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 ادلقدمة

 كمن كااله. أما بعداٟتمد هلل كالصالة كالسالـ على رسوؿ هللا، كعلى آلو كصحبو 

 ،كا١تستول ا١تعجمي ،كا١تستول النحوم ،كا١تستول الصرُب ،ا١تستول الصوٌب ؛ُب اللغة مستوايت عدة
؛ فهو ا١تستول الذم مهٌمةكا١تستول الداليل، كمن تلك ا١تستوايت ييعٌد ا١تستول الصرُب ذا مكانة 

  .٢تا معٌت ا من أجل تكوين كلمةتًتٌكب فيو األحرؼ بطريقة مٌ 

أعددهتا لطلبة السنة األكىل جذع مشًتؾ علـو إسالمية، كفق ، مادة علم الصرؼكىذه دركس ُب 
الربانمج ا١تسطور من طرؼ كزارة التعليم العايل كالبحث العلمي، ككانت ٙترة لتدريس ىذه ا١تادة للطلبة 

دات التعليم من كحىي  ىذه ا١تادةك . مدة ثالثة أعواـ. كاستندتي ُب ٖتضَتىا إىل مصادر كمراجع
   .تيدٌرس ُب السداسي الثاٍلك  األساسية،

كقد حاكلتي أف أيٌسر كأسهل على الطلبة الوصوؿ إىل ٤تتول الصرؼ عن طريق تبسيط العبارة كحسن 
عرض ا١تقرر، فقد اشتملٍت ىذه الدركس على ٥تططات كجداكؿ تيلٌخص ا١تعلومات الكثَتة. كمن 

رس بتدريبات عملية، ارتكزٍت ُب أغلبها على كتاب هللا أجل تعميق فهم الطلبة، فقد تذيل كل د
كقد أعقبتي  ،الطلبة بناء الكلمة ُب كالـ فصيحكسنة رسولو ملسو هيلع هللا ىلص كالشعر العريب، من أجل أف يتعلم 

 أسئلة التداريب إبجاابهتا تسهيال على الطلبة ُب ا١تراجعة.

لها ُب أطوار كاليت حصٌ  ،لدل الطالب ُب الصرؼ دةا١توجو تعميق ا١تعارؼ ىي:  كأىداؼ تعليم ا١تادة
ا١تعارؼ فهي ، ا١تعارؼ ا١تسبقة ا١تطلوبة كأما . التعبَت كالكتابةكٖتسُت ،التعليم السابقة. كتقوَل اللساف
 . دراسة النحو كالصرؼ عند سابق للمرحلة اٞتامعيةم الاليت اكتسبها الطالب من التعلي

مفهـو الصرؼ كالوزف، كالفعل اجملرد كا١تزيد، كا١تصدر،  التالية: على الدركس٤تتول ا١تادة  شتملكي
كاسم الفاعل، كالصفة ا١تشبهة، كاسم ا١تفعوؿ، كصيغ ا١تبالغة، كأٝتاء التفضيل، كاإلعالؿ كاإلبداؿ، 

 كالفعل الصحيح كالفعل ا١تعتل، كا١تذكر كا١تؤنث، كا١تثٌت كأحكامو، كٚتع ا١تذكر السامل. 

 طلبة العلم كأف جيدكا فيو بغيتهم. آمُت اي رب العا١تُت. طبوعة١تع هبذه اكهللا أساؿ أف ينف
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 الدرس األكؿ: مفهـو الصرؼ
 تعريف الٌصرؼ:

: رىدُّ  صرؼ:»: بقولو ىػ(711)تفو ٚتاؿ الدين ابن منظورعرٌ  لغة: الٌصرؼ تعريف -أ الصٍَّرؼي
الشيء عن كىٍجًهًو، صىرىفىوي يىٍصرًفيوي صىٍرفان فاٍنصىرىؼى ...كصرَّؼى الشٍَّيءى: أىٍعمىلىو ُب غَت كٍجو كأىنٌو يصرًفيو 
عن كٍجو إىل كٍجو...الليث: تىٍصريفي الٌرايح صىٍرفيها من جهة إىل جهة....كتىٍصريفي الٌرايح: جعليها 

 . (1)«بيوران فجعلها ضيركاب ُب أٍجناًسهاجىنيواب كمشىاال كصىبان كدى 

 مثل تغيَت إتاه الرايح من جهةو إىل أخرل.، كالتحويل التغيًن اللغةرؼ ُب الصٌ فمن معاٍل 
  :اصطالحاتعريف الصرؼ  -ب

 يطلق على شيئُت:  »
كاسم األكؿ ٖتويل الكلمة إىل أبنية ٥تتلفة لضركب من ا١تعاٍل كالتصغَت كالتكسَت كاسم الفاعل 

 ا١تفعوؿ...
كينحصر ُب الزايدة كاٟتذؼ كاإلبداؿ كالقلب  ...كاآلخر تغيَت الكلمة لغَت معٌت طارئ عليها 

 .(2)«كالنقل كاإلدغاـ

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .189ج، ص:9لساف العرب، دار صادر، بَتكت ، لبناف، )د.ط(، )د.ت(، مج :ابن منظور، ٚتاؿ الدين دمحم بن مكـر( 1)
التوفيقية، مصر،  (الصباف، دمحم بن علي: حاشية الٌصٌباف شرح األمشوٍل على ألفية ابن مالك، تح/طو عبد الرؤؼ سعد،  ا١تكتبة2)

 .332، 331، ص:4ج)د.ط(، )د.ت(، 
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 :مٍوضوع علم الصرؼ
 :ال يتناكؿ علم الصرؼ ٚتيع األبنية، بل ىو ٥تتص ب

 ة( بى رى عٍ ػمي ػ)ال (1) األٝتاء ا١تتمكنة-
  .األفعاؿ ا١تتصرٌفة-
 فالكلمات اليت ال يتناك٢تا علم الصرؼ ىي: 

1- ، األٝتاء ا١تبنية، مثل: الضمائر كأٝتاء اإلشارة، كاألٝتاء ا١توصولة، كأٝتاء األفعاؿ، ٨تو: صىٍو، أيؼٌو
، شىتَّافى، ريكىٍيدى. يػٍهىاتى ، بػىٍلوى، ىى  ًإيًو، آمُتى

، خىالى، -2 ، عىسىى، لٍيسى ا.األفعاؿ اٞتامدة، ٨تو: نًٍعمى، بًٍئسى ا، حىبَّذى  عىدى
 .(2)ا١تعاٍل، ٨تو: ًمٍن، إىل، عىٍن، عىلىى، إٌف، أىٌف، ىىلٍ حركؼ -3

 .، فهي جامدة ال تتصٌرؼ(3)كالسبب ُب عدـ صرفها أهنا قوالب اثبتة ال يدخلها التغيَت كالتبديل      
 ما يقبل التصريف                              

 
 األفعاؿ ا١تتصرفة                   األٝتاء ا١تعربة               

 
                                                           

 ينقسم االسم إىل قسمُت: معرب كمىبٍت. (1)
ييطلق على االسم الػميعرب مصطلح "ا١تتمكن"، كأما االسم الػمبٍت فييطلق عليو مصطلح "غَت ا١تتمكن"؛ أٍم ليسى متمٌكنا ُب ابب 

 االٝتية، فهو يشبو اٟترؼ لذلك بيًٍتى، مثل: الذم، اليت، ىؤالء.
ا١تتمٌكن األمكن"، أم إٌف االسمى كاالسم ا١تعرب قسماف: مصركؼه ك٦تنوع من الصرؼ. ييطلق على االسم ا١تصركؼ ميصطلح "

كييطلق على ا١تمنوع من  أمكىني كأقول درجةن ُب االٝتية من غَته، لذلك كاف مينوان ك٣تركرا ابلكسرة، مثل: دمحم، خالد، كتاب.
ٌر ابلفتحة نيابة عن الكسرة، مثل: أٍٛتد، عيمىر، ع  ائشة. الٌصرؼ مصطلح "ا١تتمٌكن غَت األمكن"، كىو الذم ال يينٌوف كجيي

 ق/ 1420، 1مكتبة ا١تنار اإلسالمية، الكويت، ط ،الصرؼ التعليمي كالتطبيق ُب القرآف الكرَل :٤تمود سليماف ايقوت ينظر:
 . 40، 39ـ،  ص:1999

التطبيق الصرُب،  الراجحي، عبده:ك  .38ص:  ،الصرؼ التعليمي كالتطبيق ُب القرآف الكرَل :( ينظر: ٤تمود سليماف ايقوت2)
 .19، 18ـ، ص:2008ىػ/ 1428، 1األردف، ط ا١تسَتة

ـ، 1965ق/ 1385، 1اٟتىديثي، خدجية: أبنية الصرؼ ُب كتاب سيبويو، منشورات مكتبة النهضة، بغداد،طينظر:( 3)
 .26ص:
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 ما ال يقبل التصريف                                  
 
 

 
 األفعاؿ اٞتامدة            األٝتاء ا١تبنية    اٟتركؼ                           

 
 :مثرة علم الصرؼ

ُب حفظ اللساف عن ا٠تطإ كاللحن ُب ا١تفردات، كمراعاة قانوف اللغة » ٙترة علم الصرؼ ىي
 .(1) «الكتابة
 : الصرؼ فضل

كقد  »قاؿ ابن عصفور: الصرؼ خيدـ بقية علـو العربية، كلذلك ييقٌدـ ُب التعليم على النحو، 
ـى علمي التصريف على غَته، من علـو العربٌية، إذ ىو معرفةي ذكاًت  ًلًم، ُب كاف ينبغي أف ييقدَّ الكى

أنفسها، من غَت تركيب. كمعرفة الشيء ُب نفسو، قبلى أف يًتٌكب، ينبغي أف تكوف مقدَّمة على معرفة 
ر لًليطفو كًدقًَّتًو، فجيعل ما قيدًٌـ عليو من ذكر العوامل  أحوالو اليت تكوف لو بعد الًتكيب، إال أنو أيخًٌ

، إال كىو ق ، كاراتضى للقياستوطئةن لو، حىت ال يىصلى إليو الطالبي   .(2) «د تىدرَّبى

كىناؾ صلة كثيقة بُت الصرؼ كالنحو، فالٌصرؼ ييفيدان ُب إعراب بعض الكلمات، كمن أمثلة 
 ذلك قولو تعاىل:

- ( ًليفىةن ًئكىًة ًإٌٍلً جىاًعله ُب اأٍلىٍرًض خى  [.البقرة] (30كىًإٍذ قىاؿى رىبُّكى لًٍلمىالى
 كلمة )خىليفة( تعرب على أهنا مفعوؿ بو منصوب ابلفتحة،  كلكن ما الذم نصبىو؟        

                                                           

، ينظر: أدين أمُت عبد الغٍت: الصرؼ الكاُب، مر/ عبده الراجحي كآخرين، دار التوفيقية للًتاث، القاىرة، مصر، دط، دت (1)
 .20ص: 

ا١تمتع ُب التصريف، تح/ فخر الدين قباكة، دار ا١تعرفة، بَتكت، لبناف،  :ق(669)ت علي بن مؤمنأبو اٟتسن اإلشبيلي، (2)
 .31، 30، ص: ـ1987ق /1407، 1ط
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الناصب لو ىو اسم الفاعل )جىاًعله( الذم يعمل عمل الفاعل، فَتفع الفاعل كينصب  اجلواب:
ا١تفعوؿ بو. ك)اسم الفاعل( من مباحث علم الصرؼ، كُب ىذا اإلعراب تلتقي بنية الكلمة مع 

 الوظيفة النحوية.
للفظ  . الناصب[البقرة] (251كىلىٍوالى دىٍفعي اَّللًَّ النَّاسى بػىٍعضىهيم بًبػىٍعضو )تعاىل: ككذلك قولو 

 .(1)الناس ىو ا١تصدر "دىٍفع" الذم يعمل عمل فعلو
كقيل: سيدان (، ق ببغداد187ا٢تراء )تمعاذ بن مسلم كاضع علم الصرؼ ىو  :كاضع علم الصرؼ

  .(2)هنع هللا يضرعلٌي 
 :النحوك  الفرؽ بٌن الصرؼ

يدرس بنية الكلمة، كالنحو يدرس العالقة بُت الكلمات  أف الصرؼى كالنحو  الصرؼ الفرؽ بُت
 .(3)ُب اٞتملة

ىي ىيئة فالصرؼ ٣تاؿ دراستو ينتهي عند حٌد الكلمة، يتناكؿ بناءىىا، كا١تقصود ابلبناء 
ا، كعددي اٟتركؼ كترتييبها ا كسكوهني   .(4)الكلمة؛ حركاهتي

كأٌما النحو فمجاؿ دراستو اٞتملة أك اٞتمل، يٍدرس العالقات بُت كلماهتا، كيتناكؿ كظيفة كل   
 كلمة ُب اٞتملة.

