ْل َن.
ص َدقَةً تطَهره ْم َوتاَزكيه ْم
ومنه قوله تعاىل :كلوا َو ْار َع ْوا أَنْا َع َامك ْم"طه ،54وقوله :خ ْذ م ْن أ َْم َواهل ْم َ
آد َم خذوا زينَاتَك ْم عْن َد كل َم ْسجد"األعراف.31
هبَا"التوبة ،103وقولهَ " :اي بَين َ
أ ََمَرَ ،سأ ََل :يتصرفان كالفعل الساِل ،إال يف األمر فتحذف اهلمزة منهما ،إذا كاان يف أول الكالم ،وأما
إذا ِل يكوان يف أول الكالم فاألفصح عدم احلذف ،حنو:
املخاطب:
• م ْر ،مري ،مَرا ،مروا ،م ْر َن
• َس ْلَ ،سليَ ،سال ،سلواَ ،سْل َن.
• وأْم ْر ،وأْمري ،وأْمَرا ،وأْمروا ،وأْم ْر َن.

اسأَلْ َن.
اسألوا ،و ْ
اسأ َْل ،واسأَيل ،وا ْسأََال ،و ْ
• وْ

رأَى :التزم العرب حذف اهلمزة(عني الفعل)يف صيغيت املضارع واألمر ،فتقول:
َيرى ف املضارع ،واألصل :يَ ْرأَى :فنقلت حركة اهلمزة إىل الراء ،فالتق ساكنان(اهلمزة واأللف)
فحذفت اهلمزة ،ووزنه حينئذ :ياَ َف ْل ،وتقول:
َرْه ف األمر ،واألصل :ا ْرأَ :ألن حرف العلة ذف يف األمر ،نقلت حركة اهلمزة إىل الراء ،فسكنت
اهلمزة وحذفت ،وملا حتركت الراء ال حنتاج هلمزة الوصل ،فصار الفعلَ :ر ،تلحقه هاء السكت،
فيصري " َره" ،وزنه :فَه.
أ ََرى :هذا الفعل أصله أ َْرأَى عل وزن :أَفْا َع َل ،دخلت عليه ُهزة التعدية ،وتصريفه عل النحو التايل:
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املتكلم:
• أ ََريْت ،أ ََريْانَا.
• أري ،نري.
املخاطب:
ُت.
ت ،أ ََريْت ،أ ََريْات َما ،أ ََريْاتم ،أ ََريْ َّ
• أ ََريْ َ

• تري ،ترين ،ترَاين ،تارو َن( ،أنُت)تري َن.
ين.
• أر ،أَري ،أَرَاي ،أَروا ،أَر َ

-3

املضعَّف:

قد علمت أن املضعف قسمان :مضعف الثالثي ،ومضعف الر عي ،أما مضعف الر عي
فحكمه حكم الساِل ،وأما مضعف الثالثي فله أحكام تتعلق بفك اإلدغام وعدمه ،وأحكام تتعلق
حبركة احلرف األخري يف صيغيت األمر واملضارع.
أ-أحكام اإلدغام ف املضعف الثالثي:
*أحكام ماضيه:
جيب فك اإلدغام إذا اتصل به ضمري رفع متحرك(اتء الفاعل ،ان الفاعلني ،نون اإلانث) ،فتقول:
مدد َن.
مد ْد َانَ ،
مد ْدتَ ،
َ
مددت َّنْ ،
مددُتْ ،
مددِتاْ ،
مددتْ ،
تْ ،
مد ْد َ
وجيب اإلدغام يف غري ذلك ،أي:
• إذا أسند إىل ضمري مسترت ،حنو :زي ضد مدَّ.
• إذا أسند إىل اسم ظاهر ،حنوَّ :
مد زي ضد.

• إذا أسند إىل ضمري رفع ساكن متصل ،حنو :مدَّاُّ ،
مدوا.
• إذا اتصلت به اتء التأنيث الساكنة ،حنو :مدَّت.
*أحكام مضارعه:
جيب فك اإلدغام يف حالة واحدة وهي:
• إذا أسند إىل نون اإلانث ،حنو :ميَْد ْد َنِ ،تَْد ْد َن.
وجيب اإلدغام يف احلاالت التالية:
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• إذا أسند إىل ضمري رفع ساكن(ألف االثنني ،واو اجلماعة ،ايء املخاطبة)1جمزوما كان أم غري
ينِ ،ل ِتدي.
جمزوم ،حنوَ :ميدَّانِ ،ل ميدَّا ،ميدُّونِ ،ل مي ُّدواِ ،تد َ

عمرو ،زي ضد
• إذا أسند إىل اسم ظاهر ،أو ضمري مسترت وِل يكن جمزوما ،حنو :ميَ ُّل زي ضد ،لن ميَ َّل ض
عمرو لن ميَ َّل.
ميََ ُّل ،ض
وجيوز الفك ،واإلدغام ،إذا أسند إىل اسم ظاهر ،أو ضمري رز وكان جمزوما ،حنو:
ِل ميَ َّل زيد ،وِل ميَْلَ ْل ،زيد ِل ميََ َّل ،وِل َميلَ ْل.
والفك أكثر استعماال ،ومنه قوله تعاىلَ " :وَال ِتَْن ْن تَ ْستَكْثر"املدثر ،.6وقولهَ " :ولْي ْملل الَّذي َعلَْيه
احلَ ُّق"البقرة.282
ْ

