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التـي  والدراسـا  الكتـ 

تعنـي  ال املكتبـة تصـدرها

األفكـار  تبنـي ورةضــربال

ـــوار ة  وهـــي  فيهـــا  ال

 هـا ا  واجت أراء عـن تعرب
 

 هاـابـحـأص

 رقم اإليداع بدار الكتاب 

    (          ) 

 صنعاء –اجلمهورية اليمنية 

 :التنفيذ الطباعي والتوزيع
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 والتصوير الطبع طرق بكل منه جزء أو الكتابهـذا  طبع مينع

 واحلاسوبي واملسموع املرئي والتسجيل والرتمجة والنقل

 .. خطي بإذن إال احلقوق من وغريها
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F 
ف املوانــ  صـــر  توفيقــ  وإاــدار عــ   اإلنعــاو والرــكر لــ  عــ   احلمــد   

سـيدنا ممـد ع   وادّر لنا إكامل ما اصدنا  وأر نا   والصالة السالو    واحلواجز

آل  وأصـحاب  ع   مفتاح باب ا  من ااتدى ب  أاواال وأفعاال أفلح وفاز من ا   و

  ين ا .نقلة 

 توكان  ف من أهم علوو العربية وأنفعهاصـر: فلام كان ال

ألف في  ما  من أهم «المية األفعال»ـاملسامة ب منظومة العالمة ابن مالك 

  -حفظ  ا  تعاىل - وض  عليها شيخنا مومن جربيل ء..وأمجع  لألفعال واألسام

 ط القواعد غري ملّل يوّضح املقصو  من أبيا  الالمية  ويضب جيزا  حا وشـر

 وال خمّل.
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الطائي نسـبا األندل ـ هو أبو عبد ا  مجال الدين ممد بن عبد ا  بن مالك  

 .إاامة صاح  التأليفا  النافعةائي منرأ الدمرقي يإاليام اجل

 و  
السخاوي واحلسن بن سنة ستامئة  أو إحدى وستامئة  وسم  بدمرق من  د  ل 

وأخذ العربية عـن غـري واحـد  وجـالل بحلـ  ابـن عمـرون   لصباح ومجاعةا

ف مهت  إىل إتقان لسان العرب؛ حتى بلغ صـروغري   وتصدر هبا إلاراء العربية  و

 املتقدمني.ع   في  الغاية  وحاز اص  السبق  وأربى 

مـن وأما اللغة فكان إليـ  املنتهـى يف اإلكرـار   إماما يف القراءا  وعللها وكان

يف فكان فيهام بحـرا ال صـروحريها  وأما النحو والتع   نقل غريبها  واالطالع 

 جيارى  وحربا ال يبارى. 

اللغة والنحو فكانت األئمة األعـالو ع   وأما أشعار العرب التي يسترهد هبا 

   ! وكان نظم الرعر سهال علي :  رجـز ؟من أين يأيت هبا ويتعجبونيتحريون في   

م  ما هو علي  مـن الـدين املتـني  وصـد  هـ ذا وغري ذلك؛    بسيط  و  و طويل 

  وكـامل العقـل  والواـار اللهجة  وكررة النوافل  وحسن السمت  وراة القلـ 

 .«شعبان سنة اثنتني وسبعني وستامئة رـرتويف ابن مالك ثاين ع  والتؤ ة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.134-1/130( بغية الوعاة للسيوطي  ) (1



 
 

 

مية وأهميتها وأهمية تعريفال
ا

ذا  بالّل
ٰ
 الشرحهـ

فية من البحر البسيط بلـغ عـد  أبيا ـا صـراألفعال البن مالك منظومة المية 

روي الـالو  عـ   االسـم؛ ألاـا بنيـت ـ ذا بيتـا  وسـميت هبـ رــرمائة وأربعة ع

 .وأضيفت إىل األفعال تغليبا هلا ال اختصاصا هبا

 أمهية الالمية ورشح شيخنا: 

 تتمرل أمهية الالمية يف كواا:

 .حفظ  من النرر شعر والرعر يسهل  -1

 .جامعة لقواعد من سبقها فاالعتناء باجلام  أوىل من املتفر   -2

 .وحهم عليهاشـركررة تداول الناس هلا و  -3

ومـن   وحا  كرريةشـرحظيت الالمية باهتامو كبري من العلامء فوضعوا عليها 

اح وال رــرفهـو كغـري  مـن ال  ح الذي نحن بصـد  رـرالهـ ذا وح رـرتلك ال

وح رــرتلك الع   الواوف  تعذرل ؛وح األخرىرـرالع   ن يقال ل  مزية يمكن أ

وح املتقدمـة وخالصـتها رــركلها إالّ إن كل شارح متأخر حياول اإلتيان بلـ  ال

ح كام سريى الناظر إلي  أبعد من التعقيـد وأاـرب إىل رـرالهـ ذا وإخراج زبد ا  ف

 .اح وتعقبا ارـرض البعع   الفهم وأمج  القواعد  وفي  استدراكا  

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.137القصيدة املسامة بالمية األفعال )ص ع   ( ينظر مقدمة مقق فتح املتعال (1

 (.72( ينظر مقدمة مقق الطرة بحياطة وترشيح ممد سامل ولد عدو  )ص (2



 



 
 مقدمة الشارح

 

 

 
 

وتنّز  يف ذات  وصفات  وأفعال  عـن   ف يف مجي  الكائنا صـرا  الذي ت احلمد

 النقصان واتصف بالكامال   محدا يوايف نعم  ويكافئ مزيد .

ومنبـ   عارف ف املرسلني سّيدنا ممد مصدر املشـرأع   ثم الصالة والسالو 

 .آل  وصحب  وسائر املسلمنيع   و ناخلريا  واإلحسا

واصد  في  إىل إيضاح   المية األفعالع   وضعت   ح وجيزشـرهـ ذا ف: وبعد 

حتليل ووعمد  إىل لف القاعدة ال إىل اإلعراب   طالب ع    كون سهاليل ؛العبارة

 .األلفاظ بتفصيل وال بإعالل كرري

 ا  خالصـ جيعلـ  أن أطل   ا ومن «ح المية األفعالشـرمنح اجلليل »وسميت : 

وبـا    وع يف املقصو رـرأوان الهـ ذا   العميم النف  ب   ينف  وأن  الكريم لوجه 

 التوفيق ألحسن طريق.

عـ   ليكـون الراغـ  فيـ   ؛وع يف فٍن ّما من عرفة مبا ئ رـرأن  البد ابل ال :اعلم

   واسـتمدا    وهي: حد  وموضوع   وواضع   وفائدت   وغايتـ   ومسـائل  بصرية

 .واسم   وحكم   ونسبت 



 

 :  يضـروهي منظومة يف اول العالمة ممد اخل

ـــد   ـــان ح ـــٍم ك ـــا ي أيل عل  مب

 

ــــةا مســــتمد     وموضــــوعا وغاي

ــما وح    ــم  وفضــلا واضــ ا واس  ك

 

ـــبةا ع  ـــائلا نس ــــرمس ـــد   ر  ت ع

 : واملرشوع  اآلن  فن الرصف 

ف ا  صــريشء  إذا غرّيت   وفت  الصـرتقول:   لغة التغيري والتحويل:  فحده

 الرياح إذا حّوهلا من جهة إىل أخرى.

ومعنى مصدرّي  فاملعنوّي االسمّي علم   واصطالحا ل  معنيان: معنى اسمّي 

لتـي ليسـت بـإعراب وال بنـاء ااهلـا وأحو  يبحث في  عن صيغ الكلام  العربيـة

  وأبـيّض  وضـع  األصـّ  كاليـاء يف بيـا عـ   وهي إارار احلـرف  -ة كالصح

وهو تغيري احلـرف عـن وضـع  األصـّ    واإلعالل . -والواو يف سوا  واسو ّ 

  .كقل  الواو يف اول واوو ألفا

تغيري صيغة الكلمة الواحـدة  هوف ـ صـرواملعنى املصدري ـ الذي هو فعل امل

عنـد  املصـدرواحـدة كلمة الرا  بالفاملأو معنوي   لغر  لفظي ؛إىل كلام  كررية

  عنـد الكـوفيني؛ ألنـ  أصـلضــي ؛ ألن  أصـل عنـدهم  والفعـل املانييصـرالب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1213ابن عقيل ولد: ع   النافعة املرهورة ي الرافعي صاح  احلاشية ضـروهو ممد بن مصطفى اخل  ((1

ع   ح امللوي ع   شـري يف حاشيت  ضـر(. ذكرها اخل12/28هـ .معجم املؤلفني)ج  1287وتويف 

 ."وحكم"السمراندية  ووا  يف بعض الكت  تقديم وتأخري هلذ  األبيا   بل إسقاط حذف الواو من 

أفعل ع   الياء ألفا أن ال تكون الواو والياء عينا لفعل وصف  ط  ال  الواو أو شـر(  مل يعال ؛ألن  من  (2

ل وف ع ال :: ذا أفعل كأغيد وأحوال. اخل ع   ي ضـروعينا ملصدر  كام اال يف اخلالصة  وصح عني ف ع 

 (.2/923ابن عقيل )

    البت العلة ألفا.للقاعدة املعروفة التي ستتكرر   إن شاء ا  وهي إذا حترك حرف العلة وانفتح ما ابل  ( (3



 

تغيري املفـر  إىل الترنيـة    هوالتغيري لغر  معنويواملرا  من   واملصدر مرتق من 

ع   للداللة  ؛الترنية  وإىل الزيدونع   للداللة  ؛واجلم   كتحويل زيد إىل الزيدان

 ؛بضــرب إىل ضــركتحويـل ال  صـفاجلم   وتغيـري املصـدر إىل الفعـل والو

الـزمن املحتمـل للحـال عـ   للداللـة  ؛بضـرواىل ي  الزمن املايضع   لداللت  

ع   لدالت   ؛وإىل ضارب  الزمن املستقبلع   للداللة  ؛بضـرواالستقبال  وإىل ا

الذا  التي واـ  عليهـا ع   للدالة  ؛وبضـرواىل م  الذا  التي وا  منها الفعل

 هكذا.الفعل و

  واال غـاو  والنقـل  القلـ  :يف ستة أشـياء صـرالتغيري لغر  لفظي منحو

 يف االعالل. ةوكلها  اخل  واحلذف والزيا ة  واالبدال

ة العربية  فال يـدخل فة يف اللغصـر: األسامء املتمكنة واألفعال املتوموضوعه 

 .عصفوربن كام اال  ا :ربعة أشياءأيف يف صـرالت

لغـة اـوو لـيل من ونحو ؛ ألاا نقلت   كإسامعيل  األعجميةاألسامء : وهي

   .هذ  اللغة حكمها كحكم

   .االصوا  كغا   ألاا حكاية صو  الغراب  وليل هلا أصل معلووو

فكـام أن جـزء   احلروف؛ ألاا بمنزلة جزء من الكلمـة التـي تـدخل عليهـاو

  .بمنزلت  هو يف فكذلك ماصـرالكلمة الذي هو حرف اهلجاء ال يدخل  الت

ذكـر مـن  وما عدا ما .واملرا  ب  األسامء املبنية واألفعال اجلامدة  ب  احلرفوش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.2/210هـ(   بغية الوعاة   )669أو 663( حامل لواء العربية يف زمان  باألندلل   )  (1



 

 .يفصـريدخل  الت   فةصـراألسامء العربية واألفعال املت

وحصول املعاين املختلفة يف اجلنان والـتمكن  : التحرز عن اخلطأ يف اللسانوغايته

 ملسو هيلع هللا ىلص.رسول   فهم كالو ا  وكالوع   يف الفصاحة والبالغة واالستعانة ب  

 .من كالو العرب الفصحاء واستمداده : 

 مضـارع ايـاس :اواعد  الباحرة عن صيغ الكلام  العربية  كقولنـاومسائله: 

إذا حترك حرف العلة وانفـتح مـا  :فعل املضموو العني ضم عني مضارع   واولنا

ان بعـد فـاء الكلمـة إذا اجتمـ  حرفـان متجانسـ :وكقولنا  البت العلة ألفا  ابل 

إذا تطـرف  :وكقولنـا  ط سكون األول وحترك الرـاينرـرأ غم أحدمها يف اآلخر ب

 حلركة  وغري ذلك . ع   حرف العلة ال يقوى 

وفوائد ال تبحرها ألن  عن معلوما   ؛لسائر العلوو التباين والتخالف :ونسبته

رـتغلني باللغـة العربيـة احتياج مجيـ  امل   هوف شـرفالذي يّبن   العلوو التي سوا 

أال ترى أن  اد يؤخذ جزء كبري مـن اللغـة   ن العربيةامن نحوي ولغوي؛ ألن  ميز

إن مصـدر  نحو اوهلم:  يفصـرذلك إال من جهة الت صلوالعربية بالقياس وال ي  

ْفع ال بضم امليم وفتح العـني  وزن أفعلع   إذا كان  غري الرالثيضـي املا   يكون م 

 :لقلـت    احلـدعـ   هــ ذا ولو أرا     املصدر مـن أكرمتـ    مدخالأ خلت   :نحو

كرما اياسا وال يعـرف   أفعـلع   أن أكرو   :ومل حتتج في  إىل السامع إذا علمت  م 

 شبا  ذلك كررية .أو  يفصـرذلك إال بالت

ملا فيـ   ؛يفاصـرم تلْ الع  هـ ذا وإنام سمي   يفصـرف أو التصـرعلم ال واسمه:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.36-35( ابن عصفور  املمت  الكبري  )ص(1



 

 فا  والتقلبا  املوجو ا   يف الكلام  العربية كام تقدو.صـرمن الت

سائر العلوو بالنظر إىل ما في  من الفوائد التي ال ع   فواان  ورجحان   :وفضله

 يستغنى عنها .

اـار  ع   أهل كل ناحية  والعينّي ع   الوجوب الكفائّي : لشارع فيهوحكم ا

 .التفسري واحلديث

اء بفتح اهلاء وترـديد الـراء  نسـبة إىل بيـ  الريـاب رـمعا  بن مسلم اهل واضعه:

 كتـاب وكان خترج مـن أ  األسـو  الـد ل  لكـن يف أحد علامء الكوفة وّيةـراهل

ا  عنـ  ضــي ابـن أ   طلـ  رعـّ    أن واضـع يف اليـوّ  رــرالقـانون لل

 .وأرضا 

 

[] 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.3/295أنبا  النحاة )ع   (  إنبا  الرواة 190( يكنى أبا مسلم وأبا ع   شيخ الكسائي  )  (1

هــ(  1102صاح  املؤلفا  النافعة  أبو املواه  احلسن بن مسعو  اليو  )  ( وهو العامل العالمة (2

 انظر حتقيق الدكتور محيد محاين لكتاب  القانون يف أحكاو العلوو.

 (.224( ذكر  يف كتاب   القانون يف أحكاو العلوو )ص  (3



 

البسملة طرفـا مـن الفـن  ع   ينبغي لكل شارع يف فن أن يتكلم أيضا أن   

والتكلم عليهـا   حق البسملة وحق الفن  ليكون اائام بحقني ؛الذي هو شارع في 

ري وترك الكالو رأسا اصور إن كان عن جهل أو تقص    احلق الراينفول من غري  ي  

 .إن كان م  العلم

ة عجـز بدايـ ..هارـصـة ال حد ل  وال غاية   ومـن راو حالبسملع   والكالو 

  وسـب  فضلها ثالثة فصول: ..ما أر نا ااتصار ع   وااية  والغر  املتعلق هبا 

 .االبتداء هبا  واشتقااها

من رف  ارطاسـا مـن األر  فيـ  بسـم ا  من رف  ارطاسـا مـن األر  فيـ  بسـم ا  » يف احلديث: ما ور  فمن فضلها

الرمحن الرحيم إجالال   أن يداس كتـ  عنـد ا  مـن الصـديقني وخفـف عـن الرمحن الرحيم إجالال   أن يداس كتـ  عنـد ا  مـن الصـديقني وخفـف عـن 

 .«كنيكنيرـررـرنا منا مااوالدي  وإن كوالدي  وإن ك

 املرازبـة بنـي أوعـ    احلرية لزن»أن  : ما روي عن خالد بن الوليد ومنها 

: واـال فااتحمـ  بـ  فـأيت بـ  ائتوين: فقال األعاجم تسقك ال السم احذر: فقالوا

 .« ضـري فلم ا  باسم

بـالغ  ..كتأليف  فالعبد إذا أرا  أن يعمل عمال صاحلا ..وأما سبب االبتداء هبا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
توفر القدرة م  التهاون  يف ( القصور كام يفهم من العبارة نوع من العجز وعدو القدرة علي   والتقصري (1

 فعل اليشء.

 (.1/80( ابن اجلوزي  العلل املتناهية يف األحا يث الواهية  )(2

 (.3/229( الذهبي  سري أعالو النبالء )(3

 ٱ ٻ ٻ



 

 ؛جيتمعانال ألن  م  الذكر  ؛طر ا ل  ؛االبتداء بالذكرع رـريف فسا  نيت  ف الريطان

ال يبـدأ  كل أمر ذي بال» :كحديث  هبابتداء أاا ور   أحا يث ترغ  يف االع   

الرمحن الرحيم مفتاح  بسم ا » :وحديث  «في  بـبسم ا  الرمحن الرحيم أاط 

 .«كل كتاب

  موسـيني مـن الصــرسم مرـتق عنـد البفاال ..لباء منهاوأما اشتقاق ما عدا ا

ثم ملـا   السني وضمها م  سكون امليم سـرسمو بك :وأصل   وهو العلو واالرتفاع

م إىل فنقل سـكون املـي  كيد و و  ر استعامل  يف كالو العرب حذفوا واو  ختفيفاكر  

و الكلمـة لتكـون عوضـا مـن ال ؛لتيان هبمـزة الوصـالتوصال إىل ا ؛ني ابلهاالس

يف نقل احلركة إىل مل السكون صـربأن املعهو  عند أهل التهـ ذا ور    وفةذاملح

الصواب أن حركة السني نقلـت للمـيم  االعرتا :ـ ذا  فعا هل واالوا  ال العكل

   .فأيت هبمزة الوصل  يت السني ساكنةوبق

وا فحـذف  وسـم :وأصل   وهي العالمة  سمةالإن  مرتق من  :الكوفيون وقال

فـأيت هبمـزة   السـني سـاكنةفبقيـت   لكررة االستعامل كام حذفوها يف عدة ؛الواو

   .بتداء بالساكن وعوضا من املحذوفالوصل لال

أسـامء ال ع   ومجعو   ّي م  س  ع   سام ا اورألام صغ ؛قاله البرصيون أرجح وما

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.8/162ح اجلام  الصغري  )شـرالتنوير ( الصنعاين   (1

 (.1/429ح جام  الصغري  )رـرالتيسري ب( املناوي   (2



 

 .اوالتصغري ير ان األشياء إىل أصوهل واجلم   أوساوع   

الذا  الواج  الوجو  املستحق جلميـ  املحامـد  فاألصـح أنـ  ع   علم  (اهلل)و

 مئ خئ حئ جئ يي ُّ   :اىلبـدليل اولـ  تعـ ؛إل  بوزن كتاب :أصل   منقول ال مرجتل
ها من باب ذهـ  إذا عبـد من أل  يأل  إال [٨٤الزخرف: ] َّ حت جت هب مب خبحب  جب هئ

  فأ غمت الـالو يف الـالو  لعلي  أ اوأ خلو الها  فصار  عتباطاافحذفوا اهلمزة   عبا ة

 :وأصـل   إذا ارتف  الها من ال  يلي  :إذا احتج   وايل اال  يلو  اله من أو  فصار ا 

 املتحـركه ني؛ألفـ املبت عيـنه  الي  بفتح الياء  الراينع   و  لو  بفتح الواو  األولع   

   .ذلك غري اشتقاا  يف وايل  م يف الالو فصار ا غوأيت بأل وأ   اموانفتاح ما ابله

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
يون  وما ذه  إلي  الكوفيون وإن كان صحيحا من جهة صـرلي  البع: والصحيح ما ذه  ( اال األنباري(1

ع   يف  وذلك من أربعة أوج . ذكر الوجني السابقني  تصغري  صـراملعنى إال أن  فاسد من جهة الت

 أسامء وأصل سمي: سميو؛ إال أن  ملا اجتمعت الياء والواو  والسابق منهام ساكن؛ع   سمي  ومجع  

البوا الواو ياءكام االوا: سّيد وهنّي ومّيت  وجعلوها مرد ة  وأصل اسامء : أسامو؛ إال أن  ملا واعت 

 .الواو طرف ا  وابلها ألف زائدة؛ البت مهزة  كام االوا: حذاء  وكساء  وسامء

لبت وسمت   وأصل أسميت: سمو ؛ إال أن  ملا واعت الواو رابعة؛ ا : تقول: أسميت  الالثالث الوجه

املضارع؛ نحو: ي دعى  ويغزى  ويرقى؛ واألصل: يدعو  ويغزو  ع   ياء  وإنام البت ياء محال  

ويرقو  كام االوا: أ عيت  وأغزيت  وأشقيت  ملا واعت الواو رابعة؛ البت ياء  وإنام البت يف 

 .املضارع ياء للكرسة ابلها

فا     انظر:  لتعويض فيام حذف الم  ال: وجو  مهزة التعويض يف أول ؛ لكون مهزة االرابع الوجه

 (.37أرسار العربية  لكامل الدين األنباري  )ص

 (.1/28( ذكر هذ   الرالثة أبو حيان يف تفسري   البحر املحيط  )(2

ي : واإلل  من رـرالكّراف عند اول الزخمع   يف ع  بن ممد  اجلرجاين يف حاشيت  رـر( اال السيد ال(3

(  اعلم أن العقالء كام تاهوا يف ذا  ا  وصفات   الحتجاهبا بأنوار العظمة 36)أسامء األجناس  

كأن  انعكل إلي  من مسام  أشعة من تلك األنوار اهر    كذلك حتريوا يف لفظ ا   وأستار اجلربو 

= 



 

صـيغة املرنـى عـ   ألنـ   ؛الـرمحن وواد  ( مرتقان من الرمحةالرحيم الرمحن)

إذ ال يوصـف بـ  غـري ا   ؛ر كـالعلماوألنـ  صـ  فكأن الصيغة كرر  في  مرتني

 الـنعم جالئـل يتنـاول الـذي الـرمحن إر اف وفائدة فهو أبلغ من الرحيم تعاىل  

 :وايـل  ولطـف منهـا    ما ليتناول والر يف كالتتمة نليكو بالرحيم؛ وأصوهلا

 .مها سيان :وايل أكرر مبالغة الرحيم 

وملا كان كتاب ا  مفتتحا  بالبسملة واحلمدلة وجاء  السنة بالندب إىل افتتاح 

 هبام.. افتتح الناظم هبام  فقال بعد البسملة:األمور املهمة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
=  

ا مرتق ومم اشتقاا  وم  صفة فاختلفوا أرسياين هو أو عر  اسم أو   ين عن إ راك صـرأعني  املستب

غري علم واختار العالمة أن  عر  وأن  كان يف األصل اسم جنل ثم صار  علم أو  غري مرتق أو  أصل 

 وأن  مرتق من أل  بمعنى حتري.  علام لذا  املعبو  باحلق وأصل  اإلل 

 (.1/31( أبو حيان  البحر املحيط  )(1

و ختريا  وخرج هبا مقرا  األمور  ويسترنى مما ( املرا  باألمور املهمة ما طلب  الرارع إيا  وجوبا أو ندبا أ(2

عا األذكار املحضة والدعوا   وما جعل  الرارع ل  مبدأ كالصالة واحلج. حاشية شـراهتم ب  

 (.8ستني مسألة  )صع   ح الرم  ع   شـرالدمياطي 



 

جهـة التعظـيم عـ   ختياري اجلميل االع   يل باجلم: الرناء باللسان احلمد لغة

 أو احلامـدعـ    مـنعام كون  بسب  املنعم تعظيم عن نبأي   فعل: وعرفا   .والتبجيل

 .باألركان عمال أو باجلنان اعتقا ا أو  باللسان اوال كان سواء غري  

 وأقسام احلمد أربعة: 

 ا  لنفس . محد اديم لقديم: وهو محد .1

  ث: كحمد العبا  بعضهم لبعض.ومحد حا ث حلا .2

 وأوليائ . ألنبيائ ومحد اديم حلا ث: وهو محد ا  تعاىل  .3

 ومحد حا ث لقديم: وهو محدنا   سبحان . .4

وهـو ا  سـبحان     وحممـودهو هنا املصـنف    حامد: وأركان احلمد مخسة

وهي   وصيغةتعاىل   وهو نعم ا   وحممود عليهوهو ثبو  احلمد      وحممود به

 .لفظ احلمد  

 ْ عـ   وهـذ  أ  د لعدو طل  العو وج  اإلخالص حيث ايّ ع   د الناظم وا  ومح 

   .وهي عبا ت  سبحان  وتعاىل لذات  ال لطل  ثواب أو خوف عقاب  مرات  العبا ة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
اجلميل ع   وكون   لوصف باجلميل وهو املحمو  ب   -أن يكون -( احلمد ال يتحقق إال بعد أمور ثالثة: (1

فإن ايل إذا وصف املنعم بالرجاعة  اصد التعظيم ع   االختياري أعنى املحمو  علي   وكون  

ونحوها ألجل إنعام  كانت الرجاعة ممو ا هبا واإلنعاو ممو ا علي . وأّما إذا وصف الرجاع 

ا. الت: تلك الرجاعة من الوصف محد اطعهـ ذا بالرجاعة لرجاعت  مل يكن هناك ممو  علي  م  أّن 

حيث إّاا كان الوصف هبا كانت ممو ا هبا  ومن حيث ايامها بمحلها كانت ممو ا عليها  فهام 

(. 1/712متغايران هنا باالعتبار. ممد بن ع  الفارواي  كراف اصطالحا  الفنون والعلوو )

 (.2/44والقايض عبد النبي بن عبد الرسول   ستور العلامء  )

ــــحل  ا   ــــب  أ   هلل ال    د  م  ــــ ي  غ  ــــ ه  ب   ال   د  ب 

 

ـــ  ـــب  ا ي  د  مح   ـــ غ  ل  ـــر   ن  م   ا  و  ض 
ـــاأل    ه  ن   ال   م 

 
 



 

ألنـ  بمعنـى ؛ أن تكون حاال من فاعل احلمـد  (ال أبغي به بدال)وحتتمل مجلة 

واملعنـى   والبـاء بمعنـى عـن    راجعا إىل ئذ كون الضمريمل حينتوحي  أمحد ا 

أمحد ا  سبحان  وتعاىل حال كوين غري طال  ممو ا يكون ل بـدال عنـ  سـبحان  

واملعنى أمحـد ا    معناهاع   والباء   حلمدإىل  راجعا ريويصح كون الضم  وتعاىل

 .بل لذات  أو أخرويا   يا   نيو  طال  بحمدي ل  بدال  ريسبحان  وتعاىل حال كوين غ

تقـدير    وفذملوصـوف مـ ةصـف(.. ال أبغي به بدال) لةمجوحيتمل أن تكون 

 ا .  ع    احلمد الع   والضمري يف ب  عائد   محدا

: (محدا) مقـرون مصـدر احلمـد ألن ؛باحلمـد ا  امنصوب أن يكون ماإ 

؛ وف ذل مـعـفب منصـوبا وف أوذبوصـف مـ منصوبا أو شاذ عمل  ولكن  بأل

 صة :لقول  يف اخلال

 ال هلــدين انتخــ ـوكونــ  أصــ  ف نص ــبمرل  أ وفعل أ ووص

أاـوى أيضـا و  ألن  أصل يف العمـل ؛لفظالة هوف فعال أاوى من جذوكون املح 

 ومرة بالفعلية.   مرة باإلسمية :احلمد مرتنييكون الناظم اد أتى بل ؛من جهة املعنى

هـو مجلـة الـذي واملعطوف علي    مجلة الصالة هوالذي  -وأتى بني املعطوف

لتأخر مـا يتعلـق بـاملخلو  عـن رتبـة مـا يتعلـق  ؛الرتتي ع   برم الدالة  -احلمد

 :فقال باخلالق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
من مجلة ملسو هيلع هللا ىلص وبني احلقني ماال خيفى  وإن كان حق الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ن  وج  علي  حقان: حق ا   وحق لرسول  ( أل (1

 ما نصوا علي  من أن  اد جيعل تغاير البحرني والكالمني يف الزمن.ع   حق ا  أشار ل  الكبري  وهو خمرج 



 

مـن وهـي  [103]التوبـة:  َّري ٰى ُّ :لقول  تعاىل؛ يف اللغة: الدعاء (الصالة)و

 .ني  عاءاستغفار  ومن اآل ميا  تعاىل الرمحة  ومن املالئكة 

إلهيامهـا بالتصلية؛ ومل يعرب   التصلية واملصدر  اسم مصدر لص  والصالة

ٰ  )الوصف أعني ـ ذا هب   واستغنى الناظم ذابالع ( عـن خـ  الـور عـ

 ون   ملسو هيلع هللا ىلصف إىل نبينا ممـد صـرناألن  إذا أطلق خري الورى  ؛ملسو هيلع هللا ىلصيح باسم  صـرالت

 :حدل اول ابن زيدونع   غري  

ــمي ــنا نس ــة ك  لس ــالال وتكرم  اج

 

ــدرك    ــن ذاك ي فق ــت  ع ــاغنياملع  ن

 

 

 فحسبنا الوصف إيضـاحا وتبيينـا  يف صفة وما شوركت   إذا انفر    

 وأصـل  اجلمـ  مجـ  ابيل من وهو  والسا ة مج  سيد  مج  سا ة :والسادات 

الـواو واليـاء  تعمتاج إذا» لقاعدة ؛فقلبت الواو  ياء  سيو  ع  وزن فيعل سّيد:

وهو من سـا    «الياء يف الياء غمت مها بالسكون البت الواو ياء وات إحداوسبق

 .: الرئيل املتب  لغةوالسيد   ا ةييسو  س

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ع   الفعل أي املرتمل ع   اجلاري ( فائدة يف الفر  بني املصدر واسم املصدر: املصدر هو اسم احلدث  (1

حروف ااتل تقديرا؛  ع   ب وإكراو أو تقديرا نحو: اتال ؛ فإن  مرتمل ضـرمجي  حروف  لفظا نحو: 

الفعل ع   بدليل أن  اد ور  بلفظ  ايتاال بكرس القاف. أما اسم املصدر فهو اسم احلدث غري جار 

 (.292واك  الدرية  )ص كالغسل والوضوء من اغتسل وتوضأ. األهدل  الك

هـ( وما  يف 394( هو أبو الوليد أمحد بن عبد ا  املخزومي  املرهور بابن زيدون  ولد بقرطبة عاو ) (2

 (.301هـ(. انظر إىل  يوان  )ص463أشبيلية عاو )

زوج  ع   ( وهو اري  مما اال  أبو خرية: اال سمي سيدا ألن  يسو  سوا  الناس أي معظمهم  ويطلق أيضا (3

وحديث عمر  تفّقهوا من ابل أن تسّو وا  اال   [25]يوسف:  َّ ىث نث ُّ  املرأة ومن  اول  تعاىل:

= 

ـال  ة   ٰ  ث مَّ الصَّ ر    عـ ـ    ال ـو  ٰ   و  خ  ـ  ع 

 

 و   
ـــه  ن ا  هل 

ت  ا  ـــا د  ـــال   س  ض  ب ه  ال ف  ـــح    ص 

 
 



 

مـا ايـل: مجعهـا عـ   ة رــرأسـباب السـيا ة  وهـي عمن مج    :واصطالحا

 :بعضهم يف ثالثة أبيا 

 رــــرســـاب الســـا ة ايـــل عأو

 

 ســــخاء ثــــّم تأ يــــة األمانــــة 

 ثـــم حلـــم كـــذا صـــرب وعلـــم 

 

 

ــيانة  ــ  والص ــد   والتواض  وص

ــك عو  ــاف فتل ــل والعف ـــرعق  ر

 

 ورأس األمــر يف الكــل الديانــة 

 : ( عطـف بيـان لسـا تنا هله)  قـال سـيبوي ف  واختلـف يف أصـل آل: 

 الرانيـةفأبـدلت   فصـار أأل   ة هاءمزاهلتبدل  كام  بدلت اهلاء مهزةأف  أهل :أصل 

 :الصةخلالقول املصنف يف  ؛لفاأ

ــن ــزين م ــاين اهلم ــْدل ث ــّدا اب  وم

 

ــتمن  ــئثر وائ ــكن ك ــة إن يس  كلم

لتحركهـا وانفتـاح  ؛لفـاأفقلبت الواو   لأو   :أصل : ل  واال الكسائيآار صف 

ويـل أ :ولني اـوهلم يف التصـغريصحة كـل مـن القـع    و ل    آل فصار  ابلها ما

 :بعضهم نظم ذلك ويف  وأهيل

ـــدل ـــاو ســـيبوي  الع ـــال اإلم  ا

 

 صــــل يف آل لــــدهيم أهــــلاأل 

 

 

 

 

 

 

ـــزا ـــزة واهلم ـــا مه ـــدلوا اهل  فأب

 

ـــزى    ـــا ويع ـــدلوها ألف ـــد أب  ا

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

=  
شّمر: معنا : تعلموا الفق  ابل أن تتزوجوا فتصريوا أرباب بيو  واال اتا ة هو العابد الورع احلليم  واال 

واملال  والدف  والنف   املعطي  عكرمة :الذي ال يغلب  غضب   واال بن شميل: الذي فا  غري   ذو العقل

مال  يف حقوا   املعني بنفس  فذلك السيد؛ سلمة عن الفراء السيد: امللك .السيد: الرئيل. السيد: احلليم  

 (. وعلي  فالراعر مج  مما ايل يف اللغة.13/26السيد: السخي. السيد: الزوج.  ذي  اللغة   )

 (.98/ 1)  ب املفر ا  يف غري  القرآنكتاع   ( حتقيق صفوان عدنان الدوا ي  (1



 

 إىل الكســــائي أن األصــــل أول

 

ـــدلوا  ـــا فأب ـــا ألف ـــواو منه  وال

 

ــــــــل  وشــــــــاهد ألول أهي

 

 وشـــــاهد آلخـــــر أويـــــل 

وهـو أوىل يف   اء األمة أو مجي  أمة اإلجابةيأو أتق ملسو هيلع هللا ىلص أهل بيت  (:هله) ـب واملراد 

 . لو باعتبار الدنيا كئل فرعونوف شـروال يضاف إال إىل ذي   ملقاواهـ ذا 

بعد البعرة مؤمنـا  ملسو هيلع هللا ىلص بالنبي اجتم  وهو من   اسم مج  لصاح  (وصحبه)

جـتامع  فـال بـد فيـ  مـن طـول اال  م  الصـحا   بخالف التابعي صـرب  ولو ا

 اظم يف اخلالصة:ورة  كام اال النضـر  وحذفت اهلمزة للمج  فاضل ( الفضالء)و

 ذي املـد اضـطرارا عمـ  صـروا

 

 عليــ  والعكــل بخلــف يقــ  

 
 

علـم عـ   الـنظم وهـو احلـث هــ ذا الـداعي بـ  إىل   النـاظم بـني   ثم

    :يف بقول صـرالت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
أاوال كررية: فقال: أصحها عند ع   ( ذكر الريخ اإلماو املعروف بابن امللقن اختالف الناس يف حقيقة اآلل  (1

الرافعي ريض ا  عن  بنو هاشم وبنو املطل   ثانيها: عرتت  وأهل بيت   ثالرها: مجي  األمة واختار  

قني  رابعها :أام أهل البيت زوجات  خاصة  اال  ابن عباس وغري  وذهبوا إىل األزهري وغري  من املحق

أن البيت أريد ساكن   وصحح ابن الفركاح  خول زوجات  يف أهل بيت   واخلالف عند أمحد أيضا  واالت 

كان ـ ذا وهل ×وايل إن  نفل ممد  :الرافضة آل : فاطمة واحلسن واحلسني فقط  واال القايض  عيا 

 (.1/38آل ممد. اإلعالو بفوائد عمدة األحكاو  )ع   سن يقول: اللهم صّل احل

الصحيح  وبني اآلل والصح  عموو وخصوص ع   وليل مجعا ل  ألن ف ْعال ليل من أو زان اجلموع   ( (2

وينفر  األول وجه  واجتم  ب  كسيدنا ع  كرو ا    ×من وج   فيجتمعان فيمن كان من أاارب   

ومل يكن من أاارب . الباجوري  فتح   ×كان من أاارب  ومل جيتم  ب  وينفر  الراين فيمن اجتم  ب  فيمن 

 (.4اخلبري اللطيف  )ص



 

 :  حتتمل ثالثة أوج  (وبعد) الواو يف

  والفـاء زائـدة  ألاول مقـدرا معموال  وبعد  أن تكون عاطفة :الوجه األول

 إلخ  ...فالفعل من حيكم  بعد البسملة واحلمدلة وأاول :أي

  ألاـول مقـدرا أيضـا رف معمـوالالظـو  ستئنافأن تكون لال: الوجه الثاين

   .طرـرإلجراء الظرف عرى ال ؛والفاء زائدة

  مهـام يكـن مـن  ءأمـا القائمـة مقـاو  أن تكون اائمة مقـاو: الوجه الثالث

   .اوالفاء وااعة يف جواب الواو النائبة عن أم    اأو ألمّ   ليكن والظرف معموال  

نى بوت ة تعرب يف ثالث  وهلا أربعة أحوال  من األسامء الالزمة لإلضافة :وبعد

   .ا ونوي معناهاظإذا اطعت عن اإلضافة لف هيو  يف واحدة

حدث وزمان من ع   ما  ل  :هنا الفعل الصناعي  أعني (الفعلبـ) واملرا  

 .مرما  ومضارع وأ

هي  أن و -ستهاللالمن براعة ا (من حيكم ترصفه) :خيفى ما يف اول  وال

 يف  تقليب .صـروت  تقلب  ف اليشء صـروت  -املقصو بام يرعر ب الكتابيف أول  ىتؤي

: (حيز من اللغة)  ل فْ كق    لعْ ف  ع   واللغة  اسم   من حاز اليشء إذا حوا

وفتحـت العـني   نها هاء التأنيـثفت الم  وعو  عذح  لغى يلغو إذا تكلم من

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
: أن الثالثة: أن حيذف املضاف إلي  وينوى ثبو  لفظ . الثانية.  نيمضاف ا: أن يكوناألوىلرالثة املعربة:  وال ((1

 (.23-20اطر الندى   )ص حشـر  إلي . ابن هراويقط  عن اإلضافة لفظا وال ينوى املضاف 

ــم  ت صــ
ــن  حي  ك  ــل  م  ع 

ال ف  ــد  ف  ع  ب  ه  ـ و    رف 

 

ــة  ا  غ  ــن  الل 
ــز  م  ــب ال   حي   الُس ا ب  و  ــو   ألب 

 
 



 

   .ملناسبتها وهي ما حياور كل اوو ب  ويعربون ب  عن مقاصدهم

 :(األبواب والسبال) باب اليشـء مـا يـدخل إليـ  األبواب مج  باب  و

 .وسبيل اليشء طريق  املوصل إلي   من   والسبل مج  سبيل

 .فيها  يسةاملقيف األفعال بمعرفة األبنية صـرأن من أحكم ت :واملعنى

   .لة إليهاصعية حاز من اللغة أبواهبا وسبلها املوسامبط الضو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
تلك األصول  وجزئيا  تندرج ع   ( أصل الكالو: حيز من اللغة أصوال وضوابط تفيض إىل فروع تنبني (1

حتت تلك الضوابط   كاألبواب  التي  يفىض منها إىل  اخل البيو  والطر  التي يتوصل هبا إىل املدن 

حذف أ اة الترب   وشب  الضوابط واألصول باألبواب والطر  بجام  ثم   املناف ع   وحيصل بذلك 

حيية  وذكر احلوز ترشيح اال  ابن صـراملرب  استعارة تع   اإلفضال والتوصل  فأطلق اسم املرب  ب  

عبد السالو الفا   وحيازة األصول والضوابط املفضية إىل اجلزئيا  املندرجة حتتها من فائدة علم 

 (.14شية الطال  ابن محدون  )ص يف  حاصـرالت



 

  بكاف اخلطـاب وبـدواا ويستعمل  اسم بمعنى خذ وجيوز مد ألفها (فهاك)