 :تدريب
 اشرح التعريف االصطالحي للصرؼ. -

 ما ىي األٝتاء ا١تتمكنة كاألفعاؿ ا١تتصرٌفة؟ -

 ما الفرؽ بُت النحو كالصرؼ؟ -

                                                           

 . 24 -22ص:  ،الصرؼ التعليمي كالتطبيق ُب القرآف الكرَل :( ينظر: ٤تمود سليماف ايقوت1)
دمحم ا٠تطيب: ٥تتصر ا٠تطيب ُب فعل التصريف للمبتدئُت كاٟتفاظ، مكتبة دار العركبة للنشر كالتوزيع، ( ينظر: عبداللطيف بن 2)

 .07ـ، ص: 2008ق/1429، 1الكويت، ط
( ينظر: خلود بنت دخيل آؿ خوار: مغٍت األلباب عن كتب الٌصرؼ كاإلعراب، دار الفكر انشركف كموزعوف، عماف، األردف، 3)

 .115ـ، ص: 2010ق/1430، 1ط
 / ق1430-1429ينظر: اٟتمالكم: شذا العرؼ ُب فن الصرؼ، دار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع، بَتكت، لبناف،  (4)

 .10:ـ، د.ط، ص2009
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 : ادليزاف الصريفالدرس الثاين
  :الصريفمفهـو ادليزاف 

لكٌل ٣تاؿ مقياسو ا٠تاص بو، فالػمكيالت كا١توزكانت كا١تساحات ٢تا مقاييسها اليت تىضبط 
أفرادىا، ككذلك الكلمات العربية ٢تا مقياسها ا٠تاص هبا كىو ا١تيزاف الٌصرُب. كا١تيزاف الصرُب ىو 

 . (1)«لي ىي األكزاففالػمػيثي »مقياس كضعو العلماء لوزف الكلمات العربية، كيهسمى كذلك اب١تثاؿ، 
كفائدتو أنٌو ييعرىؼي بو عددي حركؼ الكلمة، كترتيبها، كما فيها من األصوؿ كالزكائد، كاٟتركات 

 .(2)كالسَّكنات
إذا أردتى كزف الكلمة عرٌبت عن اٟتركؼ » كيتكٌوف ا١تيزاف الصرٌُب من ثالثة أحرؼ، ؼ

 .(3) «اٟتركؼ األصلية ىذه اٟتركؼى الثالثةاألصوؿ ابلفاء كالعُت كالالـ: أم جعلت ُب الوزف مكاف 
( على كزف )فػىعىلى(، )الكاؼ( منها ىي فاء الكلمة، ك)التاء( ىي عٍُتي الكلمة،   فكلمة )كىتىبى

 ك)الباء( ىي الـ الكلمة. 
ككلمة )ًٛتٍل( على كزف )ًفٍعل(، )اٟتاء( ىي فاء الكلمة، ك)الػميمي( ىي عٍُت الكلمة، ك)الالـ( 

 ة. ىي الـ الكلم
، فا١تيزاف الصرُب ٦تاثله ٘تاما (4)كتيٍضبط حركؼ ا١تيزاف ابلٌشكل ٔتثل ما تيٍضبىطي بو حركؼي الكلمة

 للموزكف )كىي الكلمة( ُب ترتيب اٟتركؼ األصلية كالزائدة، كحركتها كسكوهنا، كتضعيفها.
 :(5)سبب اختيار العلماء مادة )ؼ ع ؿ( ميزاان صرفيا

 ثالثة حركؼ أصلية.أغلب الكلمات تتكوف من -أ

                                                           

 .19ينظر: الراجحي، عبده: التطبيق الصرُب، ص:(1)
 . 43( ينظر: ٤تمود سليماف ايقوت: الصرؼ التعليمي كالتطبيق ُب القرآف الكرَل، ص: 2)
ق(:شرح شافية ابن اٟتاجب، تح/ دمحم نور اٟتسن كدمحم الزفراؼ كدمحم ٤تيي الدين 686(االسًتاابذم، رضي الدين)ت3)

 .12، ص:1ـ، ج1982ىػ/1402، (د.ط)عبداٟتميد، دار الكتب العلمية، بَتكت، لبناف، 
 . 43(ينظر: ٤تمود سليماف ايقوت: الصرؼ التعليمي كالتطبيق ُب القرآف الكرَل، ص: 4)
. ك عبداللطيف دمحم 10( ينظر: عبداللطيف بن دمحم ا٠تطيب: ٥تتصر ا٠تطيب ُب فعل التصريف للمبتدئُت كاٟتفاظ، ص: 5)

 .51، ص: 1ـ، ج2003ق/1424، 1ا٠تطيب: ا١تستقصى ُب علم التصريف، مكتبة دار العركبة للنشر كالتوزيع، الكويت، ط
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٥تتلفة، فالفاء ٗترج من الشفة، كالعُت من اٟتلق، كالالـ من جوؼ  ) فعل( ٥تارج حركؼ ا١تيزاف -ب
 الفم، فنابت ىذه األحرؼ عن بقية اٟتركؼ.

أٌف مادة )ؼ ع ؿ( مشًتكة بُت ٚتيع األٝتاء كاألفعاؿ، فالضرب فعل كالنـو فعل كالقتل -ج
 فعل...فجميع األحداث أفعاؿ.

 :(1)طريقة كزف الكلمات
 إذا كانت الكلمة مكونةن من ثالثة أحرؼ، فإهنا توزف على مادة )ؼ ع ؿ( مع مراعاة الشكل.-1
 

 الوزف الكلمة الوزف الكلمة

 فػىعىلى  شىدَّ  فػىعىلى  ضىرىبى 

 فػىٍعل دىٍعد فػىعىلى  قاؿى 

 ًفًعل ًإًبل فيًعلى  فيًهمى 

 أربعة أحرؼ أصلية، فإننا نكٌرر الـ الكلمة ُب ا١تيزاف مرٌة كاحدة.إذا كانت الكلمة ميكٌونة من -2
 

 الوزف الكلمة  الوزف الكلمة

 فػىٍعلىل جىٍعفىر  فػىٍعلىلى  دىٍحرىجى 

    فػىٍعلىل طىٍمأفى 

                                                           

كينظر: الراجحي، عبده: التطبيق الصرُب،  .14، 13، ص:1اٟتاجب، ج ( ينظر:االسًتاابذم، رضي الدين:شرح شافية ابن1)
. ينظر: اٟتديثي، خدجية: أبنية الصرؼ ُب كتاب سيبويو، معجم كدراسة، مكتبة لبناف انشركف، بَتكت، لبناف، 25-19ص: 

 .89-63ـ، ص:2003، 1ط
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، فإننا نكٌرر الـ الكلمة (1)-كال تكوف إال اٝتا-إذا كانت الكلمة ميكٌونة من ٜتسة أحرؼ أصلية-3
 مرتُت.ُب ا١تيزاف 
 

 الوزف الكلمة

 فػىعىلَّل سىفىٍرجىل

جىٍحمىًرش
 فػىٍعلىًلل  (2)

 
إف كاف ُب الكلمة ا١تراد كزهنا حركؼ زائدة، كىذه الزايدة انٕتة عن تكرار حرؼ أصلي من -4

 حركؼ الكلمة كيٌرر ما يقابلو ُب ا١تيزاف. 
 

 مالحظة الوزف الكلمة

 تيضٌعف العُت فػىٌعل قىطَّع

ٍلبىبى   تيكٌرر الالـ فػىٍعلىلى  جى

 (3)قىٍمطىرًير
) 

 تيكٌرر الالـ فػىٍعلىًليل

                                                           

سية، كاألفعاؿ اجملردة اليت كٌل حركفها أصلية ال تكوف إال (األٝتاء اجملردة اليت كل أحرفها أصلية تكوف ثالثية أك رابعية أك ٜتا1)
ثالثية أك رابعية. ينظر: ابن جٍت، عثماف أبو الفتح : ا١تنصف، تح/إبراىيم مصطفى كعبد هللا أمُت، كزارة ا١تعارؼ العمومية، مصر، 

 .18ـ، ص: 1954ق/1373، 1ط
نًٌ )ج( جىحاًمري اٞتىٍحمىًرش( من النًٌساء: الثقيلة السَّمجة. كاٞتىحٍ (»)2) « مىًرش: العجوز الكبَتة. كاٞتىٍحمىًرش من اإلبل: الكبَتة السًٌ

 . 109ـ، ص: 2004ق/1425، ٣4تمع اللغة العربية: ا١تعجم الوسيط، مكتبة الشركؽ الدكلية، مصر، ط
(:ا(»)3) : اٍجتمع كتقٌبض. كاٍقمطىرَّ اليـو أك الشَّرُّ اٍشتىدَّ ...)القىٍمطىرًيري  . 759ا١تعجم الوسيط، ص: « لػميٍقمىًطرُّ اٍقمىطىرَّ
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إف كاف ُب الكلمة ا١تراد كزهنا حركؼ زائدة، كىذه الزايدة انٕتة عن كجود أحرؼ زائدة ُب الكلمة -5

فإننا نزف األحرؼ األصوؿ، ٍب نورد ُب كزف  اجملموعة يف كلمة )سألتمونيها(،من حركؼ الزايدة 
 الكلمة تلك اٟتركؼ الزائدة بعينها ُب مكاف زايدهتا.

 اٟتركؼ الزائدة الوزف الكلمة

 األلف فىاًعل قاًئل

مود  ا١تيم كالواك مىفعيوؿ ٤تى

 الواك فػىٍوعىل جىٍوىىر

 إف كاف اٟترؼ الزائد مبدال من اتء االفتعاؿ نيطق ُب ا١تيزاف اتء.  :مٍلحوظة
 

 الوزف الكلمة   الوزف الكلمة

 اٍفًتعىاؿ اٍزًدىىار  افػٍتػىعىلى  اضطىربى 

 اٍفًتعاؿ اتًٌصاؿ   افػٍتػىعىلى  ادٌكرى 

 
، فإننا ٨تذؼ ما يقابلو ُب ا١تيزاف-6  .إذا كقع ُب الكلمة حذؼه

 الوزف الكلمة  الوزف الكلمة

 عيلٍ  كيلٍ   فيلٍ  قيلٍ 
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 ًعلىةه  كىعىظى( نٍ مً ) ًعظىةه   ًفلٍ  ًبعٍ 

 فىعه  (أصلها: يىٍدمه ) يىػػده   اٍفعى  اٍسعى 

    عً  ؽً 

 
فإف الكلمة الػػميعىٌلة تيوزف على حسب  -كىو تغيَت يقع ٟترؼ العلة-إذا كقع ُب الكلمة إعالؿ-7

 أصلها ال على حسب شكلها.
 

 األصل الوزف الكلمة

 بػىيىعى  فػىعىلى  قىاؿى 

 دىعىوى  فػىعىلى  دىعىا

 دىكىرى  فػىعىلى  دىارى 

 
 إدا كقع ُب الكلمة إدغاـ فإهنا توزف على حسب أصلها قبل حدكث التغيَت. -8
 

 السبب الوزف الكلمة

 ألٌف أصلها اٍشتىدىدى  افػٍتػىعىل اشتىدَّ 

 ألٌف أصلها ميٍشتىًدد ميفتىًعل ميٍشتىدٌ 
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 ُب ا١تيزاف. -أيضا–كقع القلب  (1)ا١توزكنة قلب مكاٍلإذا كقع ُب الكلمة -9

 
 السبب الوزف الكلمة

 ألنو مقلوب من )كٍجو( عىفىل جاه

( عىًفلى  أىًيسى   ألنٌو مقلوب من )يىًئسى

 ألهٌنا مقلوبة من )شىٍيآء( لىٍفعىاء أٍشيىاء

                              
 كطريقة كزف الكلمات ميشٌجر ادليزاف الصريف             

 

 

 

 

  

 

 

 

 نزيد اٟترؼ الزائد ُب ا١تيزاف   /ا يقابلو ُب ا١تيزافنكٌرر م  /على كزف فعل+ لل /على كزف فعل+ؿ /على كزف فعل

 قىٌدـ                             أىٍغتىدم       دىٍحرىجى             سىفىٍرجىل            جىعىلى                  

 أىفٍػتىًعل           فػىعَّلى                      فػىعىٌلل                   فػىعىػػلى                  فػىٍعلىلى             

                                                           

، مثال: الفعل )انء( مقلوب من )أنىل(، ككلمة )ًقًسٌي( مقلوبة من «حرؼه مكاف حرؼ آخر أف حيل»القلب ا١تكاٍل ىو: ىو (1)
 .25-21)قػيويكس(، ينظر: الراجحي، عبده: التطبيق الصرُب، ص: 

 ا١تيزاف الصرُب
 )ؼ ع ؿ(

 

 ا٠تماسية تكرار حرؼ أصلي
  الرابعية الثالثية

 الكلمة ا١تزيدة 
الكلمة اجملردة 

 صوؿ(أ )حركفها

زايدة أحد حركؼ 
 الزايدة )سألتمونيها(
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 :(1)قاؿ ابن مالك رمحو هللا تعاىل عن طريقة كزف الكلمات العربية

، كزائًػػػػػػده بلٍفًظػػػػػو اكتيػػػػػػػػػًفي ( قاًبًل األصػػػػػػػػوؿى ُب*** كىٍزفو  ًبضٍمًن )ًفٍعلو
 أٍصله بىػػػػػػػػػًقي*** كىراء )جىٍعفىرو( كقاؼ )فيٍستيػػػػػػػػػػػػًق( كضاًعًف الالَّـى إذا

 كإٍف يكي الزائدي ًضٍعفى أىٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػػًل***  فاٍجعىل لوي ُب الوٍزًف ما لألٍصلً 
 

 شكيل:: ما ىو ا١تيزاف الصرُب للكلمات التالية مع التٌ تدريب
، فٍهد، اٍستٍخرج، كٍسوس، كًلمات، غىضنٍ  ، (3)، حادم، بٍيدر، زبٍرجد(2)فر، مرمىريسماؿى
، ميستٍصغىر، فيستيق، عىقٍنقل ، (4)ًصحافة، ألتصٌدقٌن، آدـ، رى ،  قػيٍفل، قاضو ، ميستٍحسن، ًيًصف، ًلى