حكم أمره:
جيب فك اإلدغام :إذا أسند إىل نون اإلانث ،حنوْ :امد ْد َن.
جيب اإلدغام إذا أسند إىل ضمري رفع ساكن(األلف ،الواو ،الياء) ،حنو :مدَّاُّ ،
مدوا ،مدي.
جيوز الفك واإلدغام إذا أسند إىل الضمري املفرد املسترت ،حنوْ :امد ْد ،مدَّ.
ك"لقمان.19
ص ْوت َ
"وا ْغض ْ
ى م ْن َ
**والفك أكثر استعماال ومنه قوله تعاىلَ :

فائدة :جعل بعى العلماء ضابطا ألحكام الفك واإلدغام ،وذلك قابلة الفعل املضعف مع الساِل
عل النحو التايل:
 -1جيب اإلدغام يف كل موضع يكون فيه احلرفان املقابالن للحرفني املثلني متحركني ،حنو:
(مي ُّد-ياَْنصر) فاملثالن(الدال األوىل والثانية) يقابالن الصاد والراء ،والصاد والراء يف الفعل(ينصر)حمركان
و لتايل جيب اإلدغام يف الفعل(ميدُّ) ،وقل مثل هذا يف :مدا ،مدوا ،ميدا... ،
 -2جيب الفك يف كل موضع يكون فيه احلرف الذي يقابل اثين املثلني ساكنا لعلة اتصاله
مد ْد َن ،نص ْرت ،نص ْر َن)فالدال الثانية تقابل الراء،
مد ْدتَ ،
بضمري الرفع املتحرك ،حنوَ ( :
-3

والراء قد سكنت بسبب اتصال الفعل لضمري املتحرك(التاء ،ونون اإلانث).
جيوز الوجهان(الفك واإلدغام) ،يف كل موضع يكون فيه احلرف الذي يقابل اثين املثلني
ساكنا لغري العلة السابقة ،حنو( :م َّد-امد ْدِ ،ل مي َّدِ-ل ميد ْد)فالدال الثانية تقابل الراء ،والراء
قد سكنت ولكن لي بسبب اتصال الفعل لضمري املتحرك.

:1أي :إذا كان من األفعال اخلمسة.
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ب-حكم حركة آخر األمر و املضارع اجملزوم :جيوز حتريكه حلركات ا،تية ،فكلها مسموعة عن
العرب:
 -1لفتح ،وهذا ألنه أخف احلركات ،تقول :مدَِّ ،ل ميدَّ.
 -2لكسر ،ألنه األصل يف التخل ،من التقاء الساكنني ،تقول :مدِ ،ل ميد.
 -3حتريك آخر (الالم) حبركة احلرف األول(الفاء) ،تقول( :مدُِّ ،ل ميدُّ)( ،خفِ ،ل َخيف)،
(وَّدِ ،1ل َيوَّد).
َ
اثنيا:أحكام املعتل إذا اتصل ابلضمائر:

وهو ما كانت فاؤ واوا ،أو ايء.

-1املثال:

أ-حكم املاضي منه :هو كالساِل يف مجيع حاالته:
املتكلم ،واملخاطب ،والغابب:
وعد َات،
وعداَ ،
تَ ،
وعدَ ،
ت ،وع ْدت ،وعدِتا ،وع ْدُت ،وع ْدت َّنَ ،
وعد ْ
• وع ْدتَ ،
وع ْد َان ،وع ْد َ
وعدوا ،وع ْد َن.
ت ،ياَنَا َعا ،ينَا َعتَا ،يَنعوا ،ينَا ْع َن.
ينعت ،ياَنَا ْعتما ،ياَنَا ْعتم ،ياَنَا ْع َّ
ُت ،ياَنَ َع ،ياَنَا َع ْ
• ياَنَا ْعت ،ياَنَا ْعنَا ،ياَنَا ْع َ
تْ ،

ب-حكم املضارع واألمر :أما اليابي فحكمه حكم الساِل ،2تقول يف املضارع:
املتكلم ،واملخاطب ،والغابب:
ني ،تَاْيانَا َعان ،تَاْيانَاعون ،تَاْيانَا ْع َن ،ياَْيانَع ،تَاْيانَع ،ياَْيانَعان ،تَاْيانَا َعان ،ياَْيانَاعو َن،
• أَيْانَع ،ناَْيانَع ،تَاْيانَع ،تَاْيانَع َ
ياَْيانَا ْع َن.
وتقول يف األمر:
املخاطب :اينَ ْع ،ايْانَعي ،اينَا َعا ،اينَاعوا ،اينَا ْع َن.
وأما الواوي :فيجب حذف فابه(الواو) يف املضارع واألمر بشرطني:
ود :فعل أمر ولي ماضيا ،فتنبه ،وهلذا قال بعى العلماء جيب فك اإلدغام يف مثل هذا-فَعل يَا ْف َعل -حىت ال يلتب املاضي
َّ :1
ألمر.
 :2إال يف كلمة واحدة حكاها سيبويه ،قال :وزعموا أن بعى العرب يقولون :يَئ َ -يَئ ؛ فاعلم".
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 -1أن يكون ثالثيا جمردا.1
 -2أن تكون عني املضارع مكسورة ،سواء كانت مفتوحة يف املاضي أم مكسورة.
ث).
ث ،يرث ،ر ْ
(وع َد ،يعد ،ع ْد)( ،ور َ
أمثلةَ :