  يف مهز ـا تصـاريف الكـافصــردو ة أن يستغنى عن الكـاف بتموجيوز يف امل

  وهـا نّ   وهـا و  اها مـ  ســربالك للمؤنـثوهاء   هاء للمذكر بالفتح:فيقال 

 [19احلااة: ] َّ ٰى ين ىن ُّ : جاء اول  تعاىل وهبذ  اللغة

اصـد وزنـ  فـارتبط ملعنـى  واصطالحا: كالو موزون  اجلم  :لغة(النظم)و

األمـر  (املهم)و  من اإلحاطة وهي إ راك اليشء من مجي  جهات  (حميطا)وواافية  

ور اجلزئيـة كمعرفـة أفـرا  األمـ (التفاصيل)الرديد الذي هيمك شأن  فتعتني ب   

األمور الكلية كمعرفة األبينة املقيسة فيها  وإذا خـرج  ء  (اجلمل)موا  اللغة  و

 (.إلخ  ...من احسب  فيهوجهان )  :اول عنها يذكر  كام يف 

ألن  أسهل حفظا  من ؛ امظكون  ن  بأمرين:البيت هـ ذا مدح املصنف كتاب  يف 

 .باملهم النرر   وكون  ميطا

: (هي عد  األوزان التي  وقد حيوي التفاصيل من يستحرض اجلمال )

 .ر  واملزيداملصنف يف املج هاذكر

 

[] 

 

 

ـــد   ق  م  و  ـــامل  ه  ـــا ب  ي ط 
 
ـــي  حم  ـــا ك  ن ظ  ه   ف 

 

ض  ت ح  ن  ي س  ي ل  م 
ا ص  ي التَّف  ـال    ر  ـحي  و  م   اجل 

 
 



 

  .يتوّصل هبا من  اخل إىل اخلارجالتي أو الفرجة  املدخل الباب لغة:

ألّن  ؛بـت الكتـ وّ ب   :ن نراط القـاري  اـالم ّي رـرما اال  الّزخم :وفائدته

وألّن    فر إذا اط  فرسخا  كاملسا  كان أنرطيف آخر ع شـرابا  والقار  إذا ختم ب

 .  رجوع املسائل أسهل يف

: صـل أو املخصوصـة  املعـاينعـ   صـة الّدالـة األلفاظ املخصو :واصطالحا

  ابلهـا حركت الواو وانفتح مـا  بوي ع   وتصغري    أبوابع   لتكسري   ؛بوب

 .فصار بابا  البت ألفا

منهـا  الّتي تركبت  ئةاهلي :األصل يف يهو  والبنية الّصيغة  مج  بنية (األبنّية)و

  هنـا األوزان باألبنّيـةكن املـرا  ول واحلركا   والّسكنا    الكلمة من احلروف

   .املايض (بالفعل)واملرا  

 يف تـياحلـروف ال يهـ :األصـولو حروف  كّلها أصول  ما( املجّردـ)واملرا  ب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
يف اول األستاذ ملسو هيلع هللا ىلص  كل ما يتوصل ب  إىل املقصو   ومن   اطالا  علي  ع   يف األصل  ثم أطلق  هـ ذا ( و (1

 البكري:

 وأنت بـــاب ا   أي امر            أتــا  من غريك ال يدخـــل

 (.10فتح اخلبري الطليف  )صع   الباجوري  

معتزليا اويا يف   متفننا يف كل علم  وجو ة القرحية  غاية يف الذكاء  كرري الفضل  لعلم( كان واس  ا (2

املفصل يف   الفائق يف غري  األحا يث  هـ(  من تصاني  الكراف538)    عاهرا ب  حنفيا  مذهب 

 (.279/ 2)  للحافظ السيوطي  بغية الوعاة  األنموذج يف النحو  وغري ذلك  النحو

 (.1/241ي  الكراف  )رـرالزخم(3)  

  



 

    .الاّلوو والعني مقابلة الفاء
 

ها ســراختالف أحوال عـني املضـارع مـن ضـمها وك (الّتصاريفاملرا  بـ)و

اـال يف   فةصــرواألفعـال املت ف ااّل باألسامء املتمّكنـةصـروال يتعّلق ال  وفتحها

 خالصت  :

 ف بـريصــرحرف وشبه  من ال

 

ــا ســوامها بت   يف حــريصـــروم

 ؛معرفة األفعـالع    ألسامء متوّافةألّن معرفة ا ؛االسمع   واّدو املصنّف الفعل  

 .إىل عّر  ومزيد تارة ينقسم :والفعل  ينقسم مخل مرا . ولكررت  يف التّصاريف

 :  نحـوكانت حروف  أصلية لـيل فيهـا  ء مـن حـروف الزيـا ة واملجّر  ما 

    .بضـر

   .أكرو :نحو  الّزيا ة ما اشتمل ع  بعض أحرف  واملزيد

ألّن  ؛مـا   وحـال  ومسـتقبل :ثة أاسـاوإىل ثال نىبحس  املع وتارة ينقسم

 . [64مريم: ] َّمث هت مت هب مب هئ  مئ هي مي ُّ  :لقول  تعاىل ؛لكاألزمنة كذ

 :واول الّراعر

 وأعلم علم اليـوو واألمـل ابلـ 

 

 عمـى ولكنّنى عن علم ما يف غـدٍ  

ضـي   فاملاوأمر  ومضارع  ما  :يضاأإىل ثالثة أاساو  وبحس  الوض  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
لمى  ل  أخال  عالية  ونفل كبرية  م  سعة صدر وحلم وورع  فرف  القوو منزلت   (1 ( هو زهري بن أ  س 

ا يف الرعر   ) تويف  ا. وكرر مال  واتسعت ثروت . وكان م  ذلك عريق  (   و. 609وجعلو  سيد 

 (.122ح املعلقا  السب   )صشـرالزوزين  



 

  لذات  حيتمل الّصد  والكذب ما يفاخلرب  ّي ئو عا ّي خرب : اسمنيينقسم إل

 ااو وجاء.  :نحو

 [8النمل: ] َّ نن من زن رن مم ام ُّ  اول  تعاىل: حو  ن عاء ل  :إىل ئيوالّدعا

 [9النور: ] َّ هل مل خل حل جل مك لك خك حك ُّ  : اول  تعاىل:نحو  عاء علي و 

 بقراءة سكون النون وكرس الضا .

  :سم إيل ثالثة أقسامواملضارع ينق

o الّساعة أو  بتداءالو اال أو  اارن باآلن ما :وهو  حال حمض . 

o نون الّتوكيد أو  غد أو الّسني  سوف  أوبوهو ما اارن   واستقبال حمض  

  .اجلوازو غري مل وملا أو النّواص   أو

o ا ذلكوهو ما عد  وحمتمل الوجهني.  

 :نحو    وغري خماط وااعد  ام :نحو خماط   :واألمر ينقسم إيل قسمني

أاساو املضارع متمل اخلربّي ومن ضـي املصنف من أاساو املا   وذكرليقعد

 ىئ ُّ  كتفاء يف الكّل يف بابا ؛الوجهني   ومن أاساو األمر املخاط 
 . والرب أي   [81النحل: ] َّ رب  يئ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
تمل الصد  والكذب مامل حيتمل  كزيد وعمرو  ولذات  خرج ب  ما احتمل  ال لذات  بل ( خرج بام اح (1

لالزم  كاإلنراءا  من األمر والنهي وغريمها فإن اولك اسقني مرال وان احتمل الصد  لكن ال 

القيد ما اط  بصدا  أو بكذب   ـ ذا لذات  بل ملا استلزم   من اولك : أنا طال  للسقيا منك  و خل هب

فاألول كأخبار ا  ورسل  وما علم صداها بضورة العقل   والراين كأخبار مسيلمة الكذاب يف  عوا   

 (.48متن السلم  )صع   ورة العقل. الباجوري  ضـرالنبوة وما علم كذهبا ب



 

 

وهو   لإىل مبنّي للفاعل وهو األصل  وإىل مبنّي للمفعو :وتارة ينقسم الفعل

  :عن فاعل إاّل ثامنية خيلو   واملبنّي للفاعل العن  فرع

 . أتاك الاّلحقونأتاك : املؤّكد نحوالفعل  :األول

 . كان الزائ دة :والثاين
 

 . وطاملا  ما   وكرراّلام  :وهو ثالثة : املكفوف بام الثالثو

 نئ ُّ ل  تعاىل: اواملؤّكد بنون الّتوكيد  املسند لواو اجلامعة  نحو  :والرابع
  التوكيد الرقيلة بعد نون الرف يصدوننك بنون أصل  [87القصص: ] َّ ىئ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ج إىل فاعل في  أمران إما أن يكون الفعل ال حيتا  ( فائدة اولنا: والفعل املسمى ال خيلو من فاعل إال ثامنية (1

أصال وإما أن حيذ ف فاعل   فاألول : من اول  إال الفعل املؤكد إىل الام. والراين : أن حيذ ف الفاعل 

يف نائ  عن الفاعل   يف أربعة مواض   التوضيح: ويطر  حذف الفاعلع   يح صـراطرا ا  اال يف الت

  [38مريم: ] َّ هن  من خن ُّ علي  مرل   ويف االسترناء املفرغ.  ويف أفعل بكرس العني يف التعج  إذا  ل

 وما يصح حذ ف فعل  جوازا إن أجي  [14البلد: ] َّ خس حس جس مخ جخ مح ُّ  واملصدر  نحو اول  تعاىل:

ب  نفي كقولك ب  زيد جوابا ملن اال ما ااو زيد أو أجي  ب  .استفهاو مقق أي ملفوظ ب  نحو نعم زيد 

تقدير  لفظ الفعل املبني للمفعول ع   فهاو مقدر يدل جوابا ملن اال هل جاءك أحد أو أجي  ب  است

 فيسبح مضارع مبني [36النور: ]َّ هي مي خي حي جي ُّ  ة الرامي وأ  بكراءاال  السيد عبد ا  كقر

للمفعول  ول : نائ  فاعل وأوجب  اخلفاف خلفاء اإلعراب وعد و القرينة واال املوضح ال جي  بل 

ا بعد   أي جعل رجال يف اآلية الرانية نائ  فاعل ليسبح  فرجال فاعل اول : أوىل مم هو أوىل مما بعد  

لفعل .مذوف مفهوو من يسبح فكأن  ملا ايل: يسبح ل  فيها بالغدو واآلصال  ايل : من  يسبح ؟ 

املذكور املصدر  ع   ( . فيزا  275-274-273/ 2)  التوضيحع   يح صـرالتفقيل: يسبح  رجال. 

جوازا إن أجي  ب  نفي  ويف نائ  الفاعل  فيكون الفعل اخلال عن الفاعل وما يصح حذف فعل  

 فعال. رـرسواء أصالة أو اطرا ا أحد ع



 

ائها تقللال ؛فت واو الفاعلذثم ح  وهو ال الناهية  فت نون الرف  للجازوذحف

وهو   ولوجو  ما يدل عليها؛ نون التوكيد الرقيلةساكنة م  النون األوىل من 

فحذفت ياء   بنيّ ضـرا :أصل   هند بّن ياضـرا :املخاطبة نحو ياء أو  الضمة ابلها

ولوجو  ما ؛ نون التوكيد الرقيلة ائها ساكنة م  النون األوىل من تقللال ؛الفاعل

 . ة ابلهاسـريدل عليها وهي الك

   [38مريم: ] َّ هن  من خن ُّ  :نحو  فعل الّتعج  إذا تقدو مرل  :واخلامس

  .ول علي وحذف فاعل الراين لداللة فاعل األ  هبمأي

ما ااو أحد إال  :األصلو  نحو ما ااو إال هند  سترناء املفّر الا: والسادس

  .املسترنى من  وأني  عن  املسترنىفحذف   هند

عال بأحدمها أن فيتعني إذا جعل زيد فا  ااو واعد إال زيد ما :: نحووالسابع

ولرغل إال   البإضامر  ابل إ؛ لفسا  املعنى ؛وفا ال مضمراذخر ماآليكون فاعل 

  .بغري  إذا ادر بعدها

 :: احلال امللفقة كام يف اول الراعروالثامن

 بت بصــــواجلةضـــــركــــرة 

 

ـــــل رجـــــل  ـــــا رج  فتلقفه

 
 

وأايم عموع اللفظني   فحذف الفاعل  فتلقفها الناس رجال رجال :األصل

 .     ي  في وع ال يف املجموع لعدو تأتّ فجعل الرف  يف أجزاء املجم  مقام 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 اائل !ع   ( مل أاف  (1



 

  حرف جرّ  يصل إىل مفعول  بغري فاملتعّدي ما وتارة ينقسم إىل متعّد والزو 

  .بت زيداضـر :نحو

وعالمة   مرر  بزيد :نحو  إاّل بحرف جرّ  إىل املفعول والاّلزو ماال يصل

واحتز  بغري   ب  عمرضـرا زيد: نحو  املصدر غري املتعّدي أن تتصل ب  هاء تعو  إىل

  .بت   والقياو امت ضـرب ضـرال :فإّاا تتّصل هبام  نحو صدرهاء املصدر عن هاء امل

سلم من أحرف العلة الّرالثة  فالّصحيح ما .صحيح ومعتل :وتارة ينقسم إل

يف  أويف األّول  في  حرف عّلة  واملعتّل هنا ما .وعد ي:اي  أو جيمعها اولك: يلتا

   .خريف اآل أو  سطالو

وينرأ من  إاّل  ؛من مزيد ألّن  ما؛  ألصالت؛ زيداملع   املجّر  واّدو املصنّف 

؛ للمفعول املبنّي ع   واملبني للفاعل   يضاأألصالت   ؛املضارعع   ضـي واملا  عّر 

 .الفرعع   واألصل مقّدو  ألصالت  

  .واط  الوهم  واألصالة واملناسبة   فرـروال  القّلة: مخسة أمور سباب التّقّدمأو

  :هم مخسة أوزانجعل بعضفاملجّر    الفعل واختلف يف أبنّية

   ّيـــونوالكوف وابـــن الّطـــراوة ألفيتـــ    واملـــرّب  النّـــاظم  يف م:مـــنه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
هـ(  السيوطي  بغية الوعاة  285( إماو العربية ببغدا  يف زمان   وكان فصيحا بليغا مفوها  )    (1

(1/269-271 .) 

كان نحويا ماهرا  أ يبا بارعا    ن عبد ا  السبائي  املالقي أبو احلسني ابن الطراوة( سليامن بن ممد ب (2

 (.1/602هـ(. املرج  السابق  )528يقر  الرعر وينرئ الرسائل  ول  أراء يف النحو تفر  هبا  )  



 

 . واملازينّ 

 .ح الكافية   عن سيبوي شـرونقل  ابن مالك يف 

غة املجهول فرع إّن صي : -ونقل  غري النّاظم عن سيبوي -ّيونصـرواال الب

  .املجّر  إاّل أربعة أوزان أصول وليل للفعل  عن صيغة املعلوو

 .رباعيًّا  أو ا أن يكون ثالثّياوهو إم :أّن للفعل املجّر  اانونا   

   :ّي ثالثة أحرفثفالّثال

  .ليسّمى فاء الفع :األّول

  .عني الفعل :والّثاين
 

  .الو الفعل :والّثالث

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ألف كتاب  ( بكر بن ممد بن بقية  وايل بكر بن ممد بن عدّى بن حبي  أبو عرامن املازين  النحوي  (1

هـ(. القفطي   إنبا  249أو248يف  وكتاب العرو  وكتاب األلف والالو  وغريمها  ) صـرالت

 (.1/282الرواة بأنبا  النحاة )

 (.2/230هـ(. املرج  السابق  )61( عمرو بن عرامن بن انرب إماو البصـريني سيبوي  أبو برـر  ايل:)   (2



 

 أحرف:  والّرباعّي أربعة

  .فاء الفعل يسمى :األول

  .عني الفعل :والّثاين

  .الو الفعل األول :والّثالث

  .الو الفعل األخرية :والّرابع

أو   .  وشويا  فاء  ورأسا  بالياء فاء يسّمى معتل ال فإّن اعتل الّرالثّي بالواو أو

أو اعتّل بالواو أو بالياء  .يسّمى معتّل العني  وأجوفا    عينا   اعتّل بالواو أو بالياء

 . ونااصا  معتل الاّلو وأرجال   سّمىالما   ي

ـ ذا فال جييء في   ..وأّما الّرباعيّ  وال   يكون معتل الفاء بالياء   فالالرّتتي ه

  الّريطان  وسوس نحو:  معتل الفاء بالواويكون   ولكن معتل العني بالواو

  .هينم ومعتل العني بالياء نحو:

  :ل إل أبنّية الفعل املجر   فقا وأشار النّاظم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 يرج  إىل عدة اعتبارا :اختيار النحويني لفظ )فعل( للوزن (  (1

 .أن الذي يكرر في  التغري الفعل وما اشتق من  كاسم الفاعل واسم املفعول -1

 .العمووع   كل حدث فالصوو حدث واجلها  حدث  وهكذا... فاختاروا لداللت  ع   أن ف غ ل  يصد   -2

زنوها بالفعل ملعرفة لذلك محلوا عليها األسامء فو  األفعال تعرف فيها الزيا ة واألصالة بأ نى نظر  -3

 .الزوائد اختصارا

ما ة )فعل( جتتم  فيها خمارج احلروف الرالثة احللق واللسان والرفتني فأخذوا من كل خمرج  -4

  والالو من اللسان. تعليق الريخ عالء الدين عطية  والعني من احللق  حرفا فالفاء من الرفتني

 (.26)ص   فصـرشذ العرف يف فن الع   

 



 

الّرباعّي املجّر  ببناء  اوإّنام خّصو  ابناء واحد ل  ألنّ  ؛لقّلت  ؛فبدأ بالّرباعّي 

 في   كاما فوصـر  فلم يتلكررة حروف   ؛الرالثّي  بالنّسبة إىل ألّن  ثقيل ؛احدو

 .ها  وضّمهاسـر  وكيف الّرالثّي  بفتح عين  افوصـرت

  :وهو تسعة أقسام

  .عسـرالّرجل أي أ خذرف :نحو  :صحيح األّول

  .نالّدعاء أي أمّ ع     وهيمن هينم أي أخفى صوت  :نحو  معتّل  :والّثاين

  . حرج احلجرسربج الروب  و :نحو  متعدّ  :والثالث

  .و أي حلن يف كالم ضـرح :نحو  زوال :والّرابع

  .طأطأ رأس  :  نحوالّرباعّي ما في  مهزتان وهو يف  مهموز :واخلامس

والم  األوىل من جنل ما فائ   :باب الرباعّي  وهو يف  ضّعفم :والسادس

 كبك   وزلزل  و مدو  :نحو واحد  من جنل والم  الّرانية واحد  وعين 

ذا إألّن   ؛فأ غم أحد املرلني يف األخرتضعيف بغري  أصلها كْبب   وزْللل  و مْمم 

ط سكون ررـخر ببعد فاء الكلمة أ غم أحدمها باآل فان متجانساناجتم  حر

لتبل ا ذفحينئ .مل   و مّ لّ وز    فصار  األمرلة   كبّ  .األّول وحتّرك الّراين

بت الالو نحو : رّ    وشّد    وال  الّرباعّي املجّر  بالّرباعّي املزيد الرالثّي األصل

فصار  كبك   وزلزل    املجّر  من املزيد ليمتاز ؛جنل الفاء الّرانّية من املجّر  

 َّ زن رن  مم  ُّ   [94الرعراء: ] َّ مك لك اك يق ُّ عاىل: اال ت  و مدو
 [14الرمل: ] َّ ام  يل  ُّ   [11األحزاب: ]

ــع  ف  ب   ــف  ال   ل  ل  ــر  ج  التَّ  و  ذ   ل  ع   ي 
ــال   ف   و  أ   د   ع 

 

 ي   
ــأ  ــك  م  و   ي  ـت  ــ ر  و  س  ن ع  ٰ  أ و   ني  ــال   ف  عــ  ع 

 
 



 

من كلمتني فأكرر كلمة  صـرأن يقت) النّحت  وهو  أي : أفعال الّرخوووالّسابع

بتاممها  وال األخذ مـن كـّل الكلـام   يررتط في  أخذ الكلمة األوىل واحدة   وال

   ؛كنا وال موافقة احلركا   والّس 

ن العرب   والنّحت  م  كررت  ععتبار ترتي  احلروفانعم  كالمهم يفهم 

 .اياسّيت  سرل عن ابن فاقون  غري اياّ  

 :ومن املسموع

 .  إذا اال الّسالو عليكم سمعل 

 .اّوة إاّل با  ال إذا اال الحول و وحوقل

  .ا ال ل  إإ ال: هيللة  إذا اال وهيلل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
طريقة الكوفيني  جو ا ع   ن فارس بن زكريا بن ممد بن حبي  أبو احلسني اللغوي القزويني  كان نحويا محد ب(  (1

(. ويااو  احلموي  معجم 1/352هـ(  السيوطي  بغية الوعاة  )395صاح  تصانيف حسنة  ) 

  (.416-1/410األ باء )

ت  وأشب  يف مقاييل اللغة  اال: اعلم أن النح "وفق  اللغة "مقاييل اللغة"( ذكر ابن فارس يف كتابي   (2

بان ايا  ضـرللرباعي واخلام  مذهبا يف القياس  يستنبط  النظر الدايق. ذكر فيام بعد أن النحت 

 ومابعدها(.1/328ووضعي وليل كل  اياسيا  ابن فارس  مقاييل اللغة )



 

  وهو ما موّلد وغري -يسم  من فصحاء العربوهو مامل  -موّلد :وينقسم إىل

     .سبق من األمرلة ما املوّلد   ومن غريسم  من فصحاء العرب

بلكفة التي أخذها   والالعد  كذا وكذا لكفذ :ة من اوهلمكالفذل ومن املوّلد

ع   بناء   ورّ  عليهم بال كيف ى  تعاىل يراإّن  :ةنّي من اول أهل الّس رـرالّزخم

   بقول :دزعم  الفاس

 اـــد شـــبّهو  بخلقـــ  فتخّوفـــوا

 

 شن  الوري فتسـرّتوا بالبلكفـة 

حسن  لرجل كان أّوال   :الت    إذاعقرب :  نحواحليوانا  : تسميةوالّثامن 

لرجل كان أّوال  :وثعل   إذا الت   مرل العقرب يأ ا  ياخللق   فتغرّي  فكان عقرب

  .فصار مهانا    مكرما  

شأشأ شات   وطقطق  ابت   ومن أاساو  :نحو   تصويت احليوانا  : والّتاسع

ل خلق ظ: حننحو  املراهبةع   لّلداللة  ؛األعيان سامءأفعلل   اسم مرتق من 

: نرجل الّدواء نحو   ء جعل  ء يفع     أو لّلداللة لةظزيد  إذا أشب  احلن

معرفة ع   متوّافة هـ ذا ومعرفة      النّرجل  وليل ل  ما ة أصلّيةجعل في إذا

  .تلك األسامء الّرباعية

  وفعل بضّم العني سـروفعل بك   فعل بفتح العني :وللّثالثّي  ثالثة أبنّية

أخف   فتحة  يألّن حركة عينها وه ؛وبدأ املصنّف فعل بفتح العني   العني

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.5-1/4ابن عقيل ) ع   ي ضـر( حاشية اخل(1



 

   :  وأاسامها ستةاحلركا 

  .بضـرنحو:  -اهاوسبق معن-أن تكون متعّدية  :األّول

  .نحو : ذه   ن تكون الزمةأ  :والّثاين

 السابقني.  نحو : املرالني   : أن تكون صحيحة والّثالث

   :  وهو ثالثة أاساوتكون معتّلةأن  :والّرابع

ـ ذا و .سـر: ينحو    أو بالياءنحو : وعد  إّما معتّل الفاء بالواو -1 ه

  .لتباسالل  واالكا   وعدو اإلعكالّصحيح يف ابول احلر

  وأصل اال نحو: باع  أو بالياء  نحو : اال  معتّل العني بالواو وإّما -2

  .وانفتاح ما ابلهام لتحركهامني؛ والياء ألف  فقلبت الواو ول وبي ا :وباع

نحو : يقول    املضارع ومعتّل العني بالياء عني بالواو والفار  بني معتّل ال

  .  وبيعا  نحو: اوال      واملصدرويبي 

  و  ع      :  وأصلهامنحو  رمى  بالياء  عا   أو :نحو  وإّما معتّل الاّلو بالواو -3

  .ملا سبق ني؛والياء ألف  فقلبت الواو  ي  م  ور  

نحو:  عوا       واملصدر  ويرمينحو: يدعو  املضارع.. والفار  بينهام 

  وتاء نحو:  عوا ورميا  وترنية الفاعل  عوة   ورمية  :  ورميا   ووزن فعلة نحو

 .نحو:  عو   ورميت   الفاعل



 

 :اال احلريرّي 

 إذا الفعل غّم غنـك يومـا  هجائـ 

 

 فأحلق ب  تـاء اخلطـاب و التقـف 

   .ون  ورمني:  عنحو  ونون اإلناث 

ر    ومد  حذفت  :ومّد أصلهام نحو: رّ     أن تكون مضاعفة: واخلامس

  . غّم أحدمها يف اآلخر  فأملتجانسنيحركة األوىل من ا

نحو :   نحو : أخذ   أو العني  الفاء إّما مهموز  أن تكون مهموزة: والّسادس

   .نحو : ارأ   الاّلو سأل   أو

 يألّن حركة عينها وه ؛هاسـرعل بفتح العني ثنّى بفعل بكوملا فرغ من ذكر ف

  :مها ستة  وأاساأخّف من الّضمة  ةسـرك

  .علم :نحو  : متعدّ  األّول

  .سلم :نحو  : الزو والّثاين

  .نحو: ما تقّدو من املرالني  : صحيحوالّثالث

  أو وجل :نحو  معتّل الفاء بالواو إّما :وهو ثالثة أنواع  معتّل : والّرابع

  .نحو: يئل  بالياء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
إماو يف الفصاحة والبالغة  ي صـربن ع  بن ممد بن عرامن  أبو ممد احلريري الب( أبو ممد القاسم  (1

هـ(. عد 515حها و رة الغواص ويوان شعر وغريها  ) شـرورشااة األلفاظ  ل  املقاما  وامللحة و

البيت يف هـ ذا (.أور  احلريري 1/234الدين الفريوزآبا ي  البلغة  يف تراجم أئمة النحو واللغة )

 (.503ملقامة احللبية  )صا



 

وإّما  .لتباساالعدو ابول احلركا   وعدو اإلعالل  و كالّصحيح يفهـ ذا و

   ف وهي  خو    :أصلهام  نحو : هاب  بالياء   أوخاف :نحو   بالواونيمعتّل الع

  ؛ للقاعدة املارة.ألفني الواو والياء  فقلبت

: نحو  وإّما معتّل الاّلو بالواو .وهيبا   خوفا :نحو  املصدر.. والفار  بينهام 

 . بقي  نحو  ة  أو بالياءسـرلواوعها اثر ك ؛فقلبت الواو ياء    رضو :أصل ضـي ر

 :نحو  مهموز الفاء :مواض  اهلمزة عتباراب وهو ثالثة  مهموز :سواخلام

   .صدأ :نحو  الاّلو   أوسئ م :نحو  العني   أوأذن

   .وتقدو اعالل   وعّض  مّل  :نحو  : مضاعف السادسو

كون إاّل ي وال لرقل حركة عينها   لّضمّ وأّخر من أبنّية الفعل املجّر  فعل با

  :أربعة أاساوع     وتأيت طبيعة   أوغريزةع   لّلداللة  اّل جييء بناءها إ ال الزما  و

   .كرو :  نحو: صحيحاألّول

 يوضؤ   أ :نحو  معتّل الفاء بالواو  :ثالثة أاساوع   وهو    : معتّل والّثاين

أو معتّل العني  .اوم ع   صار مباركا  ي:  أيمن  :نحو  صار نظيفا    أو بالياء

فقلبت   طول :نحو: طال   أصل     أو بالواوحسنت هيئت  ي:أهيؤ  : نحو  بالياء

ف  أو شـر يو أسـرنحو :   معتّل الاّلو بالواوأو  الواو ألفا ؛ للقاعدة السابقة.

 لواوعها إثر ضّمة.  ؛الياء واوا     فقلبتاي :او  أصل  :نحو  بالياء



 

  .لب    وتقدو اعالل  :لّ  أصل  :نحو  : مضاعفوالّثالث

م   ئل :نحو  نحو أ و  أو العني  مهموز الفاء: ثالثة أاساوع   وهو   مهموز :والّرابع

 أ.جر :نحو   أو الاّلو

   والي  وال يائي الاّلو إاّل ااّل هيؤمل ير  فعل بالّضّم معتّل العني بالياء إو 

  ّدارتكم الرحب :نحو  متعّديا  إاّل بتضمني مضاعفا  إاّل اليال مررتكا    وال

  .ضّمن يف رح  معنى وس 

  أو فعل سـرمن فعل بالفتح  أو فعل بالك ا فعاضاملمن  والفر  بني كل  

و مسست   األّول بفتح الّدال ر  ّ   :نحو  اخلطاب   أوإحلا  تاء الّتكلم :ّضمّ بال

 .  أو لببت بضّم الباء األّولالّسني األّول سـربك

  :    اال الناظم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( أي ال فر  بين  وبني مضاعف فعل بالفتح من جهة اإلعالل (1

إيقاع لفظ موا  غري  ومعاملت  معاملت  لتضمن  معنا  واشتامل  علي   عم    ( التضمني عند علامء النحو (2

 (.544اللغة العربية  املعجم الوسيط )ص



 

 اهب  وتقّدو أّن املرا  تصاريف الفعل املجّر  ن النّاظم يفوع مشـرهـ ذا 

بني لكون   ؛املضارع يسّمى مضارع احلروهـ ذا   واختالف أحوال عني املضارع

هو هـ ذا و  العني ي:أ  تعلق الكالو يف وسط لأو  ؛ماٍ  عّر   وماٍ  مزيد في 

   .صا  ب الكون  خ ؛  مضارع الّرالثّي يضا  ويسّمى أ  هـرالّظا

 ال ط وشـرألّن  ليل ل   ؛و علي ولقّلة الكال  لقرب  ؛بفعل املضموو وبدأ من  

  عرب ب :ولذا  ؛ ذّ اش

  صـرحليفيد ا -فالّضمّ  الذي هو -م املعموليقدفت (لزمامن فعل  )فالضم

  جوب ضم عني املضارع.ع   واالتيان بكلمة الزو يدل 

  من ييمن  وطال يطولوضؤ  وي  ووضؤ يفرـرف يشـر :ومن أمثلتها

   وهي وهيؤ  الّصحيح  ابلها او إىلفنقلت حركة الو  وزن يفعلع   يطول  :أصل 

 ؛ثم أبدلت الياء واوا    اهلاء إىل ياء املعتلةفنقلت حركة ال  ليفع  ع   أصل  هييؤ 

ألّن   ؛الواو منمة فحذفت الض  وسـرأصل  ي ،وسـرو يسـر  ولواوعها اثر ضمة

 .احلركةع   يقوى  العّلة الرف إذا تطّرف ح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
تداخل اللغتني   ع   ر  من اوهلم: فلم يرذ من   ء إال ما جاء اح كالعالمة بحرـرو ما ذكر  بعض ال  (1)

د   االوا يف مضارعها تل ّ  بالفتح وتكا   نواش  فيقال ليل مضارع لببت بالضم تل   كلبب ت وك 

بالفتح؛ ألن  اد مر أن  ليل هلا مضاعف إال مررتكا  فال ما ن  أن يكون تل  بالفتح مضارعا للببت 

ا  بالفتح فليل مضارع كد  بالضم  وإنام هو مضارع كد  بالكرس  والعرب بالكرس.. وأما تك

تركوا مضارع كد  بالضم استغناء عن  بمضارع كد  الكرس  فظهر لك أن هذين املضارعني ليسا 

 فا بااتصار  م  زيا ة لببت.صـر(. ت21لفعل بالضم. ابن محدون  احلاشية  )ص

  مَّ الضَّ ف  
  م  ز  ال   ع ل  ف   ن  م 

 و  م   ح  ت       ـاف  و   ع  ر  ا  ض   امل  ف 
  س   ك  ال   ع  ض 

 ب   امل  ف 
  ي  ن 

 ع ال   ف   ن  م 
 



 

؛ للقاعدة املارة  وهي الياءع    التي فحذفت الّضمة  ي  ه  نْ ي   :أصل   وْ واو ينه  

 .؛ لواوعها إثر ضمةفقلبت الياء واوا   لحركة لإذا تطرف حرف العلة ال يقوى 

 ما املتجانسني إىلفنقلت حركة أّول   ليفع  ع   يلب   :أصل   ولّ  يلّ  

  .م   وجرأ جيرأئلم يئ  وأ و يأ و  ولاآلخر  أحدمها يف ثّم أ غم   هاابل

: (وافتح موضع الكس ف املبنّي من فعال) أّن اياس مضارع  ي:يعن

 ّلة الكالو في لق ؛فعل بالفتحع    ل بالفتح  وإّنام اّدم يفع  ع    سـرل بالكفع  

  .بالنّسبة إلي 

لم يسلم  ووجل يوجل  ويتم ييتم  لم يعلم  وسع :قياسا   ومن أمثلتها

وأذن     ومّل يمّل يبقى  وبقى يرىض هياب  وريض  وهاب وخاف خياف

  .وصدأ يصدأ  زئير زئيأذن  وش

ولكن شّذ  من    طشـر  وليل ل  العني املكسورمضارع فعل    اياسذهف

الّرذوذ  ع    سـرقياس والكالع   ب جاء في  الفتح ضـر :بانضـروهي   أفعال

 . الّرذوذع    سـرفي  الك نفر اب ضـرو

 :اال  الناظم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 كرسةكام ال  واو رضو ياء؛ لقوعها إثر   (1)



 

هـ ذا من  يف    فذكروهو الّراذ م  القياس :ب األّولضـرع النّاظم يف الشـر

   :البيت تسعة أفعال

 فمن فعل بالفتح  ..معنى عدّ ب ياّلت أّما  علم ظّن أو :بمعنى  : حس األّول

  .من فعل بالّضمّ ف ..فشـربمعنى  يواّلت

بني  لواوعها؛ ر حذفت الواويوغ   :أصل   ويغر  يوغر  صدر  : وغرالّثاينو

  .ة الزمةسـرمفتوحة وك ياء

   .حقدا   متألا :بمعنى  صدر  : وحروالّثالث

ْ  :بمعنى  نعم أّما  ضـرن إذا  : نعموالّرابع  .بالّضمفمن فعل .. ملبس  ن  ال 

  .ساء  حال  إذا  : بئلواخلامس

  .أو علم  إذا انقط  أمل   انط :نىبمع  : يئلوالّسادس

  .إذا ذه  عقل   : ول والّسابع

   .اليّشء : يبلوالّثامن

  .نسي  وعن  إذا  غلظ إذا    ويف اليّشءإذا جبن  : وهل والتاسع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
: أن ال يتعدى بنفس  وال جار  وهـو بمعنـى ضـعف وفـزع. حدمهاأأن وهل ل  استعامال    :التحقيق(  (1

يف كـالو البحـر   -مهـا املـذكوران  نهــ ذاأن يتعدى بعن  يقال : وهل عنـ    غلـط ونسـي  و :الثاين

قـال: وهـل إىل ومها عند صاح  القاموس واملصباح. الرالـث: أن يتعـدى بـإىل  في  -وذكرمها شيخنا

عندمها بفتح عني املايض  ويف عـني مضـارع  الوجهـان  فـاألخرية ال هـ ذا اليشء  ذه  ومه  إلي   و

فعل بالفتح وإنام نحن بصـد  فعـل بالكرسـ ومضـارعها  ع   الباب؛ لكون ماضيها هـ ذا  خل هلا يف 

= 

ر  
ح  ت  و  ر 

غ  ع  و  ب  م 
س  ن اح 

ي ه  م 
ا ن  ف  ه  ج  ال     و  ه  ه  ي ب س  و 

ل  ت  أو  س 
ت  ي ئ  س 

م  ب ئ 
 ت  ان ع 

 



 

  .صحيح ومعتل :تارة تنقسم إىل  :وهذ  الّتسعة تنقسم مخل مرا 

    وهو ستة:حس   ونعم  وبئل  والبااي معتّل : والّصحيح ثالثة

  .بالياء وأمعتّل الفاء بالواو   :املعتّل إىل وتارة ينقسم

  .بالواو والبااي معتل    ومها يبل  ويئل :ومعتّل الفاء بالياء اثنان

ويئل  وما   مها بئل :مهموز  فاملهموز اثنان وغري  مهموز :وتارة تنقسم إىل

  .سوامها غري مهموز

  سوى حس  ويئل بمعنى علم ما فاألخري  والزو  متعدّ  :وتارة تنقسم إىل

  .ومها متعّديان

ة أي أومحت املر ولغ  وبق أي هلك   :ثالثة أفعاللكبريصاح  اوزا  

 :نظام   اشتهت مأكوال  فقال

 ْ ْن ف ع ال  نْي  م  ْجه  ي اْلو 
   ذ 

ْس  رْل  حي 
ْ   ف م  ــال  ْت ا ك  ــم  احْل ــبْ   اْشــت ه 

ــْغ ي ب ــْق حت  
 ي ل 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
=  

ــا  ــاين مه ــ   واألول والر ــية)صع ــدون  احلاش ــن مح ــوجهني اب ـــر(. ت23-22ال ــار   فاص بااتص

 (.391(  والفيومي  املصباح املنري )ص1107والفريوزآبا ي  القاموس )ص

مي الرافعي الرهري ببحر  إماو نحوي لغوي اشتغل بالعلوو وتفنن ضـر( هو ممد بن عمر احلمريي احل (1

  شـــرهـــ(. العيــدورس  النــور الســافر عــن أخبــار القــرن العا930بــاملفهوو منهــا واملنطــو . ) 

(1/133). 