.(5)قىٍسورة  ، اٍسػمىرَّ
 

 كزهنا الكلمة  كزهنا    الكلمة

 فػىيػٍعىله  بػىٍيدىره   فػىعىلى  ماؿى 

 فػىعىلَّله  زىبػىٍرجىده   فػىٍعل     فػىٍهد

 ًفعىالةه  ًصحىافىة  اٍستػىٍفعىلى  استىٍخرىجى 

                                                           

مالك ُب النحو كالصرؼ، دار اإلماـ مالك، اٞتزائر، دط،  ( األندلسي، دمحم بن عبدهللا بن مالك: ألفية ابن1)
 .150ـ، ص: 2009ق/1430

ىٍرمىريس الطَّويل من ») (2)
ىٍرمىريس األرض ال تنبت شيئان لصالبتها. كداىية مىٍرمىريس: شديدة. ك ا١ت

ىٍرمىريس(: األملس الصُّلب. ك ا١ت
ا١ت

 865ا١تعجم الوسيط، ص «األعناؽ
 .388ا١تعجم الوسيط، ص: «حجر كرَل ييشبو الزُّميرُّد، كىو ذك ألواف كثَتة...الزَّبػىٍرجىدي(: ») (3)
 .617ص: ا١تعجم الوسيط،  «العىقىنػٍقىل: الوادم العظيم ا١تتَّسع» (4)
ابن منظور، ٚتاؿ «. ةكالقىٍسوىري الصياد، كالقىٍسوىري األسد ، كاٞتمع قىٍسوىرىة . كُب التنزيل العزيز فػىرٍَّت ًمٍن قىٍسوىرى »(ُب لساف العرب: 5)

 .92، ص:5الدين: لساف العرب، ج
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 ألتػىفىعَّلىنَّ  ألتىصىدَّقىنَّ   فػىٍعلىلى  كىٍسوىسى 

ت كىًلمات  أىفػٍعىلٍ  آدـ  فىًعالى

 ؼى  رى   فػىعىنػٍلىل غىضىنفىر

 ميٍستػىٍفعىل ميٍستىٍصغىر  فػىٍعفىًعيل مىٍرمرًيس

حىادم )مقلوب 
 كىاحد(

 فػيٍعليل فيٍستيق  عىاًلف

شيدَّ )فعل ماض 
 مبٍت للمجهوؿ

شيدَّ )فعل أمر   فيًعلى 
 أصلو اٍشديد(

 افػٍعيل

 فػىٍعوىلىة قىٍسوىرىة  فػىعىنػٍعىل عىقىنػٍقىل

 افػٍعىلَّ  اٍٝتىرَّ   ميٍستػىٍفعىله  ميٍستىٍحسىنه 

 فيلٍ  عيدٍ   يىًعلي  يىًصفي 

    فىلٍ  ًلىٍ 

تار ميٍفتىعل)تيكسر العُت ُب  ٥تي
اسم الفاعل كتيفتح ُب 

 ا١تفعوؿ(اسم 
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 اجملرد كادلزيد من األفعاؿ :لٌدرس الثالثا
 تنقسم األفعاؿ إىل قسمُت: أفعاؿ ٣تيىٌردة كأفعاؿ مزيدة. 

 أٌكال: الفعل اجملرد:
ما كانت ٚتيع حركفو أصلية، ال يسقط حرؼ منها ُب تصاريف الكلمة »الفعل اجملرد ىو  تعريفو:
  ، كينقسم إىل قسمُت:(1)«بغَت علة
  .الثالثي ٣ترد-
 .٣ترد الرابعي -

 :(2)الفعل اجملرد الثالثي-1
 الفعل اجملرد الثالثي لو ثالثة أبنية ابعتبار ماضيو كىي:       

 فػىعىلى، مثل: ضرب.  -     
 فىًعلى، مثل: عىًلمى.  -     
فػىعيلى، مثل: ظىريؼى  -     

(3). 
 كلو ابعتبار ا١تاضي مع ا١تضارع ستة أبواب كىي:

. فػىعىلى  -أ ، كغىزىا يػىٍغزيك، كمرَّ يىػميرُّ ، كقاؿى يػىقيوؿي  يػىٍفعيلي، مثل: نىصىرى يػىٍنصيري
، كىعدى يىًعدي، ابعى يىًبيعي، فػىرَّ يىًفٌر. -ب  فػىعىلى يػىٍفًعلي، مثل: ضىرىبى يىٍضًربي
، سعى يىٍسعىى، كىضىعى يىضىعي.  -ج أفعاؿ ىذا ككٌل  فػىعىلى يػىٍفعىلي، مثل: فػىتىحى يػىٍفتىحي، ذىىبى يىٍذىىبي

 الباب ىي حٍلقية العُت أك الالـ، كحركؼ اٟتلق ستة، ىي )ا٢تمزة كا٢تاء كالعُت كاٟتاء كالغُت كا٠تاء(.
. -د ، عىضَّ يػىعىضُّ  فىًعلى يػىٍفعىلي، مثل: فىرًحى يػىٍفرىحي، كًجلى يػىٍوجىلي، خىاؼى خيىىاؼي
، نىًعمى يػىٍنًعمي. -ق  فىًعلى يػىٍفًعلي، مثل: حىًسبى حيىًٍسبي

                                                           

 .18اٟتمالكم، أٛتد:شذا العرؼ ُب فن الصرؼ، ص:(1)
 .74-67، ص:1كاالسًتاابذم، رضي الدين:شرح شافية ابن اٟتاجب، ج .21-18ينظر:ا١ترجع نفسو، ص: (2)
)فػىعيل( ىو أقٌل األبنية الثالثة استعماال، ك)فىًعلى( كثَت االستعماؿ، ك)فػىعىلى( ىو أكثر األبنية استعماال. ينظر: فخر الٌدين  (3)

 87، 86ـ، ص:2012، 1قبىاكة: علم الصرؼ، مكتبة لبناف انشركف، بَتكت، لبناف، ط
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. كىذا الباب يىديٌؿ  -ك ، حىسينى حيىٍسيني، جىريؤى جيىٍريؤي ُب  -فػىعيلى يػىٍفعيلي، مثل: شىريؼى يىٍشريؼي
على الطبائع كالغرائز؛ أم األكصاؼ ا٠تًلقية كاٟتسن كالقبح أك ما جرل ٣ترل الغريزة ٦تا لو  -الغالب

.  لبث كمكث، مثل: حىليم كبريعى، ككرـي كفحشى
األبواب الستة تكوف متعٌدية كالزمة إال أفعاؿ ابب )فػىعيلى يػىٍفعيلي( فال تكوف إال كٌل أفعاؿ  مالحظة:

 الزمةن.
 :(1)الفعل اجملرد الرابعي-2

العرب  (2)تالفعل الرابعي اجملرد لو كزفه كاحد، كىو )فػىٍعلىلى(، مثل: دىحرىجى ييدىٍحرًجي. كقد ٨تى 
 أفعاال على ىذا الوزف، مثل: 

 هللا.بسمل، أم قاؿ: بسم  -
 حوقل، أم قاؿ: ال حوؿ كال قوة إال ابهلل. -
- . ، أم قاؿ: أطاؿ هللا بػىقىاءؾى  طىلبىقى
- . ـى هللا عٌزؾى ، أم قاؿ: أدا  دمعزى
- .  جىٍعفىلى، أم قاؿ: جىعىلىٍت هللاي ًفداءىؾى

كؿ)فٍعلىلى( ملحقات، كاإلٟتاؽ ىو زايدة ُب البناء، من أجل إٟتاقو آبخر أكثر منو، فيتصٌرؼ       
 فىو. كميلحقات )فػىٍعلىلى( سبعة ىي:تصرُّ 

 ، مثل: جٍلبػىبىو؛ أم: أٍلبسو اٞتلباب.            فػىٍعلىل-أ
 ، مثل: جٍورىبىو؛ أٍم ألبسو اٞتٍورىب.            فٍوعل -ب
 ُب مشيتو؛ أم أسرع.           رىٍىوىؾى ، مثل: فػىٍعوؿى  -ج
عىل –د    ، مثل بػىٍيطىر: أم أصلىح الدكاب.فػىيػٍ
 ، مثل: شىٍريىن الٌزرع؛ أم قطع شراينو.فػىٍعيىل-ق 

 ، مثل: سىٍلقىى؛ إذا استػىٍلقىى على ظهره.فػىٍعلىى –ك 
                                                           

 .24ينظر: اٟتمالكم، أٛتد:شذا العرؼ ُب فن الصرؼ، ص:(1)
ينظر: السامرائي، دمحم فاضل: الصرؼ العريب أحكاـ كمعاف، دار « أف تنحت من كلمتُت فأكثر كلمة كاحدة» ت ىو النح( 2)

 .25ـ، ص: 2013ق/1434، 1ابن كثَت، ط
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 ؛ مثل: قٍلنىسىو: أٍلبىسىو القلنسوة.فٍعنىلى  -ز 

 : الفعل ادلزيد:اثنيا
 كتتٌم الزايدة بطريقتُت: .(2) «ما زيد فيو حرؼ أك أكثر على حركفو األصلية»ىو  (1)الفعل ا١تزيد  

عىٍت ُب عبارة )سألتمونيها( - أك )أك أمافه كتسهيلي(، قاؿ ابن ( 3) الزايدة ابٟتركؼ اليت ٚتًي
 مها    فقالت كمل تبخل: أمافه كتسهيلي.ػسألت اٟتركؼ الزائدات عن اس خركؼ:

                                                           

 ضوابط يف أصالة حركؼ الكلمة كزايدهتا:(1)
الزائد، كاأللف ُب ضارب اٟترؼ األصلي ىو الذم يبقى ُب تصاريف الكلمة، كالذم يسقط ُب بعض تصاريف الكلمة ىو -أ

 كا١تيم كالواك ُب مضركب.
. -ب كم على حركفو كلها أبهٌنا أصوؿ، مثل: سػمٍػًسم، كٍفكىفى  الرابعٌي الذم تكٌررٍت فاؤه كعٍينو حيي
، فإف صحبت  -ج إذا صحبت األلف كالواك كالياء ثالثة حركؼ أصلية ُب كلمة، حيكم عليها ابلزايدة، ٨تو: ضارب كغىٍضَبى

 ، كإما بدؿ، ٨تو: قاؿ كابع.-مفرد اآلء ٔتعٌت النعمة -أصلُت فقط فليسٍت زائدة، بل ىي إما أٍصله، مثل: إلػىن 
لمة هبا حرفاف مكٌرراف فإنو حيكم أبصالتهما، مثل: يػيٍؤيػيٍؤ )على كزف فػيٍعليل إذا صحبت الياء أك الواك ثالثة أحرؼ أصوؿ ُب ك -د

 (، كىو طائر ذك ٥تلب، ككٍعوىعىة )على كزف فػىٍعلىلىة (، كىو مصدىر كٍعوىع إذا صٌوت.
، فإف سبقا أصٍ  -ق كم على ا٢تمزة كا١تيم ابلزايدة إذا تقدٌمتا على ثالثة أحرؼ أصوؿ، مثل: أٍٛتد، كميٍكـر لًُت حيكم أبصالتهما، حيي

 مثل: إًبل كمىٍهد.
حيكم على ا٢تمزة ابلزايدة إذا كقعٍت آخر الكلمة بعد ألف تقٌدمها أكثر من حرفُت، ٨تو: ٍٛتراء، كعاشوراء. فإف تقٌدـ األلفى -ك

ا تقٌدـ على األلف حرفاف فا٢تمزة غَت زائدة، مثل:كساء كرداء؛ فا٢تمزة ُب كساء بدؿ من كاك، كُب رداء بدؿ من ايء. ككذلك إذ
 حرؼ كاحد، مثل: ماء كداء.

إذا كقعت النوف آخر الكلمة بعد ألف تقٌدمها أكثر من حرفُت، حيكم عليها ابلزايدة، ٨تو: زٍعفراف، سٍكراف، فإف مل يسبقها -ز
 ثالثة أٍحرؼ فهي أصلية، ٨تو: مكاف، كزماف. 