تنبيهات:
ب) ألنه لي ثالثيا جمردا.
*وهلذا ال حتذف الواو يف حنوْ :
ب ،يوجب ،أوج ْ
(أو َج َ
(وج َلْ ،يو َجل ،اجيَل) ،و(وث َق ،ياَ ْوثق ،اوث ْق) ألن العني يف املضارع ليست
*وال حتذف يف حنوَ :
مكسورة.
*وقد شذ حذف الواو دون حتقق الشرط الثاين ،مع الفعل املضارع مفتوح العني ،يف األفعال التالية:
ب ،ياَلَل-لَ ْل ،يَطَأ-طَأْ،
يَ َذر-ذَ ْر ،يَ َ
ضعَ -
يسعَ -س ْع ،يَدعَ -د ْع ،ي َقع-قَ ْعَ ،يهبَ -ه ْ
ض ْع ،ياَلَع-لَ ْعَ ،
ياََزغَ -ز ْغ.
**جيب حذف فابه(الواو) وتعويضها بتاء ،إذا كان املصدر عل وزن "ف ْعل"-بكسر فسكون ،-حنو:
(و َس َن ،سنَة).
َ
(وعد ،ع َدة)َ ،
"افتعل" ،حنو:
**جيب قلب فابه(الواو)اتء يف صيغة "افْاتَا َعل" وما اشتق منها ،وإدغامها يف اتء َ
صال)...
ص َل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اتَّصل ،وهكذا:
االتصال(االوت َ
صل(افتَا َعل) ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اتْاتَ َ
صل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ْاوتَ َ
َو َ
ْ
-2األجوف:
وهو ما كانت عينه واوا أو ايء ،وعينه إما أن تكون قية عل أصلها ،2وإما أن تكون منقلبة إىل
ألف ،فهو عل هذا أربعة أنواع:
حاول ،تصاول ،هون ،تلَ َّون،
اعوَّرَ ،
• ما كانت عينه واوا قية عل أصلها ،حنو :حور ،حولَ ،
اجتَا َور.
احو َّالْ ،
َ
• ما كانت عينه واوا وانقلبت ألفا ،حنو :صام ،قال ،خاف ،أقام ،استقام ،انقاد ،استضاء.

 :1ألن الثالثي اجملرد تفتح أحرف املضارعة من مضارعه ،واألصل يف هذا الشرط أن يقال :أن تقع الواو بعد َيء مفتوحة،.
طردوا الباب يف مجيع أحرف املضارعة(اهلمزة ،التاء ،النون) ،وهلذا ِل حتذف الواو من الثالثي اجملرد املبين للمجهول ،حنو :يوقف،
يوعد ،ألن الياء مضمومة وليست مفتوحة فتنبه.
ِ :2ل يصبها إعالل لقلب ألفا.
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ى،
ب ،ابيَ َّ
• ما كانت عينه ايء قية عل أصلها ،حنو :غيد ،صيد ،يَع ،تزايَد ،زيَّن ،تطيَّ َ
اض.
ابيَ َّ
اعَ ،يهاب.
• ما كانت عينه ايء انقلبت ألفا ،حنو :فاء ،ع ،جاء ،شايَ َع ،استَ َخ َار ،أ َذ َ
مسألة :-1ما أحكام املاضي األجوف؟
للماضي األجوف أحكام قبل اتصال الضمابر به ،وأحكام بعد اتصال الضمابر ،وإليكها:
أ-حكم املاضي منه قبل اتصال الضمائر:
*جيب بقاء عني املاضي من األجوف صحيحة-ال يصيبها إعالل -يف مثانية أبنية ،وال فرق بني
الواوي واليابي:
 -1فَعل-بكسر العني-بشرط أن يكون الوصف منه عل وزن أفعل.1
حنو :عوَر فهو أ َْع َور)َ ( ،غي َد فهو أَ ْغيَد)( ،حوَل فهو أحول).
فإن ِل يكن الوصف منه عل "أَفْا َعل" اعتلت عينه ،حنو :خاف فهو خابف ،فالواو يف "خاف" ِل تبق
صحيحة بل اعتلت(قلبت ألفا).
اعل :وال فرق بني كون العني "واوا" ،أو "ايءً".
 -2فَ َ
حنوَ :ج َاوَز َ ،يَ َعَ ،ان َول َ ،يَ َن.
 -3فَا َّع َل-:بتشديد العني-
خري.
نيَ ،د َّو َنَّ ،
حنو :بََّ َ
دو َخََّ ،
تدايَ َن.
هتاو َنَ ،
 -4تَا َف َ
اع َل :حنو :لَ َاو َ
بَ ،تزايَ َدَ ،
ني.
ني ،تَطََّو َ
عَ ،تع َّ َ
 -5تَا َف َّع َل :حنو :تَ َس َّوَر ،تبَ َّ َ
َّ
اد.
احيَ َّ
اعو َّار ،ابيَ َّ
احو َّالْ ،
اضَ ،
 -6افْا َعال :حنوَ :
ى.
اسوَّد ،ا ْغيَدَّْ ،اع َوَّر ،ابيَ َّ
 -7افْا َع َّل :حنوَ :