 

ن  أي ضعف  وو   :ثالثة أخرى يها الّسيوطّي وزا  عل
أي     ص  وهي   ه 

  .لع    وهوواحدا   فعال    وزا  ابن خالوي أي اسم ع  مر    ووز  

  القياسع   الفتحة  :فعال  جيوز فيها وجهان رـرك ستة علومجلة ذ

 . الّرذوذع    ةسـروالك

  :اال الناظم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
اإلماو جالل الدين عبد الرمحن بن أبو بكر السيوطي  ترجم لنفس  يف كتاب  حسن املحاضـرة يف تاريخ مصـر  ( (1

والقاهرة  ويف كتاب  التحدث بنعمة ا   وكرري من العلامء ذكروا ترمجت  وترجم ل  تلميذ  شمل الدين 

 (.1/51بار القرن العاشـر)هـ(  العيدروس  النور السافر عن أخ911الداوو ي بمجلد ضخم ) 

 (.2/29( السيوطي  املزهريف علوو اللغة وأنواعها ) (2

إماو ىف اللغة والعربية وغريمها من العلوو  ( احلسني بن أمحد بن محدان بن خالوية أبو عبد ا  اهلمذاين (3

 (. 3/269هـ(. تاج الدين السبكي  طبقا  الرافعية الكربى  )370األ بية  ) 

القياس املحض  اال يف القاموس: لع  ع   وجهني بل هو ع   الفعل مل يأ  هـ ذا صحيح أن ( وال (4

الفعل إىل ابن خالوي  غري ثابتة  بل هو ضيق األفعال غري املعتلة التي تأيت هـ ذا كسم . ثم نسبة زيا ة 

و العرب فع ل ليل يف كال  "ليل يف كالو العرب "ها يف ثالثة  اال يف كتاب صـرالوجهني  وحع   

يفع ل بكرس العني يف املايض واملستقبل من الصحيح إال ثالثة أحرف نعم ينعم  ويبل ييبل  ويئل  

 (.45-44ييئل  واد جيوز فيهن الفتح وسم . )ص



 

 :وذكر من  ثامنية  اذ فعل املكسورشب الّراين من ضـراللنّاظم إىل بيان ا أشار

  وزا  مّمد وريو واان ومها وللفيفان مفر منها: ثناناالفاء بالواو  و ةكّلها معتلّ 

  حزن :أي  عجل  وكم :أي  حّ   وعقأ :أي    وجدبن عمر مخسة أفعال وهي

 فقال نظام  :   طاعأ :أي    وا وض  :أي  ورك

ْ و   ـدْ و   ي  ْهـو   ســرك  الْ ب   ْث ري   ك   ةا س  مخ   ج 

 

ــْق ع   
ْك وع  ــْم ور  ــ   ووك  ــْ  ل 

ــوا  ْ ج   ال 

م وع  من األفعال اآلتية فليست من الراذ اخلالص  وهي  همعضب  زا ما و 

ـ ذا   فأحياها :أي  الّدار   ويكون من سـرالفعل من فعل بالفتح ومن فعل بالكه

ل عن مضارع ف ع ل هـ ذا و  هلك :أي  طاحو باب التداخل واكتفاء مضارع ف ع 

لوإن  الفعل ليل من باب فع ل  .ام هومن باب فع 

 .من فعل بالفتح نآو  مرل طاح وتا 

يفعل ع   مضارعهام و سـرالفعالن من فعل بالك نهـ ذا  وطأووس   و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.2/29(. والسيوطي  يف املزهر  )1214( ذكر  يف القاموس ونص  وعم الدار كوعد وورث) ( 1

ل وإنام هو فع ل. القاموس  هـ ذا طوح ويطيح هلك. الظاهر أن ( ذكر  يف القاموس  وطاح ي (2
الفعل ليل من فع 

 (.193حها صاح  املختار  واال: وطاح هلك وسقط  وباب  اال وباع  )صصـر(. و230)

( وتا  مرل طاح يف كون  سم  يف عين  وجهان  وأن  من التداخل  السمني احللبي  الدرر املصون يف علوو  (3

 (.4/237نون  )الكتاب املك

 (.27وآن ل  أن يفعل كذا من باب باع  أي حان. الرازي  خمتار الصحاح  ) ( (4

ــو   ــ ر  ـ ســك  ال   د  ر  اف 
ــ ي   يف 

 يل  و  و   ث  ر  و   ن  م 

 

 و   ت  ع  ر  و   م  ر  و   
ـ ت  ق  م   ع  و  م 

ـف  ـ ت  ق   ال   ح 

 و   
ــث  ــ ت  ق  ــ ي  ر  ع  و  م  ــو  اح   ُخ امل   أ  و   ا  ه 

 م  د 

 

ــك      را  ـس 
ــل  ــم   ني   ع  ــ عن ر  ا  ض  ــف   ل  ي   ال   ع 

 
 



 

 .فقط بالفتح

. كفهم سـربالفتح كوعد ومن فعل بالكالفعل من فعل هـ ذا   ووهم

سواء  سـرمن فعل بالك شذّ  فجملة ما  فعال    رـرثالثة عع الّراذ اخلالص وعمو

 . فعال   وأكرر  معتّل الفاء ونرـرتسعة وعفقط  سـربالك جاء بالوجهني أو

  جي  حذف معتّل الفاء بالواو وهو سـريفعل بالكع   وكّل مضارع يأيت 

 عدوتني للواو .  ويسّميان الزمة ةسـروك  لواوعها بني ياء مفتوحة ؛فائ 

. .سـرم ومضارع فعل بالكمضارع فعل بالّض ع   فر  النّاظم من الكالو  وملّا

  يضمّ  واسم  سـريك اسم   :أاساوع يف مضارع فعل بالفتح وهو أربعة شـر

  .جيوز في  وجهان واسم  يفتح واسم

ا  لعني سـروأ و ك) :بقول  عني مضارع  سـركتاألّول اّلذى  بالقسموبدأ 

ل بضّم يفع  ع    آتيال ذكر مضارع فع   ألّن  ملّا ؛لقط  الوهم؛  (رع ي  فعالمضا

 أّن  ال فقد يتوهم ..ل بالفتحيفع  ع    آتيا سـرل بالك  ومضارع فع  العني فيهام

ـ ذا وذكر من   العني سـرل بكيفع  ع   مضارع يأيت  يوجد أربعة وترك  القسمه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ل  اال اجلوهري: سقطت الواو من يطأ كام سقطت من  (1 ل ومضارعهام يفع 

( أما سم  وطئ فهام من فع 

ا ام متعديني الن فعل يفعل مما اعتل فا   ال يكون إال الزما  فلام جاءا من بني أخويس  لتعدهيام  

(. وهناك فر  بني وطأ بالكرس وطؤ بالضم  فالراين 82-1/81خولف هبام نظائرمها. الصحاح )

 (.341الرازي  خمتار الصحاح  )ص .كظرف وإن كان معنامها واحدا

( ووهم تكون من باب علم ومن باب وعد  اال يف خمتار الصحاح: وهم يف احلساب غلط في  وسها   (2

 (.346م يف اليشء من باب وعد  إذا ذه  ومه  إلي  وهو يريد غري . املرج  السابق  )وباب  فهم. ووه

ــذ   ــ و  ا  و  ا ال    ء  ا  ف 
ــال   و  أ  ــي  ع   ا  ي  ــ و  ا أ  ن   ى  ت  أ  ك 

 

ــ  ــا امل  ذ  ك  ــز  ال    ف  ع  ا  ض  ــا ك  م  ــ نَّ ح   ال   ط 

 
 



 

  .كر العلة يف ترك وسنذ    وهو معتل الفاء بالياءخامسا  

يوعد فحذفت  :  أصل نحو: وعد يعد  فعل معتّل الفاء بالواو :األّول منها *

 :نحو  إذا واعت بني فتحتني أّما .ة الزمةسـروعها بني ياء مفتوحة وكلوا ؛الواو

  يوضؤ :نحو    أوبني فتحة وضمةييوح :نحو  ةسـر  أوبني ضّمة وكيوجل

  .حتذف فال ..للمجهول البناءيوعد ب :أوبني ضّمة وفتحة نحو

 يضا  أ تومحل  احلذف أخوا ا من اهلمزة  والنّون  والّتاء يف ع  الياءمحلت و

 :اال النّاظم يف األلفّية ومر    واألاملضارع أخوات  من املصدرع   

 فـــا أمـــر أو مضـــارع مـــن كوعـــد

 

 احــــذ ف ويف كعــــدة ذاك اّطــــر  

   مضارع يفتح عنيوإاّل  ؛  حرف حلقتكون الم أن ال :لنّوعاـ ذا هلرشط يو 

  .وا  يق   ووض  يض  :نحو

حرـرالهـ ذا ّذ من وش فت الواو من وإّنام حذ  هـريظ :أي  ط وضح يض 

معتّل الفاء بالواو وحلقي ومها اجتامع   تعا ال  بني حقني اجتمعا فيهام ؛هذين

 .العني سـروك  ف الواوحذالاّلو  ويطل  األّول 

 وم    ائها وفتح العني فأعطي األّول نصف حق   وهو حذف الواوإبق :والرّاين* 
   ن 

 .ومن  من  بقاء الواو  فتح العني العني  وأعطي الرّاين نصف حق   وهو سـرمن  ك

ـ ذا وشّذ من    :النّوع ثالثة أفعاله

   .ممول وه  هي  أصل  يوه  حذفت الواو شذوذا  ويسّمى مطلقا  وغري -1

هلـا بيـدع يف معناهـا  ومل يسـتعمل مـن يـذر  ترـبيها يذر حذفت الواو من يذر -2



 

 .مطلق كتفاء برتك  ويسّمى مموال   وغريا ؛ما ٍ 

   .النّوع باملرالهـ ذا وجد أي أحبّ  جيد بضّم عني املضارع  ويسّمى  -3

  معتّل العني بالياء عني مضارع  فعل سـريك من فعل بالفتح مما :والّثاين

فنقلت   سـروزن يفعل بالكع   يبي   وجييء  :لهامأص  باع يبي  وجاء جييء :نحو

ملا يف وسط  من  ؛النّوع باألجوفهـ ذا ويسّمي   ة الياء إىل الّساكن ابلهاسـرك

لصريورت   ؛و الّرالثة: ذ أيضا الّتجويف أي خلو  عن احلرف الّصحيح   ويقال ل 

 اذ  ش ط والشـرـ ذا عند اّتصال الّضمري ب  ثالثة أحرف م  الّضمري  وليل هل

  .من  شاء يراء شذّ : وايل

  بضّم الياء ييرم :أصل  ي رمى يرم :نحو  معتّل الاّلو بالياءفعل  :والّثالث

لنقصان الم   ؛النّوع بالنّااصهـ ذا ويسّمي   ولتطّرفها  إلعالهلا ؛فحذفت الّضمة

 .الّصحيحاحلرف  خر  عنآخللو  أو  حالة اجلزو

 :نحو  يفتح عني مضارع  وإاّل  ؛ عين  حلقية تكون أن ال :ويررتط يف هذا

نحو وحى    فيام مل يكن فا   واوا  هـ ذا   واى ينهى  ونأى ينأى  سعى يسعى

  .  ووعا  يعي يحي

ـ ذا من  ومل يرذّ  وا    ىيأب ىشّذ من  فعالن ومها أب : النّوع  ء  وايله

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
( أي معتل الفاء كام تقدو وسمي مراال ؛ ألن  ماثل الصحيح يف عدو اإلعالل وابول احلركا  وعدو  (1

 االلتباس.

 ض( بمعنى إن اجتم  يف الفعل  اعيان يكرس عني املضارع ؛ ألاام تعاضدا م  البع (2



 

الّرارح  ذكر  ولكن ذاش ىح الكبري ملحّمد ابن عمر إّن أبرـر ويف اليق 

  .فصيحةغري  عامريةلغة   ّن  من تداخل الّلغتني  ا  يق  بالفتحأبدرالّدين 

حذفت   سـريفعل بالكع   حينن  :أصل    حّن حينّ  :نحو  : املضاعفوالّرابع

  .فأ غم أحدمها يف األخر  إىل الّساكن ابلها حركة النّون األوىل

  .ستايت ّذ  من  أفعال  ولكن شطشـرـ ذا وليل هل

تارة تنقسم من حيث  :تنقسم ثالث مّرا  أّن هذ  األنواع األربعة :

  :إىل أربعةذ اط والررـرال

  .معتّل الفاء بالواو وهو  ذاط وششـرل  ما: األول

  .  وهو معتّل العني بالياءذاش وال ط ل شـر يلل ما: الثاينو

  .الاّلو بالياءوهو معتّل  شاذ ط  ون شـرمال  : الثالثو

 . وهو املضاعف  طشـر ون  ذامال  ش: الرابعو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
( شذ  ألفاظ أخر وهي جبى املال مجع   وعرى يف األر  أفسد  وعسى الريخ كرب  وغسى الليل  (1

أظلم  وغلت القدر اضطربت  إال أن  جاء يف مايض غري جبى الكرس كفرح  فيحتمل أن يكون من 

ل القياس  ومن ثم اال بعضهم: التمريع   باب التداخل  وحكى يف القاموس الكرس يف مضارع أبى 

ع   بجبى أوىل بأبى لكن اال ميش القاموس: احلق أن كرس مضارع أبى غري مسموع  وإنام يتمرى 

 رأي من جييز القياس م  سامع غري . 

 (.26ابن محدون  احلاشية  )ص

 (.72النوع إال اوهلم: أبى اليشء يأبا  باملوحدة. )صهـ ذا ( اال يف الكبري: ومل يرذ من (2

أ  يأبى وأما ا  يق  فعامرية. ابن  -أي من كرس عني مضارع فعل بالفتح  –وشذ  ( اال ابن احلاج :( 3

 (.23يف  )صصـراحلاج   الرافية يف علم الت



 

 .صحيح ومعتّل  :إىل اسمني من حيث الّصحة واإلعاللتنقسم وتارة 

  :ثالثة وهو  فام عدا املضاعف معتّل  

  .معتّل الفاء: األّول

  .معتّل العني: والّثاين

  .رالثةهذ  ال :واملعتّل من األفعال مخسة .معتّل الاّلو:  والّثالث

 .نحو: نوى   الم  حرفا عّلةوهو ما يف مقابلة عين  و  لفيف مقرون :والّرابع

  .عّلةارتان حريف الال ؛مقرونا   يوسمّ 

وسّمى  .مقابلة فائ  والم  حرفا عّلة يف وهوما  لفيف مفرو : واخلامس

  .عّلةفرتا  حريف الال؛ ا  مفروا

  :اثنني األفعالع   يد األسامء زوت  األفعال واألسامء :هذ  اخلمسة وتررتك يف

  .واو وياء :نحو   ومعتّل الكّل   نحو: ويل  معتّل الفاء والعني

 :إىل أربعة تنقسموتارة من حيث املرال واملمرل 

  (.كحّن طال  كذا املضاعف الزما)وهو اول  :   ما ذكر مرال  وممرل : األول 

 . لفاء بالياءوهو معتّل ا  مرال  وممرل  ما مل يذكر: الثاينو

  (.الياء عينا   ذا الواو فاء  أو )وهو اول  :  ممرل   ون مرال  ما ذكر :والثالث

 : ما ذكر مرال   ون ممرل  وهو اول : )كأتى(.والرابع



 

ألّن  ؛إّما لقّلت  ؛ عني مضارع  سـركتمعتّل الفاء بالياء م  أّن  مما وترك النّاظم 

 :يأ    يعر  الّراة  ين  الّرامريف  الغالو  سـر  ييتم: أفعال ستة هو :ايل

 اللة معتّل  ي:  أالّلنيع   لداللة الّلني ترك ؛  أو .أصاب يد ي صاحت  يدى  أ

لضيق  ترك ؛ أو .النّظم دلعدو تذكر  عنترك ؛  أو .معتّلها بالياءع    الفاء بالواو

 .الّلني فاء   اذ من القول:لتمّكن   ؛األخريهـ ذا ورّ    النّظم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
أربعة أوج   األول: مرال علم يعلم ع   ( وأما ملرال اليائي: فأمرلت  يف العربية اليلة جدا  واد جاء   (1

نحو:  صـرين صـرف  ينف  نحو: يف  وين   الرالث: مرال ننحو: يئل ويتم ويقن ويبل  الراين: مرال ن

بابني كام ترى. ممد ميي ع   ب نحو: ين  ويرس  وين  جاء  ضـرب يضـريمن  الراب : مرال 

ب ومن   تقول: يعر وييعر. مرتىض ضـر(. ويعر ك130-2/129يف األفعال  )صـرالدين  تكملة ت

الكالو أن املرال اليائي  م  الت  جيي م  يفع ل هـ ذا  (. يفهم من14/474الزبيدي  تاج العروس  )

 غريها.



 

ـ ذا الناظم يف  ذكر  وهو أربعة  أاساو فعل بالفتح  منينقسم الراال األبيا ه

  :أنواع أيضا

ن  وبني ملا بي؛   من  واع الضمغريع      واّدم : املضاعف املتعّدياألّول

وكون كّل منهام  عف منهام باملضا لوهو تسمية ك  اس ناملضاعف الاّلزو من الت

  أي اطع  جّ  احلبل جيّب  :نحو  منهام  اياس األخر ذ كّل اوش  من فعل بالفتح

 .املاء يصّب وصّ  

فاخلالص ما   ذ خالصام  القياس  وش ذاش :بانضـر تعديوما شذ من امل

   شذوذا سـربالك مضارع هذا (فذو الّتعدي بكس حّبه) :أشار إلي  بقول 

: سم  في  حيانلكن اال أبو   ي  هـرذلك اجلو   الناظم وابن  يفبواد ت)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
( يعني أن املضاعف الالزو شاذ  ضم عين  وهو اياس املضاعف املتعدي  وشاذ املتعدي كرس العني وهو  (1

 اياس الالزو

ن بال  من أعاجي  الزمان ذكاء وفطنة وعلام  وأصل  مهـ ذا ( إسامعيل بن محا  اجلوهري كان اجلوهري  (2

ب ب  املرل يف اجلو ة ال يكا  يفّر  بين  ضـرالرتك من فاراب  وهو إماو يف علم اللغة واأل ب  وخّط  ي

هـ( السيوطي  400أو حدو  393(. ) 2/656وبني خّط أ  عبد ا  ابن مقلة  يااو  احلموي  )

 (.1/447بغية الوعاة )

هـ(. املرج  السابق  745خ  وأ يب   )    ولغوي  ومفرس  ومدث  ومقرئ  ومؤرصـر( نحوي ع (3

(1/280-283.) 

ـــو   ـــ مَّ ض  ـــم   ني   ع  ـــي  و   ه  ا  دَّ ع    ا  ذ   ر  ذ  ن 

 

ــ رن ـ ســك     ال    ي  ك 
ــ ا  ذ   م  ز  ــض   ت  مٍّ اح 

 ال   م 

ــ  ــالتَّ  و  ذ  ف   ا  ذ   ع  و   ه  بَّــح   رن ـ ســك  ي ب  د  ع 

 

ـــج  و    ـــ ني   ه  ـــو   رَّ ه  ـــع   دَّ ش  ـــع   ه  لَّ  ال   ل 

ــو    ــط  ق   تَّ ب  ــمَّ ا و  ع  ــو   ن  ــ نَّ م  م  اض   ال   ع  م 

 

ــ  ــف   م  و  ز  ل  ــ ر  ر   ام   ب 
ــو   ه  ــم   لَّ ج  ــ ل  ث   ال   ج 

 
 



 

ـ ذا يكون في  وجهان  فف  يضا  أ مضال   .(أصال   فقط سـرك يعدّ تامل ليل يفع   ه

 ّضمّ الع     تارة جاءف :مخسة أفعال من  ذكر املصنف الراذ م  القياسو

وما بعد  وجهان  هـر ي:أ  ز يف هذ  األفعال  وجاشاذا سـرالكع   وتارة   اياسا

  .هيا أخرىدوتع  للزومها تارة ؛

  .ـرهي هـر:  األّول

  .: شّد املتاعوالّثاين

  .سقا  ثانيا   :أي  : عّل والّثالث

  .  أي: اطع بّت احلكم :والّرابع

  :  وزا  صاح  البحر  أربعة أفعال: نّم احلديث واخلامس

 :أي  الرجل نّث  أما أو نّث اجلرح  أي:  هن .   أي: أفرا  نّث اخلرب  :األول

 من فهن ..و ك  سال يأ العظم ونث  رشح أي الز  ونّث   عر 

 .حن باب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.19( الرافعي  احلاشية  )ص  (1

ايد  ب  احرتازا من هر الرب  الكل  أي   ( واال  ابن محدون عند فول البحر  يف الصغري: هر فالن اليشء (2

هر من كالو (   لكن الظا27)ص   القياسع   صوت    وهر اجلمل سلح  أي أطلق  من بطن  فإاام 

 الفعل إذا كان متعديا فهو ذو وجهني.هـ ذا اح أن رـرال

القياس. ابن محدون  ع   فها ابل الّري؛ فإن  صـر( اول الناظم:) عل  علال( احرتز ب  من عّل إبل   (3

 (.28احلاشية  )ص

 بق.القياس. املرج  الساع   ( اول الناظم: )اطعا( احرتز ب  من بّت اليشء أظهر ؛ فإن  (4



 

اب مزج  باملاء  واملرك  رـرواملفازة اطعها  وال  جرح  شّج رأس : والثاين

  البحر أي شق .

  أو أتبع .أجلأ  إلي    ي  أأّض : والثالث

لت    والسهم نظر إلي   والبهيمة العيدان تناوأصلح  يرّو البناء أ :والرابع

. حن باب من فهام..تقط  :أي  احلبل ورو  ب  أي العظم رو أّما

 : ا : فقلتواال نظمته

 ينـــّث شـــّج  وكـــذا هــــرومرـــل 

 

ـــال  ـــلح العم ـــ  أي أص ـــ  رّم  أّض

 :أي  ةصـرالّدراهم إذا وضعها يف ال صـر) يوه :أربعة أخرى وذكر بعضهم 

  وكّ  اخلوف (كإذا أخبط  بالعصا   وشّم املس  الكيل   وهّش ور  الّرجر

  .حبس  يأ

  وبقي حّب  فعال   رـرثالثة ع املعّدى  فجملة ما جاء في  وجهان من املضاعف

  اّلزو اخلالص سّتة وأربعون فعالذ املضاعف الاالر -ما مّر من أ  حيان ع   -

  .ينرـرثامنية وع ذكر من 

  :اال الناظم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.20( ذكر هذ  الرالثة الرفاعي يف احلاشية  )ص (1

ْعت  جّبنت   وخّوفت   وحبست   (2 ك    بالضم اليل كوعا  جبن وضعف  وأْكع  ي  ّ  و 
ك  ( اال يف القاموس: وكّ  ي 

 (.768-767عن وجه . )ص 



 

رر ب  وجل مرل جال( يف البيت واول الناظم: )واضممّن م  اللزوو يف ام

  ... بداية الراذ اخلالص للمضاعف الالزو  األبيا السابق ابل هذ

 ؛احلبل يإذا شّد علي  املّر أ  البعري من مرّ  (به) :واحرتز بقول   مرّ  :األّول

 . القياسع   فإّن  بالّضّم 

إذا عظم  وجّل  ا  من جّل ادر احرتز (مثل جال): د بقول وايّ   : جّل  الّثاين

ري  واحرتز ايضا من غ ال سـرفإّن  بالك؛   تنزّ  كذا  وجّل ا  عن السّن  خل في  يف

 . القياسع   فإّن  بالّضّم ؛ معظم   وجّل اليشء أخذ لتقط ا جّل البعري

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 القاموس إال أن الرائ  كام يف صـرالتقييد باجلار غري ظاهر بل كذا مّر ضد حال؛ فإن في  لغة من بباب ن  (1)

(. نعم التقييد باجلار ظاهر  واحرتز ب  من مر البعري إذا 28أن  من باب فرح. ابن محدون  احلاشية )ص

 اشتد علي  احلبل.

يعني يف املعنى الذي هو االنتقال واالرحتال إال أن جال غري صحيح يف املرا ؛ إذ من معاني  انكرف    (2)

أن  ع   وضح  ولو اال:  وجّل أي رحال   لكان أبني وإن فات  التنبي  يقال: جال اخلرب انكرف و

القياس  فيحتمل أن يكون ذا وجهني ع   مرا ف جال  ثم مضارع جل عند صاح  القاموس بالكرس 

مستند كام اال  -أي صاح  القاموس -إال أن  ليل ل   -أي الناظم والرارح البحر  -اوليهامع   

 (.28الضم. املرج  السابق  )صع   في   صـرف واللغة ااتصـرر  من علامء المري ؛ إذ كل من ذك

ـــت   بَّ ـــه   ه  ـــمَّ ب  ـــرَّ ه  أ جَّ ك  ت  و  ذ رَّ  و 

 

  

ـــال     ـــلَّ أ ي  ذ م  ـــحَّ م  س  مَّ و  ـــمَّ ز  ع   و 

ر      ــنَّ و  ــل  ج   ال لَّي 
ــه  ل ي  م  ع  ــو  ــ َّ ق  ق   و 

 

ــال     ــل ه  ث ل  ــلَّ أ ص  ث  ــ َّ و  ن  ط  ــز      امل  

ن ب    ا ن  و  ص 
بَّ احل   ا ث  ط لَّ د م  خ  ــت    أ ي  ر  سَّ ع  ــل  و  ــمَّ ن خ  ــال   ت  ك  ــة  ب خ   ن ا ق 

ر    خ  دَّ أ ثَّ و  ي  ص  ه  ج  ع  و  ا  و  ت  ك ذ  ال       ق سَّ م  ن  ع  دَّ م  ت  ج  ث رَّ ت  و  دَّ ل د  ح   ر  ال صَّ
 



 

  النجم إذا طل    وه  من نوم   إذا استيقظ  وه : هّبت الّريحالّثالث

القياس  ع    سـربالك امفإّا وه  السيف اهتز؛   عرسـهّ  الفرس إذا أ بخالف

غبت  ي:أ  أين هببت: يقال من باب فرح وهف أي غاب  هّ  الّرجل وخرج أيضا

  ا؟.عنّ 

 نرر  ذر امللح إذا  بخالف  وطلعت  هـرإذا ظ  ّر  الّرمل: ذالّرابع

  س.القيا   ع بالضمّ  افإّا وذر  األر  النبا ؛   األر  ر  يفاحلّ  إذا بذ ذرّ و

  .تإذا اّضطربت وتلهب    والنّارصار ملحا   ي:أ  أّج املاء  :اخلامس

إذا رج  علي   بخالف كر صدر   أي:   عدّو ع   الفارس  : كرّ الّسادس

 . صو  كصو  املنخنق؛ فإن  كفرح وحن

احرتازا  من هّم حراش (؛ به)وايد      إذا اصد وعزو علي : هّم ب لّسابعا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
اح  كمناهل الرجل؛ بدليل ما ذكرنا رـر( الظاهر أن هذ  التاء ليست لالحرتاز خالفا ملا وا  يف بعض ال (1

 رجل من نوم  إذا استيقظ . ولذا اال بعضهم: لمن ه  ا

ــــ س ــــمْ ـْك  ل  ــــْيف  ع  ــــ   الّس  ر  هي  

 

ــ  ــم  والع  ــريح  ت ض  ْ ال يف  ــْوو  و  ْ النّ
 نْي  يف 

 ( وترك  ه  بمعنى أرسع وهي املعروفة بالكرس249الطرة توشيح المية األفعال  )ص 

اح الالمية؛ بدليل ما ور  عن العرب من اوهلم  شـروليست التاء لالحرتاز خالفا ملا وا  يف بعض   (2)

 (.14/291ذر  األر  النبا   األزهري   ذي  اللغة  )

 (.468الفعل كمّل واّل. الفريوزآبا ي  القاموس  )ص  الكرير صو  كصو  املنخنق ( (3

اي مهت بمخالطت  واصد ا وعزمت عليها  [٢٤يوسف: ] َّ  ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ُّ  من  اول  تعاىل: ( (4

عزما جازما .وهّم هبا أي هم بدفعها وعزو علي  لوال أن عرف برهان رب  وهو أن الراهد سيرهد ل  

فلعّل  لو اشتغل بدفعها أمكن أن يتمز  اميص  من ابل فتكون الرها ة علي  ال ل . ابن محدون  

 (. 28احلاشية )



 

فإّن   ؛حزن أ  وعن هّم األمر فالنا  إذا القياسع    سـرفإّن  بالك ؛تبّ  إذا   ر األ

 . ذا مّهت الّرمل الّرلج إذا ذابت القياس  وكع   معّدى 

اليّشء اجلامعة  وعّم القوو  عمّ  ب : وخرج  طال :إي  : عّم النّبتالّثامن

 . القياسع   فإّن  بالّضّم ؛ بالعطية  وعّم املطر األر 

  وزّو زّو البعري إذا خطم  بزمام  :  إذا تكرب  فخرج بذلك: زّو بأنفالّتاسع

تقدمهم  وزو  أي   وزّو القووجعل هلا الّزماوأي:     وزّو النّعالشّد  ي:أ  متاع 

  القياس.ع    فمعّدى؛ أخذهاأي:   الّذئ  سخلة

صّبا  متتابعا   وسّح   ا سّح املاء صّب أمّ   نزل بكررة  أي: : سّح املطرالعارش

إاا صوتت ف ةسّحت الّراخرج أيضا: و القياس ع    ىفمعد   ..ئة سوطام

  .القياسع    سـربالك

إذا طال    الّسعيوكذا مّل علي    ع في سـرإذا أ  : مّل يف مري احلادي عرش

  املّلة إذا  خل  يف  اخلبز أو  احرتازا  عن مّل الّلحم ؛(مالذ يأ:)واّيد  بقول  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.29( فاملطر ليل ايدا  وكذلك سح الدم   املرج  السابق  )ص (1

أ  خل  : وايد  ب  احرتازا من مل اخلبز يمل   إذا  -ح  عند اول املصنف: أي ذمال شـريف  -( اال البحر   (2

احللة بالفتح وهو الرما  احلاّر فإن  معدى  وعن مل من  بمعنى ضجر فإن  مضارع  يفعل بالفتح ألن  من 

االحرتاز  واال: )اول  احرتازا الخ( ـ ذا البحر  هبع   مضاعف فعل املكسور  واعرت  صاح  احلاشية 

ام فالصواب أن لو اال: احرتازا من مّل مل املتعدي واملكسور العني مل يدخال حتى حيتاج إىل االحرتاز عنه

ع   ظهر  وجع  ومّل من محا  عر   ومل باملر  والغم ؛فإن  من باب فعل بكرس العني وفتحها واملفتوح 

اياس . املرج  السابق. لكن  يقال: ال مان  أن يكون املتعدي لالحرتاز  ألاام من باب فعل بالفتح وإن 

 .ضجر فمسلم أن  ليل لالحرتاز ؛ألاام اختلفا ماضيا ومضارعا اختلفا مضارعا  وأما مّل بمعنى



 

  .القياسع   فإّن  معّدى  ؛الّرما  ي:أ

أّل )احرتازا  من  ؛  واّيد  هبامخا  صـر: أّل السيف ملعا   وأّل املريض الّثاين عرش

يبا  وأّل علي  محل   يقال: ما أّلك إّل يؤّلك ضـروالروب خاط  ت طعن  باحلربة 

القياس ع    سـرّل بالكوىف القاموس أّل املريض يئ  محلك؛ فإن  معّدى بالضم(

وأّل اللون بر  وصفا  وفرائص  ملعت   هنيبوج  عسـرأ إذا يف مري    وأّل غري ال

 .البابهـ ذا بالضم من 

وشكت   أّما شّك  بالّرمح طعن  إذا ارتاب   : شّك يف األمرالّثالث عرش

ىل ء إ  وشّك اليّش  االّروكة رجل   خلت فيها وشّك اخلياط الّروب باعد غرز

  .القياسع   بالّضّم  معّدى فإّن ..؛ يشء ضّم   وشّك البال  اطعهاال

ويف القاموس أّب الّرجل يؤّب   إذا  ّيأ للّسفر  : أّب الّرجل الّرابع عرش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.17-18/16( مرتىض الزبيدي  تاج العروس  ) (1

(3 )Uع   ح الصغري للبحر  اول : ويف القاموس أل املريض واحلزين يئّل بالكرس ال غري رـر: وا  يف ال

ويف هذ  العبارة أمور: األول :أن صاح  القياس  وأل السيف يئل ويؤل بر  بوجهني وفي  خمالفة ملا ذكر. 

القياس. الراين: أن  مل يذكر يف أّل السيف بوجهني بل مل يذكر ع   القاموس ذكر يف أل املريض بالكرس 

السيف أصال  وإنام ذكر الوجهني يف أّل يف مري  إذا أرسع. الرالث: أن  ابن محدون صاح  احلاشية اعرت  

ن اعني ملعا وصوتا  واال: كان  علي  أن يذكر أل الفرس إذا أرسع ؛ ألن  هو ابن مالك يف تقيد  هبذيع   

ذكر ملعا وصوتا   غري صواب؛ ألن ابن مالك ع   هـ ذا علي . أاول: االاتصار  صـرالذي ضم  ويقت

 القياس.ع   واألول ور  في  الضم  ون الراين  وهو أي الراين ذكر  صاح  القاموس بالكرس 



 

  .ّ  بوجهنيويئ  

 ؛احرتازا  من شّد متاع  (؛عدا يأ)واّيد  بقول    عدا ي: شّد أاخلامس عرش

 . يضاأفإّن  معّدى ؛ اّوا    أي:ومن شّد عضد  كام تقدو   نوفي  وجها  فإّن  معّدى

وأّما شّق العصا فلقها  واجلامعة  ب  ضـرأشّق علي  األمر  :الّسادس عرش

  .القياسع   فإّن  بالّضّم ..؛ فراها

إذا   لبعرياحرتازا  من خّش ا (؛دخل يأ)واّيد  بقول    : خّش الّسابع عرش

 . القياسع   فإّن  معّدى ؛ العو   وخّش زيدا  طعن  :يأ  جعل يف أنف  اخلراش

إذا أخذ    رتازا  من غّل اليّشءاح (؛دخل يأ)واّيد  بقول    غّل  :الّثامن عرش

ومن غل األ يم   ذا حقد   ومن غّل صدر  إذا كانالقياسع   فإّن  معّدى  ؛خفيةب

 . القياسع    سـربالك امفإّا  د؛يف الدبغ إذا فس

 ؛إذا يبل  احرتازا  من اّش النّبا (؛ بقوم) واّيد   : اّش القووالّتاسع عرش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
اجلوهري وتبع  ابن مالك يف االمية  واستدرك  -أي الضم وحد  -علي  صـرتاج العروس  واات اال يف ( (1

فا صـرابي  أن  جاء  بالوجهني  فاألوىل ذكر  يف اسم ما ور  بالوجهني. تع   شيخنا يف ابن الناظم 

 (.7-2/6بااتصار  مرتىض الزبيدي  )

از من شق ناب البعري طل   وشق الفرس مال يف جي  اول شيخنا: شق علي  االمر تبعا للبحر   احرت  (2)

 (.30القياس. ابن محدون  احلاشية  )صع   إىل جان  ؛فإاام 

القياس كحن. الفريروزآبا ي  القاموس  ع   واحرتز كذلك خش السحاب جاء بمطر اليل؛ فإن   (  (3

 ل املرج  السابق(. وأما اول صاح  احلاشية :مل يذكروا خلش مرتز فغري صواب. نف592)ص

القياس. املرج  السابق لكن ذكر الزبيدي يف تاج  ع   زا  يف احلاشية غل املاء بني األشجار فهي أيضا  (  (4

العروس أاا بالضم؛ ألن جريان املاء بني األشجار هو  خول  بني األشجار فتكون شاذا. مرتىض 

 (.30/117الزبيدي  تاج العروس )



 

 امفإّا  ؛ يدباّش اليّشء إذا مجع   ومن اّش اليّشء حّك    ومنفإّن  بالوجهني

 . القياسع   بالّضّم 

إذا استرت   احرتازا  من جّن اجلنني (؛بالّليل)واّيد    : جّن علي  الّليلالعرشون

  .القياسع    سـرفإّن  بالك؛ مبالّرح

إذا   احرتازا  من رّش املاء (؛باملزن)واّيد    : رّش املزنوالعرشون ياحلاد

 .فإّن  معّدى؛ إذا غسل   نفض  ومن رّش اليّشء

  باملطر الّضعيف إذا أمطر  طّرت الّسامء: يقال  : طّش الّثاين والعرشون

  .فجعل  بوجهني  امء تطّش وتطّش طّرت الّس : ((القاموس))  واال يف  ون الّرّش 

احرتازا  من ثّل  (؛راث يأ)واّيد    ثّل ذو احلافر :: ثّل يقالالّثالث والعرشون

فإّن  ؛إذا هدم   البيت   ومن ثّل راب   ومن ثّل القوو إذا أهلكهمإذا أخرج ت  البئر

  .ذلك كّل  معّدى

 (؛بدو)للمجهول  وايد   واألكرر طّل  م  بالبناء  طّل  ّم  :الّرابع والعرشون

أبطل   ومن طّلت  إذا نقص  أو  ومن طّل حق   إذا مطل   احرتازا من طّل الغريم

  .فإّن ذلك كّل  معّدى ؛املطر الّضعيف ي:أ  إذا أمطر  عليها الطّل   الّسامء األر 

 :أي  ح بني يدي  ورجلي وإذا را  عدو  : خّ  احلصان يفاخلامس والعرشون

  إذا طال  خّ  النّبا :  ويقال أيضا   مّرة ىاألخرع   ا مّرة  ومهأحدع   ااو 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
القياس. ابن ع   القياس  وليست كذلك إال أن يريد فإاا بالضم ع   أن اش النبا  وذكر يف احلاشية  (  (1

 (.30محدون  احلاشية  )ص



 

فإّن  بالفتح  ؛اعاإذا صار خدّ   احرتازا  من خّ  الّرجل (؛باحلصان والنّبت)واّيد  

  .لكون  من فعل املكسور ؛غري ال

احرتازا   (؛بالنّخل)واّيد    إذا أخرج أكامم   : كّم نخلالّسادس والعرشون

  .يانمعدّ  امفإّا ؛ بالك امو     ومن كّم البعري إذا شّد فّم سرتء إذا من كّم اليّش 

 (؛بالنّاقة)  واّيد   موض  خال ي:أ  : عّست ناات بخالءالّسابع والعرشون

  .فإّن  معّدى ؛إذا أطعمهم بيشء اليل  احرتازا  من عّل القوو

است )اال ـ ذا وهل؛ إذا رعت بموض  خال  اّست النّااة :الّثامن والعرشون

 ؛بكالو ابيحاحرتازا  من اّل القوو إذا أذاهم  (؛بالنّااة)واّيد    كعّست :أي ( كذا

 :ثة منهاعرتا  علي  يف ثال  وسبق االون فعالرـرفهذ  ثامنية وع .فإّن  معّدى

ا شّذ   بل بقي ممّ الّراذ فيها وليل كذلك صـرح  اضيتو أّل   وأّب  وطّش  وهى

  :فعال رـرعبالّضّم ثامنية 

  مّد    أي:  وخرج مّت اليّشءل إلي  بقرابةسإذا تو  مّت يّمت األّول

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.2/799( ما يكم ب  فم البعري لئال يعض أو يأكل  عم  اللغة العربية بالقاهرة  املعجم الوسيط  ) (1

طأ  وعن عل الذئ  طاف  ( واحرتز كذلك عن عل الرجل عسا طاف بالليل  وعن عل خرب  أب (2

القياس. ابن محدون  حلاشية  ع   وعست النااة ساء خلقها عند احلل   أو  ر  اليال؛ فإاا بالكرس 

 .(. واول : عست النااة ساء خلقها  ليست تلك التي يف املتن  فتلك بمعنى رعت31)ص

از  بخالف ما كر  ابن (. يعني ليست لالحرت21: )بخال تكملة(  الرفاعي  حلاشية ) وقول الناظم

مقتضا  أن اول الناظم بخال  -اال بخال(ـ ذا عند اول البحر : )وهل  -محدون يف حاشيت ؛ فإن  اال

لالحرتاز عن عست النااة ال تدر حتى تباعد عن الناس م  أن  غري مناف ل  واد حكي الرذوذ في . ابن 

 ز  بل هو تأييد لقول  أي رعت وحدها.(. لكن يقال: ليل مقتىض كالو البحر  لالحرتا31محدون  )ص



 

   .فإّن  بالّضمّ  ؛نزع  من البئر   أي:واحلبل

  .إذا سال  : ثّج املاءالّثاين

ر  اخلارج من   وخرج سج السطح أو احلائط    أي:: سّج بطن ثالّثال

  بطنني  أي: طّين  بطني؛ فإن  معّدى.