كم على النوف ابلزايدة إذا كقعٍت بعد حرفٍُتً كبعدى  -ح  ىا حرفاف، مثل: غضٍنفر)األسد(.حيي
كم على التاء ابلزايدة إف كانٍت للتأنيث كقائمة، أك ا١تضارعة ؾ)تٍفعىل(، أك مع الٌسُت ُب االستفعاؿ، ٨تو: اٍسًتخراج، أك -ط حيي

تح/ دمحم ٤تيي الدين  ينظر: ابن عقيل، هباء الدين عبد هللا: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك،.       ا١تطاكعة، ٨تو عٌلمتيو فتعٌلم
 .164، 158، ص: 4ـ،ج2005ىػ/1426عبد اٟتميد، مكتبة دار الًتاث، القاىرة، مصر،)د.ط(،

 .18اٟتمالكم، أٛتد: شذا العرؼ ُب فن الصرؼ، ص:(2)
لة على ما سأؿ تلميذ شيخو عن حركؼ الزايدة فقاؿ: سألتمونيها؛ فظٌن أنٌو مل جيبو إحا»( من نيكىت العلماء مع تالميذىم أنو 3)

أجاهبم بو قبل ىذا؛ فقاؿ: ما سألتك إال ىذه النوبة؛ فقاؿ الشيخ: اليـو تنساه؛ فقاؿ: كهللا ال أنساه، فقاؿ: قد أجبتك اي أٛتق 
مى  نىًٍت   كقىٍد كيٍنتي ًقٍدمان ىىوًيتي السًٌ يػَّبػٍ مىافى فىشى  اانى مرتُت. كقيل: إف ا١تربد سأؿ ا١تازٍل عنها فأنشد ا١تازٍل: ىًويتي السًٌ

االسًتاابذم، رضي الدين:شرح شافية ابن  «.فقاؿ: أان أسألك عن حركؼ الزايدة كأنت تنشدٍل الشعر؛ فقاؿ: قد أجبتك مرتُت
 .331، ص:  2اٟتاجب، ج
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 .(1)بىبى س كجىلٍ دٌ من اٟتركؼ األصلية للكلمة، مثل: ق ٟترؼ ابلتضعيفالزايدة  -
 :(2)أقساـ الفعل الػمزيد

 ينقسم الفعل ا١تزيد إىل قسمُت: مزيد الثالثي كمزيد الرابعي، كال يتعٌدل الفعل الػمزيد ستة أحرؼ.
 ينقسم إىل ثالثة أقساـ؛ مزيد ْترؼ، كمزيد ْترفُت، كمزيد بثالثة أحرؼ.الفعل الثالثي ادلزيد: -1

 كلو ثالثة أكزاف:الفعل الثالثي ادلزيد حبرؼ: -أ
.أىفػٍعىلى: مثل: أىٍخرىجى -  ، أٍكرىـى، أشىارى
، قىدَّـ، ٣تىَّد.-  فػىعَّل: مثل: كبٌػرى
 فاعىلى: مثل: جىادىؿ، دافىعى، قاتىلى.-

 كلو ٜتسة أكزاف، ىي: الفعل الثالثي ادلزيد حبرفٌن:-ب
، انٍػفىتىحى، اٍْنىحى.-  انٍػفىعىلى: مثل: اٍنكىسىرى
، اتَّقى، ادَّعى.- تػىتىحى، اٍصطىبػىرى  افػٍتػىعىلى، مثل: افػٍ
ـى، تػىغىافىلى.-  تػىفىاعىلى، مثل: تقاتىل، تناكى
، تػىقىٌدـ، تػىوىٌعدى.- بػَّرى  تػىفىعَّل، مثل: تىكى
، اٍصفىٌر، اٍسودَّ.-  افػٍعىلَّ، مثل: اٍٛتىرَّ

 كلو أربعة أكزاف ىي: الفعل الثالثي ادلزيد بثالثة أحرؼ: -ج
ـى، استػىٍرضى. - ، اٍستػىقىا  اٍستػىٍفعىل: مثل: اٍستػىٍغفىرى
ٍكدىفى الشعر، أم طاؿ. كاٍعشىوشب ا١تكاف، أم كثير عشبو. افػٍعىٍوعىلى: مثل:-  اٍغدى
-. ، اٍٛتارَّ : مثل: اٍخضَّارى  افػٍعىاؿَّ

                                                           

. كعبداللطيف دمحم ا٠تطيب: ا١تستقصى 45( ينظر ٤تمود سليماف ايقوت: الصرؼ التعليمي كالتطبيق ُب القرآف الكرَل، ص:1)
 .51، ص: 1التصريف، جُب علم 

. كتكملة ُب 46-44. كأدين أمُت عبد الغٍت: الصرؼ الكاُب، ص: 45-34ينظر:الراجحي، عبده: التطبيق الصرُب، ص:  (2)
تصريف األفعاؿ: دمحم ٤تيي الدين عبد اٟتميد، تذييل شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، البن عقيل، هباء الدين تح/ دمحم ٤تيي 

 . 211-209، ص: 2005ىػ/1426ميد، مكتبة دار الًتاث، القاىرة، مصر،)د.ط(،الدين عبد اٟت
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 .(2)، اٍعلىٌوط(1)ذى اٍجلىوَّ افػٍعىوَّؿ: مثل:-
  الرابعي الػمزيد ييزاد حٍرفا أك حٍرفٍُت.الفعل الرابعي ادلزيد:  -2

تػىفىٍعلىلى، مثل: دىٍحرىٍجتيوي فتىدىٍحرىجى، كبػىٍعثػىٍرتيوي  فلو كزف كاحد، كىوفأٌما الرابعي الذم يزاد حرفا 
.  فتػىبػىٍعثػىرى

 كأما الرابعي الذم ييزاد حرفٍُت فلو كزانف، مها:
 .(3)اٍحرى٧ٍتىمىت اإلبل افػٍعىنػٍلىلى، مثل:  -أ
افػٍعىلىلَّ، مثل: اٍطمىأفَّ، اٍقشىعىٌر، اٍكفىهٌر -ب      

(4).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 ، مادة )اٍجلىوَّذى(129ا١تعجم الوسيط، ص:«. )اٍجلىوَّذى(: مضى كأسرعى. ك)اٍجلىوَّذى(: امتدَّ كداـ(»1)
 ، مادة )عىلىطى(621ا١تعجم الوسيط، ص:«. بعينيقو كعالهاٍعلىوَّطى( الشيءى: تعٌلق بو كضىمَّو إليو. كييقاؿ: اٍعلىوَّط البعَتى: تعىلَّق (»)2)
 . مادة )حىٍرجىمى(.165ا١تعجم الوسيط، ص:«.اٍحرى٧ٍتىمى( القوـي كالٌدكاٌب: اجتمعت»)(3)
(النجمي: ظهر ضوؤه ُب شدَّة الظُّلمة. (»)4) ( اللَّيلي: اشتىدَّ ظالمو ك)اٍكفىهىرَّ ( الرَّجلي: عبَّس ك)اٍكفىهىرَّ .ا١تعجم الوسيط، «اٍكفىهىرَّ

 . مادة )اٍكفىهىرَّ(793ص:
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 أ٧تز مشجرا للمجرد كا١تزيد من األفعاؿ. :كظيفة منزلية
 

 ميشىٌجر الػميجٌرد كالػمزيد من األفعاؿ
 

 
 
 

 
    

 
 فػىٍعلىلى  فىًعلى   فػىعيلى   فػىعىلى 

 
 خال
 
 

لىلى                        -1تػىفىٍعلىلى                       استػىٍفعىلى         -1انٍػفىعىلى             -1    أفػٍعىلى       -1  افعىنػٍ
                   افػٍعىلىلَّ  -2                                       افػٍعىٍوعىل -2افػٍتػىعىلى            -2فػىٌعل           -2
                                                 افػٍعىاؿَّ  -3          تػىفىاعىلى  -3      فىاعىلى     -3

 اٍفعوَّؿى -4        تػىفىعَّلى      -4             
 افػٍعىلَّ  -5             

 
 

الػمجٌرد 

 الػمجٌرد
 

 ا١تزيد

 الثالثي
 

 الرابعي
مزيد  

 الثالثي
 

 مزيد الرابعي
 

 (3مزيد  ْترؼ)
 

(5مزيد ْترفُت)  (4)مزيد بثالثة أحرؼ 
((4) 

(2مزيد ْترفُت) (1مزيد ْترؼ)   
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 :تدريب
 استخرج األٍفعاؿ اجملردة كاألفعاؿ ا١تزيدة كزًنٍػػػػػػػهىا كحٌدد حركؼ الزايدة ُب النصوص التالية:

رٍكيمأىكىملٍى  نػىٍعمىلي صىاًٟتنا غىيػٍرى الًَّذم كينَّا  نػىٍعمىلٍ  أىٍخرًٍجنىاًفيهىا رىبػَّنىا  يىٍصطىرًخيوفى كىىيٍم  قاؿ تعاىل: - مَّا  نػيعىمًٌ
ا لًلظَّاًلًمُتى ًمن نًَّصَتو ) فىذيكقيواالنًَّذيري  جىاءكيمي كى  تىذىكَّرى  ًفيًو مىن يػىتىذىكَّري   ]فاطر[. 37فىمى

 []الكهف 28نىا قػىٍلبىوي عىن ًذٍكرانى كىاتػَّبىعى ىىوىاهي كىكىافى أىٍمريهي فػيريطنا )كىالى تيًطٍع مىٍن أىٍغفىلٍ  كقاؿ تعاىل:-
 .(فإف النعم ال تدـك نواشً وٍ شى اخٍ )قاؿ عمر بن ا٠تطاب هنع هللا يضر:  -

 اإلجابة:
 أحرؼ الزايدة كزهنا األفعاؿ ا١تزيدة  كزهنا األفعاؿ اجملردة

 ا٢تمزة كالطاء اليت أصلها اتء افػٍتػىعىلى  اصطرخى   فىًعلى  عىًملى 

 ا٢تمزة أىفػٍعىلى  أخرجى   فػىعىلى  جاء

 العُت تضعيف  فػىعَّلى  عمَّرى   فػىعىلى  ذىاؽى 

 التاء كتضعيف العُت تػىفىعَّلى  تذٌكر  فػىعىلى  كافى 

 ا٢تمزة أىٍغفىلى  أغفلى    

 ا٢تمزة كاتء االفتعاؿ افػٍتػىعىلى  اتٌبع   

 ةمكٌرر ػالا٢تمزة كالواك كالعُت  افعىٍوعىلى  اخشوشنى    
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 دالالت الفعل ادلزيد
يديٌؿ على أمرين: اٟتدىث الذم يتضٌمنيو، كالزمن الذم ًٌب فيو اٟتدىث. كعند زايدة الفعل اجملرد 

 كىذا ا١تعٌت اٞتديد كاحده من اثنُت: حرؼ أك أكثر على الفعل اجملرَّد يصَت لو معٌت جديد،
لفعل الثالثي مثال: ا، األصلي لصيغتو اجملردة كمعٌتن جديدو اكتسبىو من الزايدةيتكٌوف من ا١تعٌت أف -

 ىي التكثَت؛ أم كثرة القتل.الزايدة كىو )قػىتَّلى(، ففائدة  الػمزيد)قػىتىلى(، كالرابعي 
 مثل "كىلَّم" ُب قوؿ هللا تعاىل: ،قٍد يكوفي للفعل ا١تزيد معٌتن جديده مستقلّّ عن معٌت فعلو اجملرد -
( 164كىكىلَّمى اَّللَّي ميوسىى تىٍكًليمنا) )فهي ال تفيد التكثَت، بل ا١تراد هبا مطلق الكالـ سواء )النساء ،

أكاف طويال أـ قصَتا، قليال أـ كثَتا؛ ألف ىذه اللفظة الرابعيًة )ٔتعٌت التحٌدث( ليس ٢تا ثالثي نقلت 
  .(1) ىي ٔتعٌت جرحى ، ؼ )كلَّم( ٗتتلف عن )كلىمى( اليت عنو فصارٍت رابعية

  :(2)معاين األفعاؿ ادلزيدة
ليست زايدة األحرؼ ُب الكلمة عدديةى الفائدة، إْنا الزايدة ُب أحرؼ الكلمة تعطيها دالالت 

 ، كمعاٍل األفعاؿ ا١تزيدة ىي:(3)كمعاٍل جديدة غَت اليت كانت ٢تا عند كضعها على أحرفها األصلية
 أكال: معاين الثالثي ادلزيد حبرؼ:

 من معاٍل صيغة أفعل ما يلي:معاين "صيغة أفعل: -1 
، فإنٌو يصَت متعٌداي، مثل:التعدية: -أ  عندما تدخل ا٢تمزة على الفعل الالـز

                                                           

ر ابن األثَت، ضياء الدين: ا١تثل السائً . ك 86: ( ينظر: ٤تمود سليماف ايقوت: الصرؼ التعليمي كالتطبيق ُب القرآف الكرَل، ص1)
، 2، دت، القسم 2ُب أدب الكاتب كالشاعر، تقدَل كتعليق: أٛتد اٟتوُب كبدىكم طىبانة، دار هنضة مصر للطبع كالنشر، مصر، ط

 . 796كا١تعجم الوسيط، ص: . 246-245ص: 
الراجحي، عبده: التطبيق الصرُب، . ك 113 -83، ص:1(ينظر: االسًتاابذم، رضي الدين: شرح شافية ابن اٟتاجب، ج2)

. كاٟتمالكم، أٛتد: شذا 370 -305، ص:1عبد اللطيف دمحم ا٠تطيب: ا١تستقصى ُب علم التصريف، ج. ك 45-35:ص
 .33-27العرؼ ُب فن الٌصرؼ، ص:

( ييشًتط ُب صياغة الفعل ا١تزيد أٍف تكوف الصيغةي منقولةن عن العرب، فالزايدة ُب األفعاؿ أمر ٝتاعيّّ، يػيٍقتصر فيها على ما كرد 3)
؛ ألف الصيغتٍُت مل تىردا عن العرب.  ب،عن العر  ، كُب نىصىر: أىٍنصىرى : أىٍظرىؼى  فال ييقاؿ ُب ظىريؼى

" ك"أٍدخىلى" حييٍتاجاف ُب ٖتديد داللتهما إىل  كمعاٍل الصيغ ا١تزيدة ال بد أف تكوف مأثورة عن العرب كذلك، فالفعالف "أىٍذىىبى
ينظر:االسًتاابذم، رضي الدين: شرح  .أزاؿ الذىاب، أك عرَّض للذىاب السماع عن العرب، فال جيوز أف يكوف معٌت أىٍذىىب:

 .85-84، ص:1شافية ابن اٟتاجب، ج
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  جلس دمحم            أجلستي دمحما -
 ذىب علٌي            أٍذىبتي عليا -

 اب٢تمزة متعٌداي إىل مفعولُت، مثل:فإذا كاف الفعل متعٌداي إىل مفعوؿ كاحد، فإنٌو يصَت        
 مسألىةى ػفهمتي ا١تسألةى              أفػٍهىٍمتي عليان ال

 كإذا كاف الفعل متعداي إىل مفعولُت، فإنٌو اب٢تمزة يصَت متعٌداي إىل ثالثة مفاعيل، مثل:      
 رأيتي العلم انفعا              أريتيو العلم انفعا

ض أٍف ٕتعلى ما كاف مفعوال للثالثي معٌرضا ألٍف يكوف مفعوال ألصل كالتعريالتعريض للشيء: -ب
 اٟتدث، سواء صار مفعوال لو أك ال، مثل:

 أرىنتي ا١تتاع كأبػىٍعتيو: أم عٌرضتو للرىن كالبيع            -       
 أقربتيو، أم: جعلتي لو قربا، قيرب أك ال. -       
 كسقيا، شرب أك مل يٍشربٍ ، أم: جعلتي لو ماء أسقيتيو -       

 أم صَتكرة الفاعل صاحب شيء، مثل:الصًنكرة:  -ج

 ألنب الرجل كأ٘ترى : أم صار ذا لنبى ك٘تر. -
 أكرىؽ الٌشجر: صار ذا كرؽ. -

 :مصادفة الشيء على صفة: مثل-د

 زيدا كأعظمتيو: أم كجدتو ٤تمودا كعظيما أٛتدتي  -
ا حيٌ  -  النبات. ةى أحييتي األرض: أم كجدهتي

 مثل:السلب كاإلزالة:  -ق

 . وً طً قٍ أعجمتي الكتاب: أٍم أزلتي عجمتىو بنػى  -
نىو: أٍم أزلتي منها القذىل.  -  أٍقذىٍيتي عيػٍ
تيو: أم أزلتي شكواه، كمنو اٟتديث: "شكوان إىل رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص حٌر الرمضاء فلٍم  - أشكيػٍ

 ييٍشًكنا".
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 الدخوؿ يف الشيء زماان أك مكاان: -ك

؛ أم دخل ُب الٌصباح كا١تساء  ، مثل:الزماف دخوؿ - أصبح، أمسى، أٍضحى، أفجرى
 كالٌضحى كالفجر.

؛ أم بػىلىغ الشاـ كالعراؽ : ، مثلدخوؿ ا١تكاف - ، أْترى أشأـ أٍعرؽ، أمصىر، أهتم، أ٧ٍتدى، أصحرى
 كمصر كهتامة ك٧تد كالصحراء كالبحر.

 مثل: االستحقاؽ:  -ز

 اٟتصادى : أم: استحٌق الٌزرعي أحصد الزرعي  -
 أٍزكىجٍت ىنده: أم صارٍت ُب سٌن تستحٌق معو الٌزكاج.  -

 أف يكوف أفػٍعىلى مبعىن فعىل أك ميغنيا عنو:-ح

أى.مثاؿ أفػٍعىلى مبعىن فعل:  -  سرل كأسرل، كشغىل كأٍشغىلى، كبدأ كأٍبدى
ػػػغين عٍن فىعل:  - نبى أقلح ٔتعٌت فاز، فلم يرد فىلح هبذا ا١تعٌت، ككذلك أذٍ مثاؿ أىفػٍعىلى الػمي

 ٔتعٌت أًٍبى، كأٍقسىم: ٔتعٌت حلف.
 من معاٍل صيغة "فٌعل" ما يلي:معاين صيغة "فعَّلى":  -2

ـى زيده كقوَّمتيو.كفرَّ  ح الولدي ًر مثل فى التعدية: -أ  حتيو، كخىًطئى فالفه كخطٌٍأتيوي، كقا
 ُب الفعل أك الفاعل أك ا١تفعوؿ.التكثًن: -ب

 اف.فى وى الف كالطَّ وى كاٞتى كٌسر، جٌوؿ، طٌوؼ؛ أم أكثر الكسر مثاؿ التكثًن يف الفعل:  -
  مٌيتة.ػمٌوتىت اإلبل، أم كثرت اإلبل المثاؿ التكثًن يف الفاعل:  -
. أم [يوسف]   (23)كىغىلَّقىًت اأٍلىبٍػوىابى   قولو تعاىل:مثاؿ التكثًن يف ادلفعوؿ بو:  -

 أٍغلقٍت أبوااب كثَتة.
 مثل: الٌسلب كاإلزالة:-ج

 مٌرضتيو: أم أزلتي مرضو. -
 قٌشرتي الفاكهة: أم أزلتي قشرىا.   -
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قىاليوا  حىىتَّٰ ًإذىا فػيزًٌعى عىن قػيليوهًبًٍم قىاليوا مىاذىا قىاؿى رىبُّكيمٍ  فٌزعتيو: أزلتي فزىعو، كمنو قولو تعاىل:  -
 ؛ أم أيزيل الفزعي عن قلوهبم.[سبأ]  (23اٟتٍىقَّ ۖ كىىيوى اٍلعىًليُّ اٍلكىًبَتي )

 مثل: نسبة ادلفعوؿ إىل أٍصل الفعل: -د

 فٌسقتي زيدا: أم نسبتيو إىل الفسق. -
 خطٌٍاتيو ككٌذبتو: إذا ٝتٌيتيو ٥تطئا ككاذاب. -

 مثل:جييء فػىعَّل مبعىن اجملٌرد "فعىل": -ق

 ًمٍزتيو كميٌػٍزتيو.  -زًلتيو كزيٌلتيو، ٔتعٌت: فرٌقتيو.                              -
.-كقطٌبىو.                                  قطىبى كجهىو  -  مشىىر عن ساعده كمشَّرى

 مثل: أف جييء فٌعل مبعىن صار ذا شيء:-ك

 قيَّح اٞترح؛ أم صار ذا قٍيح. -؛ أم صار ذا كرؽ.                 كٌرؽى الٌشجري  -
 مثل: صًنكة شيء شبو شيء: -ز

 ُب اال٨تناء قٌوس زيده؛ أم صار ييشبو القوسى  -
 ُب اٞتمود. الطُت: أم صار يشبو اٟتجرى  حٌجر -

 مثل:التوٌجو إىل الٌشيء:  -ح

 غٌرب: توٌجو ٨تو ا١تغرب.-شٌرؽ: أم توٌجو ٨تو ا١تشرؽ.                      -
 كٌوؼ: مشى ٨تو الكوفة. -
 اختصار حكاية الشيء: مثل-ط

 حاف هللا.قاؿ: سبأم سٌبح، -ىٌلل، أم قاؿ: ال إلو إال هللا.                        -
 أفعل. سٌوؼ: إذا قاؿ: سوؼى  -

 من معاٍل صيغة فاعل ما يلي:معاين صيغة "فاعل": -3
 مثل: انزعتيو كضاربٍػتيو كقاتلتيو كصارعتيو كسابقتيو.التشارؾ بٌن اثنٌن فأكثر،  -أ
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 : كىي تكرار الفعل، مثل: كالٍيتي الصـو كاتبػىٍعتيو.ادلواالة-ب

 دافىع كدىفىع، كسافىر كسىفىر، كىاجر كىجىر، ككاعد ككىعىدى. مثل:أف تكوف فاعىل مبعىن فػىعىل: -ج
 اثنيا: معاين الثالثي ادلزيد حبرفٌٍن:

 عل:فى معاين صيغة انػٍ -1
٢تا معٌت كاحد كىو ا١تطاكعة، كىي قبوؿ أتثَت الغَت، مثل: قطىعتيو فانقطعى، كسىٍرتيو فاٍنكسىر،      

األعماؿ اليت تكوف فيها حركة حسية، فال يصٌح أف ييقاؿ: كأٍزعجتيو فانزىعجى. كتكوف ا١تطاكعة ُب 
 عٌلمتيو فانعلم، كال فٌهمتيو فانٍػفىهىم.

تػىعىل: -2  من معاٍل افتعل ما يلي:معاين صيغة افػٍ
 مثل:االٌّتاذ: -أ

 : أم اٌٗتذ لو خاتػما كخادما. اختتم زيد كاٍختدـى   -
 اٍحتبىس زيدا: أم اٌٗتذه حبيسا -

 ل:مثاالجتهاد كالطٌلب: -ب

ا ۚ ٢تىىا  اكتسب، أم اجتهد كطلب الكسب، قاؿ تعاىل:  - الى ييكىلًٌفي اَّللَّي نػىٍفسنا ًإالَّ كيٍسعىهى
مىا كىسىبىٍت كىعىلىيػٍهىا مىا اٍكتىسىبىٍت 

(1)(286) [البقرة] 
 اكتىتب، أم اجتهد كطلب الكتابة. -

 مثل: ادلطاكعة:  -ج
 مزجتيو فاٍمتزج.                     -        ٚتىٍعتيو فاجتمعى.              -      

 عدلتيو فاٍعتدىؿ.            -              أكقدتي النار فاتَّقدٍت. -    
 قرٌبٍػتيو فاٍقًتىب. -   أشعلتي النارى فاٍشتعلٍت.             –    

                                                           

: ُب االكتساب اعتماؿ فلما كاف الشر ٦تا »( قاؿ الز٥تشرم: 1) : مل خص ا٠تَت ابلكسب، كالشر ابالكتساب؟ قلتي فإف قلتى
لو أعمل كأجٌد، فجعلت لذلك مكتسبة فيو، ك١تا مل تكن كذلك ُب ابب تشتهيو النفس كىي منجذبة إليو كأٌمارة بو كانت ُب ٖتصي

الز٥تشرم، ٤تمود بن عمر: تفسَت الكشاؼ عن حقائق التنزيل كعيوف األقاكيل ُب « ا٠تَت كصفت ٔتا ال داللة فيو على االعتماؿ
 .159ـ، ص:2009ق/ 1430، 3كجوه التأكيل، دار ا١تعرفة، بَتكت، لبناف، ط
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 مثل: ادلشاركة بٌن اثنٌن فأكثر: -د
 اضطىربوا ٔتعٌت تضاربوا.                     -        اٍختصم زيد كعمرك.    -
 اٍقتتلوا ٔتعٌت تقاتلوا.-
  مثل:اإلظهار: -ق

 اٍعتذىر كاٍعتىظىم، أم: أظهر العذر كالعظىمة. -
 من معاٍل تفٌعل:معاين صيغة تفٌعل: -3
 مثل: مطاكعة فػىعَّل: -أ

       .       بىٌذبتيو فتٌهذٌ  -                    نٌبهتيو فتنػىٌبو.              -
 أٌدبتيو فتأٌدب. -

 ٖتٌلم: تكٌلف اٟتلم -مثل: تصرٌب: أم تكٌلف الٌصرب         التكٌلف: -ب

- . : تكىٌلف الكـر  ٕتٌلد: تكٌلف اٞتىلىد. -                      تكرـٌ
 مثل: االّتاذ: -ج

 تبٌٌت الصيٌب: اٌٗتذه ابنا. -          ثوبو: اٌٗتذه كسادة.       توٌسد -
 توٌسد اٟتجر: اٌٗتذه ًكسادة. -

 التجٌنب: مثل:-د

. -           ٖترٌج: ٕتٌنب اٟترج.           -  هتٌجد: ٕتٌنب ا٢تجود، أم النـو
 أتٌٍب: ٕتٌنب اإلٍب.  -

 مثل:الٌتدريج:  -ق
 رعة بعد أخرل.           ٕتٌرعت ا١تاء: أم شربتو جي  -
 ٖتٌفٍظتي العلم: أم حفظت العلم مسألة بعد أخرل. -
 كمن أمثلة التدريج:  ٖتٌسى ا١ترىؽ، كتفٌقو ُب الدين. -
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 من معاٍل تفاعل:معاين صيغة تفاعل: -4
 مثل:ادلشاركة بٌن اثنٌن فأكثر: -أ

 تصاحل زيده كعمرك.  -
 كمنو: تضاربنا، تسايىفنا، تفاكٍضنا، ترامٍينا، تقاتٍلنا. -

 مثل:: كىو مينتىفو عنو التظاىر ابلفعل -ب

.                   أٍظهر ا أمٍ  ؛تناكىـ  -  أظهر الغفلة. أمٍ  ؛تغافل–لٌنـو
 أظهر اٞتهل. أمٍ  ؛ٕتاىل –  .              أظهر العمى أمٍ  ؛تعامى  -

 مطاكعة فاعل: مثل: -ج

 اتبعتيو فتتابعى  -      ابعدتيو فتباعدى.                      -
 أم حصوؿ الشيء تدرجييا، مثل:التدرٌج:  -د

                         تتابع الطٌلبة.-         تزايد النيل.                     -
 توارىدت اإلبل. -

 معاين صيغة ًافػٍعىلَّ: -5
أتٌب ىذه الصيغة ُب الغالب ١تعٌتن كاحد، كىو ا١تبالغة ُب األلواف كالعيوب، كال يكوف ىذا الفعل إال 

 الزما.
 ٌد.اٛتٌر، ابٍيٌض، اسوى  مثاؿ األلواف:

، احوىٌؿ، اٍعوجَّ.مثاؿ العيوب:   اٍعوىٌر، اٍعمشَّ
 بثالثة أحرؼ: معاين الثالثي ادلزيداثلثا: 

 من معاٍل صيغة اٍستفعل:معاين صيغة استفعل:  -1
 ٣تازا. ـسواء أكاف ذلك حقيقة أالطٌلب: -أ

 .مى عى طٍ كاٍستى  عافى كاستى  رى فى غٍ مثل: استغفرت هللا؛ أم طلبتي مغفرتو. كمنو: استػى الطلب احلقيقي، 
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يت ا١تمارسة ُب إخراجو، كاالجتهاد ُب اٟتصوؿ عليو ػمٌ مثل: اٍستخرجتي الٌذىب؛ سي الطلب اجملازم، 
 طلبا.