 -8افْاتَا َع َل :بشرطني -1:أن تكون العني واوا -2 ،أن تدل هذ الصيغة عل املفاعلة.
2
اجتَا َوروا).
حنوَ :
(ازد َوجوا  ،اشتَا َورواْ ،
فإن كانت العني ايء وجب اإلعالل ،تقول( :ابتاعوا ،اكتالوا) ،وال تقل( :ابتَايَعوا ،اكتيَلوا).
 :1وذلك يكون فيما دل عل حسن أو قبح.
 :2أي :تزاوجوا ،تشاوروا ،لاوروا.
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استَاك،
وان ِل تكن الصيغة دالة عل املفاعلة وجب اإلعالل أيضا ،ولو كانت العني واوا ،تقولْ :
(استَا َوك ،اقْاتَا َود).
اقْاتَاد) ،وال تقلْ :
*جيب اإلعالل يف غري ما سبق من الصيل الثمانية ،ومعىن ذلك أن عني الفعل األجوف-واوا كانت
أم ايء-تقلب ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها.
حنو( :قَال ،أصلها قَا َوَل ،ملا حتركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفا) ( ،ع ،أصلها باَيَ َع)( ،خاف،
استَا ْق َوَم)( ،أراح ،أصلها أ َْرَو َح).
(استَا َقام ،أصلها ْ
أصلها َخوف)ْ ،

ب-حكم املاضي منه إذا اتصل ابلضمائر:

1
لت،
*ما كانت عينه قية عل أصلها -واوا كانت أم ايء-فحكمه حكم الساِل ،حنو :غي ْدت ،حاو َ
ازدوجا.
تقاوالَّ ،
عولوا ،طيَّ ْ َ
ْبَ ،
داياَْنتَ ،
وأما ما قلبت عينه ألفا ،فإليك أحكامه:

• حتذف عينه(واو ،أو ايء) إذا اتصل بضمري رفع متحرك ،2حنو :قا ْلت ،ب ْعت ،خ ْفت ،أقَ ْمت،
ت.
ابتَا ْع َ

حكم حركة الفاء منه إذا أسند إىل ضمري رفع متحرك:

• إذا كان من ب-عل َم ،أي":فَع َل-ياَ ْف َعل" تكسر فاؤ عند إسناد إىل ضمري رفع متحرك،
للداللة عل حركة العني احملذوفة من الفعل املاضي ،وال فرق بني الواوي ،واليابي ،حنو:
ت" ،فالكسر يف اخلاء من "خ ْفت" ،ويف اهلاء من "هبت" ،تدل عل أن الواو من
خ ْفت ،هْب َ
خاف(خوف)مكسورة ،والياء من هاب(هيب)مكسورة.
ب ،أي":فَا َع َل-ياَ ْفعل"-وال تكون عينه إال ايءً-تكسر فاؤ عند إسناد
ضر َ
• إذا كان من بَ -
إىل ضمري رفع متحرك ،للداللة عل أن العني احملذوفة ايء ،حنو( :ب ْعت ،طْبت) فالعني
حذفت اللتقاء الساكنني ،وكسر الباء من"بعت" والطاء من"طبت"دليل عل أن العني ايء.
صَر ،أي":فَا َع َل-ياَ ْفعل"تضم فاؤ عند إسناد إىل ضمري رفع متحرك،
• إذا كان من ب-نَ َ
للداللة عل أن العني احملذوفة واو ،حنو( :صمت ،قلت) فالعني حذفت اللتقاء الساكنني،
وضم الصاد من"صمت" والقاف من"قلت"دليل عل أن العني واو.

 :1وهذا يف الصيل الثمانية اليت ذكرهتا لك.
 :2حتذف العني ختلصا من التقاء الساكنني(الم الفعل ،وعينه)
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• وإذا كان من بَ -كرَم ،أي :فَاعل-ي ْفعل ،-تضم فاؤ عند إسناد إىل ضمري الرفع املتحرك،
للداللة عل أن العني احملذوفة مضمومة ،حنو :طال-ط ْلت.

مسألة-2ما أحكام املضارع من األجوف؟
للمضارع األجوف أحكام قبل اتصال الضمابر به أحكام بعد اتصال الضمابر به ،وإليكها:

أ-أحكام املضارع من األجوف قبل اتصال الضمائر به:
*املضارع املشتق من الصيل الثمانية-اليت جيب فيها1التصحيح-فحكمه حكم الساِل ،أي :ال يتغري
فيه شيء.
املتكلم ،واملخاطب ،والغاببَ ( *:غي َد) :أ ْغيد ،ناَ ْغيد ،تغيد ،ياَ ْغيد ،تَا ْغيد.
داول ،ياَتَ َد َاول ،تَاتَ َد َاول.
َ
داول ،ناَتَ َداول ،تَاتَ َ
(تداول) :أَتَ َ
* وأما املضارع من األجوف املعل:2فهو عل ثالثة أنواع:
• األول :يعتل لقلب فقط ،وهذا يكون يف مضارع الصيغتني":انْا َف َع َل ،وافْاتَا َع َل ،"3حنو :ياَْنا َق َاد،
أصلها يَن َقوَد حتركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا.