 . سعل إذا  : أّح بعاّلّرا

  .  لتبيضرإذا غرز  ذنبها يف األ  : سّخت اجلرا  اخلامس

  إذا عظم علي    أّما أّ   األمرجوف  يف   اجلننيج  رأّ  البعري إذا  :الّسادس

  .القياسع   فإّن  بالّضّم وأثقل ..؛ 

 عنّا وحد ا   جعل هلا حدا  أي:   أّما حّد الّدار: حّد علي  إذا غض الّسابع

  أي:   وحد الّسكنيأااو احلدّ    أي:وحّد املذن فها عنّا  صـر   أي:رـرال

  .فإّن ذلك كّل  معّدى شحذ ..؛

  .إذا صاح  مليالظّ  : عرّ الّثامن

  أي: أّما حّص الّرعرط وعدا وضم أذني   ضـر  إذا : حّص احلامرعالّتاس

  القياس.ع   بالضم  فإّن  معّدى ..؛حلق 

الباب  ط  أّما لألصقت بني فخذهيا   إذاتلط بذنبها  لّطت النّااة :العارش

 القياس.ع   بالضم  فإّن  معّدى ؛..أغلق 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ّر عرارا بالكرس(. الفريوزآبا ي  القاموس   (1 ( وذكر يف القاموس أن  ينقاس  ونص   ) وعّر الظليم يع 

 (.436)ص



 

بالضم  فإّن  معّدى ..؛  أّما كّف الّروبإذا عمي   صـر: كّف باحلادي عرش

  القياس.ع   

  .إذا أكرر  كالم  : بّق يفالّثاين عرش

  .تاملي ي:أ   صـر: شّق بالّثالث عرش

  .إذا اشتّد حّر   : عّك اليوو الّرابع عرش

 .وهـر: فّك الّرجل إذا اخلامس عرش

  .: أّمت املرأةالّسادس عرش 

  .إذا اشتّد حّر   : غّم اليووالّسابع عرش

 . عر أصّد و ي:أ  : حّن عن الّثامن عرش

 واد نظمها بحر   فقال:

ي ــٍة ع  
ــْ  ث ــاْم ن  م  ـ    رـــرو  ــت  بـ  م   ك 

 

ـــ  ْ ي م  ـــع ال  ـــج  أ ح  أ ْي س  س  ـــج  و   ت  ث 

ــط    ل  ــص  و  ــر  ح  ــد  ع  ح  ا    و  ْت و  ــخ   س 

 

  ْ ــال  ــق  ط ْرف ــ   ف ع  ــف  ش   ْ  ن ْاف ــةا ك 

أ و    ــم  و  ــْوو  غ  ــك  اْلي  ع  ــك  و  ــق  ف  ب   و 

  
  ْ ــال  م  ــا ك  ض  ْعر  ــ   م  نْ ــن  ع  ــاْ ح  ن   ْ  أ م 

  .انتهى الراذ اخلالص 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.972وذكر املجد أن  ينقاس  واال: وعّك يومنا يع ّك عكا. الفريوزآبا ي  القاموس  )  (1)

ي زّخ إذا غلظ  جّد الرجل جيد صار جدا وحيتمل ان يكون من فعل ( زا  الرفاعي أفعاال أخرى: وه (2

املضموو  وكّد يكد اجتهد يف العمل أو أشار بأصبع   وحر  النااة حتر مل تلد  واّر اليوو يقر اشتد 

بر   وحيتمل أن يكون من املضموو  وهر  اإلبل  ر أصاهبا اهلرار  اء يسلط البطن  وكّر يكر إذا 

= 



 

الراين من  وع يف القسمشـر(  وع وجهي صد... إلخ)  :الناظم واول 

 ون فعال: رـرة وعست من  وجهنيع   جاء  الراذ املضاعف الالزو  والذي

  :رـرثامنية ع ذكر املصنف من 

 ..؛ف  ومنع صـر ي:أ  صّد  أّما   عن اليشء أي أعر  صدّ  :منها األّول

  .فإّن  معّدى

 .ا كررإذ  النّبا  ّث : أالّثاين

وتقييد    إذا سقط من علّو إىل سفل األملل  احلجر ي:أ  : خّر الّصلدالّثالث

 ( ليل لالحرتاز وكذا خّر ساجدا. بالّصلد)

إذا   لّزاين احرتازا من حّدا (؛بالتّاء)تركت الّزينة  وايّد   إذا  : حّد  املرأةالّرابع

 من الراذ اخلالص كام مّر.  فإّن  ؛غض  إذا  علي  فإّن  معّدى  ومن حدّ ؛ أااو علي  احلدّ 

 فّرا  إذا   من ثّر  احرتازا (؛بالّتاء)واّيد    مائها إذا كرر  : ثّر  العنياخلامس

 .فإّن  معّدى؛ إذا صّب   ابرـرومن ثّر ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
=  

ط ضد ارحتل  ولط باألمر إذا لزم   وحف أي حاط  وخل الفصيل أصاب  اخللل انتقض  وحط  حي

 (.21وهو  اء من أ واء الفصيل  وحم أخت  احلمى. الرفاعي  احلاشية  )ص

 األصل. املرج  السابق.ع   ( واحرتز باإلسنا  للمذكر عن أث املرأة عظمت عجيز ا؛ ف (1



 

إذا   من جّد التمرة احرتازا؛ (بمن عمل)واّيد    جّد من عمل: الّسادس

إذا صار   ومن جّد الروب  إذا عظم  أعني القوو ومن جّد يف  فإّن  معّدى ؛اطعها

 افإّا ومن جد  أي: صار غنيا  ومن جد الردي  أي: يبل وذه  لبن ؛   جديدا

  .القياسع   فقط  سـربالك

 :اال الناظم 



 

  أي: طار   أو تّر الرجل  إذا سمن  أو تّر من اليد عند القط   ترّ  :الّسابع

فإّن  بالّضّم ؛ تّر يد  إذا أبااا العظم  إذا نقط   بخالف اوم   إذا انفر  عنهم  أوترّ 

 . ألّن  معّدى؛ غري ال

  وطّر  النّجوو    أي: طالتالنّبا  طّر  الّرارب أو :يقال  : طّر الّثامن

إذا   الّروب   وطرّ إذا سااها  احرتازا  من طّر املاشية؛ (بالّتاء)واّيد    ضاء أإذا 

  .غري الفإّن  بالّضّم  ؛ّق ش

احرتازا من  ّر  (؛بالّتاء)واّيد     ّر  الّراة بلبنها :يقال  :  ّر الّتاسع

إذا حسن   فإّن    ومن  ّر وجه   غري ال سـرفإّن  بالك ؛الفرس عدا عدوا شديدا

  .سـربالفتح والك

  .  أي: كرر واجتم جّم املاء :يقال  : جمّ العارش

احرتازا من شّ   (؛باحلصان)يدي   واّيد  إذا رف    : شّ  احلصاناحلادي عرش

الرعر   وأ  ومن شّ  اخلامر  إذا أوادها  غري   ومن شّ  النّار ال سـرفإّن  بالك ؛الغالو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
اح؛ بدليل اولنا : تر الرجل أي سمن ونحو  مم  هو خال من رـروليست التاء لالحرتاز خالفا لبعض ال  (1)

 التاء م  أن  ذو وجهني.

بجم املاء؛ لالحرتاز من  -أي بحر -: أطلق  وايد  الرارح -عند اول الناظم ) جم( -( اال ابن محدون  (2

لقياس. ابن اع   اب فلم يرك   وجم العظم كرر حلم   واألمر  نا؛ فإاا كلها ضـرجم الفرس ترك ال

 (.32محدون  احلاشية  )ص

ا   ص 
بَّ ح  مَّ ش  ت  ج  د رَّ ت  و  ط رَّ ت  و  ــال     ت رَّ ــحَّ أ ي  ب خ  ــذَّ ش  ش  ــت  و  ــنَّ ف حَّ  ن  ع 

 الـدَّ  
طَّت  ش  ا  و  ـ  ـرَّ ا  ـء  ح   ا ر  ن ـسَّ اليَّ 

 

ــال     ع  ــت  إ ن  ج  ــن  ف ع ل 
ع  م  ــا ر  امل  ض   ر  و 

 
 



 

ا  أي: زا  حسنها وأظ   .يانمعدّ  امألّا  ؛غري بالّضّم ال امفإّا مجاهلا؛  هـرلوا 

 . هـرعّن ل  اليّشء  إذا ظ يقال  : عنّ الّثاين عرش

   فمهاإذا صّوتت من  باخلاء  ت األفعىخف :يقالو األفعى  : فّحتالث عرشالثّ 

  .القياسع   من فح الرجل إذا غط يف نوم ؛ فإن   حرتاز لال؛ (بالّتاء)وتقييد  

  .شّذ عن اجلامعة :يقال  : شذّ الّرابع عرش

 .شّح باليشء إذا بخل :شّح يقال :اخلامس عرش

 (؛بالّتاء)واّيد    إذا بعد  (شّطت الّدار): ل بقو: ما ذكر  الّسادس عرش 

 . غري القياس الع    سـرفإّن  بالك ؛باعد عن احلّق إذا أفرط وت  احرتازا  من شطّ 

من نّل  احرتازا(؛ باليّشء)واّيد    إذا يبل  : نّل اليّشءالّسابع عرش

 . غري ال القياسع    سـرفإّن  بالك ؛رأس ع   إذا أخرجت النّار زبد    احلط 

من حّر  احرتازا (؛بالنهار)  واّيد  إذا محيت شمس   ارا : حرّ الّثامن عرش

   .ّن  من باب فعل املكسورأل  ؛غري فإّن  بالفتح ال ؛إذا عتق  العبد

 .فعال  من املضاعف الاّلزو اّلذى جاء بوجهني رـرفهذ  ثامنية ع

   :  ثامنية أفعالوترك النّاظم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
( والغط مد الصو  والنّف ل يف خياشيم النائم. ذكر كواا لالحرتاز ابن محدون  املرج  السابق   (1

 (.33)ص



 

  .األمر : شّت األّول

  وراثت. تحسلي: أ  عر  اإلبل :الّثاين

 َّ خف حف جف ُّ  :كعلم   اال تعاىل :وفي  لغة     ر  إذا ب    يومنا ارّ  :الّثالث
 [13القصص: ]

  .ليانالغ ةإذا صّو  من شدّ   القدر أزّ  :الّرابع

  .إذا غرز  ذنبها يف األر  لتبيض  : رّز  اجلرا اخلامس

  .نتإذا سم  : أّصت النّااةالّسادس

  .إذا ضعف وجبن  كّ  عن اليّشء :الّسابع

 :فقلت  اد نظمتهالكبري: اال صاح  ا .هزلإذا   : خّل حلم الّثامن

ــــةا  ي 
ن  ْ  ث ام 
ــــ   ْي ْجه  ــــد  ب و  ــــل  ص  ْر

م   و 

 

  ْ ـال  ـنْي  غ  ـْدر  ح  أ ز  اْلق  ـت  و  ش  ْ  و  ر   ع 

اْ   ـــذ  ك  ـــةا و  ـــْت ن اْا  أ ص  ـــاْر  و  ـــر  الن ه   ا 

 

ز        ْ  ر  ال  ـــز  ــل  أ ْي ه  ــ   خ  ك  ْا   و  ـر   اجْلـ 

  ستة ()عف الاّلزو  اثنان وسبعون فعالمجلة األفعال اّلتي شّذ  من املضا 

   .هنيون بوجرـر  وستة وعوأربعون بوج  واحد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.151املجد في  بالكرس  الفريوزآبا ي  القاموس  )ص صـر( اات (1

ذ اخلاص  والنا: حيتمل كون  من الفعل مرلرا  وذكرنا سابقا تعدا   من الراهـ ذا ( يكون مضارع  (2

 املضموو.

ة املاضية التي نقلناها من حاشية العالمة الرفاعي رمح  ا   وإال يكون العد  رـرإذا مل نحس  العهـ ذا (  (3

 ة مما شذ بوج  واحد  فيحصل من  ستة ومخسون فعال.رـراثنني وثامنني  وتكون الع



 

( السابق ابل هذين واملضارع من فعلت من جعال: )واول الناظم 

  عّدىاملوهو املضاعف   ّدو واحد منهاتق  وع يف بقّية  واع الّضّمةشـرالبيتني  

  :والبااي ثالثة

  وصاو نحو: اال يقول  ن كان عين  واواضارع من فعل بالفتح إامل األّول:

فنقلت حركة املعتّل   بضّم العني ل  ع  فْ ي   وزنع      و  و  ْص ي    و  ل  و  قْ ي   :أصلهام  يصوو

ساكن  وسبقالعلة  حرف إذا حترك) وهي:  رهورةاملقاعدة لل ؛إىل الّصحيح ابل 

 . (صحيح  نقلت احلركة من العلة إىل الساكن الصحيح ابلها

 :نحو  مضارع  سـروإاّل يك ؛تكون الم  معتّلة بالياء ن الأ :النّوعـ ذا ويشرتط هل

  .لئاّل جيتم  اعالالن يف كلمة واحدة؛ هوى هيوي  ونوى ينوي ومل تعّل الواو

ْ ح   :نحو  إذا كانت الم  واوا  تحضارع من فعل بالفامل :الّثاين اب رـرال ال 

ْ  :  أصلهاموخال املكان خيلو  حيلو ْ  و  ل  حي  ؛ لواوفحذفت حركة ا  بضّم الواو و  ل  وخي 

  .((لحركةلإذا تطرف حرف العلة ال يقوى ))؛ لقاعدة لتطّرفها

 ؛تكون عين  حرف حلق أن اّل   ا الم  واومم ط بضّم عني املضارعرـرايل: يو

 .فتحتوإال 

ـ ذا  أنّ  :والّصحيح ـ ذا عين  حرف حلق من  ألن أكرر ماا؛ طشـرليل ه ه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 ح.رـرن الواو متحركة وابلها ساكن صحيح؛ ملا ذكر يف ال( أي مل يطبق عليها القاعدة املارة؛ أل (1

ــ ــا ل  ي ن  ــا ء  ع    ْ ــا  و  ال  م 
ا و  أ  ــو  ــه   ه  ال   ب 

 

ن و    ني  م  ع  و  م  ض  ـد  هـ ذا م  ـم  ق  ك   ال   ب ـذ  احل  

ُل   ـــد   ــا  ي 
ٰ  مل  ل ـــي س  ل ـــه  عـــ ــرن و   ف خ 

 

ـال       ـو  ق  ا ر  ال ع ني   ن ح  س 
م  ان ك  و  ي  ل ز 

ا ع   د 

 
 



 

 .يدعو  وسها يسهو  وهلا يلهو عا  :نحو  ضّم العنيع   جيري النّوع 

ـ ذا وفتح    ما الكتاب حيمو  :نحو  ملراعا  حرف حلق اليل ؛النّوعه

 . حا و حا يدحو  ويد  وحيام 

جاوز احلّد   وطحا  :أيى  طغا يطغ :ثالثة أفعال الفتح فقط إاّل ع    ومل جييء

  .جرف بمعنى صّ   ي:أ  وفحا الرّتاب يفحا   ر  يطحاهاا  األ

  .الاّلو ملناسبة الواو وإّنام ضّمت العني من املضارع الواوي العني أو

ٰ  ملا يدل  الذاحلكم قد بهـ ذا و)وأشار إىل النّوع الّراب  بقول  :   وهو (فخرع

 .بق   وخاصمني فخصمت  فأنا أخصم سابقني فسبقت  فأنا أس :نحو  ملفاخرغلبة ا

: وهو املذكور بقول   واحد لربو  احلكم :طاشـر رـرع ويررتط للغلبة أحد

وهو أن يكون   وواحد لربو  الغلبة(   وليس له داعي لزوم انكسار العني نحو قال)

عر ا    وهي كون  فعال  ماضيا  ةوالّتسعة البااية ألصل بناء الغلب  ل للمتكلمفعال

   .  من فعل غالبا  فا  فعل اثنني  اابال  للتّفاو صـرمت   ثالثيا  تاما

أن يقصد كّل  ي  واملغالبة هسـرني من فعل بالكفامه :نحو  وخرج بغالبا

  .ويسند الفعل للمغال  منهام صاحب  يف الفعل املقصو ع    البة  مرارك مغ

 : ة إذا اجتمعت م  حروف احللق فقالإىل حكم الغلب  ثّم أشار النّاظم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( ومعنى التفاو  أن يكون متعديا بخالف الالزو نحو: ما  وااو وفني. (1



 

اجلمهور يف لزوو  فال فر  عند ة..سـرليل في   اع الكوإذا بني الفعل للغلبة 

سارعني  :نحو  وهو عين  والم  حرف حلق أو ال  الّضّم بني أن يكون غري أّول 

 . وال أثر عندهم حلرف احللق  مّ ع  بالّض سـرعت  فأنا أسـرف

 ي:أ  النّوع ذا من الّضّم يف أّن حروف احللق مانعة: الكسائيّ  ومذهب

عت  فأنا سـرف يسارعن :مذهب ع   وتقول   ةسـر اع الكع    اياسا ؛املبنّي للغلبة

 . ع  بفتح  عني املضارعسـرأ

 شاعرين فرعرت  فأنا  عن العرب م نقلواألّا  ؛نقلالاستدّل اجلمهور بو

 .سائّي يستدّل بالقياسوالك    بضّم العنيأشعر

ع   ع   ح  ح  شـرشـر)يف  فقالهبهم حيث ذمع    در الّدينورجح الّريخ العاّلمة ب

عرت  فأنا أشعر  : شاعرين فرهبهم اول العربذصحة مع   : ويدّل (المية أبي المية أبي 

 .بضّم العني

  .ي وافق الكسائيهـرأن اجلو (وحل اإلشكالوحل اإلشكال  فالفالاافتح األفتح األ) يفو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
هـ( 183أو 180ع  ابن محزة أبو احلسن األسدي أحد ائمة القراء وإماو أهل الكوفة يف النحو  )   (  (1

 (.274-2/256أنبا  النحاة  )ع   القفطي  إنبا  الرواة 

ممد بن ممد بن عبد ا  بن عبد ا  بن مالك النحوي ابن النحوي  كان إماما فهام ذكيا  حا  اخلاطر   (  (2

ح شـرإماما يف النحو واملعاين والبيان والبدي  والعرو  واملنطق  جيد املراركة يف الفق  واألصول   

 (.1/225اة  )هـ(. السيوطي  بغية الوع686كرريا من كت  أبي   ) 

اال العالمة ممد بن عمر بحر  يف الكبري  وهو فتح األافال وحل اإلشكال: تنبي  مقتىض الصحاح  (  (3

م  غلب    وهو شاذ؛ فإن  موااة الكسائي يف أن حروف احللق مان  من الضم؛ فإن  اال: خصم  خيص 

ر    يفعل من  إىل الضم إن مل تكن عين  حرف ح  (.99ح الكبري  )صرـرلق. بحر   الفاعلت   ففعلت   ي 

ــه   ل  ــ    أ وَّ  غ 
ــقن ل  ف  ح  ــر  ــا  ح  ــت ح  م  ف   و 

 

ال        ص  ع  ق د  ح  ا النَّو    ذ 
ا ئ ي  ف  س 

ن  ال ك   ع 
 



 

  حلاء   واخلاء   والعني   والغنيمزة   واهلاء   وااهل :وحروف احللق ستة

 فقال :  ومجعها الّريخ عبد الّرمحن الّصويف

 هجر   إىل عـدل حكـيم غـدا خـال

 

 فأحرف احللـق مـن أوائـل ذي خـذا 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
( شيخ املرايخ وعالمة مقدشو  الفقي  األ ي   عبد الرمحن بن عبد ا  الرهري بالريخ عبد الرمحن (1

 هـ(.1322الصويف  )  



 

 

 عني فتح اياس  ما وهو املفتوح  فعل أاساو من الّرالث القسم إىل وأشار

 في  ما ليل( ويعني: احللقي فتحا أشع إلخ  لدهـ ذا ف غ  :)بقول  مضارع 

خالف بني اجلمهور والكسائّي  فال.. ر من فعل احللقي العني أو الاّلوغلبة املفاخ

  :وطشـررامنية بوط رـر أّن حّق عني مضارع  الفتح  وذلك ميف

 :   فاألربعة العامةّصة تركهااّمة ذ كرها النّاظم  وأربعة خاأربعة منها ع

   .وإاّل فقد سبق اخلالف ؛حروف احللق م  الغلبةأن ال تكون  -1

حال  الّسـابق ع   فهو  ..يكون الفعل مضاعفّا  فإن كان مضاعفا أن ال -2

   .الزم   وضّم معّدا  سـرمن ك

   .سـرفي  الك هـرأن اّل يرت -3

  .في  أيضا الّضمّ  هـريرت أن ال -4

 يررتط:  العني أّن  إذا كان حرف احللق يف :ّصةاخلألربعة افا

    وعد يعد :نحو  سـرتك وإاّل  ؛ن ال تكون فائ  واوا  أ -1

   . عا يدعو :نحو  وااّل تضمّ ؛ الم  واوا  أن ال تكون  -2

 يررتط:الالو  وإذا كان احللقي يف

   .باع يبي  :نحو  سـركت وإاّل  ؛تكون عين  ياء  أن ال  -3

   .فاح يفوح :تضّم نحو وإاّل  ؛واوا   تكون العني  الأن  -4

  غ     
ـهـ ذا ف  ـا أ ش  ـي  ف ت ح 

ل ق   ع  ل د   احل  

 

ــأ ال     ــن  س  ــي غ  م 
ِ تن ص  ــ ــا ق  ك  ــاال ت ف   ب 

ــ  س  ر  ب ك  ــه  َل   ي ش  ف  و  ــا ع  ن  َل   ي ض 
 أ و  ـإ 

ةن  ر 

 

ـال     ـن  د خ 
ف ـت  م  َّ ـا  ر  م  ي  و 

ي ب غ  مٍّ ك   ض 

 
 



 

الاّلو حرف  أو يإن مل تكن هضـي من فعل املفتوح املا فتح عني املضارعت وال

  تداخل الّلغتنيع   فهو ممول  ..ذلك من غري حلقيع   احللق  وما جاء 

أحدمها ضـي ما ك  بينهام ثالرة بأخذالفعل لغتان فريضـي ما أن يكون يف :ومعنا 

 .ركن يركن :نحو  ومضارع األخرى

 ..أوهبام م  الفتح ذ الّرذوع   ف ..م معاوالّض  سـروما ور  من احللقي بالك

ها هـرويم سـرها بالكهـرها يمهـر: ملغتنيع   مرال ما جاء   مرلث املضارع فهو

فهو مرلث املضارع   أي خرج نبغ :مرال ما جاء مرلراا   وهـرا مهل جعل يبالّضّم أ

  .  ونحومهاهـرظ :يأ  وكذا نب  املاء

األاساو الراّلثة من أاساو فعل املفتوح أشار إىل ع    وملا أاى النّاظم الكالو

  عني املضارع...الخ. :بقول  سـرأي الّضّم والك :القسم الّراب  من   وهو ما في  وجهان

وهو حرف   إذا خال عني املضارع من فعل املفتوح من جال  الفتحيعني: 

ومن  اع الّضّم   أنواع وتقّدو أّن  أربعة  سـرومن  اع الك  الم  عين  أو لق يفاحل

عين  إن شئت  سـرفاك ..سـرة الّضّم والكهـرومن ش  يضا أّن  أربعة أنواعأوسبق 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.24( الرفاعي  احلاشية  )ص (1

. الرانية من باب اعد  واال الزهري: ليس (2   
ت بالفصيحة. ( فإن في  ثالث لغا : األوىل من باب تع 

الرالرة ركن يركن بفتحتني وليست باألصل بل من باب تداخل اللغتني. الفيومي  املصباح املنري  

 (.140)ص

ال    ي ث  خ  ن  ف ع ل ت  ح 
ع  م  ا ر  ني   امل  ض  ـت    ع  ـن  ع 

ي  م 
ـامل ب ن  ـت ح  ك  ب  ال ف 

ا ل  ن  ج 
 ال  م 

ي   ـ ف اك س 
ـه  ا  ت ع ي ـني   ب ع ض  م  إ ذ  م   ر  أ و  اض 

 

ال     ـــز  ت  ـــد   اع  ا عن  ق   أ و  د 
ةن ر  ـــه   ش 

ـــد  ق   ل ف 

 
 



 

 .أو أضممها

بأّن الفتح حا ث  :أجي   ؟والّضمّ  سـرمل امتن  الفتح  وجاز الك :فإن الت

ألصل  ة تعنّي اهـر  فإذا فقد  اع أو شيتانومها األصل  مضارع فعل بالفتح يف

 .احلا ثوامتن  

  واسم ومها اسام فاعل (جالب الفتح أو داعمن )أشار بقول :  لكوإىل ذ

؛ ال  جيأيت بغري    واملجلوب ال اع يأيت بال   واملدعو ادوعلوب دعومفعوهلام م

 فلذلك امتن  الفتح لعدو جال .

 

[]

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ل  وحدوث الفتح. (1  ( أي أصالية الضم والكرس يف عني مضارع فع 



 

و الّرالثّي املعتّل العني الّصحيح الاّل ضـي الفصل خمصوص بالفعل املاهـ ذا و

    وألنّ الّضمريين ب هو اّلذى يتغرّي وزن  عند اّتصال أحد  ألّن  ؛املستحّق اإلعالل

خر الفعل واأللف املنقلبة من عني آلتقاء الّساكنني ال ؛عند اّتصاهلام ب  تسقط عين 

عر ا   خر  مطلقا ثالثيا كان أو غري جي  تسكني آ عند اّتصاهلام بالفعلو  الفعل

صحيح  ال يتغري وكذا    لكن ال يتغرّي  غري الرالثّي اليحا أو معتحص  في  أو مزيدا

  حتوفر  بت  و عو   وكرمت  و حرجتضـرك  العني من الّرالثّي 

عند اّتصال الضمري  خر الفعل مطلقاآانطلقت  واستخرجت  وإّنام سكن و

وطر ا  ة كالكلمة الواحد ول أرب  متحركا  فيام هولكراهة ت  فعا؛ كوراملذ

ـ ذا   واملقصو  من كور في وترية واحدة فيام مل يكن الّتوال املذع   اب للب الفصل ه

سة  وحركة   وحركة املجان  وهي اسامن حركة النّقلالفعل املذكور ركةح بيان

 .باب فعل املكسور   وىفل املضمووباب فع النّقل تكون يف

  :اال الناظم 

 

AA    

    اّتصال تاء الضمري أو نونه بالفعلاّتصال تاء الضمري أو نونه بالفعليف  يف  



 

 يوه  حركة العني :( أيشكل عني) :بدأ الناظم بحركة النقل  و

ة إن كان من باب فعل سـروك  طال :نحو  بالّضمّ  ضّمة إن كان من باب فعل

  .ل  و  ط   :  وأصل طالخاف وهاب :نحو  سـربالك

ء حتركت الواو واليا) :يف الّرالثة :  ويقال   ي  ه  و   ف  و  خ   :هابخاف  و وأصل

وسكن  ثي تاء الّضمري أو نون  ت بالّرالفلام اّتصل (نيفقلبتا ألف  وانفتح ما ابلهام

قدرة بعد نقل حركتها امل لتقاء الّساكننيال؛ حذفت األلف  ملا سبق ؛خر الفعلآ

 :فصار  طلت  وخفت  وهبت  وفيها ثالثة أعامل  إىل الفاء عليها

   .حذف حرف وهو األلف -1

   .الفتحة يركة وهحذف ح -2

   .نقل حركة إىل ما ابلها وهى حركة العني -3

 يوه  عرف وزاا من حركة عينهايألّن  ؛ وزن الفعلع     نقلت تنبيهاّناموإ

  .نقولة إىل الفاءامل

  يطول :ألّن  يقال في ؛ ملضارعبايف طلت  عرف كواا واوا  يوأما عينها ف

خاف :ألّن  يقال فيهام  ؛يف هبت من املصدرياء وخفت  يف واوا  كواا  يضاأعرف يو

ان ق ل  ل   ـو  ا اع  ن إ ذ  ـني  ل  ع  ـك  ي ش 
ا ء  الثاُل  ث   ـف 

 

ــت    ــال    ت ل تَّص  ــي  ر  م  ــا َم ض  ت 
ــا ن  ب  ك   و 

ن  ف ع ن ـــ  ـــو  ـــا ي ك  ا  ف ت ح  إ ذ   و 
ــه  نـ   ـأ و  ن و 

 

ت ض  ـ  َ  ال ع ـني   ه  اع  ـ ل 
س  ت 

ن ـت ق ال   ُم  ا ن    م 

 
 



 

  .وهاب هيبا خوفا

وع يف القسم الراين من شـر( إلخ ...وإذا فتحا يكون فعنالناظم: ) واول 

إذا كان شكل عني الفصل وهي حركة املجانسة  وهـ ذا احلركة املقصو ة يف 

 إذ ال فائدة يف نقل الفتحة يف العني إىل الفاء ؛الّرالثي فتحا  فال تنقل الفتح إىل فائ 

لّضمة إن للعني وهو ا عانلا  لا شك من الفتح الذي يف العني لكن عو  املفتوحة

نقل ذلك املجانل   ثّم كبعت  ت ياءة إن كانسـروالك  كقلت  كانت العني واوا  

ني؛ ألف قلبت الياء والواوف  وبي  لوا  إىل فاء الفعل  وأصل اال وباع

هبام تاء الّضمري أو نون    فلام اّتصل   فصارا اال وباعلتحركهام وانفتاح ما ابلهام

 ؛فحذفت األلف  خر الفعلآا األلف املنقلبة عن عني الفعل وومه  ساكنان لتقىا

هل هو واو أو  وبعت بفتح الفاء  وجهل املحذوف فصارا الت  ألّاا حرف عّلة

ثّم نقل إىل الفاء بعد   العني عانل تلك العني ي يفاّلتفعو  عن الفتحة  ؟ياء

يف    وياء  يف الت ا   واوالعني كونعرف ي  فالت وبعت.. فصارا   سل  حركتها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
املعتل يف معرفة حركة عني املعتل غري ما ذكر  شيخنا: اال ابن محدون: تعرف حركة عني الفعل  فائدة( (1

بمضارع   إن كانت باأللف كيخاف فمكسور  وإن كان بالياء كيبي  فمفتوح؛ إذ ال ضم يف ذوا  

فعيل كطويل فمضموو؛ ألن فعيال من  يبنى  ع   الياء  وإن كان بالواو نظر إىل اسم فاعل   فإن جاء 

ما يقتضي  ع     فاعل كقائل فمفتوح  وإن جاء بالوجهني باعتبارين  محل يف كل وجع   وإن جاء 

 (.40  وطائل بمعنى الفضل. ابن محدون  احلاشية  )صصـراياس  كطويل من طال ضد ا

أي مضموو العني؛ ألن –( أي وليل أصلهام الضم؛ لتعدهيام  وال الكرس؛ ملجيء مضارع األول مضموما  (2

والراين   -بالكرس معدو ايفعل ع   يفعل بالفتح اياسا وشاذها ع   فعل املكسورة العني يأيت مضارعها 

. ابن محدون  املرج  -يفعل بالكرسع   وهو باع؛ ألن مضارع فعل املعتل العني بالياء يأيت  -مكسور

 السابق  م  زيا ة 



 

  :عاملألّاا حركة املجانسة للعني  ففيهام أربعة أ ؛ بعت من حركة فائهام

   .حذف حرف وهو األلف -1

   .وهى الفتحة  وحذف حركة -2

 يوهـ حركـة عـن بعـت يف ةســركوال الـت  يف لضـمةا يوه  حركة وتعويض -3

   .الفتحة

   فاء.العني  وهو ال ونقل املعّو  إىل ما ابل -4

وبان  ونحومها مـن  كان املحذوف  وزيد عمل خامل يفع   وإّنام نقل تنبيها  

: اوهو اإل غـاو فيقـال فيهـ الباب مما كان آخر  نونا واتصل ب  نون الضمري هـ ذا 

  الباء أو ضـمها سـروبّن برديد النون م  ك   م  ضم الكاف كّن بترديد النّون

البـاب ممـا كـان آخـر  تـاء وأتصـل بـ  تـاء ذا هـ وما   ونحومها من  وكذا با 

   ومّت.فيقال فيها بّت الضمري 

 

[] 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
( وبان من باع واال  اال يف خمتار الصحاح: واد بان   من باب اال وباع  وبينهام بون بعيد وبني بعيد   (1

 (.43تار الصحاح )صوالواو أفصح. الرازي  خم



 

 

ألّن  ؛األوزان ألّن ما ذكر  من املوزونا  بمنزلة األوزان (باألبنية)واملرا  

؛ فّيةصـرل  اإلتيان باألوزان ال سـروملا مل يتي  الوزن املقصو  ذكر املهّم اّلذى هو

ل أّن  عقد لغري  بدلي؛ هنا املايض (الفعل)ـ  واملرا  بفعل ما أمكن ..لضيق النّظم

 وأكرر ما  ا ةيما في  بعض حروف الز هو (املزيد فيه)ـب  واملرا  فصال  فيام بعد

 كام اال يف ألفيت :  ينتهى إلي  بناء الفعل ستة أحرف 

ــــــ  إن جــــــر ا  ومنتهــــــا  أرب

 

 وإن يـــز  فيـــ  فـــام ســـتا عـــدا 

وفرعيت  عن  لرقل  ؛اّلذى أكرر  سبعة أحرفسم وإّنام نقص الفعل عن اال 

 . سمالا

عرّب عن أّول بأن ي  يعرف األصل من الزائد إاّل بمعرفة امليزان أّن  ال :

يها بالعني  وعن ثالرها بالاّلو  وكذا عن رابعها   وعن ثانأصول الكلمة بالفاء

 األصل فيقال يفذلك  ام عرباألصل عرّب عن  ب   وأّما الزائد فإن كان تكريربالاّلو

وزن  ري تكرار عرّب عن  بلفظ  فيقال يف  وإذا كان غفّعل بترديد العني :وزن وىّل 

   .أفعل :أعلم

  فيعرب عن  بأصل  مكرر األصل أّن الزائد مطلقا  يعرّب عن  بلفظ  إاّل شيئنيو

  فيعرب عن  أيضا بأصل  فوزن اصطرب افتعل وليل افطعل. فتعالواملبدل من تاء اال

  



 

 إاّل يفأو أمان وتسهيلسألتمونيها :اوهلم روف الزيا ة عموعة يفوح

   .كون من هذ   ومن غريهافإّن الزيا ة فيهام ت؛ فتعل وىف مكرر األصولاباب 

  علي  األصل ّل يد معنى زائد الع   تزيد غالبا  إاّل للّداللة  أّن العرب الو

  أصل مهم ومعرفة هذ  املعاين     والّطلشرتاكعدية واالالتّ   ومن  أي املعنى

 .                 وسيأيت  ء منها عند ذكر األوزان

  ّن الّرالثّي ل  ثالث أبنيةوأ ط الفعل املجر  ثالثّي ورباعّي فق اد سبق أنّ و

  .وليل للّرباعّي إاّل بناء واحد

 .مزيد الّرالثّي  ومزيد الّرباعّي  :واملزيد فيه نوعان

  بحرفنيحرف واحد  ومزيد في  بمزيد في    :ثالثة أاساو ومزيد الّثالثي

  .رالثةبومزيد في  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
حذف أ اة االستفهاو  فقال: اد أجبتكم. ع   ( اال  الزجاج  واد سئل عنها فيل ل  : نعم ظانني أن   (1

مائة ع   وصنف بعضهم فيها كتابا ساّم  إحتاف أهل السيا ة بضوابط حروف الزيا ة ذكر فيها ما ينيف 

 ى:وثالثني تركيبا  أحسنها اول ابن مالك م  وجو  املعن

 هناء وتسـليم تـ  يـوو أنسـ 

 

 

 اايـــة مســـؤول أمـــان وتســـهيل

 (.40ابن محدون  احلاشية  )ص 

( وليل املرا  أن هذ  االحرف ال تكون أبدا إال زوائد؛ ألاا تكون أصوال كسأل  وسلم .. وإنام املرا  إذا  (2

(.أما 41ون  احلاشية  )صزيد يف الكلمة لغري تضعيف أو اإلحلا  فال تكون الزيا ة إال منها. ابن محد

املزيد للتضعيف كفّرج أو اإلحلا  كجلب  فإن  يعم سائر احلروف وال يررتط أن يكون من هذ  

 احلروف.

 



 

  ومزيد في  حرف واحدبمزيد في   :ينقسم إىل اسمني الّرباعيّ مزيد و

 :ستة أحرف إاّل ما شّذ من اوهلمع   يتعّدى الفعل  وال    فاألاساو مخسةنيحرفب

 .زما أي غض  بغري حّق عوياو متأل  عين  من الّدم  االّدم  أي  ىغورورا

  وترك أربعة ذكر املصنف منها ستة وأربعني   ا  ومجلة املزيد في  مخسون وزن

 .ملزيد الّرباعّي  فهي  وكّلها ملزيد الّرالثّي إاّل ثالثة منها

  :واملقيل منها ثالثة أبنية  ون وزنارـروللراّلثّي اّلذى زيد في  ثلر   إحدى وع

  .أحسن :نحو  ة ابل الفاء: أفعل بزيا ة اهلمزاألّول

 .الفاء والعنيضارب بزيا ة األلف بني  :نحو   : فاعلالّثاين

رف احل  هل هو واختلف بالّزائد  وىّل  :نحو  : فّعل بتضعيف العنيالّثالث

اكن أوىل من املتحّرك عند ألّن احلكم بزيا ة الّس ؛ األّول :  فقيلاألّول أو الّراين

. والوجهان جائزان عند سيبوي    ىلّن الّزيا ة باألخري أوأل ؛الّراين  :اخلليل  وايل

 .بالّرباعّي املجّر  إحلااا؛ باحلرف -ما عدا هذ  الرالثة-وإنام زيد 

جعل كلمة مرل كلمة بسب  زيا ة حرف أو أكرر لتصري الكلمة  :واَمحلاق

ها عد  احلروف  واحلركا   والّسكنا   وغري املزيد فيها مساوية للملحق هبا يف

 .من األحكاو

 .  راألفعال احّتا  املصا وضابط اإلحلا  يف

وفعلل   يطذعفعيل نحو :   :وهو شاذ  رـروالبااي وهو ثامنية ع

النل  وفعنل نحو: سلقى  نحو: ع   وف  سنبلفعل نحو: سو خلبل نحو:



 

وهفعل    زهز وعفعل نحو:   ولهـروفعول نحو: جورب  وفوعل نحو: 

ترمل  وتفعل نحو:  اطرن وفعلن نحو: رمهل  : وفهعل نحوهلقم  نحو: 

وفيعل نحو: غلصم  وفعلم نحو: جلمط  وفعمل نحو: كلت   وفعتل نحو: 

  .زملقوفمعل نحو:   سنبلوفنعل نحو: بيطر  

 أبدت  إّما مألنّ  ؛قياس  مخسة أوزانف ..اثنا عرش نيحرفبواملزيد في  من الّرالثّي 

  بابني يف صـروينح  تاءب تدأا مب  وإمّ وابثالثة أب يف ذحينئ صـروينح  هبمزة

  :فاجلملة مخسة أبواب

    نحو: انفصل.: انفعل بزيا ة مهزة الوصل ونون ابل الفاءاألّول

  .محرا :نحو  وتضعيف الاّلو الفاء أفعل بزيا ة مهزة الوصل ابل :الّثاين

    نحو: اعتدل.بزيا ة مهزة وصل ابل الفاء وتاء بني الفاء والعني : افتعلالثّالث

    نحو: تواىل.تفاعل بزيا ة الّتاء واأللف :الرابع

 نحو: توىّل.    : تفّعل بزيا ة الّتاء وتضعيف العنيخلامسا

  :ذكر النّاظم ثالثة منها :سبعة أوزان ..وما شّذ من الّرالثّي مما زيد في  حرفان

  وهذ  ىتسلق :نحو  وتفعٰ  ترهرف :نحو  وتفهعل  متسكن :نحو  متفعل

 :يوه    وترك أربعة من األوزاندحرجملحقة بت

تبخرت  يترهوك أ :نحو  وتفعولجتورب   :نحو  وتفوعلجتلب    :نحو  تفعلل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( أي باب مهزة الوصل  وباب التاء (1



 

 . وهذ  األربعة من مزيد الراّلثّي لإلحلا  بتفعلل تريطن :نحو  وتفيعل  امليش يف

واملقيل   اوزن رـرأربعة ع -أحرف برالثة ي:أ -وللّرالثّي املزيد في  مرل 

 الوصل: هبمزة  تدأةوكّلها مب  منها أربعة

    نحو: استخرج.والّسني والّتاء استفعل بزيا ة مهزة الوصل :األّول

  .واأللف وإحدى الاّلمني واملزيد في  اهلمزة  رّ اامح :نحو  ّل اافع :الّثاين

  .وتضعيف العني  والواو اهلمزة  بزيا ة  نحو: اغدو ن : افعوعلالّثالث

  .بزيا ة مهزة ابل الفاء وواوين بني العني والاّلو   نحو: اجلوذ: افعّوللّرابع ا

 ة : رـر  وهو ع اذوما سوى هذ  األربعة ش

 .واهلمزة يف آخر   والنون بني العني والالو  افعنأل بزيا ة اهلمزة ابل الفاء -1

نحو:   والنون بني الفاء والعني  والواو  بزيا ة اهلمزة ابل الفاء افونعلو -2

 .احونصل

وألف التأنيث يف   والنون بني العني والالو  بزيا ة اهلمزة يف األول واسلنقى -3

 .افعن   نحو: اآلخر

  والسني يف اآلخر  والنون بني العني والالو  افعنلل بزيا ة اهلمزة يف األولو -4

 .اعلنكل نحو: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
   إليها تذييال لكالو الناظم  فقلت: شـر: أ( اال ابن محدون  (1

ــــامْ  ــــْف هل  م ض  ك  و  ــــو  ْه ر  ت  ــــ   و  ْلب   جت  

  

ْ ت   ـــــال  م  ـــــْا ك  ـــــْت هب   ب  ْور  جت   ن ْت و  ـــــْيط   ر 

 (.48احلاشية  )ص2ابن محدون     



 