 ، مثل:التحٌوؿ من حاؿ إىل حاؿ -ب

؛ أم صار حصاان. -أم صار حجرا.            ؛اٍستحجر الٌطُت -  اٍستحصن الػميٍهري
 أم صار انقةن. ؛(1) استنوىؽ اٞتمل  -

 ، مثل:االّتاذ-ب

 استٍخدـ خادما، أم اٌٗتذ خادما. -                        استٍأجر أجَتا: أم اٌٗتذ أجَتا. -
 ، مثل:اعتقاد صفة الشيء-ج

 استصوبتو: اعتقدتي صوابىو. -استحسنتيو: اٍعتقدتي حسنىو.                         -
 اختصار حكاية الشيء، مثل: -د

 هلل كإان إليو راجعوف.اسًتجع؛ أم قاؿ: إان  -
2-3-4-  : عىٍوعىل، اٍفعوَّؿ، افعاؿَّ  معاين الصيغ افػٍ

 ىذه الصيغ الثالثة تديؿ على ا١تبالغة كالتوكيد كقوة ا١تعٌت.     
 اٍعشىوشىب ا١تكاف: كثير عشبو. -                اٍخشىٍوشىنى أم زادٍت خشونتو. -مثاؿ اٍفعوعل: 
 ًاغدٍكدىف النبات: أم طاؿ.-    
 : أم تعٌلق بعنق البعَت فركبو.اٍعلىوَّطى -           اٍجلٌوذى: أم أسرع.                     مثاؿ افػٍعىوَّؿ: 
، اهباٌر القمر أم أضاء. مثاؿ اٍفعاٌؿ: ، اٍعوىاٌر، احواؿَّ ، اٍشهابَّ   اٍسواٌد، ابٍياضَّ

 
                                                           

 كمػمػٌا ييعاب من شعره قوليو:» ( قاؿ ابن قتيبة ُب ترٚتة ا١تتلمس جرير بن عبد ا١تسيح: 1)
ـً   كقد أىتػىنىاسىى ا٢تىػمَّ ًعٍندى احتضارًًه  عىرًيَّةي ميٍكدى  بناجو عليو الصىيػٍ

. كٝتعو طىرىفىةي كىو صيبّّ ينشد ىذا، فقاؿ: )اٍستػىنػٍوىؽى اٞتملى(! فضحك الناسي  كالصَّيعريَّةي ًسػمػىةه للنُّوؽ ال للفيحيوؿ، فجعلها لفحلو
الدينورم،  « كسارت مىثىال. كأاته ا١تتلٌمسي فقاؿ لو: أىخرٍج لسانىك، فأىخرجو، فقاؿ: كيله ٢تذا من ىذا يريد: كيله لرأسو من لسانو.

 183، ص: 1ابن قتيبة: الشعر كالشعراء، تح/ أٛتد دمحم شاكر، دار ا١تعارؼ، القاىرة، مصر، دط، دت، ج
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 الٌرابعي:رابعا: معاين ادلزيد على 
 كيفيد ا١تطاكعة ؿ)فػىٍعلىلى(، مثل: ادلزيد بػحرؼ"تفٍعلىلى: -1

 بعثرتيو فتبعثىر. -دحرجتيو فتدحرجى.                     -
 ادلزيد حبرفٌن: -2
 كيفيد ا١تطاكعة: مثل: حرٚتتي اإلبل فاحر٧ٍتمىٍت: أم ٚتعتيها فاجتمعٍت.اٍفعٍنلل: -أ

 اٍفعلىلَّ: كيفيد معنيٌٍنً:-ب

 ، مثل: طىٍمأىنتيو فاٍطمأفَّ.اكعةادلط  -
، امٍشأٌز، اكفهٌر، اطمىأىٌف، اٍضمحٌل.ادلبالغة:  -  مثل: اٍقشعرَّ

 
 :تدريب

 داللة األفعاؿ ا١تزيدة ُب الًتاكيب التالية: ما ىي
 فاطر(] (34شىكيوره )ًإفَّ رىبػَّنىا لىغىفيوره  عىنَّا اٟتٍىزىفى  أىٍذىىبى كىقىاليوا اٟتٍىٍمدي َّللًًَّ الًَّذم قاؿ تعاىل:  .1
2. -  نػىهيمىا فىاٍعبيٍدهي كى يِّا ) اٍصطىربٍ رَّبُّ السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كىمىا بػىيػٍ   (65لًًعبىادىتًًو ۚ ىىٍل تػىٍعلىمي لىوي ٝتًى
 [مرَل]
ا بىشىرنا ) قىطٍَّعنى كى  أىٍكبػىٍرنىوي  فػىلىمَّا رىأىيٍػنىوي قاؿ تعاىل:  .3 ذى  [يوسف] (31أىٍيًديػىهينَّ كىقػيٍلنى حىاشى َّللًًَّ مىا ىٰى
ًد يػىٍوـو عىًظيمو ) اأٍلىٍحزىابي ًمن بػىٍيًنًهمٍ  اٍختػىلىفى فى  :تعاىل قاؿ .4   37فػىوىٍيله لًٌلًَّذينى كىفىريكا ًمن مٍَّشهى
 .[مرَل]
رُّ اٍٞتًبىاؿي ىىدِّا ) تىنشىقُّ كى ًمٍنوي يػىتػىفىطٍَّرفى تىكىادي السَّمىاكىاتي  قاؿ تعاىل: .5  [مرَل] (90اأٍلىٍرضي كىٗتًى
ـه عىلىٍيكى  قولو تعاىل: .6 ًفيِّا ) لىكى رىيبًٌ  سىأىٍستػىٍغًفري قىاؿى سىالى  [مرَل] (47ًإنَّوي كىافى يب حى
 [الكهف]  (28أىٍمريهي فػيريطنا )قػىٍلبىوي عىن ًذٍكرانى كىاتػَّبىعى ىىوىاهي كىكىافى أىٍغفىٍلنىا كىالى تيًطٍع مىٍن قاؿ تعاىل:  .7
ًت  ييكىذًٌبيونىكى قىٍد نػىٍعلىمي ًإنَّوي لىيىٍحزينيكى الًَّذم يػىقيوليوفى ۖ فىًإنػَّهيٍم الى  قاؿ تعاىل:  .8 كىلٰىًكنَّ الظَّاًلًمُتى آًبايى

 ]األنعاـ[(33اَّللًَّ جيىٍحىديكفى )
 )اإلسراء(   (106)تىنزًيالن نػىزٍَّلنىاهي النَّاًس عىلىٰى ميٍكثو كى كىقػيٍرآانن فػىرىقػٍنىاهي لًتػىٍقرىأىهي عىلىى قاؿ تعاىل:  .9
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ما ًمن عىٍبدو يىٍشهىدي أفَّ ال إلىوى إالَّ اَّللَّي، كأفَّ ٤تيىمَّدنا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ:  أفَّ نىيبَّ هللاً  عن معاذ بن جبل .10
: :  عىٍبديهي كرىسوليوي إالَّ حىرَّمىوي اَّللَّي علىى النَّاًر، قاؿى اي رىسوؿى هللًا، أفىال أيٍخربي هبا الناس فػىيىٍستػىٍبًشريكا، قاؿى

 ركاه مسلم .أتىىثُّػػػمان إذنا يػىتًَّكليوا، فأٍخبػىرى هبا ميعاذي ًعٍندى مىٍوتًًو 
ٍهي اَّللَّي( يػىتىصىبػَّرٍ يػيٍغًنًو اَّللَّي، كىمىٍن  يىٍستػىٍغنً ييًعفَّوي اَّللَّي، كىمىٍن  ٍستػىٍعًففٍ قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص: )مىٍن يى  .11  ييصىربًٌ
ـى ًمن  أمَّنى قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص: )ًإذىا  .12 ًئكىًة غيًفرى لو ما تػىقىدَّ ىالى

نيوا، فإنَّو مىن كافىقى أتىًٍمينيوي أتىًٍمُتى ا١ت ـي، فأمًٌ اإلمىا
 ذىٍنًبًو( 

يي اللَّيلى صالةن ، ٍبَّ يقوؿي : اي كافى  : عمرى  ابنى  أفَّ  انفعو  عنً  .13  ،فيقوؿي : ال أىٍسحىران؟ فعي ان حيي
 .فإذا قاؿ :نعىم قعد يستىغفري حىتَّ ييٍصًبحى  ،فىيعاكدي 

 كلػٍم يػيٍعلىم منو الٌطبُّ قبل ذلك فهو ضاًمن" تطٌببى قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص: "من  .14
 ٖتٌلما عن األىٍدًنُتى كاستٍبًق كٌدىم*** كلٍن تستطيعى اٟتًٍلمى حىتٖتٌلٍم قاؿ الشاعر:  .15
 ، )البغاث طائر ضعيف الطَتاف(.يستىنًسرإٌف البيغاثى أبرضنا  .16
، أىٍٓتىٍلناكمقاؿ عمرك بن معد يكرب لبٍت اٟتارث بن كعب: )كهللا لقد سألناكم فما  .17

 ( أٍفحمناكم ، كىاجيناكم فما أٍجبػىنٌاكمكقاتلناكم فما 
 أٍعسر الرجلي ٍب أٍيسر. .18
 :اإلجابة

 داللتو الفعل ادلزيد

 التعدية أىٍذىىبى 

 االجتهاد كالطلب اٍصطىربٍ 

 و كبَتانى كجدٍ  أىٍكبػىٍرنىوي 

 ُب ا١تفعوؿ بو التكثَت قطٍَّعنى 

 ا١تشاركة فىاٍختػىلىفى 

 ا١تطاكعة من )فىطىرى (اجملرد أك )فىطٌرى ( ا١تزيد يػىتػىفىطٍَّرفى 
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 ا١تطاكعة  قُّ شى نٍ تػى 

 الطلب سىأىٍستػىٍغًفري 

 كجدانه غافال أىٍغفىٍلنىا قلبو

 النسبة إىل أصل الفعل أم ال ينسبونك إىل الكذب. الى ييكىذًٌبيونىكى 

 ؛ أم شيئا فشيئا، مفرقا ُب ثالث كعشرين سنة.الٌتدريج كنزٌلناه

 التَّجنب؛ أم ٕتنُّبا لإلٍب أتىىثُّػػػمان 

 الطلب يٍستػىٍعًففٍ 

 الطلب يىٍستػىٍغنً 

 التكٌلف يتصرب

 ؛ أم قاؿ: آمُتاختصار اٞتمل أمَّنى 

 الدخوؿ ُب الزماف أىٍسحىران

 تكٌلف الٌطب كىو ليس من أىلو تطٌببى 

 التظاىر ٖتٌلم

 التحوؿ من حاؿ إىل حاؿ ًسريستنٍ 

 -أجبٌناكم -أٓتلناكم
 أفحمناكم

مصادفة الشيء على صفة؛ أم ما كجدانكم ٓتالء كال جبناء 
 كال مفحىمُت.

 معسراالصَتكرة؛ أم صار موسر كبعد ذلك صار  أعسر كأيسر
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 : الػمصدررابعالدرس ال
 أنواع ادلصادر:

ا١تصادر أنواع، كىي: ا١تصدر األصلي، ا١تصدر ا١تيمي، اسم ا١تصدر، ا١تصدر الصناعي، اسم 
 .(1)ا١ترة، اسم ا٢تيئة

 ادلصدر األصلي:  :أكال
ٌردان عن الزماف، متضٌمنان » :تعريف ادلصدر األصلي أحرؼى فعلًو ىو اللفظي الدَّاؿُّ على اٟتدىث، ٣تي

لفظان، مثلي: "عىًلمى ًعٍلما"، أك تقديرا، مثلي: "قاتىلى ًقتىاال"، أك ميعوَّضان ٦تا حيًذؼى بغَته، مثلي: "كىعىدى 
ةن، كسلَّمى تٍسليمان".  ًعدى
كالًقتىاؿ ميشتمل على ألف "قىاتىل" تقديرا، ألٌف أصلىو  على أحرؼ "عىًلمى" لفظا. فالعلم: مشتًمله 

"قىاتىلى ًقيتاال، كضارب ًضَتااب"، كىذه الياء  يل ثبوت ىذه الياء ُب بعض ا١تواضع، فنقوؿ:"ًقيتىاؿ"، بدل
 أصلها األلف ُب قاتل، انقلبٍت ايءن النكسار ما قبلها. 