"عل َم" ،4حبيث جيب نقل حركة حرف
• الثاين :يعتل لنقل فقط ،وهذا يكون يف غري ب َ
العلة إىل احلرف الصحيح قبله ،حنو :يقول ،أصلها :ياَ ْقول ،فنقلت حركة الواو إىل القاف
قبلهاَ ،و"يبيع" ،أصلهاْ :يبيع.
• الثالث :يعتل لقلب ،والنقل مجيعا ،وهذا يكون يف:
 -1مضارع ب"علم" ،أي" :فَع َل-يَا ْف َعل" ،حنو :يَ َكاد ،وأصلهَ :كي َد-يَكْيَد ،حتركت عينه-
الياء-فنقلت حركتها إىل احلرف الصحيح قبلها-الكاف-فصار"يَ َكْيد" ،قلبت الياء
ألفا.5
"استَا ْف َع َل" ا عينه واوا ،فمثال مضارع أفْا َع َل:
"و ْ
 -2ويكون كذلك يف مضارع صيغيت "أَفْا َع َل َ
يعيد ،أصله( :يا ْعود) ،فنقلت حركتها إىل احلرف الصحيح قبلها فصار"يع ْود" ،قلبت

 :1أي :يف املاضي.
 :2أي الذي جيب فيه اإلعالل ،وهو ما عدا الصيل الثمانية.
 :3قد علمت قبل أسطر أن هذ الصيغة ا جيب فيها تصحيح العني بشرطني ،فالكالم عنها هنا إذا ِل تستوف الشرطني ،فتنبه.
 :4أي يف غري ب :فعل يَا ْف َعل.
 :5لتحركها عتبار األصل وانفتاح ما قبلها ا،ن.
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الواو ايء لوقوعها ساكنة إثر كسرة .ومثال مضارع استفعل يستَعيد ،أصله( :يَ ْستَا ْعود)،
فنقلت حركتها إىل احلرف الصحيح قبلها فصار"يَ ْستَع ْود" ،قلبت الواو ايء لوقوعها
ساكنة إثر كسرة.
واملضارع من هذ األنواع الثالثة جيب حذف عينه1إذا جزم ،وعلة ذلك التقاء الساكنني ،حنو :يقوم،
ِل يق ْوْم ،التق الواو(وهو ساكن) مع امليم(وهو ساكن) ،فحذفت الواو(وهي عني الفعل) ،فصارِ :ل
ياَق ْم.

تنبيه :وأما إذا كان املضارع من هذ األنواع الثالثة مرفوعا ،أو منصو فيبق عل حاله من اإلعالل

املبني حتت كل نوع.
َّ

ب-أحكام املضارع من األجوف بعد اتصال الضمائر به:

*املضارع املشتق من الصيل الثمانية-اليت جيب فيها2التصحيح-حكمه حكم الساِل ،أي :ال يتغري فيه
تد َاوالن ،تَاتَ َد َاولو َن،
ني ،تَ َ
شيء بعد إسناد الضمابر،حنو :ياَ ْغيدان ،تَا ْغيدان ،ياَ ْغيدو َن ،ي ْغي ْد َن ،تَ َ
تداول َ
ني ،تَاتَ َد َاولْ َن.
تَ َ
تداول َ

* وأما املضارع من األجوف املعل- :3فإذا أسند إىل ضمابر الرفع الساكنة فال يتغري فيه شيء بل
ني.
يبق عل إعالله قبل اتصال ضمابر الرفع الساكنة به ،حنو :يق َوالن ،يبيعو َنَ ،ختَاف َ
وإذا أسند إىل ضمري الرفع املتحرك4حتذف عينه اللتقاء الساكنني ،سواء كان مرفوعا ،أم منصو  ،أمجمزوما ،وذلك ألن املضارع يبىن عل السكون إذا اتصل به نون اإلانث ،فتقول :يق ْل َن ،يَب ْع َن ،لن
يَب ْع َنِ ،ل يق ْل َن.
ف.
وكذلك إذا جزم حتذف عينه اللتقاء الساكنني ،تقولِ :ل يق ْلِ ،ل يَب ْع ،ال َختَ ْخالصة :الفعل املضارع إذا سكن آخره حتذف عينه ،وإن حترك آخره بقيت.

ج-حكم إسناد األمر من األجوف إىل الضمائر:
 :1وتعود عينه-مع كونه جمزوما -يف موضعني-1 :إذا أسند إىل ضمري الرفع الساكن(ِل يقوماِ ،ل تقومواِ ،ل تقومي)-2 ،إذا حلقته
نوان التوكيد.
 :2أي :يف املاضي.
 :3أي الذي جيب فيه اإلعالل ،وهو ما عدا الصيل الثمانية.
 :4والذي هو نون اإلانث.
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كما هو معلوم أن األمر مقتطع من املضارع ،وعليه:
1
ب.
األمر من املضارع الذي تصح عينه مثل األمر من الساِل ،تقول :ا ْغيَ ْدَ ،
تداويل ،تَ َد َاولْ َن ،لَ َاو ْ
وأما األمر من املضارع الذي تعتل عينه فله حكمان -1 :إذا أسند إىل ضمري رفع ساكن تبق عينه-
ال حتذف -تقول :ق َوال ،بيعواَ ،خايف.
-2وإذا أسند إىل ضمري رفع متحرك-نون اإلانث-أو إىل ضمري مسترت ،وجب حذف عينه ،تقول:
2
ف ،3ص ْمَْ ،ن.
قا ْل َن  ،ب ْع َنَ ،خ ْ

تنبيه :إذا اتصلت نون التوكيد ألمر الذي أسند إىل ضمري الرفع املسترت رجعت إليه عينه اليت

حذفت ،تقول :قولَ َّنَ ،خافَ َّن.