   خاهبيّ    نحو: والياء املرد ة بني العني والالو  افعّيل بزيا ة اهلمزةو -5

 .ا ملّل  نحو: وامليم املرد ة بني العني والالو  افعّمل بزيا ة اهلمزة يف أول و -6

    نحو: والالو الرانية  والواو بني العني والالو األوىل  افعولل بزيا ة اهلمزةو -7

 .اعروجج

 .اكوأّل   نحو: م  تضعيف الالو والواو بني الفاء والعني  افوعّل بزيا ة اهلمزةو -8

 .واهلمزة بني العني والالو م  تضعيف الالو يف أول   بزيا ة اهلمزة افعأّل و -9

 .الالو والالو بني الفاء والعني م  تضعيف يف أول  بزيا ة اهلمزة  افلعّل و -10

 . وهذ  الّرالثة ملحقة باسبطرّ 

ل تفعل وهو احد   ول  وزن وحرف واحدب  إّما مزيد في  زيد في والّرباعّي امل

 بناءان: بحرفني ول  ا مزيد بزيا ة الّتاء  وإمّ 

  .افعنلل بزيا ة اهلمزة والنّون :أحدمها

  .الّرانية افعلّل بزيا ة اهلمزة وتضعيف الم  :وثانيهي

 

ون منها للّرالثّي املزيد في  رـر  إحدى وعمخسون وزنا  أّن املزيد  :

ّي املزيد في  للّرالث  رـربحرفني  وأربعة عللّرالثّي املزيد في    رـربحرف  واثنا ع

  .واثنان  للرباعّي املزيد بحرفني  وواحد  للّرباعّي املزيد بحرف  رالثة أحرفب



 

 : وللمزيد سبعة أحوال

ذ  مخسة وثالثون وزنا وتقّدو تفصيل   اذ عن القياس  والرا: متييز الراألوىل

ملزيد في    ومخسة من ااملزيد في  ثلر الرالثي ثالثة تأيت من  رـرواملقيل من  مخسة ع

واثنان من   را   وأربعة من املزيد في  مرل   وواحد من الرباعي املزيد في  ربع ثل

 . عن القياس ذامعنى متييز الرهـ ذا في  نصف   واملزيد  الرباعي

وينقسم إىل ملحق وهو   وتقّدو عد    املزيد وأاسام  عد : واحلالة الّثانية

ن: واحد منها من املجر  الرباعي  وهو أربعة أوزا ذ  وملحق علي اعد  الر

 رـرع   وهو اثناعلي  ملحقا ال و وثالثة من الرباعي املزيد في   وما ليل ملحقا

  .اياس مزيد الرالثي ووه وزنا 

ثة   فاملوازن ثالموازن وغري موازن :املقيل إىل ي:أ  انقسام  :واحلالة الّثالثة

والّسكنا    العد    واحلركا  يف  وهذ  موازنة أصل أفعل  فاعل  فّعل: أوزان

افتعل  تفاعل   تفّعل    عّل اف  انفعل : وهو  وغري املوازن تسعةوهو فعلل املجّر 

 .   افعّولاستفعل   ّل  افعوعلاافع

 :انقسام  إىل انه  ويعرّب عمقتض  وغري مقتض  :إىل : انقسام واحلالة الّرابعة

ّلذى يتمّيز في  حرف الّزيا ة عن   واملقتض  أو املّتصل هو ا مّتصلريمّتصل وغ

 . اعتدل :نحو  األصلية

 ياّلت يمضة وغري مضة  فاملحضة ه :ساو الّزيا ة إىل: انقواحلالة اخلامسة

ب   يعرّب بام يعرّب  أعلم  واستخرج  وغري املحضة: نحو  تنطق بلفظها وزنا وموزونا

 . وىّل  :األصل نحو



 

  ونرـرإحدى وع   وهورباعّي  :أبوابثالثة  :: انقسام  إىلاحلالة الّسادسة

 . رـرع بعةس وهو    وسداّ  رـروهو اثنا ع  ومخاّ  

  فاألّول سبعة ي  ومزيد الرباعيالث: انقسام  إىل مزيد الرالّسابعة واحلالة

 . ااعدة املزيدبعض هـ ذا ف .  والّراين ثالثة أوزانبعونوأر

لت  لضيق النّظم   ذكر أمر ..الّتعر  ألوزان املزيد وملا أمهل النّاظم 

 : فقال  ا  سـرسبعة أبيا   يف



 

من ا كلها مقيسة  واحد منه  سّتةيف األّول  ة أمرلة رـريف هذين البيتني عذكر 

 :نحو  وهو ملطاوعة فعلل  ل  ل  نْ ع  فْ اووزن    حرنجماوهو   بحرفني مزيد الرباعي

الّرالثة األّول    الثّي مسة البااية من مزيد الرّ واخل  حرمجت اإلبل فاحرنجمت

 .حرف واحدباياس املزيد في  

ـ ذا و  ل  ع  فْ ووزن  أ    أعلم األّول:  يوه  الوزن يأيت ملعان كررية منها الّتعديةه

  يصل الفعل بدون احلرف يصال معنى الفعل إىل مفعول الإ ومعاني   وه هـرأش

 .أذهبت زيدا: نحو

 .ت أشكيت  أي أزلت شكاي :نحو  الّسل  :ومنها

 .وهو  اء يصي  البعري ةد  غ   صار ذا :أغّد البعري أي :نحو  الّصريورة :ومنها

سم با  : أانحو أو ندرت   عن الّرالثّي عند عدو ورو   ستغناء ب اال :ومنها

 .را املجر  منها إاّل نا امل يستعملو إذ؛ أي حلف وأفلح أي فاز  وأناب أي رج 

  .ضها للبي اع اجلارية  أي عرّ أب :نحو  الّتعريض باألمر :ومنها

 فيصري الزما  بعد أن كان متعدياأّن  اد ينقل الفعل إىل أفعل  ومن الغري 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
وجهة الغرابة من جهة أن العا ة يف اهلمزة أن تغري معنى الرالثي وحتدث في  معنى مل يكن ل  عند عدمها   ( (1

ا     وك -أي تفر –وهنا العكل  ذكر ابن محدون ثالثة:  ارعت الريح السحاب فأار  السحاب 

وجه  فأك  الكافر  وعرض  أي أظهر  فأعر  أي ظهر  ونقل عن الزوزين أن  اال : يف ع   الكافر 

(. وسم  ايضا شنقت  البعري أي استوافت  فأنرق 41األخريين الثالث هلام. ابن محدون  احلاشية  )ص

= 

ــع    م 
ة  ــا د  ي    ب الز 

ــأ ا  ــل  ي  ع 
ل م  ال ف  ع 

ــأ   ك 

 

ــال     م  ان ف ص  ن ج  ــر  ق ا م  اح 
ــت  ىلَّ اس  و  ا ىل   و   و 

ـــةن   ا ب ع  ـــو  ر  ش   احل 
ا  أ ل ـــفن ف  ـــلَّ ذ  اف ع   و 

 

ـــ  ب  ا ك  اه  ـــذ  ك  ـــا و  ي  ا ر  ع  ال   و  ـــد  ت   يَّخ  اع 

 
 



 

 .وجه  فأكّ  أي سقطع   لقا  أأي  كّب  :يقال

واملفعولية  شرتاك يف الفاعليةمنها اال :ويأيت ملعان  ل  ع  اْ ووزن  ف    واىل   :الثاين

نحو: ااسمت    خر مفعولمها فاعل واآلوىف اللفظ أحد  عنىمن جهة امل

  ومنها معنى أفعل ضاعفت  أي كرر  من ضعف  :نحو  ومنها الّتكرري يكي شـر

  .ا  أي جعلك عافياعافاك : نحو

   :الوزن ملعانهـ ذا ويأيت   ل  ع  ووزن  ف    وىّل  :الثالث

 .فإّن عّر   الزو؛ فّرحت  :نحو  الّتعدية :منها  -

 .جعلت  اطعا :أي اّطعت احلبل  :نحو  الّتكرري :ومنها -

 .نسبت  إىل الفسق يفّسقت  أ :نحو  ل الفعلنسبة املفعول إىل أص :ومنها -

 .أزلت جلد  أي جّلد  البعري :نحو  الّسل  :ومنها -

  .لكولغري ذ  آمني :أّمن إذا اال :نحو  حكاية الفعل اتصارا :ومنها -

  رالثة أحرفباياس املزيد في  من    وهواستقاو: مما ذكر  يف البيت  الرابع

 .سأل  املغفرة  ي:أ  استغفر رّب  :نحو  وهو للّطل   ل  ع  فْ ت  ْس اووزن  

 :نحو    وللّتحّولعظيام اعتقدت  يمت  أظاستع :نحو   عتقا  اليّشءوال

  .حتّول إىل احلجرية ياستحجر الّطني أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
=  

أي أذهبت  أي واف  ونسلت ريش الطائر ووبر البعري أي أسقطت  فأنسل اي سقط  ونزفت البئر

 (.14مائها فأنزفت أي ذه  ما ها. الباجوري  فتح اخلبري اللطيف  )ص



 

وبنا   ملطاوعة   ل  ع  ف  نْ اووزن   ني اثنبمن اياس املزيد في   وهو انفصل: اخلامس

 عالج يحصول  من فاعل فعل ذ يابول األثر أ يوه الّرالثّي املتعّدي لواحد

  .سـر  اإلناء فانكسـرك: خر يالاي  اشتقااا نحوآإىل فاعل فعل  مسوس

 .بت  فتأملّ ضـر :نحو  شتقا  فليل مطاوعااال يف ي الايفإن حصل األثر إىل ماال 

 .فانسقف أغلقت  ي: سقفت الباب أأ :ويضا  نحأوملطاوعة أفعل 

 .املجّر  من  اإذ مل يستعملو ؛ذه  ياملجّر  كانطلق أ عن  ولإلغناء 

ـ ذا وال يبنى  بأن يكون فعل اجلوارح  هـرل في  تأثري وعالج ظاعْ الباب إاّل من ف  ه

  .أكرمت  فانكرو :ة  فال يقالهـرالّظا

 :وهي ن مزيد الراّلثّي  ثالثة منها مقيسةكّلها م أوزان أربعة  البيت الراينوذكر يف

فعّل إاّل أّن املبالغة في    فحكم  حكم اللمبالغةهـ ذا و إمحارّ  :نحو  ل  اْ ع  فْ ا

  .  وخيتّص باأللوان والعيوبأكرر

ـ ذا محّر وال يكون ا :نحو  ل  ع  وافْ  الباب إاّل للمبالغة  فيختّص باأللوان ه

 .والعيوب

مجعت اإلبل  :نحو  لعنيا تحوهو ملطاوعة فعل بف عتدلا :نحو  وافتعل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ال يقال: علمت املسألة فانعلمت؛ أن العلم يتعلق بالباطن. ابن ـ ذا أي تأثري مسوس يتعلق بالظاهر؛ وهل( (1

 (.43محدون  احلاشية)ص

ل تفسريالهبيخ؛ ألاا استواء األعضاء ايل: اتصال اآلتية تكملة البيت  وإاّل الظاهر أن اعتدهـ ذا ( (2

 واعتداهلا.



 

 .فاجتمعت

 .بالغ بالكس  يأكتس  أ :نحو  وللمبالغة

 :يأ  اتسمواْ ا :نحو    وبمعنى تفاعلأي جذب  اجتذب : نحو  وبمعنى فعل

  .تقاسمواْ 

وهو   رالثة أحرفبشّذ من املزيد في   املذكورة يف البيت- من األربعة وواحد 

ي لوزي سمن وأ اهبّيخ  .-ن  اْفع 



 

 .نيرـرأربعة وع :يف هذ  األبيا  الرالثة الناظم  ذكر

 :        ثامنية األول منها  البيت يف

  لل  عْ ف  ووزن  ت     وهو من اياس مزيد الرباعي في  بحرف تدحرج: األول

  .تدحرج حرجت  ف :نحو  وبنا   ملطاوعة فعلل

ْعي ل وهو من شاذ الرالثي  : عذيظ  أي: أحدث عند اجلامع  ووزن الثاين ف 

  املزيد في  بحرف.

في  برالثة زيد   من الرالثي امل ااياس السدمن    وهواحلوىل: الثالث

 اعروش  املكان إذا كرر عرب   :نحو  ل ويكون للمبالغةع  وْ ع  فْ اووزن   أحرف 

  .اب إذا صار حلوارـراحلوىل ال :نحو    وللّصريورةوالعر  النّبا  الّرط 

ل ّل  وهو   اسبطرّ : رابعال  زيد في  ولكن كتدحرجأي: طال الرعر  ووزن  اْفع 

  .طال إذا الّرعر اسبطرّ  نحو  للمبالغة وبنا    بحرفني

في   من اياس اخلام  من مزيد الرالثيوهو    أي:  تتاب  تواىل: اخلامس

 :نحو  اثنني فصاعداألصل ملا يصدر عن اال وهو يف  لع  اْ ف  ووزن  ت   بحرفني 

 :ونح    وللّتكّلفباعدت  فتباعد :نحو  وملطاوعة فاعل  اتضاربو تضاربا أو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 (  يف كواام من مزيد الرباعي اياسا؛ ألن مزيد الرباعي بحرف أو بحرفني ل  ثالثة أوزان مقيسة.(1

ا ـب طرَّ  ت ـو  ىل  اس  ل و  ي ط  اح  ذ  ت  ع  ج  ر  ح   ت د 

 

ـال     ـن ب س  اتَّص  ل ـب س  س  خ  ىلَّ و  ع  ت ـو   ىل  م 

ن    ـك  ـل ن ق ى  مت  س  ـل  اس  ن ص  و   اح 
ب ن ط أ  اح  و 

ل    ـس 

ح  ال     ـر  ل ت  م  و  ر  ب ت  ه  ر  و  ت  ج  ل ن س   ق ى  ق 

أ لَّ   ت  اك و  مه  س  ت  ر  ل ق م  ق ت  ه  ز  ه  ه   ز   ت ـر 

 

ـال     م  ن  اجل  مَّ ق ط ـر  ـل ه  ظَّ اس 
أ  ف  ف ت  إج   ش 

 
 



 

  .اجلهل هـرأظ ي:أ  جتاهل

في   من اياس اخلامّ  من مزيد الّرالثّي وهو  األمر  أي: تقّلد  توىّل : السادس

  ف  وللّتكلّ عّلمت  فتعّلم :نحو  وهو ملطاوعة فّعل بالّترديد لع  فووزن  ت  بحرفني 

   تكّلف احللم ي:أ  حّلم: نحو

جان  اللة أّن الفاعل   ولدوساطة  اخّتذ يتوسطت  أ :نحو ذ ولالخّتا

  .جان  اهلجو   وهو النّوو ليال ي جد أ :نحو  الفعل

ذ خالف وه  أّن تفاعل وتفّعل ملحقان بتفعلل عدونقل العالمة الس

 إلحلا  وكذا الّتضعيف إذا كان يفلتأيت  ال احلرو يف يألّن األلف الت ح؛الراج

 علي : ر ا  الرتصيف  يفعبدالّرمحن بن عيسىاال   ال يأيت لإلحلا  عني الكلمة

ــــال ــــل تفّع ــــل تفاع ــــن يق  وم

 

 اللـــمـــن ملحقـــا  اولنـــا تفع 

ــــــا  ــــــ  ألّن األلف ــــــف اول  زي

 

 مل تـــأ  لإلحلـــا  حرـــوا فاعرفـــا 

ـــعيف وال   لإلحلـــا  يف جيـــي التّض

 

ـــعد يف  ـــل الّس ـــف   ذا عـــني ونق  زّي

ممّا    وهو من شاذ الرالثي املزيد في  بحرف  ووزن  ف ْعل لخلبل: السابع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
يف صـراإلماو العالمة. عامل بالنحو والتمسعو  بن عمر بن عبد ا  الريخ سعد الدين التفتازاين  ((1

 (.2/285هـ(. السيوطي  بغية الوعاة  )791ني واملنطق وغريها  )  واملعاين والبيان واألصل

العزي  ونص : وكذلك تفعل وتفاعل من امللحقا  بتدحرج واملصنف مل  صـرخمتع   ح  شـرذكر  يف  ( (2

 (.88يفر  بني ذلك. )ص

من تأليفات  :  أبو الوجاهة العمري املرشدي: مفتي احلرو املكّي  وأحد الرعراء العلامء يف احلجاز ( (3

ح الكايف يف العرو   شـرعقو  اجلامن  الوايف يف ع   ح املرشدي شـرف  وصـرالرتصيف يف علم ال

 (.3/321وأخرى. الزرك   األعالو  )



 

 . أحلق بفعلل

  وهو من شاذ الرالثي املزيد في  بحرف لإلحلا  بفعلل  سنبل :الثامن

ل.  ْفع   ووزن  س 

نجم ملحقة باحر الّرالثة األوىل ؛ ثامنيةيف البيت الراين  وذكر الناظم 

نأْل     الرباعي بحرفني الذي من مزيد وهي احبنطأ أي عظم بطن  ووزن  اْفع 

واحونصل أي ثني الطائر عنق  وأخرج حوصلت  وهي مستقر الطعاو ووزن  

ل  واسلنقى  ْنع  ْ ع   اْفو  نْ   وهي من شاذ الرالثي  -افا  بمعنى استلقى ووزن  اْفع 

  املزيد في  برالثة أحرف.

ل  وهواملس هـر  أي: أظمتسكن: الرابع ومن  ملحق بتفعلل  كنة ووزن  مت  ْفع 

 شاذ الرالثي املزيد في  بحرفني.

ْ  ع   سلقى  أي: ألقا  وهو  ّر ملحق بالّرباعّي املجوالبااي  افا   ووزن  ف ْع  

ْعن ل  وجورب   أي:  والنل  أي: ألبس  القلنسوة وهي من غطاء الرأس  ووزن  ف 

جل و ألبس  اجلورب  لوهي لباس للرل   وهو من شاذ الرالثي املزيد في   وزن  ف ْوع 

 بحرف. 

  ثامنية كسابقي :وذكر يف البيت الرالث 

ّل. صـرا :أي  كوأّل ا ع    الرجل واجتم  خلق  ووزن  اْفو 

أّل  ومهاع   ف شـر  أي: أجفأظّ ا ومها   حرنجماملحقان ب املو  ووزن  اْفع 

 ف.أيضا: من شاذ الرالثي املزيد في  برالثة أحر



 

ل  وهو ملحق بتدحرج من مزيد رـر  أي: امتص الترهشف ْهع  ف  اب ووزن  ت 

 الرالثي املزيد في  بحرفني .

وهي زهز  أي أكرر من الضحك   املجّر عي ابالّرب ةملحقاخلمسة البااية  و

ل  وهلقم أي لقم  ع    ْفع  ل  ورمهل أي سرت  ع   ع  ْفع  ل  واسلهم ع   ه  ف ْهع 

ّل  واطرن   أذا طال  بالقطران ع   أي تغري ووجه   ْعل ن  وهي من ع   اْفل ع  ف 

 مزيد الرالثي في  بحرف إال اسلهّم فهي من مزيد الرالثي في  برالثة أحرف.



 

يف  ستةذكر  من املزيد في    رـريف هذين البيتني اثني ع ذكر الناظم 

 البيت األول:

  وهي ترمل  أي: تغي  عن لإلحلا  بالّرباعّي املجّر  واألربعة األوىل

ل  وكلت   أي:  اهن الرجل وهو ع    ْفع  حرب أوعن أمر مهم  وهو ع   ت 

ل  وغلصم أي اط  غلصمت  وهي أصل  ل  وجلمط  أي حلق رأس  ع   ف ْعم  ْفع  ت 

ْعل م  وهو من شاذ الرالثي املزيد في  برالثة  احللقوو مما ي  الرأس وهو ع   ف 

 أحرف.

  وهو واحدلوزن ع يف مري  مرل ؛ سـرأ ّم هـر  واأظلم الليل :أي ؛ادملّس

  من شاذ الرالثي املزيد في  برالثة أحرف. وهي  حرنجماا  ببناء ل زيد لإلحلم  ع  افْ 

نْل ل  زيد لإلحلا  ببناء ع     أي: تراكم الرعر لكررت   وهو اعلنكسو اْفع 

   ف.احرنجم  وهو من شاذ الرالثي املزيد في  برالثة أحر

زيد لإلحلا    والراين: اعلنكل أي: تراكم الرعر لكررت  وهو ع  افعنلل

 ببناء احرنجم   وهو من شاذ الرالثي املزيد في  برالثة أحرف.

 .كالذي ابل   من أبيا  املزيد وهو آخرها ستة  وذكر يف الراين وهو الساب

ّولع    طاعلوّ وهو   الرالثي املزيد في  برالثة أحرف  اياس من :األّول   اْفع 

  إذا اعلّوط بعري   :نحو  وبنا   للمبالغة  والغال  علي  اللزوو  واد يكون متعّديا

 . تعّلق بعنق  وركب  عريانا

ـم   ل ص  غ  ط ـت  و  ل م  ل ت ب ـت  ج  ت  ك  س  م  ت ر 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـث م 

 

ال     ـت خ  ـن ك س  ان  ل  اع  ع ت  و  مَّ ر  مل َّس  اه   م  اد 

ـن ب ل    ت  س  ت  ب ي ط ـر  ج  ج  ث و  ط  اع  ل وَّ اع  و 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ م   ـز 

 

ل ـال     ب  خ 
ت نـ  اج  ـل ق ى  و  نَّ ت س  م  م   ل ق  اض 

 
 



 

ْول لع     أي: عظم البعري  اعروجج الثاين: من شاذ  ملحق باحرنجموهو  اْفع 

  الرالثي املزيد علي  برالثة أحرف.

ل  ع   طرة  وهي معاجلة الدواب   أي: عمل البيبيطر: الثالث ْيع  وهو . ف 

  لإلحلا  بالرباعي املجر .

ل  ع   أي: أخرج الزرع سنبلت  وهو سنبل : الرابع نْع   .ف 

  ف ْمع لع   وهو  -اب ابل اإليالجضـرألقى ماء  عند ال- زملق :اخلامس

  شاذ الرالثي املزيد في  بحرف واحد.   ومنبالّرباعّي املجّر  لإلحلا 

ف  ع    وهو تسلقى: السادس ومن شاذ  بتدحرج مطاوع سلقى ملحقع   ت 

 .الرالثي املزيد في  بحرفني

 

[]



 

 عّر ا كان سواء  ماضي  كان وزن أّي ع    بنائ  هبا يتميز ياّلت أحكام  يف أي

التي ذكرها الناظم ثالثة  ما وتلك األحكاو  في   املزيد من غري  أو ثالثّيا أو رباعّيا

  وكلها سيذكرها خر آ ابل ما حركةو حركة ذلك احلرف املفتتح ب  تتح ب   ويف

 يف املتن.

لتواف معرفة أحكام  من  ؛املضارع ع   ضـي و املاأن الناظم كام ادّ  :   

و غري رباعي كذلك ادّ  ماضي  وفتح أول  إن كان  رباعيا ماضي  ضم أول  إن كان

؛ وألن معرفة أحكام  من بناء األمر كوفينيمر؛ ألن  من  عند الاألع   املضارع 

ة سـرواختالف حركة اهلمزة من ك  فعلأأفعل وأخذ مهزة الوصل يف غري ع   

ـ ذا  ويسمىاملضارع  ع   وفتحة وضمة متوافة   املجّر   للرمو ؛شامال املضارعه

  .في  واملزيد

 :اال الناظم 

AA    

  املضارعاملضارعيف  يف  



 

ثالثة منها و ا أجوبتها مذوفة : ستة منهعة أسئلةاملضارع تسـ ذا هل ذكروا واد

 .حة يف النظمصـرمأجوبتها 

املضارع  ببعض نأا) :اجلواب عن   اول ف ؟ما يفتح ب  املضارع :األّول

 .(افتتح وله

وله ضّم إذا )فاجلواب عن  اول  :  ؟ب  رف املفتتحب  احل ركحي : ما والّثاين 

 . (قد وجال :إىل قوله ...بالّرباعّي 

ع   وما كان ماضي    إىل رباعّي وغري   :عتبار حركة أول ابسم قني واملضارع

 ؛ ون غري   وإّنام ضّموْا أّول الّرباعّي   مجي  العرب دأربعة أحرف ضّم أّول  عن

كّل ما  ثّم محل علي   أو املزيد  يكرو مرال مل يعلم أّن  مضارع املجر ألّن  لو فتح يف

 .أربعة أحرفع   كان ماضي  

ع   مّحل األاّل  لوبأن  أجي   ؟األكررع   مل حيمل األاّل  ـم  ل  :فإن الت 

 .بخالف العكلأكرو  :نحو يفلتباس لزو االل  األكرر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
( املرا  باملضارع املايض الذي سيؤول إىل املضارع عازا مرسال عالات  الالزمية وامللزومية ال املضارع (1

 ق.نفس  . املرج  الساب

ــه   ب ــب ع ض   ل  ح  و 
ــت  ت  ع  اف  ــا ر    امل  ض 

ــأ ا   ن 

 

ــ  ا   ب ال ُرب  ــم   إ ذ  ــال   ض  ط ل قــا   و  ص  ي  م 
 ا ع 

ـــ  ي   و  ل غ 
ه  ـــ    ـــال   ب غ 

تَّص  ـــه   م  اف ت ح   ـو 

 

ـن  ف ع ـال   ـ 
ت  م  ز  ف  اآل  ا  أ ج          ر  ال ي ا ء  ك س 

 أ و الـت   
ي ـه 
ل  ف  ص  ر  مه  ز  ال و  دَّ ا  ت ص   أ و  م 

 

ــال     ــد   ن ق  ــو   ق  ــى   و  ه  كَّ ت ز  ــدا   ك 
ا ئ  ــا  ز   تَّ

ب ى   ف   
ــأ  ــا   ب  ق 

ــا  إ ن   أ حل   ه    غ    
ف  ــا  و   ال ي 

 

ـال     ج  ـد   و  ـو   ق  ـا ء   ن ح  ا و   ف  ا  ل ه   ال و  و  م 
 أ 

 
 



 

اجلم   ألّام استرقلوا؛ مضارع أكرو ونظائر  ختفيفا وحذفوا مهزة الّزيا ة يف

  والّياء  أأكرو ثّم محلوا علي  النّون :كلبتداء مهزة املتكّلم كقواني عند بني مهزت

  .نسق واحدع   ليكون  ؛والّتاء

فتح أّول  عند     جي من ثالثّي أو مخاّ  أو سداّ   عّي ابوغري الرّ 

  :ثالثة أاساوع     وهو عند الّتميميني احلجازيني

م  وفعل بالفتح  ضفعل بال :يضاأأاساو   فهو ثالثة : ما جي  فتح أّول لألوا

  سـرذ من فعل بالكاوالر

م  الفتح لغري الياء وهو ثالثة  باب اياس فعل  سـر: ما جيوز في  الكاينوالثّ 

 كانطلق    والفعل املبدوء هبمزة الوصلكفرح  ى مل يكن أّول  واواذاملكسور ال

الياء  يف سـروالّرالث: ما جيوز في  الك  كتزكى   اء زائدةوء بتواستخرج  واملبد

 :نحو  ذى أّول  واوا  ل املكسور الوباب فع  كلمة أبى :وىف غريها وهو اثنان

 .وجل

 فاجلواب عن  اول  :  ؟خر آابل التي ركة احلمن األسئلة  ما حكم   :والّثالث 



 

وهو املقصو  من   ثالثة أحرفع   ر املضارع املزيد ما ابل آخ سـرجي  ك يأ

  (؛ ألن الباب معقو  للمزيد  والفصل معقو  ملضارع .ذا الباباول : )

يحصل الفر  بني ل؛ أجي  عن  ؟أّول  هذ  احلروف يف : مل زيد عوالّراب

 .واملضارعضـي املا

ـ ذا ونرأ من   ؛أجي  عن   ؟ون املايض  وهو مل اختصت ب    خامسسؤال ه

ضـي والّتجريد أصل  واملا  عن  متأخر يأضـي لّزيا ة فرع وهو فرع عن املاألّن ا

  كا مسلك الّتناس سلوفرع؛ أصل  فأعطي األصل لألصل  والفرع لل

لة ملا أرا   املتكّلم اّاا الدبأ ؛أجي  عن   ؟هبا بتداءفائدة االيف ما  :والّسادس 

  .غيبة أو مراركة تكّلم أو خطاب أو من

ّام وجدوْا أوىل بأ ؛أجي  عن  ؟مل اختري هذ  األحرف  ون غريها :والّسابع

 والبوا  فزا وها  المهمك ا يفاالكررة  ور ؛روف املّد والّلنيح احلروف لذلك

كالمهم   لبها تاء كرري يف؛ ألن اوالبوا الواو تاء  زة  وأعطوها للمتكّلماأللف مه

؛ لئال يلتبسا نيوالغائبت ةالغائب  لمخاط   واتبعولفأعطوها  تراث وجتا  :نحو

الّلني من جهة اخلفاء وملراهبتها حروف املّد  ؛النّون ازا وو بالغائ  والغائبني 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
(  جتا  أصل  وجا ؛ ألن  من الوج   وتراث أصل  وارث ؛ألن  من الوراثة وهو ابدال غري مطر   ابن (1

 (.254عصفور  املمت  الكبري )

ك ســ ــن  ـ و 
ع  م  ــا ر  ــر  امل  ض  ب ــل  هخ  ــا  ق   ر  م 

 

ا ال ب ا    ال   ذ  ظـ  ـد  ح   ق 
ـي ه 
ا ض  م  إ ن  م   ب  ي ل ـز 

ــــل ت    ص  إ ن  ح  ال  و   أ وَّ
ة  التَّــــا ء  ــــا د  ي   ز 

 

ال     ــو  ن   ب  ــت ح  ــر  اف 
ــل اآلخ  ب  ــي   ق  ــه  ف   ل 

 
 



 

  .فكأن اجلمي  حروف العّلة  وحروف العّلة أوىل بالّزيا ة  لغنّةوا

وهو أربعة  وهلا مصور يفلمد بأن ؛أجي  عن  ؟عليها صـر: مل أختوالّثامن

 التكلم بقسمي  واخلطاب والغيبة.

ـ ذا سّمي  مل :والّتاسع الّلغة  ة يفّن املضارعبأ ؛أجي  عن ؟ مضارعا   الفعله

ع واحد أو مها أخوان رضاعا ضـرن م ن املتراهبني ارتضعاع كأضـراملراهبة من ال

واوع   سم يفوملطلق اال  احلركا   والّسكنا  سم الفاعل يفوهو مراب  ال

وختصصي  بالسني وسوف والالو  كام أن رجال حيتمل زيدا وغري  إن  مررتكا

سائر أعرب من بني هبة وهبذ  املرابالالو  فإذا عرفت  اختص بواحد   مل تعرف 

 األفعال.

 

[] 

  

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.103ح السعد)صشـرذكرها مقق احلال واملستقبل اشرتاكا  ع   ( أي أن إطال  اسم املضارع يق  (1



 

عنـد  هي التي تأيتو  عولفملعل املبنّي لفحكاو الأل الفصلهـ ذا عقد الناظم 

 األحكـاو أو ما يقـوو مقامـ   وتلـك   وإسنا  الفعل إىل املفعول ب الفاعلحذف 

أّولـ  إن  سـرك   وضّم أّول  ماضيا كان أو مضارعاومها  :أّول  : اثنان منها يفسبعة

ة ســرالكخلـط    وجيوز إشامو أّول  وهـوثيا معتل العني كقيل وبي ثال كان ماضيا

يضا الضم خالصا  وهذان األخريان مل يـذكرمها أوجيوز   بيشء من صو  الّضّمة

   :ثالث لغا  حينئذ هياملصنّف  و

 .مها النّاظذكر يالت يوه  الّلغة الفصحى يه :األوىل

 .: الفصيحة وهي اإلشامو والّثانية

ل  ومها وفقع وهى لغة بني  بري  الّضعيفةالضمة اخلالصة ويسمى : والثالثة

 . من فصحاء بني أسد

لكن األفصح في    رّ   :نحو  املبني للمجهول املضاعف الثة يفوجتوز هذ  الرّ 

 جن يم ُّ   [65يوسف: ] َّرئ ّٰ ُّ    واد ارء علقمةسـرثّم الك  الّضّم  فاإلشامو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.2/52  )االلفيةع   ح ابن عقيل شـرابن عقيل    ((1

ا  ومن القراء بالكوفة  أخذ القرآن عن ابن ( (2 ا كبري  هو علقمة بن ايل بن عبد ا  النخعي  كان فقيه 

مسعو   وسم  من عمر وع  وأ  الدر اء وعائرة  وكان من أحسن الناس صوتا بالقراءة  

 (.1/516هـ(. ابن اجلزري  غاية النهاية يف طبقا  القراء  )62) 

AA    

  يف  فعل ما مل يسم فاعلهيف  فعل ما مل يسم فاعله



 

  .سـربالك [28األنعاو: ] َّ حن

خر املايض  والفتحة فيام ة فيام ابل آسـرفيام ابل آخر  ومها الك :منها اثنانو

  .كيقال ب أو تقديراضـرلفظا  كيخر املضارع آابل 

 الّصحيح الوصل هبمزة املبدوءضـي املا ثالث يف الّضمّ   ثالر  يف :منها واثنان

 ثالث يف ـرسوالك املتاع  كاستخرج سداسيا أو بزيد  كانطلق  كان مخاسيا العني

 والّضمة اإلشامو في  وجيوز العني  املعتّل  اخلامّ   الوصل هبمزة املبدوءضـي املا

  .كالرالثّي 

 إاّل  يكون وال مزيدة  بتاء مبدوء كان ذاإوهو الضم  ثاني  يف منها وواحد

  .كتعّلم مخاسيا  

       حكاو أشار بقول :األ هذ  وإىل



 

مّرة تنقسم باعتبار  :ا تنقسم ثالث مرّ  التي ذكرها الناظم وهذ  احلركا 

وواحد   ثالر    واثنان يفخر آأّول   واثنان فيام ابل  اثنان يف  :مواضعها إىل أربعة

  :  ومّرة تنقسم باعتبار املجيء هبا إىل ثالثة أاساوثاني  يف

  مضارعا الفعل ماضيا أو أّول الّضّمة يف :ما جيء للفر  وهو ثالثة  -1

  .خر املضارعآفيام فبل  ةاملايض  والفتح خرآابل ة فيام سـروالك

 يف ةسـرايل  والك :يف أول نحو ةسـرالك :لإلعالل وهو اثنان جيء وما  -2

  .نقيدختري واا :ثالث نحو

ألّن  لو ؛ تعّلم :ثاين نحو الّضّمة يف :وهو اثنان ليء خلوف الّلبجوما   -3

 اط   والّضّمة يفل باملضارع املبدوء بتاء املخاللتب بقي ثاني  مفتوحا

ألّن  لو فتح اللتبل بفعل األمر  ؛وإّنام ضّم ثالر    استخرج :ثالث نحو

  .من نحو واستخرج عند الواف علي 

  :إىل ثالثة أاساوعتبار العموو واخلصوص ام بسوتارة تنق

ألّاا تعّم  ؛وسّميت عاّمة الفعل  أّول   وهى الّضّمة يفمن وجهنيعاّمة  -1

ضـي ألّاا تعّم املاو   الرالثي  والرباعي  واخلام   والسدا  ةاألبواب األربع

 . واملضارع منها

ــه   ــأ ت  ب  ل  ف  ــو  ع  ف  ل م 
ــل  ل  ع 

د  ال ف 
ــن   إ ن  ت س 

 

ــ  اك س   و 
ل  م  أأل  وَّ و  ــم  ض  ــال   ـم  ا اتَّص  ه  إ ذ   ر 

ــر  ف    خ  ــل  اآل  ب  ــل  ق  ع  اج  ــلَّ و  ت  ــني  ن اع   ب ع 

 

ا ه  ت ـال    ا  رـ ي  ك ســ امل  ض  ـو 
  س 
ـا ف  ف ت ح   و 

ـع    م  ـه  و  ع  ـمَّ م  لن ض  ص  ي  مه  ز  و 
 ث ا ل ث  ذ 

 

ال     ــو  ــا  ب  ه  ل و 
م  ت  ــم   اض 

ــة  ع   امل  ط ا و 
ــا ء   ت 

ث    ع ل   ل ث ا لـ  و  ب ا ع   اج  ا  ن ح  ف 
ا  ل  م  ـ  و   ـن ح 

 

ـال   ـ  ي  ف ض 
    الَّـذ 

ت  ان ق ا د  ك اخ  ت ا ر  و   و  اخ 

 
 



 

   :أرب  حركا  يوه  من وجهنيوخاّصة  -2

ألّاا و ؛؛ ألاا خاصة باملايضصةاأّول الّرالثّي وسّميت خ ة يفسـركال :األوىل

 .ختتّص بالّرالثّي املعتّل العني

 .اختري :ثالث نحو ة يفسـركال :والّثانية

 .استخرج :ثالث نحو الّضّمة يف :والّثالثة

  .نحو تعّلم  ثاين يف :والّرابعة

ة فيام ابل سـرالكاألوىل:  :اثنتان يوه  ّمة من وجهاوع ،ّصة من وجهاوخ -3

 .وختتّص ب ضـي ألربعة من املاألّاا تعّم األبواب ا؛ خر املايض  سّميت بذلكآ

ألّاا تعّم األبواب األربعة ؛ضارع  سّميت بذلك خر املآيام ابل الفتحة فالرانية: 

 من املضارع وختتّص ب .

 

[] 



 

لألمر حد  وحكم  وأاسـاو  فحـد   كلمـة تفيـد الطلـ  بـذا ا اابلـة ليـاء 

. واحرتزنا بقولنا: يف احلد: )تفيـد الطلـ (  عـن الكلمـة التـي ال تفيـد  ةاملخاطب

ضا: )بذا ا( عن الكلمة التـي ب  واحرتزنا بقولنا يف احلد أيضـرب ويضـرنحو: 

وبقولنـا: )اابلـة ليـاء ب. ضــرتفيد الطل  لكن ال بذا ا بل بالو األمر نحـو: لي

 املخاطبة( ما ال يقبل   نحو: ص .

 اال عبد الرمحن بن عيسى يف الرتصيف معرفا لألمر:

ــْ   ل  ــْا     اْلط  ــةا أف  ْلم 
ــر  ك   اأْل ْم

 

ـــْا ك    ْلي 
ْاب ل ـــةا ل  ْا ا   

ْا   ـــذ  ـــْ  ب   ه 

 ىئ نئ مئ زئ ُّ  والو األمر تدخل غالبا غ  الغائ  نحو اول  تعاىل: 
 َّ مب خب ُّ  غري  نحو اول  تعاىل:ع   واد تدخل [7الطال : ]َّيئ

فعل املضارع املبني للمجهول وهي مكسورة الع    وتدخل كرريا [12العنكبو : ]

ع    النقيض محل كالمهم ومن  عملها نقيض عملها ألنالو اجلر؛ ع   )محال 

نحو   -والفاء الواو عليها  خلت فإن  (النظريع    النظري حيمل كام النقيض 

سكنت  -[82التوبة: ] َّ مك لك اك يق  ىق يف ىف يثُّ  اول :

 جب ُّ    كقول  تعاىل:– ثم عليها  خلت فإن  احلركا  تتواىل لئال؛   اجليدة اللغة يف
  منفصلة ثم ألن؛ هاسـركاجليدف [29احلج: ] َّ هب  مب خب حب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.174 ي  اجلنى الداين يف حروف املعاين  )صاملرا ( (1

AA    

  األمراألمريف  فعل يف  فعل 



 

 بالواو لربهها؛  اوو سكنها واد

 :سبعة أمور يتفقان  يف وهذان األمران أعني األمر بالصيغة  واألمر بالالو

خرمها إن كانا آكني وتس    وحتملهام الّضامئرالّطل ع   و ال لتهام   كواام فعلني

ف إن اّتصل هبام ألالنّون    وحذفخرمها إن كانا معتّلنيآوحذف   صحيحني

  .سكني احلرف ابل نون اإلناث  وتثنني أو واو اجلامعة أو ياء املخاطبةاال

بخالف األمر  نونلك معرب إاّل م  الذ ر بالاّلو يفاألموخيتلفان يف أربعة أمور : 

صيغت  بخالف    واألمر بالصيغة يدل الطل  بكل حالع   بالصيغة فهو مبني 

هوال بخالف األمر بالالو  واألمر األمر بالالو  واألمر بالصيغة ال يكون ع

  بالصيغة اد يبقى من  حرف بخالف األمر بالالو.