        " ةي أصلها "الوىٍعد"؛ حيذفت الواك كعيٌوضت منها اتء التأنيث. كالٌتسليم أصلو "الًسالَـّ كالًعدى
الالـ، حيذؼ أحد حرُب التضعيف، كعيٌوض منو اتء التفعيل، فجاء بكسر السُت كتشديد 

 (2)«ليم، فالتاءي عوضه من إحدل الالمُتسٍ بوا األلف ايء، فصار إىل التَّ رار. ٍب قلى كٍ " كالتَّ الـسٍ على"تى 
 :صيىاغة ادلصدر األصلي

 ا١تزيدة.ييصاغ ا١تصدر األصلي من الفعل الثالثي كالرابعي اجملٌردين، كمن األفعاؿ      
 در الفعل الثالثي:مص صياغة-1

 ضوابطقاعدة، كلكن العلماء كضعوا  ، أم ال تضبطها(3)أغلب مصادر الفعل الثالثي ٝتاعية
  

                                                           

 .145ينظر: أدين أمُت عبد الغٍت: الصرؼ الكاُب، ص:  (1)
 . 161، 160، ص:1( الغالييٍت، مصطفى: جامع الٌدريكس العىربيَّة،، ج2)
ا١تصدر القياسي ىو الدم ديكننا أف نقيس عليو غَته من مصادر األفعاؿ اليت كردت عن ( ا١تصادر قسماف: قياسي كٝتاعي، ف3)

ع عن العرب، كيكوف خارجا عن الوزف القياسي الدم العرب كال ندرم كيف  تكلموا هبا. كا١تصدر السماعي: ىو ا١تصدر الدم ٝتي
فظ كال يقاس عليو. ينظر: اٟتديثي، خدجية: أبنية الصرؼ ُب كتاب سيبويو، ص:  .208ينبغي أف يكوف عليو، فهذا الفعل حيي
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 .(1)تنطبق على طائفة من األفعاؿ الثالثية كقواعد
 لفعل الثالثي لو ثالثة أكزاف، ىي: كا
. )فػىعىلى( كيكوف متعٌداي، مثل: ضىرىبىوي،  كالزما، مثل:-  قػىعىدى
 )فىًعلى(، كيكوف الزما، مثل: سىًلمى، كمتعداي، مثل: عىًلمىوي.-
-. )فػىعيلى(، كال يكوف إال الزما، مثل: ظىريؼى

  
 فأٌما)فػىعىلى( ك)فىًعلى( ا١تتعٌدايف فقياس مصدرمها على كزف )فػىٍعل(.

 أكلى أٍكال، كضىرىبى ضىٍرابن كرىٌد رٌدان.  مثاؿ)فعىلى(: 

 فىًهمى فػىٍهما، كأىًمنى أىٍمنا. مثاؿ )فىًعلى(:
 كأٌما )فىًعلى( الالـز فقياس مصدره على كزف )فػىعىله(، مثل: فىرًحى فػىرىحان، كأىًشرى أىشىرا.

كأٌما )فػىعىلى( الالـز فمصدره على كٍزًف )فػيعيوؿ(، مثل: قػىعىدى قػيعيودا، كجىلىسى جيليوسان، كخىرىجى 
 :التالية كيستثٌت من ىذه القاعدة اٟتاالتخيريكجا، 

قان. الفعل إٍف دىؿٌ -1  على امتناع فقياس مصدره على كزف )ًفعىاؿ(، مثل: أىب إابءن، كنػىفىرى نًفىاران، كأىبىقى إابى
فقياس مصدىره على كزف )فػىعىالىف(، مثل: جىاؿى جوىالان،  كاضطراب كحركةإٍف دىٌؿ على تػىقىٌلب -2

 مىعىاانن، كىاج ىىيىجاان.، كلىمىعى لى (2)كفاض فػىيىضاان ،كغىلىى غىلىيىاانن 
سىعىلى سيعىاالن، كزيًكمى ك إٍف دىٌؿ على داء فقياس مصدره على كزف )فػيعىاؿ(، مثل: مشى بىطنيوي ميشىاءن،  -3

 زيكىاما، كعىطىسى عيطاسان.
كدىٌب  ،(3)إٍف دىٌؿ على سٍَت فقياس مصدره على كزف )فىًعيل(، مثل: رىحىلى رىحيالن، كذىمىلى ذىًميالن -4
 يبان.دىبً 

                                                           

  .65ينظر: الراجحي، عبده: التطبيق الصرُب، ص:  (1)
أم أٌف تػىتىابع حركات ىذه األبنية ييٍشبو داللتها على « فقابىلوا بتوايل حركات ا١تثاؿ توايل حركات األفعاؿ»قاؿ ابن جٍت: (  2)

ىػ(: ا٠تصائص، تح/دمحم علي النجار، دار الكتب ا١تصرية، 392التقلب كاالضطراب كاٟتركة. ابن جٍت، عثماف أبو الفتح )ت
 .152، ص: 2مصر،)د. ط(،)د.ت(، ج

 .315ا١تعجم الوسيط، ص:« ذىمىلى( البعَتي ػػػػي ذيميوالن، كذىًميالن، كذىمىالىانن: سار سىٍَتان سريعان لٌينان ( »)3)
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كعول  إٍف دىٌؿ على صىٍوت فقياس مصدره على كزف )فػيعىاؿ( أك )فىًعيل(، مثل: صىرىخى صيرىاخا،-5
ًيقان   .عيواءن، كصىهىلى صىًهيالن، كنػىهىقى هنى

إٍف دٌؿ على ًحرفةو أك ًكالية فقياس مصدره على كزف )ًفعالة(، مثل: ٕتىىرى ًٕتارىةن، كخىاطى ًخيىاطة، -6
 ، كجَب ًجباية، كنػىقىبى نًقىابىةن، كسىقىى سقىايىةن.-أم أىٍصلىحى -كسىفىرى ًسفىارةن، 

مثل: صىعيب صيعيوبةن، كسىهيلى سهولة،  ،فًقياس مصدره )فػيعيولة( أك)فػىعىالةه( -ابلٌضمٌ –كأٌما )فػىعيلى( 
 بػىليغى بالغةن، كفىصيحى فىصىاحىةن.ك كعىذيبى عيذيكبىةن، 

الفا ١تا سبقى من موازين مصادر الثالثي اجملٌرد فهو مسموع من العرب، كليس  كما جاء ٥تي
 بقياسٌي، مثل:

مصدر )فػىعىل( ا١تتعٌدم ُب مثل: جىحىدىه جيحيودا، ككرد)جىٍحدا( على القياس، كشىكىرىهي شيكيورا  -
 كشيٍكرىاانن.

 مصدر )فػىعىلى( الالـز ُب مثل: ماتى )فػىعىلى( مىٍواتن، كحىكىمى حيٍكمان.  -
لى ٓتيٍالن.مصدر )فىًعلى( الالـز  -  ُب مثل: رىًغبى ريغيوبىةن، كٓتًى
 . (1)مصدر )فػىعيلى(ُب مثل: حىسينى حيسنان، كقػىبيحى قػيٍبحان  -

كقٍد يكوف للفعل الثالثي مصادر متعددة، مثل: مىكىثى مىٍكثان كميٍكثان كمكواث، ككجىد كىٍجدان 
ككيجدا ككجداان كموجدة

 . (3)كفيضاان. كسقى سقيا كسقاية. كصدَّ صٌدا كصيديكدا. كفاضى فٍيضا (2)
 :(4)در الفعل غًن الثالثيمصصياغة -2

  :٢تا قواعد تٍضًبطها، كىي ،كالفعل الرابعي اجملرد كا١تزيد قياسية ،مصادر األفعاؿ الثالثية الػمزيدة
                                                           

ينظر: األنصارم، عبدهللا ٚتاؿ الدين ابن ىشاـ: أكضح السالك إىل ألفية ابن مالك، ا١تكتبة العصرية، صيدا، بَتكت، لبناف،  (1)
 .237-233، ص:3ج
دي ( كىٍجدا: حىزًف. ك) كىجىدى (عليو، مىٍوًجدىةن: غىًضب ك) كىجىدى ( بو كىٍجدا: أحبَّو. ») الوسيط:  ( ُب ا١تعجم2)      كىجىدى (فالف ) جيًى
 )كىجىدى (فالف، كيٍجدا، كًجدىةن: صار ذا ماؿ. ك) كىجىدى( مطلوبىو، كىٍجدا، ككيجدا، كًجدةن، ككيجيودا ككًٍجداان: أدركو. كيقاؿ: كجدك

 .مادة) كىجىدى ( 1013ا١تعجم الوسيط، ص: « الضَّالة. ك) كىجىدى (الشيء كذا: عىًلمىو إايه. 
 . 17ـ، ص: 2007ق/1428، 2ينظر: السامرائي، فاضل صاحل: معاٍل األبنية ُب العربية، دار عمار، عماف، ط (3)
. كالشرنويب، عبد اجمليد 55.ط(، )د.ت(، ص:ينظر: الفضلي، عبد ا٢تادم: ٥تتصر الصرؼ، دار القلم، بَتكت، لبناف، )د (4)

. كاٟتمالكم، أٛتد: 94األزىرم: إرشاد السالك شرح ألفية ابن مالك، ا١تكتبة الشعبية، بَتكت، لبناف، )د.ط(، )د.ت(، ص:
 .136. كفخر الٌدين قبىاكة: علم الصرؼ، ص:54، 53، 52شذا العرؼ ُب فن الصرؼ، ص: 
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 مصدر الفعل الرابعي: -أ
زىٍخرىفىةن، فإذا كافى ميضىٌعفا فإٌف مصدره  مصدر الفعل الرابعٌي اجملٌرد )فػىٍعلىلى( ىو )فػىٍعلىلىة(، ٨تو: زىٍخرىؼى  -

 أيٌب على كزف )فػىٍعلىلىة( ك)ًفٍعالىؿ(، مثل: زىٍلزىؿى زىٍلزىلىةن كزًٍلزاالن.
 .ىو )ًإفػٍعىاؿ(، مثل: أٍكرـى إكرامان كأٍعطى إٍعطاءن  -صحيح العٍُت -على كزف)أفػٍعىلى(مصدر كل فعل  -
ىو )ًإفػٍعىاؿ(، ٌٍب تينقىلي حركة العٍُتً إىل الفاء،  – معتٌل العٍُت  -)أىفػٍعىل(مصدر كل فعل على كزف  -

ـى إقامةن،  ذىؼي األلف الثانية اللًتقاء الٌساكنٍُت، كتيعٌوضي عنها التاء، مثل: أقا كتيقلىبي العٍُتي أًلفا، ٍب ٖتي
ذىؼ التاء.  كأصلو ًإقوىامة، كقٍد ٖتي

 ل(، مثل: كٌسٌر تىٍكًسَتا، كيٌسر تىًيًسَتا.ىو )تػىٍفًعي -صحيح الالـ–مصدر كٌل فعل على كزف )فعَّل(  -
 ىو )تػىٍفًعلىة(، مثل: عٌزل تٍعزًيىةن.-معتٌل الالـ-مصدر كل فعل على كزف )فػىعَّلى( -
مصدر كل فعل على كزف )فىاعىلى( ىو )ًفعاؿ( ك)ميفىاعىلىة(، مثل: قىاتىلى ًقتاالن كميقىاتػىلىةن، كخاصىمى -

اصىمة.   ًخصامان ك٥تي
 اخلماسي كالسداسي: مصدر الفعل-ب

 ٖتكم مصادرى الفعل ا٠تماسي كالسداسي قاعداتف مها:
مثل: انطىلىقى ، كل فعلو ُب أٌكلو مهزة كصلو فإٌف مصدره يصاغ بكسر اثلثو كزايدة ألف قبل آخره-

ٍكدى  ،انًطالىقان  اان، اٍٛتىاٌر اٛتًٍَتاران، اٍحرى٧ٍتىمى  فى اٍشتىدَّ اٍشًتدادان، اٛتٌر اٛتًٍراران، استخرىج اسًتٍخراجان، اٍغدى اٍغًديدى
 اٍحر٧ًٍتىامان، اٍطمىأفَّ اٍطًمٍئناانن، اٍقشىعىرَّ اٍقًشٍعرىاران.

ـى - كٌل فعلو بيدأى بتاء زائدة فقياس مصدره أف ييضٌم اٟترؼ الرابع منو، ٨تو: مثل: تػىقىاتىلى تػىقىاتيالن، تقىدَّ
إال إذا كانت المو ايءن فييكسىر اٟترؼ ا١تضمـو ليناسب الياء، مثل: تػىوىاٌل ما، كتػىبػىٍعثػىرى تػىبػىٍعثيران، تػىقىدُّ 

 توىانًيان.