-3الناقص:

حرف علة.
وهو ما كانت المه َ
وأييت عل ستة أنواع:
-1ما أصل المه واو قد بقيت عل حاهلاِ-ل تنقلب ،حنوَ :رخ َوَ ،سرَو ،بَذ َو.
يَ ،رق َي..
-2ما أصل المه ايء قد بقيت عل حاهلا ،حنوَ :زك َي ،طَغ َيَ ،
ضو َ
-3ما أصل المه واو قد واو قد انقلبت ايء ،حنوَ :رض َيَ ،حف َيَ ،حل َي..4
-4ما أصل المه واو قد انقلبت ألفا ،حنوَ :مسَاَ ،حبَاَ ،نَا.
-5ما أصل المه ايء قد انقلبت واوا ،حنوَ :هن َو.5
-6ما أصل المه ايء قد انقلبت ألفا ،حنوَ :رم ُ ،ه  ،مأى ،كف ..
واعلم –أيها الطالب-أن الناق ،يرد يف ستة أبواب ،وهذا ستقراء كالم العرب:
األول( :فَاع َل  -ياَ ْفعل) ،ب َكرَم ،حنوَ :سرَو ا ا ا ا ا ا ا يَ ْسروَ ،ر َخا ا ا ا ا ا ياَْرخو
صَر ،حنوَ :د َعا – يَ ْدعوَ ،س َال – يَ ْسلو.
الثاين( :فَا َع َل – ياَ ْفعل) ،ب نَ َ
 :1الذي اشتق من الصيل الثمانية-وانظر املبحث السابق يف حكم املضارع من األجوف.
 :2أصله :قا ْولْ َن ،التق ساكنان ،فحذفت الواو-عني الفعل.-
3
اف ،فالتق ساكنان ،فحذفت األلف-املنقلبة عن الواو.-
 :أصلهاَ :خ ْ
 :4ومن مشتقات هذ األفعال :الرضوان ،احلفاوة ،احلالوة.
 :5ولي منه إال هذ الكلمة.
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الثالث( :فَا َع َل – ياَ ْف َعل) ،ب فَاتَ َح ،حنوَ :س َعا – يَ ْس َع  ،طَغَ  -يَطْغَ
ب ،حنو :بََىن – ياَْبين ،فَالَ  -ياَ ْفلي.
الرابع( :فَا َع َل  -ياَ ْفعل) ،ب َ
ضَر َ
ض َ ،حف َي – َْ َف .
اخلام ( :فَع َل – ياَ ْف َعل) ،ب َعل َم ،حنو :رض َي – ياَْر َ
حكم املاضي الناق ،قبل اتصال الضمابر:
أوال :ما عدا الثالثي:
* إذا كانت المه ايءً تقلب ألفا ،وذلك ألهنا متحركة يف األصل وما قبلها مفتوح فوجب قلبها ألفا،
أَلْ َق  -أصلها :أَلْ َق َي ،فالالم(الياء) متحركة 1وما قبلها (القاف) مفتوح فوجب قلب الياء ألفا
فصارت :أَلْ َق .
* إذا كانت المه واو ،تقلب ايءً وذلك ألهنا واقعة رابعة فصاعدا يف آخر الكلمة ،بعد ذلك تقلب
هذ الياء ألفا وذلك ألهنا متحركة يف األصل وما قبلها مفتوح.
ويتْب لك من هذا أن آخر الفعل الناق ،غري الثالثي يقلب دابما ألفا ،وهو عل قسمني :ما يقلب
آخر ألفا مباشرة وهو اليابي (ما كان آخر ايء) ،والثاين ما يقلب آخر ألفا بواسطة ،فيقلب ايء،
تقلب الياء ألفا ،وهو الواوي (ما كان آخر واوا).
املشتقات.
ِتهيد.
األمساء املشتقة هي أمساء أخذت من األفعال فهي تشرتك معها حبروفها املعجمية وتستقل
عنها أببنيتها .وألهنا مأخوذة من األفعال فإن عالقتها ملعىن ليست عالقة اعتباطية عل حنو عالقة
لفظ االسم اجلامد عنا  ،إذ هذ األمساء مقرتنة بدالالت أفعاهلا فهي قد تعرب عن فاعل الفعل أو
عن من وقع عليه الفعل أو زمن الفعل أو مكانه أو آلته.
وتنقسم هذ األمساء قسمني :مشتقات وصفية ،ومشتقات غري وصفية.
أ /املشتقات الوصفية.
الباب األول :اسم الفاعل :تعريفه ،وصياغته من الثالثي ،ومن غري الثالثي.
أوال :تعريف اسم الفاعل.
 :1وال هتم حركة الالم ،سواء كانت :مفتوحة ،أم مضمومة ،أم مكسورة.
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اسم يصاغ من املصدر للداللة عل من وقع منه الفعل أو تعلق به عل وجه احلدوث.
شرح التعريف:
قوهلم( :يصاغ من املصدر) :فهو من مجلة املشتقات.
قوهلم( :من وقع منه الفعل) :أخرج هبذا القيد اسم املفعول ،وامسا الزمان واملكان ،وكذا اسم ا،لة،
واسم التفضيل.
قوهلم( :عل وجه احلدوث) :أخرج هبذا القيد الصفة املشبهة ،ألهنا تدل عل الصفة عل جهة
الثبوت.
مثال ما دل عل من وقع منه الفعل :كاتب .قاطع .مستخرج :فكل هذ األمساء ذات وقع منها فعل
(الكتابة ،والقطع ،واالستخراج).
مثال ما دل عل من تعلق به الفعل :فان .منقطع .فكل منهما لي ذاات وقع منها فعل ،بل قام هبا
فعل (الفناء ،واالنقطاع).
اثنيا :صياغته.
يصاغ اسم الفاعل عل النحو التايل:
-1صياغته من الفعل الثالثي:
يصاغ اسم الفاعل من الفعل الثالثي عل وزن :فَاعل.
 -ويكثر من صيغة :فَا َعل-بفتح الفاء والعني-املتعدي منه والالزم ،وكذا من صيغة فَع َل املتعدي.