 وما  األفعال يف أصل البناء ألن يني؛صـرالب عند البناء فهو األمر حكم وأما

ـ ذا و .االسم فلمراهبت  ؛منها أعرب يبنى  يتيغة البيان الص الفصل موضوع يفه

 .فإن مل  النحو؛ بيان عمل    الأّي وزن كان ماضيع   عليها األمر 

 : يضاأاسمني  مقيل وشاذ  فقدو النّاظم املقيل  وهو اسامن ع   هو ف وأما أقسامه

 . وزن أفعل بزيا ة مهزة القطع   ما كان ماضي    :األّول

 .أفعل غريع   : ما يكون ماضي  الثاينو

 مرريا إىل ذلك: اال الناظم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.2/49  )(  أبو البقاء العكربي  اللباب يف علل البناء واإلعراب(1



 

فـأمر  يكـون   القط  مهزة بزيا ة ل  ع  فْ أ   وزنع    ماضي  كان ماوادو املصنف 

ع ـل  )أشار بقول  : هـ ذا   وإىل عين  سـرم  كهبمزة  ْل ع  فْ أ  ع    ـر  أ ف  ع ـل  األ  م  ـن  أ ف 
 (م 

   :أمر أفعل أربعة أاساو أيفهو 

 .    وأكرمن  وأكرما  وأكرمواْ   وأكرميأكرو :نحوصحيح  لاألوّ 

   .أام  وأايمي  وأايام  وأايموا وأامن :: معتّل العني نحو والّثاين

   .أوج   وأوجبي  وأوجبا  وأوجبوا  وأوجبن  :: معتّل الفاء نحو والّثالث

أعط  وأعطي  وأعطيا  وأعطـوا  وأعطـني  فهـذ   :: معتّل الاّلو نحووالّرابع

   .س  املخاط حون مراال برـرع

  :انبضـر أفعل غريع    ماضي  يكون ما : وهو والّثاين

o وزن املضارع ع     فأمر  يكون : ما ثاين مضارع  متحّركاألّول

 :ب أشار بقول ضـرالهـ ذا   وإىل الذى حذف من  حرف املضارعة املجزوو

ا  ) و  س 
ه  ل  ز  اع  ع   ه    و  ا ر  امل  ض  م   ذ ي ك  ز  ي اجل   ال    الَّذ  ت ز  ل ه   اخ   (أ وَّ

   :النّوع ثامنية أاساوهـ ذا و

إذا كان وكذا إذا اعتلت الالو معها   اء بالواو من الرالثيفال ل: معت األّول

  .  ووىف  ووعاوورث  وعد  :العني  نحو سـريفعل بكع   ضارع  م

ع ل   ر  أ ف  ع ل  األ  م  ن  أ ف 
ا   م  ـو  س 

ه  ل  ز  اع   هو 

 

ال     ــز  ت  ي اخ 
ــذ  م  الَّ ــز  ي اجل  

ع  ذ  ــا ر  امل  ض   ك 

ـــ  س ن ك  ـــل  م  ص  ـــز  ال و  هب  م  ـــه  و  ل  ا  ـ أ وَّ  ر 

 

ـ  ـا ن  ب امل  ح  نا  ك 
ـا ك  ل  س 

ـال   ص  تَّص   م 
ف  و   ذ 

ـ  ن ح  ـمَّ و  ـم  ض  م  ال ضَّ و  ب ل  ل ـز  ز  ق  م  اهل    ـو 

 

ـب ال   ـ  ـد  ق  ـم  ق  ـم  الضَّ ش  ن م  س  ي  ب ك  ز  اغ   و 

 
 



 

  يفعل بالفتحع   إذا كان مضارع    : معتل الفاء بالواو من الرالثياينوالثّ 

  .وض   ووا  :نحو

 .ويذرهو وه   ن فعل بالفتح معتل الفاء بالواو  وم ذا: الروالّثالث

  .وخاف  وطال  اال  :نحو  العني من الرالثي: معتّل والّرابع

 .عّلم  وضارب  و حرج :نحو  : رباعّي من غري أفعلواخلامس

 .نحو   رّ    ومّل  ولّ    من الرالثي  : املضاعف املردّ والّسادس

  .تعّلم :نحو  : ما تصّدر في  تاء مزيدة والّسابع

ومضارع  سأل  :رأى  إذا حذفت اهلمزة فيهام ختفيفا  تقولسأل و :والّثامن

فسقطت اهلمزة فصار   يسأل  فنقلت حركة اهلمزة إىل الساكن ابلها  وهو السني

 .سلن سلوا  سال    س  م حذف حرف املضارعة فصار سل يسل ث

أصل  يرأي ثم حترك حرف العلة وانفتح ما ابل    ىرأى  ير تقول يفو

؛ فصار يرى  ختفيفا   اهلمزةنقلت حركة اهلمزة إىل الّراء  ثّم حذفت ثم ألفا   تفقلب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
السكون إن مل يكن معتال وال من األفعال ع   وسواء كان الزما أو متعديا  ثم حكم األمر البناء  ( (1

المة جزم  احلركة؛ ألن األمر حرك آخر  ؛ألجل القاعدة وهي كل حرف مرد  فعهـ ذا اخلمسة و

الفعل بناء إن مل يكن معتال وال من األفعال اخلمسة  واجتامع املرلني يوج  تسكني  يوج  تسكني آخر

 أوهلام  فالتقى  ساكنان صحيحان وملا تعذر كرس أوهلام ألجل اإل غاو حرك الراين.

صار يرأى ثم نقلت حركة اهلمزة التي أصل يرى يرأي حترك حرف العلة وانفتح ما ابل  فقلبت ألفا ف  ((2

هي العني إىل الساكن ابلها  فالتقى ساكنان  فحذفت العني للتخلص من التقاء الساكنني  فصار يرى 

 . «ر »فاجتل  هاء السكتة  فصار« ر» فحذف حرف املضارعة واأللف  فصارهـ ذا ثم بني األمر من 



 

فاجتل  هاء السكتة وجوبا ؛ لبقاء  «ر»فصار  والالو  حرف املضارعة فحذف 

 .«ر »فصار حرف واحد  ع   الفعل 

 .يئي بمعنى وعد  ىوأأمر من  « إ»ومرلها  

بنقل حركتها إىل  جاز ختفيف اهلمزة  وإذا وا  ابل  ساكن صحيح من كلمة

باخلري يا زيد  فلم يبق  إاّل  ال   :نحو  فال يبقى من الفعل إال حركة  ما ابلها

 ذلك و واد ايل يفالاّل  ة يفسـرلكا

ــــة ــــاة املّل ــــا نح ــــظ ي  يف أّي لف

 

ـــة  ـــاو اجلمل ـــت مق ـــة اام  ؟حرك

 o هو ما أشار إلي  و  ارع  ساكنما ثاين مض هو من غري أفعل :والّثاين

هب   بقول : ) ا  و   
س  ن ك  ل  م  ص  ز  ال و  ال    م  تَّص   م 

ف  و  ذ  ا ن  ب امل  ح  نا  ك 
ا ك  ل  س 

  ... إلخ(.ص 

  ويسميها بتداء بالّساكنر االوبناء األمر من  استجالب مهزة الوصل لتعذّ 

 .م الّلسانسلّ  اخلليل

وإّنام خّصوا  مهزة   الوصل لسقوطها يف؛ سّميت بذلك :فيونواال الكو

ألّاا أاوى احلروف   ؛الّزيا ة هنا  ون غريها من حروف الّزيا ةالوصل ب

ليل الّزيا ة  قملا في  من ت ؛اجلمهور  ساكنة عند بتداء باألاوى أوىل   وزيدواال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( يف فن األلغاز.3/49  األشبا  والنظائر  )اال  الريخ ممد األندل  الراعي  السيوطي ( (1

 ي الفراهيدي  األز ي  النحوي  اللغوي  الزاهد صـربد الرمحن الباخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم  أبو ع( (2

كان يمتن  عن ابول عطايا امللوك  فكان اوت  من بستان ورث  من أبي   وكان حيج سنة ويغزو سنة  إىل أن ما   

هـ(. الفريوزآبا ي  البلغة يف تراجم أئمة النحو 175أو  170ع علم العرو  والقوايف  )  وأول من اخرت

 (.134-133واللغة  )ص



 

 .كتثّم ملا احتيج إىل حتريكها حرّ 

ج  إىل متحّرك لسكون أّول ا نحتانألنّ  ؛متحّركة ه  سيبوي  أّاا زيد ذوم

خر املضارع   وال خيلو ما آملا ابل  اعترب األمر  زة الوصل يفالكلمة  وحركة مه

  أو   وضّمة أصلّيةة أصلّية  أو عارضةسـرك :خر  عن أحوال مخسةآابل 

ة أصلّية  أو ضّمة سـرخر  كآفيام ابل مهزة الوصل  سـر  فتكوفتحة  عارضة

منها من  ستة :فتسعة أاساو  ة أصلّيةسـرخر  كآ  فأّما ما ابل فتحة عارضة  أو

 .حد من الفعل املبدوء هبمزة الوصل  وواسـرفعل بالفتح  واثنان من فعل بالك

  .بضـر :نحو ة سـرة الكهـر: شاألّول

  .سـري :نحو  معتّل الفاء بالياء من فعل بالفتح :والّثاين

  .حّن حيّن احنن :نحو  فكو إذا : اياس املضاعف الاّلزوالّثالث

  .رهـرا ـرهي هـر :نحو  فكملعّدى إذا ااملضاعف  : شاّذ عباوالرّ 

  .يرمي ارورمى  :نحو  : معتّل الاّلو بالياء من فعل بالفتحواخلامس

من فعل  فهذ  ستةا  سـرفعل بالكيع   : وج  عتل إذا جاء مضارع  والّسادس

 . حتبالف

يفعل ع   ا جاء مضارع  إذ سـر: معتّل الفاء بالياء من فعل بالكوالّسابع

  .يئل ييئل ايئل :حو  ناشذوذ سـرالكب

 :نحو  اشذوذ سـريفعل بالكع   : الّصحيح من  إذا جاء مضارع  والّثامن

  .حس  حيس  احس 



 

 .انطلق ينطلق انطلق :: ما تصدر في  مهزة الوصل نحووالّتاسع

  .هذ  الّتسعة مكسورة هلمزة يفاف

  :مخسة أاساوهو ف خر  فتحةآوما ابل 

عتّل إاّل م يفعل بالفتح اياساع   اء مضارع  إذا ج لعنيا فعل املكسور :األّول

  .العني واملضاعف باإل غاو

  .الاّلو من فعل بالفتح حلقي العني أو :الّثاين

  .: ركنالّثالث

  .: أبىالّرابع

 .غة بني عامرلع   : ا   اخلامس

 هلمزة يفافما ايل  ع    معتل الالو بالياء بالفتح فعل اوهذان األخريان شاذ

ملضارع املبدوء فتحوها خرية التباسها هبمزة اييضا  ومل أمكسورة  األربعة هذ 

أذه   أنا :اذه  يا زيد بفتح اهلمزة اللتبل بقولك :فلو التهبمزة املتكّلم 

  .بالواف

  وهو ضابطل   مل يذكروا ل  عد ا مصورا لكن خر  ضمة عارضةآوما ابل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
في  ثالث لغا  من باب تع  ومن باب اعد ومن باب  الفعل هـ ذا ( واد ادمنا نقال عن املصباح املنري أن (1

عل إذا خال عن  اع الكرسة والضمة القسم شاذ عتل؛ ألن مضارع فهـ ذا فتح  وسّمى بعض العلامء 

يفعل بالكرس ع   ومن جال  الفتحة ومل يرتهر بكرسة أو ضمة كان املفرت  أن يأيت مضارع  

 وبالضم جائز الوجهني كام مر.



 

فيج    جلامعةاّتصلت ب  واو اوباعّي غري ر  ارعمعتل الاّلو بالياء مضأمر  كّل 

  وافإّن أصل  امري  ؛ امروا :إىل األصل نحو نظرا في ؛ مهزة الوصل سـرك

إىل ما ابلها بعد احلركة  فنقلت   الياء يحرف عّلة  وهع   فاسترقلت الّضّمة 

 . لتقاء الساكننيال ؛الواو  فحذفت الياءالياء  و     فالتقى ساكنانسل  حركت 

مخسة منها من فعل  :أاساو ةت  فسونكسمخر  ضّمة أصلّية ممّا ثاني  آوما ابل 

 . مضبالفتح  وواحد منها من فعل بال

 خل  :نحو ة ة الضمهـرش :- من اخلمسة التي من فعل بالفتح - األّول

 . يدخل ا خل

  .رّ  يرّ  ار   :نحو  بال إ غاو  اياس املضاعف املتعّدي :والّثاين

  .مّر يمّر امرر :نحو  الاّلزو املضاعف ذا: شلثوالّثا

 . عى يدعو ا ع :نحو  و بالواو من فعل بالفتحالال ل: معتوالّرابع

  .يفعل بضّم العنيع   ا جاء مضارع  : وج  عتل إذواخلامس

   .فشـرف ارـرف يشـر :نحو  فعل بالّضمّ : والّسادس

سترقال ّنام حركت بالّضّم ال  وإهذ  الّستة هبمزة مضمومةع   وبناء األمر 

 .إىل ضم سـركنتقال  من اال

من فعل  من الرالثي  مضارع أمركل هو ف ة عارضةسـرخر  كآوما ابل 

 فيجوز يف  اغزي :ياء املؤنرة املخاطبة نحومعتّل الاّلو بالواو واّتصل ب   بالفتح

   واشامم ر ثال سـرك يوه  نظرا إىل احلالة الراهنة؛ اخلالص سـرجهان الكمهزت  و



 

    وأصل  اغزي اغزوي بوزن ا خ مّض أّن أصل ثالر   الع    اللة  بالضم؛

 الواو ثّم نقلت إىل ما ابلها بعد سل  حركت  فالتقىع   ة سـراسترقلت الك

  . لتقاء الّساكننيساكنان  الواو والياء  ثّم حذفت الواو ال

ع   ح  شـريف  بدرالّدين اال ن اب شملت  عبارة النّاظم لكن الّرارح ماهـ ذا 

 . سـرواشامم  بالك    الّضّم اخلالصنوجها -اهلمزة يأ-يها ف:  الالمية

اال  خذ  وكل  ومر   :فرالثة أفعال فقط اذ لر  وهو اقسم الّراينال واّما

  ذاكرا هلا: الناظم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ال خيلو إما أن يكون بني صحيحني  أو معتلني  أو أحدمها صحيحا واآلخر معتال   ( االلتقاء الساكنني (1

 حرك األول منهام ختلصا من  والكرسة أصل التخلص من االلتقاء الساكنني   فإن كان بني صحيحني

وإن كان أحدمها صحيحا واآلخر  معتال  حيذف املعتل وإن كان بني معتلني فقيل : حيذف األص  ألن  

ع   حرف علة  وايل حيذف الزائد ؛ألن  حرف زيا ة  وايل : يفصل  فيقال :إن كان ألحدمها مزية 

 معنى  أبقي وحيذف اآلخر وإال فاخليار يف حذف أحدمها.ع   ام هنا ؛ فإن الياء تدل اآلخر ك



 

عن اياس نظائرها ممّا ثاين مضارع  ساكن ومل  هذ  األفعال شّذ  يأ

لكررة استعامهلم   ؛فيفااكن ختحذفوا ثانيها الس لوا إليها هبمزة الوصل بليتوص

  نظرا إىل ضمة الفعل ابل اآلخر هبمزة مضمومة  كلأا  أخذامر  اأوكان اياسها 

  :أاساو البيت إىل ثالثة هـ ذا  فاء الفعل  وينقسم ما يف يثّم مهزة ساكنة  ه

 (وشّذ باحلذف مر وخذ وكل)  : بقول   وهو ما أشار إلي فصيح اذش :األّول

  .ررة استعامهلم ل لك؛ فصيحاهـ ذا ويسمى 

إذا اارتن  (وفشا وأمر): اياس فاش  وهو ما أشار إلي  بقول  : اينوالثّ 

  .فاحلذف أكرر من  وم  كون  فاشيا   بعاطف

 (تتميم خذ وكال)ومستندر   وهو ما أشار إلي  بقول  : اياس نا ر :والّثالث

  مرل ا خل  واخرج  اياس نظائرمهاع   مضارعهام زة مضمومة م  بقاء ثاين هبم

ـ ذا و  وردالنّ  ني إاّل يفمّ العاطف و ون  تومل يستعملومها م  ا  :معنى اول ه

 .  (ر تتميم خذ وكالدومستن)

 .كيد اخلفيفةوون التّ بدل من ن (كال) واأللف يف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
( اعلم أن كون الكلمة ور   عن العرب شاذة عن القياس ال ينايف فصاحتها  كام يف حس  حيس  وأكرو (1

م ل   خالف القياس  وبالفصيح ما كرر استعامهلع   يكرو ومر وخذ وكل ؛ألن املرا  بالراذ ما جاء 

وأما النا ر فهو ما يقل وجو   يف كالمهم  سواء  خالف القياس أو وافق   والضعيف ما يف ثبوت  عنهم 

 (.165-164ح الكبري  )صرـرنزاع بني علامء العربية. بحر   ال

( وأمر من تأمر حذف من  حرف املضارعة واجتل  مهزة الوصل وال  اهلمزة األصلية واوا فصار أومر (2

العطف وسقطت مهزة الوصل لدى الوصل والبت الواو الفا؛ النفتاح ما ابلها من واو  فوصل بواو

 .[199األعراف:]  َّ ىئ  نئ  ُّ العطف فقيل : وأمر كقول  تعاىل: 

ـا   ف ش  ـل  و  ك  ـذ  و  خ  ـر  و   م 
ف  ذ  ذَّ ب احل   ش   و 

 

ــال     ك  ــذ  و  ــي م  خ 
ت م  ر  ت  ــت ن د  س  م  ــر  و  أ م   و 

 
 



 

؛ وبدأ باسم الفاعل ة والّسامعية يان أوزااام املقيسبل الباب موضوعا هـ ذا 

 .ملرا  ب  ما يرمل الّصفة املربهة  وامن جهة الفرعية من الفعللقرب  

وهو   (إلخ ...وفاعل صالح ) : اآليت املعنى بقول  واد أشار إىل التمييز بينهام يف

  .إفا ة احلدث فاعل احلدث وجرى عرى الفعل يفع   اسم الفاعل ما  ّل  أي:

 .ل التفضيلعوأف الّصفة املربهة :لّراينباو. لاسم املفعو :ّولفخرج باأل

 .الرالثي لكالو أآلن يف  واإىل ثالثّي وغري  اسم الفاعل وينقسم

 .فاعلع   اس  أن يكون فقي افإن كان الرالثي من فعل بالفتح مطلق

ا ف سـربالكوإن كان من فعل  اع   متعّدي   .فاعل أيض 

ا فقياس وإ   .ثالثة أوزان ن كان الزم 

 .القياس ستة ي:  فكّل  أ وإن كان من فعل بالّضّم فقياس  اثنان

 :إىل مررتك وخاص وينقسم 

ررتك في  تارة فعل املفتوح مطلقا  وفعل يفاعل    وهوواحد فاملشرتك

 .  وتارة جيتم  في  الّرالثةياملتعدّ  سـربالك

  وينقسم سـرالاّلزو بالكاثنان من  لفعل املضموو  وثالثة لفعل   :مخسة واخلاص

الاّلزو   سـروإىل ما شذ من فعل بالك  ةرـر  فهو عمذ إىل ما شذ من فعل بالضاالر

 : . اال الناظم وهو اثنان  وإىل ما شذ من فعل بالفتح  وهو أربعة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( أي سواء كان الزما أو متعديا.(1

  



 

ذكر يف البيت األول اسم الفاعل  من فعل بالفتح سواء كان الزما أو متعديا  

  وهو مقيل فاعلع   ب   ئتج غري فعل بالضم الّرالثّي اسم الفاعل  أر   إذاو

 ب فهو ضارب ضـر :  نحوالزما كان أو كان من  فعل بفتح العني متعّديا إن

وعلم فهو   رك  فهو راك  :نحو  متعّديا سـرذه  فهو ذاه   أو فعل بالكو

  .عامل

 من الزم وصيغ) :الاّلزو  لكن أخرج بقول  سـروشملت عبارت  فعل بالك

 (اآلا

) ومنه صيغ كسهل والظريف :اول  وأّما بنا   من فعل املضموو  فذكر يف

 .(نيإىل هخر البيت ...وقد

 :وزننيع   فقياس اسم الفاعل من   وزن فعل بالضمع   إذا كان الفعل و 

ل األمر فهو سهل  وشه  فهو بفتح الفاء وسكون العني كسه لا عْ ف   :أحدمها

وما  يف شـرف فهو شـرريف  وظرف الّرجل فهو ظك  لا يْ ع  ف   :وثانيهام  شه 

 :غري مقيل -:ة أوزانرـروهو ع-سوامها

  .لرجل فهو أخر  إذا محقخر  ا :نحو  ل  ع  فْ منها: أ   األول

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 السوا   أو بيا  خيالط  سوا . ع   ( ما كان لون  الربهة وهي بيا  غل  (1

ــال    ع  ــلن ج 
ا ع  ــم  ف  ــلن اس 

ا ع  ن  ف  ز  ــو   ك 

 

ــال     ع  ــه  ف  ن  ز  ــا  و  ي  م 
ــذ  ــي الَّ ــن  الُثال  ث 

 م 

ــد    ق  ــف  و  ي  الظَّر  لن و  ــه  س  ــي غ  ك 
ن ــه  ص 

م   و 

 

ـــال              ع  ـــا ال  أ و  ف  ع  ـــل  أ و  ف  ع  ن  أ ف  ـــو  ك   ي 

ــ  م  غ  ر  و  ــو  ص  احل   ــرن و  ف 
ع   و 

ا ت  ر  ــال ف  ك   ـو 

 

ـــ  ـــال   ـ ـــب هن ث م  ش  م  ـــبن و  ن  رن ج 
ـــا ق   رن  ع 

 
 



 

  .حصنت املرأة فهي حصان :نحو  ل  اْ ع  : ف  والثاين

 . حسن الرجل فهو حسن: نحو  لا ع  : ف  والثالث

  .املاء فهو فرا فر   :نحو  ل  اْ ع  : ف  والرابع

  .فر الرجل فهو عفر إذا كان ذا خبثع :نحو  لا عْ : ف  واخلامس

  .شهوة ل  يف النساءال إذا كان  الرجل فهو حصور صـرح :نحو  لا وْ ع  : ف  والسادس

  .صل  اليشء فهو صل  :نحو  لا عْ : ف  والسابع

 إذا مل تلد. عقر  املرأة فهي عاار :نحو  لا ع  اْ : ف  والثامن

لا  :والتاسع   .جن  الرجل فهو جن  :نحو  ف ع 

  .خرن املكان فهو خرن :نحو  لا ع  : ف  والعارش

: (ومشبه ثمال) ليل مرا   أّن ثمال من مجلة فعل املضموو ولكن 

  .كل لفظ موازن لفظ ثمل مرا  

 . سـروزن فعل بالكع   فهو فعل   :أما ثمل

 بقول  : زو الال سـرفعل بالك واد أشار إىل بناء اسم الفاعل من

 



 

  :الثة مرا   ينقسم  ثمن األوزان هذ  األبيا  الّرالثة وما يف

 .مّرة إىل مقيل وغري  -1

  :الاّلزو سـربالك فاملقيل ثالثة أوزان لفعل -

فرح فهو  :  نحولألعرا  واأل واء العني سـرفعل بفتح الفاء وك :األّول

  .فرح  وحبط فهو حبط

  وعور فهو ضـرالزرع فهو أخ ضـرخللق  نحو خ: أفعل لأللوان واوالّثاين

  .أعور

عطش فهو عطران  وشب   :  نحومتالء وحرارة البطن: فعالن لالوالّثالث

 . فهو شبعان

 . أوزانما سوا  شاذ وهو مخسة و -

  :ثالثةبالفتح وهو ومّرة إىل ما كان من فعل  -2

  .خف اليشء فهو خفيف :نحو  لا يْ ع  ف   :األول

  . طاب اليشء فهو طيّ  :نحو  لا ع  يْ : ف  والثاين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.152النتفاخ لكررة األكل أو ألكل ما ال يوافق. املعجم الوسيط.) ص وج  البطن من ا( (1

ــال    ع  نن ف  ا ز  ــو  من  م  ــن   ال  ز 
ــي غ  م 

ص   و 

 

ــب هن    ش  م  ــون  و  ش    ك 
ــه  ن  ز  ــال   ب و  ج   ع 

 

 

د   ت  ق   ث مَّ
ال  ن  ذ  ن ب  اجل   األ  ش  أ ز  و  الشَّ  و 

 

ال     ــب خ   ال
ــد  ا ح    و 

ــب ه 
ش  ــا نن  و  ف    ك 

ــأ ا   ي 

 

 

ــال   ٰ  مح   ــ ــع ي 
ف   ك خ 

ــب ةن س 
ه  ل ن  ــ     ـغ 

 

ع ال   ـ  ن  ف 
غ  م  و    الصَّ

ي بن ف  ي بن أ ش   ط 
 فن

 
 



 

 . شاب فهو أشي  :نحو  ل  ع  فْ : أ  والثالث

اثنان و األوىل  وهو مخسة  الرالثة املقيسة  الزما سـرفعل بالكوما كان من 

 ف  و    فان فني فهو :نحو  لا ع  اْ ف  شاذان  ومها 
 . بخيل : بخل فهونحو لا يْ ع 

أو ممول وهو الراذ  فهو  مقّيد  وإىل  ومّرة إىل مطلق وهو القياس -3

 .املعنى أو مضا ة املحمول علي  بمراهبة يف لنسبة بين  وبني ؛غري ع   ممول 

فني فهو  :اوهلم فعل املفتوحع   املكسور الاّلزو ومرال املحمول من فعل 

الفناء من  ملا يف ؛ذه  فهو ذاه ع    محال ؛فاعلع   و باسم الفاعل من    أتفان

 .معنى الذهاب

بخل فهو بخيل   أتوا باسم  :فعل املضموو اوهلمع   ومرال املحمول من  

 .ملا بني البخل والكرامة من الّتضا ؛ كرو فهو كريمع   محال ؛ فعيلع   الفاعل من  

ثقل فهو ع   خّف فهو خفيف محلو  : نحو  مول من فعل املفتوححومرال امل

ع   م طاب فهو طّي  كحمله  املعنى يفلتضا مها  ؛ملا بينهام من املناسبة ؛ثقيل

 .؛ لتضا مها يف املعنىخبث فهو خبيث

ألّن  ؛املعنى ملناسبتهام يف  عرج فهو أعرجع   شاب فهو أشي  ع   ومحلهم 

من فعل    وترك النّاظم فعالنأمر عار  كام أّن العرج وصف عار الّري  

  .ديةة نملناسب ؛غرثانع   فهو ممول    جوعان :نحو  بالفتح

 



 

  إّنام هو إذا اصد أبنية اسم الفاعل اياسا وسامعا وما سبق من الّتفصيل يف

ع   فإن اصد الداللة    سبيل الّربو ع   موصوفها ع   ة اياو تلك الّصف

وزن فاعل من غري فر  ع   بنا   من كّل فعل ثالثّي  جاز احلدوث والّتجد 

ـ ذا   واملعّدى  وإىل والاّلزو واملكسور  واملضموو   بني املفتوح  معنى اول  : ه

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.144ت  ل . اهلرري  مناهل الرجال  )صشـروهو بتضمين  معنى فعل  عند مبا( (1



 

: نحو  وجيوز بناء اسم الفاعل من كل فعل ثالثي إذا اصد احلدوث والتجد 

ثقل فهو  و  وهو من فعل املكسور الالزوأي فرح فهو فارح   جاذلفهو  جذل

 : و  اال الراعروهو من فعل املضمو لثاا

 حســبت التقــى واجلــو  خــري  جتــارة

 

ـــبح ثـــاا الر    ـــا إذا املـــرء أص  باح

 

فقصد بقول : )ثااال( احلدوث والتجد  وإال كان اياس  ثقيال  ومن  أيضا  

 :اول الراعر

ــازع ــّل ج  وإن ج
ٍ
ْزء ــن ر  ــا م ــام أن  ف

 

 وٍر بعـــد موتـــك فـــارح  ســــروال ب 

فقول : )جازع وفارح( اصد ب  احلدوث والتجد  وإال اياس اسم فاعل فعل  

 إذا كان لألعرا  واأل واء. مّر بوزن  كام سـربالك

  ويسمى غري  فاعل هو األصلع   ن اسم الفاعل من الّرالثّي مطلقا وكو

الفاعل  أّن األصل يف  وغري  يقصد ما سبق  والفر  بني فاعل صفة مربهة إن مل

األصل  فمررتك يف  دوث  واصد الّربو  طار  في   وإّما غري الفاعلاصد احل

  .و بني احلدوث والّرب

بناء اسم الفاعل من الّرالثّي أشار إىل بنائ  ممّا ع      وملا أاى النّاظم 

 زا   علي  فقال : 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.837ح الرواهد الكربى  )صشـراال  لبيد بن ربيعة العامري.  العيني   ( (1

(. وذكر ابن محدون يف احلاشية  354سة  )ح  يوان احلامشـر( اال  أشج  السلمي  التربيزي  (2

 (أن  ألشج  السلمي  أو الرباء الفقع  يرثي عمرو بن سعيد الباه . 60)ص

ـد  ال ـ ـل  إ ن  ق ص  ل ك 
ح  ل 
ا ل  ل  ص 

ا ع  ف   ـو 

 

ال  ـ  ـذ  ل  ج 
ـا ذ  ا  ج  دا  ذ  و  غ  ث  ن ح  و  د   ح 

 
 



 

ع   ثالثة أحرف  أتيت ب  ع   إذا أر   بناء اسم الفاعل من الفعل الزائد يعني 

 ما ابل سـرأّول  مضمومة بدل حرف املضارعة  ويك زنة املضارع بعد زيا ة امليم يف

فتقول: ااتل يقاتل فهو مقاتل    كان مكسورا من املضارع أو مفتوحا يمطلقا أ خر آ

ابل  ية التسـر  والكج  واستخرج يستخرج فهو مستخر قوانطلق ينطلق فهو منطل

  وخمتار  ومستقيم  أو مقيم :أو مقدرة لإلعالل نحو  ما سبق :نحو  خر  إّما لفظيةآ

 .سرتّ     وشّذ من  ألفاظ مقدرة لإل غاو نحو معّد   وممّر   وم

 :ثالثة أنواع يوه

يط فهو   وعذخفهو هبي خهبيا  وهو ةسـرما شّذ بعدو امليم والك :األّول

  .جفهو عروجعذيوط  وكلت  فهو كلتبان  وا ملّل فهو  المل  واعروجج 

أحصن فهو مصن  وأسه  الكالو  :: ما شّذ بفتح ما ابل آخر  نحووالّثاين

 يأ القياس  واندرجع    سـرقول فيكاملع و مسه   أّما يفيعقل فهال  تكّلم بام يأ

  .فتقر أو أفلل فهو مفلجا ي  وأفلج أ  وانتن فهو منتنما  فهو مندرج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
يف معني من أعان  ومغري من أغار  ومبني من أبان  -أي امليم -التوضيح : وشّذ كرسهاع   يح صـراال يف الت(  (1

ي: يزا  علي  شـريف احلاشية علي  : اال الدنوياسني احلميص بكرس امليم فيهن إتباعا حلركة ما بعدها: واال 

منتن بكرس أول  وسكون ثاني  يف منتن بضم أول   يقال: نتن وأنتن  ولكن ينظر هل كرس ميم منتن شاذ 

أوال؟ فليتأمل. وذكر كذلك بضم التاء إتباعا للميم  ومنحدر بضم الدال إتباعا للميم  خالد األزهري  

 (.269-3/268التوضيح   )ع   يح صـرالت

زا  يف احلاشية  غري ما ذكر مهرت من أهرت  عرشة من أجرشت اإلبل أي سمنت  ومعم وخمول من أعم ( (2

الرجل وأخول إذا كرر  أعامم  وأخوال   موارة من أوار  النخلة إذا كرر  محلها  ملقحة من 

= 

ـ    ذ ي الثَّ  ـل  غ 
ا ع  م  ف  ب اس  ـ   و 

 ال  ث ـة  ج 

 

 

ـــال     ع  ال   ج  ـــن   أ وَّ
ع   ل ك  ـــا ر  ن   امل  ض  ز   و 

ه    ــر  ــل  هخ  ب  ــا   ق  إ ن   م  ــُم  و  ــي م   ت ض 
 م 

 

ال      ص  د  ح  ق   و 
لن و  ع  ف  م  م  ا ر  اس  ت  ص  ت ح   ف 

 



 

  :اال الّراعر

ــا رأوين مو ـــرإذا م ــاس ــالوا مرحب  ا ا

 

 وإذا مــا رأوين مفلجــا مــا  مرحــ  

أورس الّرجر إذا  :وذا نحوفاعل شذع   عيء اسم فاعل أفعل  :لّثالثاو 

فهو ماش  وأعر  صار  ل  ماشية  يالّرجل أ ورا  فهو وارس وأمرى ضـراخ

 ياارب البلوغ فهو ياف   وأينعت الّرمرة فه يالغالو أ   وأيف املكان فهو عاش 

  وأملح فهو   وأمل البلد إذا احط فهو ماحليانعة  وأور  الّرجر فهو وار 

 .مالح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
=  

(. فيكون 60محدون  احلاشية  )ص  ب فيها الفحل  مسهم من أسهم إذا أكرر. ابنضـرألقحت النااة 

 .رـرما شذ بفتح ما ابل آخر  ثالثة ع

 اائل .ع   ( مل أاف (1

(   أارب القوو فهم ااربون 3/267يح بمضمون التوضيح )صـرالتع   ذكر ياسني احلميص يف حاشيت   ( (2

ور إذا ضا    النااة فهي حصصـرإذا كانت إبلهم اوارب  أعقت الفرس فهي عقو  إذا محلت   وأح

عرى لبنها. وابن خالوي   أبقلت األر  فهي باال  وأغىض الرجل  فهو غا  ابن خالوي   ليل يف 

صيغة ع   (  ذكر الفيومي أكرر هذ  األلفاظ التي شذ   واال : بعضها جاء  54كالو العرب )ص

ل  فاعل إما اعتبارا باألصل وهو عدو الزيا ة   نحو: أورس الرجر... وإما ملجيء ل غة أخرى وهي ف ع 

وإن كانت اليلة االستعامل  فيكون استعامل اسم الفاعل معها من باب التداخل اللغتني  نحو: أيف  

الغالو فهو ياف ؛ فإن  من يف   وأعر  املكان فهو عاش ؛ فإن  من عر   وأشار بعضهم إىل أن ذلك 

اليشء  فقوهلم: أمل البلد فهو مالح  ليل باسم فاعل للفعل املذكور مع  بل هو نسبة إضافية بمعنى ذو

ٍْل.. كام يقال: رجل البن وتامر أي ذو لبن وذو متر  وبعضها جاء  صيغة اسم املفعول؛ ألن ع   أي ذو م 

 (.401في  معنى املفعولية  نحو: أحصن فهو مصن. املصباح املنري)ص



 

 :(خره فتحت صار اسم مفعول بل هوإن ما ق)  أشار إىل بناء اسم

فال   بفتح ما ابل آخرها    واملنطلقملفعول من غري الرالثي كاملكرو  واملستخرجا

  .خرمهاآبحركة ما ابل  إاّل  الفاعل واملفعول من غري الرالثي يفر  بني اسم

  ومكمو   وعنون  ومكروز بوب   وممن  مزون  ومزكوو  وعليل شذ  و

وأكمد  وأجّن  وأكرز    وأعّل   وأزكم  وأحّ    من أحزن ومموو  ومسلول

 .وأحّم  وأسّل 

  كمختار  بعض مواض  بلفظ  ون تقدير واد يستوى الفاعل واملفعول يف

؛ ألفا اسم املفعول البت الياء اسم الفاعل   والفتح يف يف سـرأصل  خمتري بالك

اسم الفاعل   يف سـر  منصب  بالكأصل  ومنص   وانفتاح ما ابلها لتحركها 

الّرانية   ثّم أشار إىل بناء    سّكنت الياء األوىل وأ غمت يفاسم املفعول والفتح يف

   :املفعول من الّرالثّي بقول اسم 



 

بت زيدا ضـر :  نحوزنة مفعولع   فعول من الّرالثّي اسم امل يعني اد حصل

ـ ذا   ولمت األمر فهو معلوووب  وعرـرم بت املاء فهوشـر  ووبضـرفهو م ه

  :فأصل  كاملقول  واملعتّل  فر  في  بني الّصحيح من  وال  الوزن هو القياس في 

لتقاء ال ؛نقلت الضمة إىل ما ابلها وحذفت واو املفعول عند سيبوي   مقوول

لساكنني إنام يلزو عند الراين لتقاء ااألن  ؛وإنام حذف واو املفعول عند الساكنني 

 .فذوالزائد أوىل باحل  وألاا زائدة؛ مفعل  أوىل فوزن مقولف  ذفح

ما  سـرف والنفل ولكن ك  ذوفي  ما يف املقول من احل  مبيوع صل :فأ  واملبي 

ْعل  لئال تنقل  واوا فيلتبل بالواوي ؛ابل الياء يف مبي    .ووزن مبي  مف 

ر  ل  ألن العني يع ؛العني ف فيهام عند أ  احلسن األخفشذوواملح

مدعوو أ غمت   وأصل مدعوّ     واملدعوّ ف  أوىلذاملوض  فحهـ ذا ف يف غري ذاحل

غمت الياء يف الياء  مرموي البت الواو ياء وأ    وأصل  الواو يف الواو  واملرمي

ألن الواو والياء إذا اجتمعا يف  ؛لتسلم وإنام البت الواو ياء؛ ابل الياء ما سـروك

طلبا ؛ الواو ياء وأ غمت الياء يف الياء ساكنة البت كلمة واحدة واألوىل منهام

 .واختري الياء خلفتها  للخفة وذلك اياس مطر 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ل غريها. السيوطي  بغية هـ( واي210سعيد بن مسعدة  من أعلم الناس بالكالو واجلدل )  ( (1

 (.1/590الوعاة )

ــا ن  تَّز   م 
ل  و  ع  ــامل  ف   ب 

ــة  ــن  ذ ي الثَّال  ث 
 م 

 

ال     ــد  ــد  ع  ــو  ق  ه  ــلن ف  ي 
ع  ف  ــى  ك  ت  ــا  أ  م   و 

ـا  و  ن ج  ا ب ن ح  ن و  ت غ  اس  ل  و  ن  األ  ص   ع 
 ب ه 

 

لن   و  ع  ف   م 
ن  ز  ن  و  الن ْس  ع  ـال    و  م  ا  ع  م   و 

 
 



 

وذكر  إلخ( و ما  أتى  كفعيل  فهو  قد  عد ال): وما شّذ من  أشار إلي  بقول  

 :نحو  كالمهم وهو فعيل واحد منها كرري يف  الناظم من  ثالثة وترك ثالثة أخرى

 .اتيل  وجريح

 :لساام والبااي وهو مخسة: ناذر يف

ب ض.ك لا ع  : ف  األّول   نجا وا 

 .كن  وذبح لا عْ : ف  والّثاين

  ولقطة. كأكلة ةا ل  عْ : ف  والّثالث

  ورسول.كركوب  لا وْ ع  : ف  والّرابع

 . كلفظ وخلق لا عْ : ف  واخلامس

  وهو املرار العمل املعنى فقط اليف نوب عن وزن مفعول يفت  هذ  اخلمسة و

 .املستغنى ب  عن وزن مفعول أي ()وما عماللي  بقول : إ

 

[] 



 

 ةاسـمني صـناعيّ عـ    يوهـ ا وغريهـ ةالرالثيّ الباب معقو  للمصا ر هـ ذا و

لفـظ »كـّل عـ   ويطلـق     وهو ايا الصناعّي  املصدر   ومل يذكر النّاظماوغريه

اء الّتأنيـث خـر  يـاء مرـّد ة بعـدها تـآ يف زيـد    اسم وغري اسمجامد أو مرتق

 «حدث مل يدّل علي  ابـل الّزيـا ةع    الاليصري بعد زيا ة احلرفني اسام   ؛املربوطة

كـر ذ   خـر  مـاآ معنا  األصّ  احليوان النّاطق  فـإذا زيـد يف فإنّ   كلمة إنسان :مرل

  جديد  وهـو احلـدث ىهلا معن صار إذ ؛  وتغرّي   اللتهاصار  الكلمة انسانية

 .  واحلزب واحلزبية وهكذا  ألسدية والوطن والوطنيةومرلها األسد وا

  اذبمصا ر الرالثي عملة من غري تفصيل بني القياس والر وبدأ النّاظم 

 ثّم يبنّي القياس  وعقد فصال بمصا ر غري الرالثي. 