الدرس فهو كاتب.
مثال فَا َع َل املتعدي :كتب
َ
مثال فَا َع َل الالزمَ :خَر َج الرجل فهو َخارج.

مثال فَع َل املتعدي :فَه َم الدَّرس فهو فَاهم.

 ويقل صوغه من فعل -بفتح الفاء وكسر العني-الالزم ،وكذا فَاع َل-بفتح الفاء وضم العني،1-ألن

 :1وال يكون إال الزما.
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معانيهما اليت يدالن عليها غالبا هي الثبات واالستمرار ،والصفة املشبهة هي القياس يف ما يدل عل
الثبات واالستمرار ،واسم الفاعل يدل عل التجدد واحلدوث.
ضاحك.
مثال فَع َل الالزم :سخط عليه فهو
ساخط..ضحك منه فهو َ
َ

مثال فَاع َل :1ناَع َم العيش فهو انعم.
تنبيهات:

* إذا كان الفعل الثالثي أجوفا ،فيجب قلب عينه ُهزة يف اسم الفاعل.
مثال :قال قوال فهو قابل ،واألصل قاول ،وخاف من هللا فهو خابف ،واألصل خاوف ،و ع السلعة
فهو بع ،واألصل يع.
* إذا كان الفعل الثالثي انقصا ،فيجب قلب المه ايء.2
* جيب حذف المه إذا نون يف حاليت الرفع واجلر.
 -2صياغته من الفعل غري الثالثي :يصاغ اسم الفاعل من الفعل الثالثي املزيد فيه 3إببدال حرف
املضارعة ميما مضمومة وَكسر ما قبل ا،خر مطلقا.
وقولنا مطلقا :أي :سواء كان احلرف الذي قبل األخري مكسورا ،حنو :وافق يوافق 4فهو موافق ،أم
5
ف.
ف ياَتَ َكلَّف فهو متَ َكل ض
كان مفتوحا ،حنو :تَ َكلَّ َ

تنبيه :وقد جاءت بعى أمساء الفاعلني خمالفة للقياس ،ومن ذلك:

ب ،فكأهنم استغنوا به عن اسم الفاعل من
َح َّ
حب ا ا ا ا ا ا فهو حم ٌّ
َّ
ب وهو اسم فاعل لغري الثالثي :أ َ
الثالثي.

1
احلمار فهو فار  ،وعقرت املرأة فهي عاقر .فأما طهر فهو
 :قال ابن خالويه :لي يف كالم العرب فَاع َل وهو فَاعل إال حرفان ،فرَ َ
وطهر ،ومثل.
طاهر ،ومحى فهو حامى ،ومثل فهو ماثل فبخالف ذلك ،يقال :محَى ً
أيضاَ ،
 :2سواء كانت واوا أم ايء.
 :3سواء كان مزيدا حبرف أم أبكثر.
 :4فاحلرف الذي قبل األخري هو الفاء وهو مكسور.
 :5فاحلرف الذي قبل األخري هو الالم وهو مفتوح.
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أَيْا َف َع ا ا ا ا ا ا ا فهو َايف ضع وهو اسم فاعل من الثالثي :ياَ َف َع ،فكأهنم استغنوا به عن اسم الفاعل من غري
الثالثي.
أ َْوَر َق ا ا ا ا ا ا فهو َوار ضق وهو اسم فاعل من الثالثي :ياَ َف َع ،فكأهنم استغنوا به عن اسم الفاعل من غري
الثالثي.
س وهو اسم فاعل من الثالثي :ياَ َف َع ،فكأهنم استغنوا به عن اسم الفاعل من غري
س ا ا ا ا ا ا فهو َوار ض
أ َْوَر َ
الثالثي.
ب وهو عل صيغة اسم املفعول ،ولكن يراد به اسم الفاعل ،ومثله :أَلْ َف َج فهو
ْ
ب ا ا ا ا ا ا فهو م ْس َه ض
أس َه َ

ص ضن
م ْلف ضج ،و ْ
ص َن فهو ْحم َ
أح َ
صيغ املبالغة:

هي صيل مأخوذة من اسم الفاعل غري أهنا تدل عل املبالغة فيه ،وهي عل قسمني :قياسية وغري
قياسية.
القياسية :مخ صيل :فَا َّعال ،فَعيل ،م ْف َعال ،فَاعول ،فَع ضل.

اص.
ابَ ،ر َّ
فَاعَّالَ :
ضَّرابَ ،غفَّارَ ،شَّرابَ ،سقَّاء ،تَا َّو ض
ص ض

فَعيلَ :مسيع ،بَصريَ ،شديد ،قَديرَ ،رحيمَ ،سليم.

صاد ،مْن َحار.
م ْف َعال :م ْقدام ،مطْ َعام ،م ْ
ضيَاف ،م ْد َرار ،م ْر َ

فَاعولَ :شكورَ ،غفور ،ياَؤوسَ ،كفورَ ،كتومَ ،ودود ،أَلوفَ ،شروب.
فَع ضل :حذرَ ،عجلَ ،شر  ،بَطرَ ،خصم.

غري القياسية :ومنها :فعيل :سكري ،فا َعلَةُ :هََزة ،فَاعولَ :انقور ،فاعَّال :كبَّار ،فا َعال :ع َجاب.
الباب الثاين :اسم املفعول :تعريفه ،وصياغته من الثالثي ،ومن غري الثالثي.