ومجلة ما ذكر  املصنّف   ل  أوزان كررية  أّن مصا ر الفعل الرالثي املجّر 

لصحة نقلها عن العرب   ؛عليها صـروااتوزنا   تسعة وأربعونمن مصا ر الراّلثّي 

 .ألسنتهمع   أو كررة  ورااا 

  وما للمرة واهليئة ومها ف علة وف علة :مطلق ومقيّد  فاملقيّد اثنان :إىل نقسم تارةتو

  .سوامها مطلق

 وزنا.   وغري ميمّي وهو ثالثة وأربعونأوزان ميمّي وهو ستة :وتارة إىل

 .وزنا ّذ وهو اثنان وثالثوناوش وزنا  رـرىل اياّ  وهو سبعة عوتارة إ

 

  



 

واملرا  بالقياسيّة أّن  إذا ور   ء من الرالثّي ومل يعلم كيف تكّلمت العرب 

  .تقيل م  وجو  الّسامع ال أنكفإّنك تقيل   ؟بمصدر 

 .سيبوي  واألخفش اال ذلك 

ع النّاظم شـر  ثّم ن سم  غري إوالقياس علي   إىل أّن  جيوز وذه  الفّراء

  بأوزان املصا ر فقال :

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
فعل ع   ف ْعل فام مل تنطق ل  العرب من األفعال بمصدر  جئنا ب  ل  ع   يعني  مصدر الفعل الرالثي مرال ( (1

فعل  فهو ع   با  وشتمت  شتام. فإن نطقت ل  بمصدر ضـربت  ضـرما نطقت ب  من ذلك  كع   اياسا 

ب ا  ع   ت القياس فنلتزم   وإن نطق ل  ب    ط  ل  ا ا  وط  ا    رس   غري ذلك اتبعنا   وتركنا القياس  كقوهلم: رس  

ْلب ا؛ اياسا  ا ا وال ط  ْ هو معنى القياس. الراطبي  هـ ذا ب ا وباب   وضـرب ع   ضـرفال تقول هنا: رس 

 (.4-4/3ح اخلالصة الكافية )شـراملقاصد الرافية يف 

هـ(  السيوطي  بغية 207 بن مروان  أبو زكريا  إماو العربية.) ( حييى بن زيا  بن عبد ا (2

 (.2/333الوعاة )



 

واد بدأ بمصا ر الّرالثّي   حدّث ع   مج  مصدر  وهو اسم  ّل  :صادرامل

  :زانتسعة أو األول ذكر يف  ثامنية أبيا  يف وذكرها

 .با وفهم فهامضـرب ضـرك  ىوسيأيت أن  مقيل املعدّ  لا عْ ف   :األول

 كع    لا عْ ف   :والثاين
  م  ل 

  .ام  لْ ع 

 . ان  زْ ح   ن  ز  كح    لا عْ ف   :والثالث

  .ة  ب  ضـر ب  ضـرك  ةا ل  عْ ف   :والرابع

  .إذا طلبها ة  د  ْر ن   ة  ل  اْ الض   د  ر  كن    ةا ل  عْ ف   :واخلامس

  .ة  ر  دْ   ك  لون   ر  د  ك   :نحو  ةا ل  عْ ف   :والسادس

ْ عْ ف   :والسابع   .ْى و  قْ ى ا  ت  ق  كت      

ْ عْ ف   :والثامن   .ْى ر  كْ ا  ذ   ر  ك  ذ  ك       

   .ْى ع  ْج إلي  ر      ج  كر  ع   ف   :والتاسع

ــــــــا   ي ن ه  ا ن  أ ب  ز  ر  أ و 
ــــــــا د  ص  ل م 

ل   و 

 

 

ال     ـــت خ  ن   م 
ـــه  ي 

ـــا  أ ب د  ـــي  م 
للُثال  ث   ف 

ــ  ن  ؤ  ــا ء  م  و  ب ت 
ــل  أ  ع  ــل  وف  ع 

ــل  وف  ع   ـف 

 

ــال     تَّص  ر  م  ــو   امل  ق ص 
ــف  ــثن أ و األ  ل   ن 

ال     ج  ــو  ن ح  ــال  ن  و  ع  ــال  ن  ف  ع 
ــال  ن  ف  ع   ف 

 

ــال  حن   ص  ــد    و  َض   ه 
ــال    ر  ع  د  ف  ــمَّ ز   ث 

ـــا    ع  ـــمَّ  ف    ث 
ـــث  ي 

ـــا  التَّأ ن  ب ت  ا و  د  ـــرَّ  ُم  

 

ـ ل ة     ـب ال   ـو  ب ال ق ص  ـد   ق  ع ـال  ء   ق  ال ف   ر  و 

 
 



 

  وزنا: رـرعي اثن وذكر يف األخرين

ْ عْ ف   :األول   .أي أبغض  ان  ئ نْ ش      ئ  ن  كر    ن  ال 

ْ عْ ف   :والثاين   ا.ن  اْ م  رْ   ح  م  ر  كح    ن  ال 

ْ عْ ف   :والثالث كلها بسكون  وزنا رـرع اثنا املتقدمة فهذ   ان  اْ ر  فْ ل  غ   ر  ف  كغ    ن  ال 

  .العني

.اح  ر  ف   ح  ر  كف    لا ع  ف   :والرابع ال    رأس  ج 
    وج   

  .اض  ر  ضـي كر    لا ع  ف   :واخلامس

  .ىد  كهدا  ا  ه    لا ع  ف   :والسادس

ْ األمر ص   ح  ل  كص    لا اْ ع  ف   :والسابع   .اح  ال 

 ك   ب  ذ  كك    لا ع  ف   :والثامن
  .اب  ذ 

.ا  سـر    سـرك  ةا ل  ع  ف   :والتاسع   ة 

 . ة  ح  اْ ج  ر   ح  ج  كر    ةا ل  اْ ع  ف   :والعارش

ْ عْ ف   :رـروالراين ع .ة  ب  ل  غ      ب  ل  غ  ك  ةا ل  ع  ف   :واحلادي عرش إذا  ء  اْ ب  هْ من  ر      ه  كر     ء  ال 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 92( ولوا  ليانا  ومل جيئ في  غريمها. الطرة  )ص(1

 يعرب البااي وهو مرك العني كيف أمكن  فمرة بالوزن ومرة باملوزون.ولذا الناظم  ( (2

. ا(3 ى  د  ى  وه   (.92لطرة )ص( وما جاء من  إال معتال  كرس  

ــــي    ــــ    هب  
ج  ــــة    و  ا ل  ع  ــــة   و ف  ا ل  ع 

 ف 

 

ــال     ل  ص  ــو  ع  ــا   وال ف  ــن  التَّ
ي ن  م  د  ــرَّ  ُم  

ـــال     ع  ال ف  ا ن  و  ـــا  ذ  ب التَّ ـــل   و  ي 
ع  ـــمَّ ال ف   ث 

 

ــــال     ع    ف 
ــــب هن ش    و  م 

ــــةن ن  ب ي ن و   ن  أ و  ك 

 
 



 

 .    خاف من 
 

  :وزنا رـريف هذين أحد عذكر و

   ر  ج  كت    ةا ال  ع  ف   :األول
  .ة  ر  اْ جت 

  .إذا محا  ة  ر  اْ ف  خ   ر  ف  : ح  نحو  ةا ل  اْ ع  ف   :والثاين

  ر  كف    لا اْ ْع  ف   :الثالثو
  .ار  اْ ر  ف 

  .ام  اْ ك  ز   م  ك  كز    لا اْ ع  ف   :والرابع

  .اس  وْ ل  ج   ل  ل  كج    لا وْ ع  ف   :واخلامس

  .ال  يْ ه  ل الفرس ص  ه  كص    لا يْ ع  ف   :والسادس

  .ة  ل  وْ ه  األمر س   ل  ه  كس    ةا ل  وْ ع  ف   :والسابع

  .وج  اإلفسا ع   إذا رفع   ة  م  يْ م  احلديث ن   م  كن    ةا ل  يْ ع  ف   :ثامنوال

ْ ع  ف   :والتاسع ْ و  الفرس ج   ل  اْ كج    ن  ال    .ا إذا  ارن  ال 

إذا  نةوْ ن  يْ كبان اليشء ب    ةا ل  وْ ل  ع  يْ أصل  ف    ف العنيذحب ةا ل  وْ ل  يْ ف   :والعارش

  .املدغم في ف ذفخفف بح  أصل  بّينونة بوزن فيعلولة  هـرظ

 .ال  غ  ش      ل  غ  كر    لا ع  ف   :واحلادي عرش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ع   اال الفراء: وزن  فعلولة بضم الفاء ثم فتحت يف ذوا  الياء؛ لتصح الياء ثم محلوا ذوا  الواو  ( (1

 (.44ذوا  الياء  ففتحوا وأبدلوا الواو ياء. الرفاعي  احلاشية  )ص



 

  وزنا:  رـر: ذكر يف األولني أحد عوزنا رـر  الرالثة سبعة عيف هذذكر و

 ط  اْ ع   :نحو  لا ل  عْ ف   :األول
  .ا إذا اشتهت الفحلط  ط  وْ النااة ع   ت 

  .ال  وْ ب  ا   ل  ب  كق    لا وْ ع  ف   :والثاين

 اْ ع  ف   :والثالث
ْ يف اليش ط      م  كط    ةي  ل   ام 

  .  في غإذا ر ة  ي  ع 

 يْ ع  ف   :والرابع
  أي وال ة. ة  ي  د  يْ ل    املرأة و  د  ل  كو    ةا ي  ل 

.  ة  ب  ل  غ      ب  ل  كغ    ةا ل  ع  ف   :واخلامس ب ة  ل   اي غ 

ْ ع  ف   :والسادس  ط  ر  كم      
  عت.سـرأي أ ْى ط  ر  النااة م   ت 

.أ ات  وْ ب  غ  ر      غ  كر     ا وْ ل  ع  ف   :والسابع ْغب ة    ي ر 

ْ ع  ف   :والثامن   .ْى ب  ل  كغلب  غ      

 لْ ع  ف   :والتاسع
 فْ ح  رأس  س   ف  ح  كس    ةا ي  ن 

  .إذا حلق  ة  ي  ن 

 وْ ع  ف   :والعارش
 وْ ع  ف   :رـرواحلا ي ع  ةا ي  ل 

 . ةا ي  ل 

ال   ) وهو ما أشار بقول : د   ن ق  ت ح   ق  ال ف   وْ ص    خ  ص  خ  ك( و 
بضم اخلاء  ة  ي  ص 

 . وفتحها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
يف  والطهور  والوضوء   والقو   م  الضم -أي الرديد التعلق-واملسموع من   ابول  وولوع ( (1

األخريين  وولوغ   ونرور  ولغوب بمعنى التع   و حور  وهوي بالفتح مصدر هوى كرمى إذا 

 (.64سقط  ابن محدون  احلاشية  )ص

ــــةن  ي 
ا ل  ع  ــــع  ف  ل   م  ــــو  ع  ف  ــــل   و  ل  ع  ف   و 

 

 

 

 

 

 

 

ع    ـــــة  ف  ي
ي ل  ع  ا  ف  ـــــذ  ٰ   ك  ـــــ ع  ـــــة  ف   لَّ

تن  ف    ـــو  ل  ع  ـــع   ف  ٰ  م  ـــةن  عـــ ي 
ن  ل  ع  ـــع   ف   م 

  

ــال     ق  ــد   ن  ــت ح   ق  ال ف  ــة   و  يَّ
ل  و  ع  ــذا  ف   ك

ــت    ــا ال ب ت  ــل  و  ع  ف  ــل  وم 
ع  ف  ــل  م  ع  ف   وم 

 

ـــي    مح  ـــال     لَّ ـــم   ق  ض  ـــا  و  ي ه 
ي ـــث   ف 

أ ن   ت 

 
 



 

ع ل  : )شار بقول وأ ف  ل  م  ع  ف    :وهي ستة  امليمية املصا ر إىل إلخ( ...وم 

 . كذه  مذهبا   لا ع  فْ م   :األول

 فْ م   :والثاين
  .كوعد موعدا  لا ع 

  .كهلك مهلكا لا ع  فْ م   :والثالث

  .بةضـرب مضـرك ةا ل  ع  فْ م   :والرابع

 فْ م   :واخلامس
  .ةكوعد موعد  ةا ل  ع 

 . مكرمة : كرونحو   ةا ل  ع  فْ م   :والسادس

:)يرا  ب  أن مفعال ومفعلة بضم العني فيهام ال ما  ) وضم قلي محال

 محلتهام الرواة عن العرب  ومها زنان نا ران يف كالو العرب.

املقيل و حاصل ما ذكر  الناظم من مصا ر الّرالثّي تسعة وأربعون  كام بينها

 : وزنا رـرسبعة عمنها 

ْعلا  األول:   .ىقيل املعدّ وهو م  ف 

  .وهو مقيل املفتوح الالزو  ولا ف ع   الثاين:و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 65( وأسامء مصا ر عند ابن احلاج يف اوانني املصدر. املرج  السابق )ص(1

 رال.سواء كان املعدى من فعل بالفتح أو من فعل بالكرس كام سيأيت يف امل ( (2

وكان  -وهو املامرسة والعمل –عالج ع   ( واال ابن احلاج: وهو أيضا مقيل يف املكسور االزو إذا  ل (3

فاعل  كقدو ادوما  وصعد صعو ا  ولصق لصواا  وهو مقتىض كالو سيبوي  واد غفل ع   وصف  

 عن  أكررهم  الصبان 



 

لا : الثالثو   .وهو مقيل املكسور الالزو  ف ع 

  .وهو مقيل املضموو  الةا ف ع   :الرابعو

  .الصو  أو السريع   وهو مقيل يف املفتوح الدال   فعيلا : اخلامسو

  .متناعاالالفرار أو ع   وهو مقيل يف املفتوح الدال   الا ع  ف  : السادسو

 ون ق ل عن  حرفة أو واليةع   توح الدال وهو مقيل يف املف  ف عالةا : السابعو

حرفة أو والية مطلقا أي سواء كان من ع    ل  أن  مقيل يف كل ما ابن عصفور

  .املفتوح أو املكسور

  .املرةع   هو مقيل يف الدال و  ةا ل  ف عْ : الثامنو

  .وهو مقيل يف اهليئة  ةا ل  عْ ف  : التاسعو

  .التقل ع   وهو مقيل يف املفتوح الدال   فعالن: العارشو

ع  : عرش احلاديو   .وهو مقيل يف املضموو  ةا ل  وْ ف 

  .الداء أو الصو ع   وهو مقيل يف املفتوح الالزو الدال   الا ف ع  : عرش الثاينو

ل: الثالث عرشو   .مفع 

  .مفع ل: الرابع عرشو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 وهو املعني بقول  اآليت  )فعالة خلصال( ( (1

حرفة أو والية ع   را ي واألزهري عن ابن عصفور  أن فعالة مقيل يف كل فعل ثالثي  ل ( نقل امل(2

 (.67مفتوح العني كان أو مكسورها متعديا كان أو الزما. ابن محدون  احلاشية  )ص



 

لة: امس عرشاخلو   .مفع 

  .وهذ  األربعة مقيسة يف امليمي  مفع لة: السادس عرشو

 لوان. أع   الدال  مكسور العني  وهو اياس يف   لةف عْ : السابع عرشو

  :فقال شارعا بتعدا ها وزنا: رـربني املصنّف منها فيام بعد  أحد ع



 

  :ثالثة أوزان األول البيتيف  ذكر

ْعلا : األّول فعل  اياس مصدر الفعل الّرالثّي املتعّدي سواء كان من  وهو ف 

   أوباضـرب ضـرك  وسواء كان املفتوح من  صحيحا  سورأو فعل املك  املفتوح

 رميا  أو مضاعفا ىكباع بيعا  أو الاّلو كرم  كوعد وعدا  أو العني  معتّل الفاء

هام  أو كفهم ف مهموزا كأكل أكال  وسواء كان املكسور من  صحيحا   أوكرّ  رّ ا

صعد   يرايا أ يكرا  كخاف خوفا  أو الاّلو  وطئا  أو العني ئكوط  معتّل الاّلو

 . كأمن أمنا    أو مهموزااكمّل مّس   أو مضاعفا

ع  ع   ويسترنى من املفتوح ما  ّل 
نحو خاط خياطة    ةا ل  اْ صناعة فقياس  ف 

  .وحجم  حجامة

ْول   :والّثاين فر  بني الّصحيح    والل املفتوح الاّلزوفعوهو اياس مصدر  ف ع 

يف   ي  أو العني  لكّن الغال  في  أ  أو الفاءبالاّلو معتل  إّما وهو   من  واملعتل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
الة  ع حلرفة أو والية و ال( واد مّر  اإلشارة أن ( (1 ع 

هـ ذا فهو يدخل حتت اول الناظم اآليت: )والف 

 وزن ليل خاصا بفعل بالفتح بل عاو لكل الرالثي.ال

ي ـ غ 
ل  ل  ـو  ع  ال ف  ـدَّ   و  ي س  امل  ع 

ق  ع ل  م   ـف 

 

ه  س  ـ  ال   ر  ا ل  ج  ع  ا ال ف   ذ 
تن و  ع ل  ص 

 و    ف 

ــا    م  ٰ  و  ه  عــ ر  ــد  ص  قَّ م  ــت ح  ــل  اس 
ع   ف 

 

ـــال     ع  ـــه  ف  ن  و  ـــدٍّ ك  ع  ا  ت  ـــن  ذ  ك  ن  َل   ي 
 إ 

ــ  ل  ع  ف 
ــة   ل  ل  و  ع  ــة   أ و  ف  ا ل  ع  ــس   ف  ق   ـو 

 

ي  ـ  ا ر  اجل    و 
ة  ا ع  ج  الشَّ ٰ  ت  ك  ال    ع ـه   س 

ا      و    ذ 
ا  س  م  ث ر  ال  و  د  ك  ق  ع  و  و  م  س  ال   ـ  ـك  م  ُض ج 

ا ء  امل  م  الدَّ  و 
ت  و  ي ل  ف  الصَّ

ع   ف 

   
ــذ  ل  ــي ق س  و  ل   ف 

ــا لن ع  ن  ف  ز  ــا ه  و  ن  ع   م 

 

ـــال      ج 
ـــا ل  ع 

ا رن ب ال ف  ـــر 
ف  ا رن أ و  ك  ـــر 

 ف 

 
 



 

  كناح نياحة  ةا ل  اْ ع    أو ف  كصاو صياما ل  اْ ع    أو الف  كصاو صوما  لا عْ العني ف   معتل

ملفتوح الاّلزو من ا يف لوْ ع  الف  ّطرا  كغابت الّرمل غيوبا  ثّم ا  لا وْ ع  ويقّل في  ف  

  سري  أو  اء  أو والية  أو حرفة  أو فرار يكون فعل صو  أو بأن الوط رـرم

 .  شبه   أو تقلّ و

 : نوعني ل وهو مّطر  يفاْ ع  : ف  والّثالث

  .  ومرى بطن  مراءسعل سعاال    اء أي مر  ع   ما  ل -1

  .  وعاء ووعى الكل  اخاصـرخ صـركصو  ع    ّل  ما -2

 ما ذكر  بقول : : من املقيل  والّرابع

ر     ــد  ْص ق  م  ــت ح  ــل  اْس
ــ   ف ع  ــْا ع م   و 

 

  ْ ـــال  ـــ   ف ع  ْون  ـــد  ك  ْا ت ع  ـــْن ذ  ْ ي ك   إ ْن مل 

كفرح   اياسا سواء كان صحيحا لٍ ع  ف  ع   ل الاّلزو ع  جي  عيء مصدر ف  أي  

عمى  أو  يعور عورا  وعمكوج  وجعا  و  بأاسام  الّرالثة فرحا  أو معتال

لون ع   ما  ّل من  ويسترنى  أظم ئكظم أو مهموزا  مضاعفا  كرلت يد  شلال

 .ةضـرالنبا  خ ضـركحمر محرة وخ  ةا ل  فقياس  ف عْ 

س    : ) ذكرمها بقول :دساواخلامس والس
ق  ا ل ة    و  ل ة أ و    ف ع  ع ل      ف ع و  ف 

فكّل ... إلخ( ل 

أو أحدمها   فإذا ور ا فذلك واضح  در اياّ  لفعل املضمووفعولة مص من فعالة أو

 .أو مل ير  واحد منهام خرّي بينهام  علي  صـراات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ْعل ٍة األوان. ابن مالك   ( (1  (.3/469ح التسهيل  )شـراال الناظم يف التسهيل: والغال  أن يغنى بف 



 

إذا كان الوصف من فعل املضموو  :فقال  واد ذكر ابن النّاظم ضابطا لكّل منهام)

  .كمالحة وطرافة  وشجاعة  فقياس  فعالة  كمليح  وطريف  وشجي  لٍ يْ ع  ف  ع   

اياس مصدر   أيوعذب  فقياس    وصع   كسهل لٍ عْ ف  ع   ن الوصف إذا كاو

ـ ذا و  كسهولة  وصعوبة  فعولة ومصدر    فعلع   م وصف  خأغلبّي  فإّن ضه

 .(امةخض

ا  )وأشار بقول :  م  و     و 
ا ك   س  ع   ذ  و  م  س   يإىل أّن هذ  األوزان الّستة الت (... إلخم 

   .امصا ر أفعاهل املقيسة يف يذكرها ه

كصهل الفرس صهيال    الّصو  الفعيل  وهو مقيل يف  : من املقيلوالّسابع

كذمل ذميال    سريع   ملا يدّل  اواق احلامر ايقا  وكذا يكون الفعيل مقيسا أيض

 ورحل رحيال. 

 .عال وفعيلأّن الّصو  ينقاس في  كّل من ف  

علي   صـراتاو أحدمها خيا  أصـرو اخاصـرخ صـرك  هـرفإذا سمعا في  فذلك ظا

  .عند سيبوي  واألخفش كصهل الفرس صهيال  وإن مل ير  أحدمها جاز في  كّل منهام

ع   شبه    واملرا  بربه  ما يدّل  فرار   أوع   وهو مقيل فيام  ّل  لا اْ ع  : ف  والثّامن

  .ا ا  وأبى إباء  وأبق إباااشـر  شـرمتناع كنفر نفارا  وا
  

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 2/553ابن عقيل  )ع   ي ضـري  حاشية اخلضـر(  اخل(1



 

: (  ة  ل  ا  ع  ف  
 ا  ص  ـخ  ل 

لعموم   ؛وإّنام أعا   هنا تقّدو اياسا  لفعل املضموو  (لن

 توسواء كان  ذيلةرأو  فضيلة كانت  مج  خصلة   واخلصالمجي  أفعال اخلصال

  أو من ايةو  ضّل غ   يأ ي  و  كغ    رافة  أو من املكسورظرف  ظك  من فعل املضموو

  .كرجح عقل  رجاحة  فتوحامل

 كان أو حرفة أو والية   الزماع    ّل  مقيل فيام   وهوة  ل  ا  ع  ف  والّتاسع: 

مصا ر ع   الكالو  هنا انتهىجتارة  وأمر إمارة  وكت  كتابة  وجتر  :نحو  متعّديا

 .  إمجاال  وتفصيال  املطلقة  الّرالثّي 

 رَّ ـم  ل  : )واول الناظم 
 و   ة  ل  ع  ف   ةن

وع يف مصا ر الرالثي شـرإلخ(  ة  ل  ع  ف 

 املّرة من مصدر الّرالثّي املجّر ع   ّن العرب وضعوْا للّداللة أ ويعني املقيدة 

ْعل ة   ة   اهليئة من ع   لة وللّدال  ف   .ف ْعل 

فهي املصدر الذي اصد ب  الوحدة باعتبار خصوصية الفعل ال   أّما املّرة

 ياحلالة اّلت يوأّما اهليئة وه    وفرح فرحةجلل جلسة :نحوخصوصية النوع  

 :  وخرج بقول حسن اجللسة :نحو  ت  للفعلشـرون عليها الفاعل حال مبايك

املّرة   تية ولقية  بالفتح يفاوالقياس   تيانة  ولقيت  لقائةاتيت  ا :اوهلم (غالبا)

 .اهليئة يف سـروبالك

عمل اجلوارح ع   ا يدّل أن يكون ذاك الفعل ممّ    بناء املّرة واهليئةل ويررتط 

ع   ــــة  د  ا ل  ع 
ال ف   و 

ــــا لن ص 
ــــة  خل   ا ل  ع   ف 

 

ـــال       ـ  ال       و 
ــــةن ال  ي   أ و  و 

ــــةن ف  ر 
 حل  

ا  و  ــــع  ض  ــــة  و  ل  ع 
ف  ــــة  و  ل  ع   ف 

ةن ــــرَّ  
 مل 

 

ـــي ة    ش 
م  ا ل بـــا  ك  ي ئ ـــةن غ   

ـــا هل   ي ال   خل 

 
 



 

 . احلسّية

  فلو كان لوزنني ابل إرا ة املّرة واهليئةهذين اع   يصاغ املصدر  أن الو

   نهام بالقرائن  وفّر  بيةٍ ل  عْ وزن ف  ع   جيء باملّرة واهليئة من   ةٍ ل  عْ وزن ف  ع   املصدر 

  وكذا سـرالرمحة بالك :اهليئة يقال يف من الّرمحة   وال كرحم رمحة واحدة  أو نوعا

    علو كان املصدر 
  كحمي املريض محية واحدة  جيء باملّرة واهليئة كذلك ةٍ ل  عْ ف 

 .بالفتح   وال يقال يف املرة احلمية أو نوعا  من احلمية 

ظف نظافة   كنوإاّل فّر  بينهام بالقرائن  املصدر تاء الّتأنيث يكون يف وأن ال

 .واحدة  أو نظافة حسنة

 

[] 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ي  ضـرالرابتة  كاحلسن والظرف. اخل  الفعل الباطني كالعلم   واجلهل   أو الصفةع   ( خرج ب  ما يدل (1

 (.2/558ي  )ضـرحاشية اخل

 (.68فا. ابن محدون  احلاشية )صـر( ويررتط في  أيضا أن يكون تاما مت(2



 

ميمـّي  :إىل يتقسـمالرالثـي  وعـ   زا   الفصـل ملصـدر مـاهـ ذا عقد الناظم 

فالّربـاعّي أربعـة   ربـاعّي وغـري  :إىل ينقسـم امليمي وسيأيت امليمّي  وغري  وغري 

 فيـ  مزيـدمـن ثالثـي اعّي ربـ والّرـاين:. األّول: رباعّي عـّر  وهـو فعلـل :أنواع

وهـو  مزيد في  هبمزة القط  من ثالثي : رباعّي والّرالث .بتضعيف العني وهو فّعل

 .مزيد في  األلف بني فائ  وعين  وهو فاعل من ثالثي : رباعّي والّراب   .أفعل

والّراين : مخاّ   .: ثالثة أنواع   األّول مخاّ  مبدوء بتاء مزيدةوغري الّرباعّي  

ء هبمزة الوصل  يكون إاّل مبدو وال  : سداّ  والّرالث .مبدوء هبمزة الوصل

 . فقال مرريا  كان أو مخاسيًّا اسيسدا لدوء هبمزة الوص  وبدء باملبفهذ  سبعة أنواع

 إىل احكام : 

AA    

    الّثالثيالّثالثي  ٰ  ٰ  علىعلىزاد زاد   مصادر مامصادر مايف  يف  



 

ثالر  م  مـّد احلـرف  سـربناء املصدر لكّل فعل حاز مهزة الوصل بك يعني أن

طالاـا  وامحـّر امحـرارا  مصـدر اخلـامّ  انطلـق ان تقـول: يفلو  األخـري فتاّلذى ي

 .احرنجاما   واحرنجم ااستخرج استخراجالصحيح العني الّسداّ  تقول يف و

   .كالم  سداّ  املعتّل العني  وسيأيت يفالقيد الـ ذا وخرج هب

يف البيـت    فإّن  سـامعّي ثـّم أشـاراارعرّ  القرعريرة وهو مصدر يضاأوخرج 

 يأ إلـخ( ..التاء زيد أولـه )واضممه من فعلفقال: ّ  املبدوء بتاء إىل اخلام الراين

ان صـحيح الـاّلو وجـ  ن ك  فإضي أّول ما يف الّتاءإذا بنيت املصدر من فعل زيد 

 إن كـانول تغافال    وتكّلـم تكّلـام فخر  نحو تدحرج تدحرجا  وتغاآضّم ما ابل 

 لْ س  خر  نحو تسلقى ت  آما ابل  سـروج  ك معتّل الاّلو
 اْ و  وتواىل ت    ياق 

   .اي  ل 

يء مصـدر تفاعـل   وعـتفّعال  نحو متّلق متاّلاا  ع   صدر تفّعل وشّذ عيء م

   .رمّيا اترامو فّعيل نحو ع   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
اياس نظري  من الصحاح   البت يف اليائي واوا النضامو ما ع   ( أصلهام تسلقوا وتواليا بضم ما ابل آخر  (1

الضمة كرسة وإبدال الواو ياء لئال جيرج إىل ما ليل يف كالمهم.  يف إىل ال صـرابلها ثم أ ى الت

 (. 69حاشية ابن محدون )ص

س   ر  ف  ـب ك  د  ص  ل  م  ص  ز  ال و   مه  
ا ل ث  ــ  ـع  ر  ث  ــال   ـ ــ    ت 

ــا األ  خ  ــدَّ م  ــع  م  ه  م  ــا ز   لن ح 

ــه    ل  ــد  أ وَّ ي  ــا ز  ــل  التَّ ع 
ــن  ف 

ه  م  م  ــم  اض   و 

 

س    اك  ب ـل  ال ع ل ـال   ـو  ق   ي 
فن ـر  ـا ب ق  ح  ه  س   ر 

 
 



 

ْلا  :ومهـا   وزنـني ل  ل ـعْ لف   النـاظم ذكر  ل ـةا  ف ْعـال  ْعل  ف   حـرج  :نحـو  و 

  بفعلـل ي حراجا و حرجة  وزلزل زلزاال  وزلزلة  وكذا حكـم مـا أحلـق بـ  أ

ولة  لكـن مل يسـم  هــرول هــر  وبيطـر بيطـرة  ووحوالة حوال حيقاال :نحو

   كقول الراعر:حوال حيقاال: امللحق  إاّل اوهلم  ء من ل يفالفعال

ـــو  ـــت أو  ن ـــد حوال ـــااوو ا  ي

 

 وبعـــض حيقـــال الرجـــال املـــو  

 

هور أّن املقيل هو فعلل  لكن املر ومقتىض كالم  أّن كال منهام مقيل يف

 :الااخلالصة حيث  ح يفصـروب    الفعللة

ْ ف   ــــــال  ْعل  ــــــةا ل ف  ل  ْعل  ْلا ْأْو ف   ْعــــــال 

 

  ْ ي ــــا ال 
ْان  ــــا ث  ْيس 

ق  ــــْل م  اْجع  ْ  و  ال   أ و 

وكرـريا   سـرزلزل زلزاال بالفتح وبالك :املضاعف الفتح فقالوا ا يفوأجازو 

 اسم الفاعل ع   توح من  الّداللة ما يرا  باملف

 .أي مصلصل [14الرمحن: ] َّ خت حت جت ُّ  ::ومن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.3/1444ح الرواهد الكربى )شـرصحت   العيني  ع   ايل إن  لر بة  ومل أاف ( (1

ابن عقيل  ع   ي ضـري  حاشية اخلضـروليل يف  العربية فعالل بالفتح غري   واألصل كرس   اخل( (2

(2/556.) 

ل ـــةن  ل  ع  ف   و 
ـــال  لن ع 

ـــت  ب ف  ل ـــل  ائ  ع  ف 
 ل 

 

ـال     ي ـث  خ  ي ل  ح 
ع  ع ل  ل ه  التَّف  عَّل  اج  ف   و 

ـــة    ل  ع  ف   ت 
ـــه  ي  ا و  ل ح 

ـــلَّ ل  ت  ـــن  ال  من اع 
 م 

 

ال     ـــذ  ـــي    ب  بَّ ـــه   ر  ن 
ـــا ر  م  ع  ل 

ل  م   و  ـــز   ال 

ــل  ب ت    ــن  ي ص  م  ال ــو  ــل  و  عَّ ف   ت 
ــا لن عَّ  ـف 

 

ـــال     ع  ـــي   ف 
ه  ب  ـــد  امح   ـــل  ف  عَّ  ف 

ـــا ل  عَّ
 ف 

   
ــــل  ف  عَّ ف 

ــــا لن ل  ع  ت ف  ــــا ء  ب    ْ ــــد   ق   و 

 

ــ    ف   
ث  ــال   ت ك  ع  ــد  ج  ق  ــي ا رن و  ت س  ــلن ك   ع 

ــــة    ب ا ل غ  ٰ   م  ــــي  ع 
ــــي  ف 

ــــا  ل لُثال  ث   م 

 

ــل    ا ع  ف  ــن  ت 
م  ال   أ  و  ــد  ــر    ب  ــد  ي  ــا ق   ي ض 

 
 



 

:  ُّ ل  عْ ي  ف    واد سم  فاملوسوس يأ [4الناس: ] َّ يف ْ  :نحو    

ْ  نحو:   ْى ر  ق  هْ اهقر ا   ْعل    ْ ف  رْ ارفص ا  وف  إليتي  ع   وهو جلوس املرء   ص 

 وإلصا  بطن  بفخذي  وضم سااي  بيدي . 

 :( ّل اجعل له التفعيل حيث خالوفع) أشار ب  إىل مصدر فّعل  

لعني  ومعتّل ومعتّل ا  صحيح الكّل  ومعتّل الفاء :ول  مخسة أاساو   بالتضعيف

  :وذكر النّاظم لفّعل مصدرين .و  ومهموز الاّل الاّلو

  ومعتّل الفاء سّلم تسليام :: تفعيل وهو مقيل لصحيح الكّل نحواألّول

أ جتزيئا  يزا  ومهموز الاّلو نحو جز  مّيز متي :  ومعتّل العني نحووّكل توكيال :نحو

  :  عتّل الاّلو كقول الّراعرالتفعيل يف م وشذ  

ــــا ــــا تنزّي ــــّزى  لوه ــــت تن  بات

 

 كـــــام تنـــــّزي شـــــهلة صـــــبيّا 

 

  .والقياس تنزية

  وصّ  تصلية   زّكى تزكية :نحو  : تفعلة وهو مقيل ملعتّل الاّلووالّثاين

 صـرب :نحو  عاري عن الاّلو املعتّل ليف ا شذختطئة  و ومهموز الاّلو نحو خطأ

  .  والقياس تبصريةصـرتب

كّذب كّذابا بالتّرديد فيهام م   :نحو  فّعالع   صدر فّعل ممّا سم  ب  عيء مو

  .طّوف تطوافا :رة نحورالكع   تفعال إذا اصد الّداللة ع   الرّاين  و الكاف يف سـرك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.3/1443شواهد الكربى  ) حشـراائل . العيني  ع   ( مل أاف (1



 

ن  )فعال م  غري  بقول  : الت واد ذكر النّاظم  م  ل   و  ا لن ب ت   ي ص  عَّ عَّل   ف  ف   ...ت 

   ةاذي الّر ثالبعض املصا ر من غري الر اظم يفوع من النّ شـر   األبيا هذو إلخ(

جتّمل  :نحو  من تفّعل لا اْ ع  ف  وهو ت    وتنقسم إىل ثالثة أاساو  مصدر ل  فعل واحد

كّذب  :نحو  لٍ اْ ع  ف  ع   ألّن مصدر  يأيت تارة ؛ جتامال  وفعل ل  مصدران  وهو فّعل

ْ يْ عل ومصدر ل  فعالن   وهو ف    سرّي تسيارا   :نحو  لٍ اْ ع  فْ ت  ع   كّذابا    وتارة    تارة    

يأيت  ّصيص   وتارةخّص  خ :ثّي  مقّيدا باملبالغة  نحويأيت من فعل املفتوح الّرال

  .ترامو رّمّيا :نحو  من تفاعل



 

ة من مصدر افعلّل  الّسداّ  املبدوء بـاهلمزة  مسـتغنيا  عـن ل  يْ لل ع  الف   اد جعلوا

ْ ع  افْ    ومـذه  سـيبوي  أّن القرعريرة  والّطامنينـة :نحو  س في ذى هو القيال الّ ال 

 .مصدران الّطمأنينة والقرعريرة اسامن وضعا موض  املصدر ال

يد فيـ  ألـف بـني فائـ  وعينـ  ز يالذ من الرالثي باعّي ثّم أشار إىل مصدر الرّ 

ل  ):بقول  ْاع  ف 
ْل  ل  ـْاال   اْجع  ع 

ل ـة   أ وْ  ف  ْاع  ف  ـاْ وذكـر أّن ف  إلـخ(   م  أوزان  لـ  ثالثـة  ل  ع 

كالم   هـرجا ل  عا لة  وظانحو  ةا ل  ع  اْ ف  والّراين : م   .نزاعا نحو نازع  لا اْ ع  : ف  األّول

  ولكن املنقول عـن سـيبوي  أّن املقـيل هـو ىف اخلالصة أّن كالًّ منهام مقيلو هنا

 أي أخـذ  يف جهـة اليسـار ةســر  مياســرنحـو يا  فيام فا   يـاءلتعّينها  ؛املفاعلة

ْامـا مياومـة أّول الكّلمـة   وشـّذ ياومـ  يف املكسورة لرقل الياء  تساهال ب ؛  وي و 

 .مارا  مرية :نحو  وهو اسم مصدر ةا لعْ : ف  والّرالثو. عامل  باألّيا

  واملّرة ستفعل املعتّل العني  ومصدر اّل العنيثّم أشار إىل مصدر أفعل املعت 

 من غري الّرالثّي  بقول  :

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ّد شاذا؛ ألن الكرسة ثقيلة ع   مفاعلة؛ لكون فائ  ياء لكن  جاء ع   ( كان الواج  أن يكون (1  الياء. ع   فعال ف ع 

ا ـــو  ل  ع  ـــد  ج  ـــلَّ ق  ل  ع   اف 
ـــة  ي ل  ل  ع  ب ال ف   و 

 

ف  ا  ر  ـاع  مـا  ف  و  ي ا ال   ل ز 
ن  ت غ  س   ث ال   ل ــم  م 

ــا ال    ع 
ــل  ف  ع  ــل  اج  ا ع  ف 

ــة   ل  ل  ا ع  ف   أ و  م 

 

ال     ت م  ــاح  ــا ب  ف  ــد  ن  ي   ق  ــن ه  ــة  ع  ل  ع 
ف   و 

 
 



 

أكرو  :نحو  إن كان صحيح العني ال  ع  اإلفْ   ل بقط  اهلمزةع  فْ أ  ومصدر 

لكن  ذكر  يف اخلالصة   الكتابهـ ذا  إكراما  وأعلم إعالما  ومل يذكر  النّاظم يف

 بقول : 

ـــــــز  و    زْ ت      ك 
ْ  ة  ي ـــــــك  أ مْج ـــــــال   و 

 

ــــإ    ــــ ل  اْ مْج  ْ  نْ م  ــــال  ــــال  جت  م   جت  م 

 

اياس نظري  من الّصـحيح ع   ء املصدر من  أّما معتّل العني من أفعل فيجيو  

  أاـاو إاامـة :نحـو  فتقل  ألفا  لفاءلكن تنقل حركة العني إىل ا  وإعوان كإاواو

فنقلـت حركـة الـواو إىل   وزن إكـراوعـ     واألصل إاواو وإعواو  وأعان إعانة

فاجتم   نصل وانفتاح ما ابلها اآلاأل لتحّركها يف؛ الّساكن ابلها فقلبت العني ألفا

ألّن  ؛فحذفت األوىل منهام وهى املبدلة من الواو عنـد األخفـش والفـّراء  األلفان

حـذفت و  املصـدرعـ   حذف حرف األصل أوىل من حذف حرف زيد للّداللـة 

وعـو     من حـذف األصـلألّن حذف الزائد أوىل ؛الّرانية عند سيبوي  واخلليل

 اول  تعاىل: نحو اذالّتاء من أفعل شذو واد حتذف  وإعانة  ةفصار إاام  عنها الّتاء

   .أجاب إجاباومن  [73األنبياء: ] َّ يم ىم ُّ 

  اياس مصدر صحيح  أيضاع   ومعتّل العني من استفعل جييء مصدر  

ففعل ب  ما فعل بمصدر أفعل املعتّل العني من النّقل    استقواماو استعوانا :نحو

كام نقل  ستفعالل حذف التّاء من االلكن مل ينق  والقل   واحلذف   والّتعويض 

ي ن ه   ا  ع  س   م 
اال   ن ـه  و 

ـا ل  م  ع  ف   اَم  
ت لَّـت   اع 

  

ــال     ص  ــا  ح  ي ض  هب   ــو  ع  ت  ــا و  ــا ل  ب التَّ ع  ف 
 ت 

ــا     
ــ    مه  ــق   ب غ 

ل ح  إ ن   ت    و 
ا ل  ــز  ــن  امل  

 م 

 

ــال     م  ي  ع 
ــذ  ــن  الَّ ة  م  ــرَّ ــا  م  ــب ن  هب    ت 

ــــه    م  ي  ت ال  ز 
ر  الَّــــذ  ــــد  ة  امل  ص  ــــرَّ م   و 

 

ر  و    ك 
قـــال   ب ـــذ   ـــن  ع 

و  مل  ب ـــد   ت 
ةن ـــد 

 ا ح 

 
 



 

ع    تنبيها؛ وزن الّصحيحع   در منهام باملص جاءوا  ورّبام حذفها من اإلفعال

إذا  تحواذا   وأغيمت الّسامء إغيامااستحوذ علي  إذا غلب  اس :نحو  األصل

 .صار  ذا  غيم 

 :(يعني ب الخ ...وإن تلحق بغ مها ) من سائر  مهاإذا أحلقت الّتاء بغري

 :نحو هبا  املّرة هـرتظ ي هبا مرة أنياملصا ر املقيسة التي ليست فيها تاء تب

  فال الّسامعية (املقيسة)استخرج استخراجة  وتدحرج تدحرجة  وخرج بقولنا: 

 ( خرج ب ليست فيها تاء يالت)  وكّذب كّذابة  وبقولنا: تقول طّوف  تطوافة 

  كدحرجة واحدة  واحدةإاّل بوصف  هـرتظ ة الفإّن املرّ ؛ ءاملصا ر امللحقة بتا

مرة ع   إاّل  الّرالثة اهليئة يقاتلة واحدة  ومل جييء من غري ذوم الّرذوذ نحو اخل 

 .  املرأة إذا غّطت رأسها باخلامرمن اختمر

 

[] 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ْعل ة  الع   يف الزائد  (  بناء اهليئة(1 يتأتى في ؛ إذ يلزو عن ذلك هدو  الرالثة مفقو  يف كالمهم؛ ألن بناء الف 

البنية بحذف ما اصد إثبات  فيها  فكأّام اجتنبوا ذلك واستغنوا عن  بنفل املصدر األص   أو 

 (.4/31للمستعمل للمرة. الراطبي  املقاصد الرافية  )



 

من الراّلثّي  فإن كانا   رف امليمّي ظواملرا  باملفعل واملفعل  املصدر امليمّي  وال

املبني  وزن املضارعع   قياسهام ف سواء كان  عر ا أو مزيدا  ري الراّلثّي من غ

 .الكالو عليهام يتأسيللمجهول م  ابدال حرف املضارعة ميام  وال شاذ فيهام و

أّن  إن كان املضارع  ذ  وضابط املقيلامقيل وش :أّما الراّلثّي فهو اسامن

ورمى   كول ي   كون  نااصا يائيّامضموو العني  أو مفتوحها  أو مكسورها م  

وإن كان املضارع مكسور العني م  كون  مراال  واوّيا   .مفعل بفتح العنيع   ف  يرمي

وإن كان املضارع مكسور العني  .العني سـرمفعل بكع   ف  كوعد يعد  صحيح الاّلو

 .هاسـربكمفعل ع   رف ظّ فتح العني  والبمفعل ع   فاملصدر   م  صحة فائ  والم 

ـ ذا ما خالف هو  :ذاوالش وهو مخسة أربعون كلمة: وهو  احلكم املذكوره

 ينقسم إىل ثالثة أاساو: 

ون كلمة: يذكر  رـروهو اثنان وع  سـراسم جاء بوجهني: الفتح والك-1

 .املؤلف بقول :) مظلمة مطل  املجم ... إلخ( 

 سـرل :) والكة  ويذكر  بقوسـرواسم جاء بوج  واحد  وهو اإلفرا  بك-2

 .أفر  ملرفق ومعصية إىل اول  ثم مفعلة اادر( 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
إذا كان واوي (  اال ابن محدون: الصواب يف الضابط أن املفعل إذا أريد ب  املصدر فهو بالفتح مطلقا إال (1

الفاء صحيح الالو فمكسور  وإذا أريد ب  الظرف فمفتوح أيضا إال إذا كان من املضاعف الالزو أو مما 

 (.74اشتهر بالكرس أو واوي الفاء فمكسور. احلاشية  )ص

  



 

والضم   وهو من اول : )ثم  سـرواسم جاء برالثة أوج : الفتح والك-3

 .كذا ملهلك( ). إىل اول : .. مفعلة اادر

 : بالقياس بقول  م وبدأ النّاظ



 

ح إن مل مفعل بالفتع   يعني جييء املصدر امليمي وكذا ظرف الزمان واملكان 

  وكذلك معتل الالو سواء من فعل سـريفعل بالكع   يكن مضارع الرالثي 

مفعل ع   أو فعل بالضم. وجييء املصدر والظرفان  سـربالفتح أو فعل بالك

إن كان الفعل معتل الفاء بالواو  وإذا كان الفعل معتل الفاء بالواو م   سـربالك

 مفعل بالفتح. ع   املصدر والظرفان بل  كون  معتل الالو فال تأثري للواو

مفعل بالفتح  والظرفان ع     فاملصدر سـريفعل بالكع   وإن كان املضارع 

ع    مضارع  يفالذوما خالف األحكاو املذكورة فراذ   .سـرمفعل بالكع   

 : مخسة أاساوفهو يفعل بفتح العني 

  .سم  يسم : نحو  سـراياس فعل بالك :أألّول

  .ارأ يقرأ  وسأل يسأل :نحو  : حلقي العني أو الاّلووالّثاين

  .: ركن يركنوالّثالث

رف منها  ظاملصدر  وال يف: : أبى يأبى وا  يق   فتقولواخلامس ،والّرابع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
موج  الكرس وهو كون الفاء واوا؛ ألن العلة يف املفتوح ع   إنام غل  موج  الفتح وهو اعتالل الالو ( (1

ع   فظية وهي الفرار من الكرسة ابل الياء واوع اإلعراب عليها  وعلة الكرسة معنوية وهي احلمل ل

 (.75عني املضارع  واللفظي أاوى من املعنوي. ابن محدون  احلاشية  )ص

ة  ال    ن  ذ ي الثَّال  ث 
ـ م  ف   ب م 

ل  ل ه  ائ ـت 
ع  ف   ـي 

 

ــال     م  ــد  ع   ق 
ــه  ي 
ــا  ف  رن أ و  م  ــد   ص 

ــلن مل   ع 

ــ  ا ال  إ ذ  ــا   و  ط ل ق ــُل  ال  من  م  ت  ع  ا ك   م  ــذ   ـك 

 

ــ  س  ــا ن  واوا  ب ك  ــا  ك  ــال   ـف  ص  ط ل قــا  ح   رن م 

ا    ـــا ءن  إ ذ  ا و   ف  ـــو  ن   ال  ـــو  ر  ك 
ث  ـــؤ  ال   ي   و 

 

ال     ق  و  ـد 
ع  ص  ـار  ىل  ف  ـو  م  ت لَّ ال  م  ك  ا اع   م 

ا    ــو 
س  ا و  ــدر  ص  ـت ح  م  ي ن ــه  اف  ا  ع  ـ    ذ    غ 

 ف 

 

ال     ت ـز  َ  اع 
لـ  ـن  ذ  ي  ع 

ذَّ الَّذ  ش    و 
 ه  اك س 

 
 



 

  ومركنا  ومأبا  أال  ومس أأو زمن سمع  أو موضع   ومقر اسمع يأ امسمع

لتطّرف  فالتقى ساكنان املعتّل  فحذفت حركة املعتّل ا ومقلي اأصلهام مأبي   مقالو

 .ومقال الّتنوين فحذف املعتّل فصارا مأبوا

  :سبعة أاساوهو   فبضم العنييفعل ع   وما جاء مضارع  

  . خل يدخل مدخال :نحو مة الضهـر: شاألّول

  ا.رّ  يرّ  مر ّ  :نحو  : اياس املضاعف املتعّديوالثاين

 ا. مرّ  مّر يمرّ  :نحو  الاّلزو ذا: شوالّثالث

أصل    اال يقول مقاال :نحو  : معتّل العني بالواو من فعل بالفتحوالّرابع

  .فصار مقاال  ة الواو إىل ما ابل  فقلبت ألفا  فنقلت حركمقوال

 عا يدعو مدعا  أصل   :نحو  : معتّل الاّلو بالواو من فعل بالفتحواخلامس

  .وسبق إعالل مرل   امدعو

عتل يعتل  :نحو   مضيفعل بالع   اء مضارعها إذا ج ل: وج  عتوالّسادس

  .معتال

  ا.فرـرف مرـرف يشـر :نحو  : فعل بالضموالّسابع

أربعة منها من املعتّل   :تسعةفهو  سـرالكيفعل بع   واّلذى جاء مضارع  

 :معتّل الاّلو بالياء سواء كان من فعل بالفتح نحو :  فاألربعةومخسة من الّصحيح

 :نحو ومعتّل الفاء بالياء كذلك .وىل ي  :نحو سـرمن فعل بالكأو  .رمى يرمي

باع يبي    :نحو تّل العني بالياء من فعل بالفتحومع .  ويبل ييبلسـريي سـري



 

 ومعتل الفاء بالواو نحو: وعد يعد.

ب ضـر :نحو  سـرة الكهـرشومعتل الفاء بالياء  :واخلمسة الّصحيحة

  .بضـري

حّ   :نحو وما شّذ من املتعّدي .حّن حينّ  :حون واياس املضاعف الاّلزو

حس   :نحو الّصحيح سـروما شّذ من فعل بالك  ووج  عتّل الّسف  .حي 

  .حيس 

  :نّسبة إىل ما ابلها ثالثة أاساوفهذ  الّتسعة بال

  .  وهو معتّل الاّلو بالياءارفظو افق ما ابل  مصدر: ما وااألّول

  .وهو معتل الفاء بالواو  ا: ما خالف  مطلقوالّثاين

  وهو اخلمسة الّصحيحة  ارفظ: ما وافق ما ابل  مصدرا وخالف  والّثالث

  وما سوى ما ذاوبقي معتل العني بالياء  وسيأيت بعد الر ومعتل الفاء بالياء

األّول: ما  :بضـرثالثة أع   الراذ  يقاس علي   ثّم إّن حيفظ وال ذاتقّدو ذكر  ش

  وبدأ ب  بقول  :  :ون كلمةرـر  وهو اثنان وعوالفتح سـركجاء في  ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 معت ال. وزن يفعل بالكرس نحو: عتل يعت لع   ( وهي التي (1

ع   مفعل بالفتح  وما خالف مطلقا  هو ما جاء ع   ا جاء ( املرا  ما وافق ما ابل  مصدرا وظرفا  هو م(2

مفعل ع   مفعل بالفتح  وخالف ظرفا أي جاء ع   مفعل بالكرس  وما وافق مصدرا   أي جاء 

 بالكرس.

 (  مرريا إلي  بقول : وكالصحيح الذي الياء عين  إلخ.(3



 

ل م   وهى مظلمة :روف  فاملصا ر تسعةظمصا ر و :وهذه قسين من ظ 

م  
ْظل  ْطل    كن ب  ومطل ضـرب يضـرك ي  ل    ي    وممدة من صـرين صـرمن ط 

و  كمّد يمدّ  ذ  و  ي  م يفهم  ومذّمةا من ذ  ه  د  كف  ْم  د  حي 
 
ن  كحّن مح 

ن  ي ض    ومضنّة من ض 

ن   ّلةض  ومحينّ 
 
ل  كحّن حي  ل  ي ض  ز  ومعجز   ومعجزمن ض  ْعج  ز  ي  ج  ة من ع 

ْل ك  ك   ومهلكةبضـرب يضـرك ل ك  هي  ت       ومعتبةبضـرب يضـرمن ه  من ع 

   ك
ْعت     ب.ضـرب يضـري 

ْم     م ع وف  وهرظ رـرثالثة ع ووالبااي وه كفتح يفتح  من مج     جي 

ك كن نْس  ك  ي  ل  كحّن حينّ ومزلّ   صـرين صـرومنسك من ن س  ز  ل  ي     ومفر ة من ز 

ن ْفر    ك  ب  كحّن حينّ    ومدّب صـرين صـرمن ف ر    ي 
د  من  رـر  وممن   ب  ي 

ْ  رـرح   ل  حي  ل  كن ّل   ومصـرين صـركن رـرحي  من    ومسكنصـرين صـرمن ح 

ن   ك ْسك  ن   ي  ك  ْفت ح     وموض صـرين صـرنس  من    وموجلمن وض    ي ض    كفتح ي 

ل  كفرح يفرح   ل  ي ْوج 
ج      ومس و 

ْس     حي 
س  ب  ضـرمن  بضـر  وم من ح 

.  ومواعة ب  ضـري   ق    ا    ي    من و 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 ة. ررـجعل املعجز بقسمي  واحدا  وإال فاملصا ر عهـ ذا ع   ( (1

 (.216والظلم وض  اليشء يف غري موضع   ابو حيان  حتفة األري  بام يف القرآن من الغري .)ص ( (2

ة   ـــد  ـــع   حم  م  م  ـــع   امل  ج  ط ل  ـــة   م  ل م   ظ 

 

ال     ـــب خ  ـــنَّة  ال  ض  َ  م  ـــ ن س  ـــة  م  مَّ ذ   م 

ـــدب    م  ة   و  ـــلَّ ض  ق   م  ـــر  ف  ـــة   م  لَّ ز   م 

 

ــب  حم     ال   ـش  ــز  ــن  ن  ــُل م  ن  حم   ــك  س   ر  م 

ــــة    ل ك  ه  ــــمَّ  م   ث 
ــــا ءن ــــز   و  ب ت  ع ج  م   و 

 

ـال     ج  ـن  و 
م  ـع  و  ـن  ض 

ع ـل  م  ف  ت ب ة  م  ع   م 

ةن   ل  ع  ف  ن  م  ز  بن و  َض   ب  و 
س  ن  اح 

ا  م  ه  ع  ــال     م  ــد  مح   ــا ه  ق  ه  ج  ا  و  ــُل ذ  ــة  ك  ع  ق  و   م 

 
 



 

مفعل ع   واملضارع هو الذي يعّرفك القياس من الراذ  واد مر  ما جييء 

منهام اياسا   سـرمفعل بالكع   مصدرا   وما جييء  بالفتح اياسا  ظرفا كان أو

  .املذكور بالرذوذع   وحكم املخالف 

ع    سـرالواحد   وهو الك ما جاء في  الوج  لراذب الّراين من اضـرالو

   فنّب  علي  بقول  : رـرالّرذوذ  وهو ثامنية ع

 

 



 

ْرف ق  من  قفرم :ةرـر: مصا ر وطروف  فاملصا ر عااسامن أيض يوه ف ق  ب  ي  ر 

ْ كرمى يرميع    سـربالك   ومعصيةصـرين صـركن
ْ ي ْعيص  ص    الرذوذ من ع 

ْكرب    ومكرب رب   يف السّن ي  ْي كرمى يرمي   ومأويةكفرح يفرح من ك  ْأو  ْى ي    من أ و 

ر  ك ومغفرة
ْغف  ر  ي  ف  ف  ك ومعرفة ب ضـرب يضـرمن غ  ْعر  ف  ي  ر  ب ضـرمن ع 

ْى كر ية  وممبضـري ْم  ي  حي 
 
أ  كمن  يمن    ومرزئةيرىضضـي من مح  ْرز  أ  ي  ز    من ر 

ر  ك ومعذرة 
ْعذ  ر  ي  ذ     ك ومرج  ب ضـرب يضـرمن ع 

ْرج  ج    ي  ب ضـرمن ر 

  ب.ضـري

د  كن   مسجد ظرف والبااي وهو ثامنية ْسج  د  ي  ج  ومأو من   صـرين صـرمن س 

ظ ن  كن ومظنّة أ و    اإلبل تأوي كرمى يرمي  من  ومنبت  صـرين صـرمن ظ ن  ي 

نْب ت  كن    ومغربصـرين صـر   كنرـر   ي  شـرمن   رـر  ومصـرين صـرن ب ت  ي 

ب  كن ْغر  ب  ي  ر  ط  كن   ومسقطصـرين صـرمن غ  ْسق  ط  ي  ق   وعزر  صـرين صـرمن س 

ر  كن ْز  ر  وجي  ْز  ر  جي  ز    ب.ضـرب يضـروك صـرين صـرمن ج 

القياس  ع     ثالثة أوج    الفتح فياذ جاء من الر ما :والرضب الثالث

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
( كرب إذا كانت يف السن فبالكرس كفرح  وإذا كانت يف األجساو واملعاين فإن مفعل في  مل يسم  بالكرس  (1

  (.78وماضيها ومضارعها بضم العني. ابن محدون  احلاشية )

ـــ س ال ك  ـــي ةن ـ و 
مع ص  ـــقن و 

ف   ر 
د مل  ـــر   ر  أف 

 

ــال  ب ــو   اَم 
ــأ ون ح  ن م ــم  ك   م 

دن ــج  مس   و 

ــة    ع ل  ف  ــم  م  اح  رن و  ــذ  ع  ــر  و 
ف  اغ  ــو  و  ــن  ائ 

 م 

 

ـال     ص   و 
تن ن بـ  ـن ن  م  ف  اظ  ر  ا  واع  ز  ن  ر 

م   و 

ع ل    ف  ـع   ب م  ج  ق ط ن  ر  اس  ب  و  ر  ع  اغ  ق  م  ارش  

 اج  

ــال     ــن  ب خ  ق  ارش   ر  و  ــد  ــة  اق  ل 
ع  ف  ــمَّ م  ر  ث   ز 

ـــا    ب ع ه  ـــث  أ ر  ث ل  بن و  ـــن  أ ر 
م  ـــم   و  اق   و 

 

ال     ـــذ  ـــد  ب  ـــث  ق  ي 
 التَّث ل 

 َ ـــ ل  ه 
ا  مل  ـــذ   ك 

 
 



 

ظم منها مخسة  من اذكر النّ    ب  كلام   وهو سالّرذوذع   والّضّم  سـروالك

  .(... )كذا ملهلَإىل  ( )بمفعل ارشق:اول 

ر   ك وهى املقدرة ْقد  ي  ر و 
ْقد  ر  ي  د    صـرين صـرب ونضـرب يضـرمن ا 

ْقرب   كواملقربة   صـرين صـر   كنرـر   ي  شـرمن  اةرـروامل ي  رب   يْقرب   و  ب ضـرمن ا 

ب  كفرح يفرح   واملأربةصـرين صـرب ونضـري ْأر  ب  ي 
ل ك     واملهلكمن أ ر  من ه 

ْل ك  ك يْ  سـرمن ي   ةسـراملي   مهاأمهلهام النّاظم نواللذا  بضـرب يضـرهي   سـري 

ع   ع  ر  ز  من    واملزرعةكوعد يعد ْزر    واملرا  باملقدرة  واملأربة  يمن  ن كم ي 

 سـرة مصدر بمعنى اليسـر)واملي رف ظاة  واملقربة رـراملصدر  وامل  واملهلك

 . واملزرعة مكان(

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.113  )صالطرة ((1



 

  ذكر الناظم   في  ثالثة مذاه الفعل اّلذى عين  ياء كباع يبي   وعاش يعيش

 : منها اثنني

  رف ظ سـرصدر  وكمبفتح ب ضـر: حكم  كالصحيح مرل املذهب األول

كطاب اليشء مطابا للمصدر  و  رفظللمصدر  ومعيرا لل اكعاش يعيش معاش

ـ ذا رف  وظومطيبا لل   .ه  هو املرهورذامله

  .ت سـرئت فتحت   وإن شئت كأّنك خمري إن ش  :هب الّثاينذوامل

و   ويفتح ما سـرما ك سـريك  الّسامعع   أّن  مواوف  :هب الّثالثذوامل

  .الّصحيحع   وال يقاس   فتحو 

  مها من غري الرالثّي ذكر نظري ..من املفعل واملفعل من الّرالثّي  غ فراّم ـول

م  ) :بقول  اس  ك  ل   و  و  ع  ف  ة   ذ ي غ      م  ث  غ   الثَّال  غري الّرالثّي وزن اسم  أي صغ من(ص 

لق وانط  مدخال   خلأ :  فتقولرف ظو يمصدر  امليمع   فعول للّداللة امل

ألمرلة اسم هذ  ا ويستوي يف  رفظ  واستخرج مستخرجا  للمصدر والامنطلق

فيها   ذاوال ش   من غري الّرالثّي    رف الّزمايّن واملكاينّ ظّ وال  واملصدر  املفعول

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
)اال اجلاربر ي: وكأام اصدوا مضارعت   لفظ املفعول  ون لفظ الفاعل ع   يف اختيارهم  فائدة(  (1

لفظ املفعول ؛ألن  أخف من لفظ الفاعل؛ ألن الفاعل بالكرس واملفعول ع   للفعل يف الزنة فأجرو  

ث املعنى  فكان استعامل لفظ بالفتح  والفتح أخف؛ وألن اسمي الزمان واملكان مفعول فيهام من حي

 (.55أايل. الرفاعي  احلاشية  ) -أي لغري الرالثي -املفعول ل 

   ٰ ــ ع  ي ن ــه  و  ــا  ع  ي ال ي 
ي ح  الَّــذ  ــح  الصَّ ك   و 

 

ـــال     ق  ي  ن 
ـــد  الَّـــذ  ع  ال   ت  ـــف  و  قَّ أ ين ت و   ر 

ـغ     ص 
ث ـة   غ     ذ ي الثَّال 

ل  و  ع  ف  م  م  اس  ك   و 

 

ـــال     ع  ـــل  ج 
ع  ف  م  ـــل  و  ع  ف  ـــا  م   

ـــه  مل  ن 
 م 

 
 



 

 . اسم الفاعل  خمتار :نحو يف ويررتك معها
 

األر   وغ وزن املفعلة  من اسم ما كرر يفص موضوع يف الفصلهـ ذا و

يصاغ  وال  روف امليمية أحلق  هباظّ شب  بال وملا كان في ))  كررت  فيهاع   ّداللة لل

  اسام لألر  بل هو اسم ما كرر فيها  وليل لغري املرتقةاإاّل من اسامء األعيان 

ن  ) ر ذلك بقول :وأشا م   م  ا   اس  ث ر   م  م   ك  ض   اس  ة   األ  ر  ل  ع  ف   يبنى للمكان  إلخ(... م 

سم ط أن يكون االرـرمفعلة   ب وزنع   األر  اسم  يف ا كررم ع   للداللة 

  ومأسدة  ار  مسبعة :فيقال  فيصاغ من  بال حذف   ثالثي األصول  إّما عر ا

ف زيا ت    فيصاغ من  بعد حذأو مزيدا  بلكرري الّسب    واألسد  واإل أي  ومأبلة

كرري  ي  ومبطخة  أأي كررية األفعى أر  مفعاة بحذف مهزة أفعى :  فيقال

الكررة ثالثة   ع   تدّل  يالبطيخ بحذف إحدى الّطائني والياء  واألوزان اّلت

وهو   غري مقيل :  وايلكرري مقيل :  وهذ  اسامنلةع  فْ   وم  لت  وأفع  لةع  فْ م  

معربة  وغري  ي  فهأعربت األر :  نجوفعلة  ونا ر  وهو أفعلت ومفعلةم

العقرب   كرري يأر  معقربة  ومرعلبة أ: من اوهلمممتن  إاّل ما ندر  ثيالرال

AA  

  ثرةثرةالكالكعلى على يف بناء الـمفعلة للداللة يف بناء الـمفعلة للداللة 

ـة   ل  ع  ف  ض  م  ـم  األ  ر  ث ـر  اس  ا  ك  م  م  ن  اس 
 م 

 

ال       ـــز  ت  ـــد  اخ 
ئ  ا  الزَّ  و 

ةن ـــب ع  س  ـــل  م  ث 
م   ك 

ــة    ل  ع  ف    و  م 
ــا ةن ع  ف  م    ك 

ــد  ي  ي  امل  ز 
ــن   ذ 

 م 

 

ال     ــت م  ــد  اح  ا  ق    ذ 
م  ف  ــن ه  ل ــت  ع  ع  أ ف   و 

ــع         ض  ا ال و  ــن  ذ 
ــي  م 

ــ    الُثال  ث  ــع  غ 
 ت ن 

 

ـــب ال     ر   ق 
ـــا د  ـــه   ن  ن 

ـــا ء   م  ـــي    ج  بَّ  و  ر 

 
 

 



 

 .والرعل  حكامها سيبوي 
 

لوصول األثر إلي   وإّنام تكون لألفعال  ؛ما يعالج ب  الفاعل املفعول واآللة

يصاغ إاّل من الفعل  مفعول هلا   وال إذ ال؛ ألفعال الاّلزمةل العالجية وال تكون

 . سامعّي و  اياّ    :  وهو اسامنالرالثي

لن  ) :وإىل األّول أشار بقول  ع  ف 
م  ا لن   ك  ع  ف 

م  ك  ةن    و  ل  ع  ف 
م  واملقيل   (... إىل إلخو 

 .احت  فْ كم   لا اْ ع  فْ م  : والّثاين .ٍ  ل  خْ كم   لا ع  فْ م   :األّول :هذ  األوزان الّرالثةع   يأيت 

 ك   ةا ل  ع  فْ م   :والّثالث
  .ةٍ ح  ب  ْس م 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
خامتة اد يصاغ مفعلة أيضا لسب  كررة مسمى اللفظ نحو: الولد عبنة مبخلة  ومعنى كون الولد عبنة ( (1

ور ا يف احلديث  واد (.56كررة اجلبن عن الدخول يف احلرب. الرفاعي  احلاشية  )ص ع   أن  حيمل 

اال ابن منظور يف اللسان: حديث النبي  ص  ا  علي  وسلم: الولد عبنة عهلة مبخلة: هو مفعلة من 

البخل  ويدعومها إلي  فيبخالن باملال ألجل . ابن منظور األفريقي  ع   البخل  ومظنة ألن حيمل أبوي  

 (.11/48لسان العرب  )

بمنزلة السوط والعصا  وإن كان منها ظرفا  وال ظرفا    مصدرا  أسامء عني ليست صفة وال ( وهي(2

ع؛ فإن  مل يقصد إلي  من هذ  اجلهة ولكن من جهة ضـركاملحل   فإن  وعاء واوع احللي  من ال

 ف يسري.صـر(  بت82االستعانة ب   ابن محدون  احلاشية  )ص

AA    

  يف بناء اآللةيف بناء اآللة

ــــةن  ل  ع  ف 
م     و 

ــــا لن ع  ف 
م  ك  ــــلن  و  ع  ف 

م   ك 

 

ـال     م   ع 
ه  ـا  بـ  ـم  م  ـغ  اس  ي ص 

ن  الُثال  ث 
 م 

ـــة    ل  ح  ك  م  ـــع ط  و  س  م  ُق و  ـــد  ـــذَّ امل    ش 

 

ــال     ــن  ن خ 
ت  م  ــل  واآل  ن ص  ن  م  ه  ــد  م   و 

ــه    ــا ز  ل  ــنَّ ج  ــال  هب   م  ــو    ع  ــن  ن  م   و 

 

نَّ ك ســ  ــي ه 
ال   ـ ف  ــذ  ــن  ع   ب م 

ــأ  ب  ع  َل   ي   ر  و 

 
 

 



 

ذَّ ) أشار بقول  : ذاوإىل الر ُق  ش  ع ط   امل  د  س  م  ة   و  ل  ح  ك  م  هذ  و ،إلخ( ...و 

 :ذكر النّاظم منها ستة :بعة ألفاظ  واد سم  سالكلام  حتفظ وال يقاس عليها

 .هو اآللة اّلتي يد  عليها أو هباو :املدق

  .اإلناء الذى جيعل في  الّسعوط وهو :واملسعط

 .وهو اإلناء اّلذى في  الكحل :واملكحلة

 .في  الّدهنعل جيإلناء اّلذى ل  :واملدهن

 .وهو من أسامء السيف :واملنصل

 .الدايق ملا ينخل ب  :واملنخل

 .الذى جعل لإلشنان :واملحرضة

وز فيها مراعاة القياس   فإذا اصد العمل جيامليم وفتح العني سـروالقياس ك

نخلت   :  نحو (إلخ ...ومن نو  عمال هبّن جاز له)ولذلك اال :   سـرفيك

   .نخلبامل

 وملا تّم ما اصد   محد ا  ثّم أر ف  بالّصالة   والّسالو   والّدعاء فقال : 



 

ونفعنا ب  وفيت بام اصد  من نظـم القصـيدة املحيطـة  يقول الناظم 

الرسول الكـريم ع   إكامهلا ثم أر ف الصالة والسالو ع   فحمد    بالعلم املهم 

مـن تـبعهم يف سـبيل اخلـري عـ   ة الكـراو  واخلاتم الرسل  وآل  الغـر والصـحاب

واملكرما   وسأل ا  العظيم أن يسرت  بسرت  اجلميـل  ويغفـر زلتـ  برمحتـ   وأن 

 ا فرحـا وال يكـون بـ  خائفـا  ويف اولـ :رــرل  عمال يكـون بسـبب  مستب سـريي

ا)  
ت ب رش  س  ن ـا م 

ا  ال    هم   
ـال    ب ـا ر  ج   مئ هي مي خيُّ  ( تلمـيح لقولـ  تعـاىل:و 
 [39 – 38عبل: ] َّ هب مب هئ

امتاو ما مجعت ب  والصالة ع   احلمد ا    بحمد ا  وحسن توفيق  ما اصدت  تمّ 

  برفاعت  رـرممد الكاشف يف يوو احل  وإماو العاملني  ف العاملنيشـرأع   والسالو 

  وا لنا اواعد اإلسالو.آل  وأصحاب  الذين شا ّ ع   و

 

[] 

ــا ي  ن ت ه  ــت  م  م  ــد  ر  ــي   ق 
ــت  ب  ي  ف  ــد  و  ق   و 

 

ــــ  ــــد  هلل إ ذ  م  م  احل   ــــال   و  م  ت ــــه  ك  م   ا  ر 

 

ا  ــــا   ا ر  ق  ي م  ي 
ــــل  ت س  ــــال  ة  و  ــــمَّ الصَّ  ث 

 

   ٰ ـال   ع م  الُرس 
ـا ت  ي م  اخل   ـر   ال ك 

ل  ـو  س   الرَّ

ــن    م  ا م  و  ــر 
ب  ال ك  ــح  الصَّ ــر  و   ال غ 

ــه  هل   و 

 

ـــال      ت 
ـــا ت  م  ر  ـــب ي ل  امل  ك    س 

م  ف  ـــا ه   إ يَّ

ـــو    ث  ـــن  أ 
ـــأ ل   اهلل   م  أ س  ـــه  و  ت  مح    ا ب   ر 

 

ــي ال   
 
 ِ ا  ــرت  

ٰ  س  ــ ال   ع ــت م  ش   م 
ال  ت  ــزَّ  ال

ـــ  ي س  أ ن  ي  ـــه  ـّو  ن   ب  ـــو  ي ا  أ ك  ـــع   ر  يل    س 

 

ت ب شـــ  س  ـــال   ـ م  ج  ا و   
ـــا ر  ـــا ال    ب  ن 

ا هم   ر 

 
 



 

 

 

ـ ذا   فقري إىل رمحة رب  الغني املنانكتب  ال ماه

 ن جميل ورسميممو

 يفرـرطل  العلم الع   أعان  ا  تعاىل 

   خيوغفر ل  ولوالدي  وملرا إن  خبري لطيف ؛وختم ل  وللمسلمني بخري

 .×وجلمي  املسلمني بجا  ممد  وملن  عى هلم باملغفرة

  ا  وكفى واحلمد ا  وحد  يوحسب

 الرمحة وشفي  األمة  نبيع   وص  ا  

 وكاشف الغمة

 وآل  وسلم

[]

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
بعد األلف من  وثالثنيشوال عاو تس  الكتاب وكتابة تعليقات   الرالث من هـ ذا فرغت من مراجعة ( (1

بعد  رـرة من ينويو عاو ثامنية عرـرآل  الصالة والسالو  املوافق  الساب  عع   هجرة املختار علي  و

 األلفني  من امليال .
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 سوريا–دلش   –: دار ال ،م شـرح ديوان اللااسة ل،تربيزي، الناشـر .37

لعه سبيل اله ى لالا  لليي ال ين، مل ي ، د لصـط   ح قطر الن ى البن هشام، لشـر .38

 م.2010-هـ 1431سوريا، الطبعة األلل : -: دار الاصط   دلش شـرديب البغا، النا

الصاحبي ن ع ه ال،غة العربيـة لل ـا ،ها لسـنن العـر  ن كاللهـا البـن عـارس، مل يـ   .39

ـ 1418بعة األللـ : لبنان، الط -: دار الكتب الع،اية بيرلتشـرأحا  ح ن ب ج، النا هـ

 م.1997-

ي، مل يـ ، أحاـ  لبـ  الغ ـور لطـار، هــرالصلاح ماج ال،غـة لصـلاح العربيـة، ل،جو .40

 م.1987 -هـ1407بيرلت، الطبعة الرابعة: -: دار الع،م ل،االيينشـرالنا

 –قب ـــات الشـــاععية الكـــربى ل،تـــاج ال ـــبكي، مل يـــ ، د للاـــود للاـــ  الطنـــاحي  .41

 هـ1413، الطبعة الثانية:شـر: هجر ل،طبالة لالنشـرنالب ال تاح للا  الل،و، ال.د

ح اللية األععا  ل،عاللة ح ن  لل  نين الشن يطي، ملرير لمن ي ، لب  الرؤلا شـرالطرة  .42

 م.1997-هـ1417لؤس ة الكتب الث اعية، الطبعة األلل   شـرح ن ل،ي، النا

العاللة للاـ  سـالم الطرة ل،شيخ العاللة الل ن لل  نين الشن يطي، باياقة لمرشيح  .43

 -: دار الكتـب الع،ايـةشــرلل  ل لد، مل يـ ، لبـ  اللايـ  بـن للاـ  األنصـاري، النا

 م.2010:شـربيرلت، ماريخ الن

: شـرالع،ل الاتناهية ن األحادي  الواهية البن الجوني، مل ي  إرشاد الل  األثري، النا .44

 م.1981-هـ 1401انية: باك تان، الطبعة الث –عيصل اباد  –إدارة الع،وم األثرية 

 : لكتبة ابن مياية.شـرغاية النهاية ن قب ات ال راء لالبن الجزي، النا .45

ح الكبيــر لبلــرق اليانــي، مل يــ ، د، شـــرعــتح األق ــا  لحــل اإلشــكا ، الاشــهور بال .46

 م.1992هـ 1413جالعة الكويت  -لصط   نلاس، ك،ية اآلد 

كة لكتبــة شـــرالطبعــة األخيــرة،  لــتن الرتصــيف ل،بــاجوري،ل،ــٰ  عــتح الابيــر ال،طيــف  .47



 
 .صـرللطبعة لصط   البابي الل،بي لألالدو با

ال صي ة الا ااة باللية األععا  ألحا  بن للاـ  الرا  ـي الصـعي ي ل،ٰ  عتح الاتعا   .48

ــن ســ،ياان البعياــي، النا ــراهيم ب ــ ، إب ــة اإلســاللية  شـــرالاــالكي، مل ي ــة الجالع لج،

 هـ.1418-هـ 1417بالا ينة الانورة، الطبعة: 

لالتونيـع، الطبعــة األللــ :  شـــركة ال ــ س ل،نشــرال ـالوس الالــيط ل، يرلنابــاي،  ،  .49

 م.2009-هـ1430

ال انون ن أحكام الع،م ل،يوسي، مل ي  حايـ  حاـاي،  ، لطبعـة شـالة الربـا ، مـاريخ  .50

 م.1998 شـرالن

تبـة : لكشــركشاا اصطالحات ال نـون لالع،ـوم ل، ـارلقي، مل يـ  ل،ـي دحـرلج، النا .51

 م.1996بيرلت، الطبعة األلل :-لنشـرلبنان نا

الكشاا لع حاشـية ال ـي  الجرجـاي لاإلنصـاا عياـا مضـانه الكشـاا لـن االلتـزا ،  .52

 لبنان. -بيرلت -: دار ال كرشـرالنا

: دار لار بـن اللطـا ، الطبعـة شـرلتااة اآلجرللية لأله  ، النال،ٰ  الكواكب ال رية  .53

 م.2007 -هـ1428األلل  

ــ .54 : دار شـــرا  ن ل،ــل البنــاء لاإللــرا  ل،عكــربي، مل يــ ، لبــ  اإلالو النبهــان، الناال،ب

 م.1995 -هـ1416دلش ، الطبعة األلل :  –ال كر 

 هـ.1414بيرلت، الطبعة الثانية:  –: دار صادر شـرل ان العر  البن لنئور ، النا .55

بعـة الثانيـة: لكـة  ليس ن كالم العر  البن خالويه، مل ي  أحا  لب  الغ ـور لطـار، الط .56

 م.1979-هـ1399الاكرلة، 

ــ  يوســف الشــيخ للاــ ، النا .57 ــي، مل ي ــراني اللن  ــار الصــلاح ل، ــة شـــرلات : الاكتب

 م.1999-هـ1420ية، الطبعة الاال ة: صـرالع

: دار شـــرن ل،ــوم ال،غــة لأنوالهــا ل، ــيوقي،  مل يــ  عــؤاد ل،ــي لنصــور، النا هـــرالاز .58

 م.1998-هـ1418لل :بيرلت، الطبعة األ -الكتب الع،اية

ة، الطبعـة هــرال ا–الاصباح الانيـر ل، يـولي، مل يـ  أحاـ  جـاد،  ، دار الغـ  الج يـ   .59



 
 م.2007-هـ 1428األلل : 

-: دار الغر  اإلسـالليشـرلعجم األدباء لياقوت اللاوي، مل ي  إح ان لباس، النا .60

 م.1993-هـ1414بيرلت، الطبعة األلل :

 بيرلت. –لش ي، لكتبة الاثن  لعجم الاؤل ين لعار كلالة ال  .61

 : دار ال لوة.شـرة، الناهـرالاعجم الوسيط، لاجاع ال،غة العربية بال ا .62

ــ الدي،  .63 ــ  صــ وان لــ نان ال ــران ل،راغــب األصــ هاي، مل ي ــب ال  ــردات ن غري الا 

 هـ.1412دلش  بيرلت، الطبعة األلل : -: دار ال ،م، ال ار الشاليةشـرالنا

: دار شــرالاالصة الكاعية، مل ي ، للاـ  ال ـي  لثاـان، النا حشـرالا اص  الشاعية ن  .64

 م.2012-هـ 1433الكتب الع،اية، سنة الطبالة 

ح الشـواه  الكـربى شــرلح األل يـة  الاشـهور بشــرح شـواه  شـرالا اص  النلوية ن  .65

د لبـ  العزيـز  –د أحاـ  للاـ  موعيـ  ال ـوداي  –ل،عيني، مل ي ، د ل،ي للا  عـاخر 

 م.2010ة، سنة الطبالة هـرال ا –،  ، دار ال الم للا  عاخر

 م.1873 شـربيرلت، لام الن-: لطبعة الاعاراشـرل الات اللريري ل،لريري، النا .66

: دار ال كـر، لـام شــرل اييس ال،غة البن عارس، مل ي ، لب ال الم للاـ  هـارلن،  النا .67

 م.1979-هـ1399:شـرالن

ألن ل ـي، مل يـ ، د عاـر الـ ين قبـالة،  ، يف البـن لصـ ور اصـرالااتع الكبير ن الت .68

 م.1996لن، الطبعة األلل : شـرلكتبة لبنان نا

ري،  ، دار لاــر ابــن الاطــا ، الطبعــة األللــ : هـــرلناهــل الرجــا  لالاــ  األلــين ال .69

 م.2007-هـ 1428

بيـرلت،  -: دار الكتب الع،ايـة شـرل،عي رلس، النا شـرالنور ال اعر لن أخبار ال رن العا .70

 هـ.1405ة األلل :الطبع
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