أوال :تعريف اسم املفعول :اسم يصاغ من املصدر للداللة عل من وقع عليه الفعل.
اثنيا :صياغته:
يصاغ اسم املفعول عل النحو التايل:
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-1صياغته من الفعل الثالثي:
• من الصحيح الساِل :يصاغ اسم املفعول من الفعل الثالثي الصحيح الساِل عل وزنَ :م ْفعول،

حنو :كتبه فهو مكتوب ،ضربه فهو مضروب ،دخل فيه فهو مدخول فيه ،ركب فوقه فهو

مركوب فوقه.
ال
• من األجوف الواوي :يصاغ عل وزن مفعول ،غري أنه يصيبه إعالالن ،عل النحو ا،يت :قَ َ
اسم املفعول منه :م ْقوول...فيصيبه إعالل بنقل حركة عينه (الضمة اليت عل الواو) إىل احلرف
الصحيح قبله فيصري :مق ْوْول ،فتسكن عني الفعل -الواو األوىل -وكذا واو مفعول-الواو
الثانية-فتحذف إحدى الواوين ،1فيصريَ :مق ْوضل.

ع
• األجوف اليابي :يصاغ عل وزن مفعول ،غري أنه يصيبه إعالالن ،عل النحو ا،يتَ َ :
اسم املفعول منه :مْبايوع...فيصيبه إعالل بنقل حركة عينه (الضمة اليت عل الياء) إىل احلرف
الصحيح قبله ،فتسكن عني الفعل -الياء -وكذا واو مفعول ،فيحذف أحد الساكنني،2

يع ،تكسر عينه لتصح الياء ،وألن الياء يناسبها كسر ما قبلها ،فيصريَ :مبْي ضع.
فيصريَ :مب ض
وورد عن بين ِتيم تصحيح عني األجوف اليابي ،فيقولون :مْبايوعَ ،م ْديون ،خمَْيوط ،ومنه قول الشاعر

ابن مرداس:

اك َسيا ا ا ا ا ضد َم ْعيا ا ااو ضن
ك َْ َسبونك سيداً َ ...وإخ ا ااال أناَّ َ
ق ْد كا َن قَا ْوم َ
وقول علقمة بن عبدة:
وهيَّ َجه  ...ياَ ْوم َرذَاذ عليه الريح َم ْغيوم
َّ
حىت تَ َذ َّكَر باَْي َ
ضات َ

• الناق :،لقد مض يف ب الناق ،أنه أييت عل ستة أبواب ،ثالثة للذي كانت المه ايء،
وثالثة للذي المه واو.

الناقص الواوي :ال خيلو هذا من ثالثة أحوال:
 : 1عل رأي سيبويه حتذف واو مفعول ،وهو الراجح وذلك للفرق بني الواوي واليابي ،وعل رأي األخفش ،حتذف عني الفعل،
وهو األقي .
 :2املالحظة نفسها.
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األوىل :1أن تكون الالم-الواو -قية عل أصلها -أصل المه واو قد بقيت عل حاهلا ِل تنقلب،
حنوَ :رخ َوَ ،سرَو ،بَذ َو ،أو قد انقلبت ألفا ،حنو :حنوَ :مسَاَ ،حبَاَ ،نَاَ ،غَزا
وهنا أييت اسم املفعول عل وزن مفعول ،وال صل شيء من اإلعالل 2وتدغم المه-الواو -يف واو
وو ا ا ا ا ا ا ا َم ْسرٌّوَ .مسَا ا ا ا ا ا ا
يسرو ا ا ا ا ا َم ْسر ض
مفعول ،وجو  ،فنقولَ :ر َخا ا ا ا ا يَرخو ا ا ا ا ا َم ْرخ ض
وو ا ا ا ا ا َم ْرخ ٌّوَ .سَرا ا ا ا ا ا ْ
وو ا ا ا ا َم ْغزٌّو.
وو ا ا ا َم ْسم ٌّو َ .غَزا ا ا ا ا ا ياَ ْغزو ا ا ا ا ا ا َم ْغز ض
يَ ْسمو ا ا ا ا َم ْسم ض
يَ ،رض َيَ ،حف َيَ ،حل َي.3
الثانية :أن تكون الالم-الواو -قد انقلبت ايء ،حنو :قَو َ

وهنا تقلب واو مفعول ايء ،تدغم يف الم الفعل-واليت أصلها واو قد انقلبت ايءً-
وي ا ا ا ا َم ْرضْي ضي ا ا ا ا ا ا ا َم ْرض ٌّي ا ا ا ا ا ا َم ْرض ٌّي.
ملناسبة الياء ،عل النحو ا،يتَ :رض َي ياَْر َ
ض ا ا ا ا ا َم ْرض ض

تكسر عينه

وحملي.
وعليه نقولَ :م ْقويَْ ،حمفيْ ،

 :1تالحظ أن الالم ترجع إىل أصلها-الواو -يف املضارع :يرخو ،يسرو ،يبذو ،يسمو ،بو ،ينمو ،يغزو
 :2وأجاز بعضهم قلب الم الفعل ايء ،قلب واو املفعول ايء إدغام الياء يف الياء ،حنو :م ْدعوو ا ا م ْدعوي ا ا َم ْدعيي ا ا ا َم ْدعي ا ا ا

َم ْدع ٌّي .وهو قول ضعيف.
 -3ومن مشتقات هذ األفعال :القوة ،الرضوان ،احلفاوة ،احلالوة.
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