مع كال ييؤٌنث، : مالحظة ا١تصدر الذم مل خيرج عن ا١تصدرية، كلػٍم ييرٍد بو ا١ترٌة أك النوع، ال ييثٌت كال جيي
كاٞتمع كالتأنيث،  بل يبقى بلفظ كاحد. ككذلك ا١تصدر إذا كيصف بو يبقى بلفظ كاحد ُب التثنية

 .(1)ؿ، كىذا أمره حقّّ، كىذه مسألةه حقّّ مثل: رجيل عٍدؿ، كامرأة عٍدؿ، كرجاؿ عٍدؿ، كنساء عدٍ 

                                                           

 . 173، ص:1ريكس العىربيَّةج( الغالييٍت، مصطفى: جامع الدٌ 1)
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 َتاكً ذٍ كالتَّ  ادى رى فػٍ موا اإلً زى تػى الٍ فى  ***اَتى ثً كى   رو دى صٍ وا ٔتى تي عى نػى كى      :(1)قاؿ ابن مالك

 يعمل ا١تصدر عمل الفعل ُب حالتُت::(2)عمل ادلصدر
ذؼ الفعل كينوب عنو مصدره ُب أتًدية معناه، سواء أكاف متعداي أك الزما، مثل: شيكرا أٍف -1 حيي

 لربك، كتىعظيما كالدٍيك، كتكريػمان أىلىك، كاألصل: اشكٍر لرٌبك، كعظًٌم كالدٍيك، ككرًٌـٍ أٍىلىك.
-ل ُب األمثلة السابقة حيذؼ فعل األمر كجواب كانبى عنو مصدره فعمل عملىو ُب رفع الفاع

 ا١تفعوؿ بو إف كاف الفعل متعٌداي. بً كنىصٍ  -الذم ىو ضمَت مستًت
، فييسبق الفعل "ما" ا١تصدريةأك ب"أٍف" ا١تصدرية مسبوؽو  لفظوفعل من ب وأف ديكن استبدال -2
ب"ما" ا١تصدرية حُت يكوف الزمن  كييسبىق" ا١تصدرية حُت يكوف الٌزمن ماضيا أك مستقبال، أف"ب

 ماضيا أك حاال أك مستقبال.
من أمثلة ا١تاضي: ساءىان ابألمس مدحي ا١تتكلم نفسىو. كالتقدير: ساءان ابألمس أٍف مىدىح ا١تتكٌلمي 

 نفسىو، أك: ما مدحى ا١تتكٌلم نفسىو.
 لىو عذران كأنتى تػىليوـي  ا*** لىعىلَّ بلىٍوًمك صاحبكمن أمثلة ا١تستقبل قوؿ الشاعر: أتٌف، كال تعجٍل 

 كالتقدير: كال تعجٍل أبٍف تلـو صاحبا، أك ٔتا تلـو صاحبا.
كمن أمثلة الٌزمن اٟتايل: يينعشنا اآلفى إشاعةي الشمًس الٌدؼءى. كالتقدير: يينعشنا اآلفى ما تيشيعي 

 الشمسي الدؼءى.
تيم مَّنىاًسكىكيٍم فىاذٍكيريكا اَّللَّى  كمن أمثلة عمل ا١تصدر ُب القرآف الكرَل قولو تعاىل:  فىًإذىا قىضىيػٍ

ءىكيمٍ  ـه أىٍك ، كقولو تعاىل: [البقرة] (200أىٍك أىشىدَّ ذًٍكرنا ) كىذًٍكرًكيٍم آابى ( 14ُب يػىٍوـو ًذم مىٍسغىبىةو ) ًإٍطعىا
 .[البلد] (15ذىا مىٍقرىبىةو ) يىًتيمنا

ءىكيمٍ )ُب اآلية األكىل نصب ا١تصدر )ذًٍكر( مفعوال بو كىو  ، كُب اآلية الثانية نصب ا١تصدر (آابى
ـه )  .(يىًتيمنا( ا١تفعوؿ بو )ًإٍطعىا

 

                                                           

 .85( األندلسي، دمحم بن عبدهللا بن مالك: ألفية ابن مالك ُب النحو كالصرؼ، ص: 1)
 .220-211، ص: 3(  ينظر: عباس حسن: النحو الواُب، ددف، دط، دت، ج2)
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 : ادلصدر ادليمي: اثنيا
، فهو (1)«ىو اسم يدؿُّ على اٟتدث، كيبدأ ٔتيم زائدة، نيسب إليها فقيل: "ا١تصدر ا١تيمي"» :تعريفو

. كيؤدم ما يؤٌديو (2)غَت أنٌو يبدأ ٔتيم زائدة كىو احلدث، يديٌؿ عليو ا١تصدر األصلييدٌؿ على ما 
ا١تصدر األصلي من الداللة على ا١تعٌت اجملرد، كلكن يتفوؽي ا١تصدر ا١تيمي ُب قوة الداللة 

 .(3)كأتكيدىا
 :(4)صياغتو

  صياغتو من الفعل الثالثي:-1
(، مثل: شىًربى مىٍشرىابن، ضرىبى مٍضرىابن، مىٍفعىلعلى كزف )ييصاغي ا١تصدر ا١تيمي من الفعل الثالثي 

 قاؿى مىقىاالن، اتبى متىاابن، سٌد مسىٌدان، رىًقيى مىٍرقى، ىول مىٍهولن.
ذؼ ُب ا١تضارع، فإٌف ا١تصدر ا١تيمي منو  فإذا كاف الفعل معتٌل الفاء صحيح الالـ كفاؤه ٖتي

 ا، كىضىعى مىٍوًضعا، كىقىعى مىٍوًقعان.(، مثل: كىعىدى مىٍوًعدمىٍفًعليكوف على كزف )
 كقد شىٌذت أفعاؿ عٍن ىذه القاعدة، مثل: رىجىعى مىٍرًجعا، غىفىرى مىٍغًفرىةن، عىرىؼى مىٍعرًفىةن.

 صياغتو من غًن الفعل الثالثي:-2
ييصاغ ا١تصدر ا١تيمي من غَت الفعل الثالثي على كزف اسم ا١تفعوؿ ) أم على كزف الفعل  

ـى ا١تضارع منو م ع إبداؿ حرؼ ا١تضارعة ميما مضمومة، كفتح ما قبل آخره(، مثل: أخرىج ٥تيٍرىجان، أقا
 ميقىامان، سٌبقى ميسىٌبقا.

كمن أمثلة ا١تصدر ا١تيمي الكلمات )مىٍطلب، مٍضيىعة، ٣تىٍلىبىة، مىٍعدىؿ( ُب قوؿ بعض اٟتكماء: 
،  مٍضيىعةفإٌف اإلسراؼ فيو  أاٌل يسرؼ ُب ا٢تٌم، مىٍطلىبوينبغي للعاقل إذا عجز عن إدراؾ »  رلىٍلىبىةللحـز

، كأقبل اليأس، كاختفى السداد، فٌرت فرص النجاح،  مىٍعدىؿلليأس،  عن الٌسداد. كإذا ضاع اٟتـز
 . (5)«كساءت اٟتياة

                                                           

 .202ص:(٤تمود سليماف ايقوت: الصرؼ التعليمي كالتطبيق ُب القرآف الكرَل، 1)
 .70جحي، عبده: التطبيق الصرُب، ص:ينظر: الرا (2)
 .231، ص: 3( ينظر:  عباس حسن: النحو الواُب، ج3)
 .70ينظر: الراجحي، عبده: التطبيق الصرُب، ص: (4)
 .186، ص: 3( عباس حسن: النحو الواُب، ج5)
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  من أمثلة الػمصدر ادليمي يف القرآف الكرمي:

-  نػٍهىا يػٍرنا مًٌ ىًجدىفَّ خى  .[الكهف] (36)مينقىلىبنا كىمىا أىظينُّ السَّاعىةى قىاًئمىةن كىلىًئن رًُّددتُّ ًإىلىٰ رىيبًٌ ألى
-  تيميوانى كىمىا خىلىٍقنىاكيٍم أىكَّؿى مىرَّةو بىٍل زىعىٍمتيٍم أىلَّن ٧تٍَّعىلى لىكي امَّ م كعيًرضيوا عىلىٰى رىبًٌكى صىفِّا لَّقىٍد ًجئػٍ  ٍوًعدن
(48)  [الكهف] 
- ًَّعٍد بػىٍُتى أىٍسفىارانى كىظىلىميوا أىنفيسىهيٍم فىجىعىٍلنىاىيٍم أىحىاًديثى كىمىزَّقػٍنىاىيٍم كيل   (19) ميػمىزَّؽو فػىقىاليوا رىبػَّنىا ابى
 .[سبأ]
- ديكا عىنػٍهىا  [الكهف] (53) مىٍصرًفناكىرىأىل اٍلميٍجرًميوفى النَّارى فىظىنُّوا أىنػَّهيم مُّوىاًقعيوىىا كىملٍى جيًى

-  (275مًٌن رَّبًًٌو فىانتػىهىٰى فػىلىوي مىا سىلىفى كىأىٍمريهي ًإىلى اَّللًَّ ۖ )مىٍوًعظىةه فىمىن جىاءىهي [لبقرة]ا 
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 : ادلصدراسم  :اثلثا

ىو ما ساكل ا١تصدر ُب الداللة على اٟتدث كمل يساكه ُب اشتمالو على ٚتيع أحرؼ فعلو، : »تعريفو
مثل توٌضأ كيضيوءا، فكلمة  (1)بل خلٍت ىيئتيو من بعض أحرؼ فعلو لفظا كتقديرا من غَت عوض

مصدره ىو )التوضُّؤ(، )كيضيوء( ليست مصدرا للفعل )توٌضأ( لعدـ اشتما٢تا على ٚتيع أحرفو، كإْنا 
 .(2)«كلذا فهو اسم مصدر

فا١تصدر األصلي كاسم ا١تصدر يشًتكاف ُب الداللة على اٟتدث، كخيتلفاف ُب أٌف ا١تصدر 
إنبااتن، بينما ينقص اسم ا١تصدر عن أحرؼ فعلو،  األصلي يشتمل على ٚتيع أحرؼ فعلو، مثل: أنبتى 

 .(3)مثل: أنبت نباات
 :(4)من أمثلة اسم ادلصدر

             : كمصدره األصلي: "تىكىلُّمان".كالمان تكٌلم -
                                                           

إٍف نقص ا١تصدر عن أحرؼ فعلو لفظا ال تقديرا فهو مصدر أصلي، مثل: خاصمى ًخصاما، فا٠ًتصاـ مصدر كإٍف نقص منو  (1)
، كقٍد  ألف )خىاصىمى(؛ ألهٌنا ُب تقدير الثبوت، كلذلك نيطق هبا ُب بعض ا١تواقع: خاصىمى ًخيصامان. كأٍصل الياء ُب )ًخيصاـ( ألفه

  قيلبٍت ايءن النكسار ما قبلها.
كإف نقص ا١تصدر عن أحرؼ فعلو لفظا كتقديرا، كعيٌوض ما نقص منو بغَته فهو مصدر أصلي، ٨تو: كىصىفى ًصفىةن، فكلمة )ًصفة( 
( كعيٌوض عنو بتاء التأنيث، كعليو ؼ)ًصفىة( مصدر أصلي. ينظر: أدين أمُت عبد الغٍت: الصرؼ  خلٍت من كاك الفعل )كىصىفى

 .154الكاُب، ص: 
 .90. 89ص: ( السامرائي، دمحم فاضل: الصرؼ العريب أحكاـ كمعاف، 2)
  كمن الفركؽ بٌن ادلصدر األصلي كاسم ادلصدر: (3)
، ص: 3اسم ا١تصدر ٝتاعي، كأما ا١تصدر األصلي فمنو ما ىو ٝتاعي كمنو ما ىو قياس. )ينظر: عباس حسن: النحو الواُب،ج -أ

186.) 
اسم ا١تصدر لفظ ا١تصدر الداؿ على اٟتدث، فداللة اسم ا١تصدر على اٟتدث إْنا ىي مدلوؿ ا١تصدر اٟتدث، كمدلوؿ »-ب

ىػ(: شرح التصريح على التوضيح، تح/ دمحم ابسل عيوف 905)األزىرم، خالد بن عبد هللا )ت  «بواسطة داللتو على ا١تصدر
 (.3، ص: 2ـ، ج2000ىػ/ 1421، 1السود، دار الكتب العلمية، بَتكت، لبناف، ط

سم ا١تصدر ىو اسم يدٌؿ على العُت ٍب استعمل ٔتعٌت ا١تصدر، مثل: العطاء ىي ُب األصل: اسمه ١تا ييعطى، ٍب استعملت ا-ج
مصدرا داال على اٟتدث، كالكالـ اسم للملفوظ من الكلمات، ٍب نيقل ١تعٌت التكليم. كالثواب لفظ يدٌؿ على ما ييثاب بو العماؿ، 

شرح الرضي على الكافية، تح: يوسف حسن عمر، منشورات جامعة  االسًتاابذم، رضي الدين::)ينظر ٍب استعمل ٔتعٌت اإلاثبة.
. كابن ىشاـ النحوم، ٚتاؿ الدين، عبد هللا بن يوسف: شرح شذكر 412ص:  3ـ، ج1996، 2قاف يونس، بنغازم، ليبيا، ط

 .(212ـ، ص: 2001ق/ 1422، 1الذىب ُب معرفة كالـ العرب، دار إحياء الًتاث العريب، بَتكت، لبناف، ط
 .438، ص: 1( ينظر: عبداللطيف دمحم ا٠تطيب: ا١تستقصى ُب علم التصريف، ج4)
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 : كمصدره األصلي: "تػىعىلُّمان".ًعٍلمان تعٌلمى -

              : كمصدره األصلي: "إيسارا".ييٍسران أيسىرى -
 : كمصدره األصلي: "إعطاءن".عطاءن أعطى  -
ٍأنينةن اطمأٌف -   : كمصدره األصلي: "اٍطمئناانن".طيمى
 : كمصدره األصلي: "اٍقًشعرارا". قيشىٍعريرةاقشعرَّ  -

كىمىتًٌعيوىينَّ عىلىى اٍلميوًسًع قىدىريهي كىعىلىى قولو تعاىل: كمن أمثلة اسم ادلصدر يف القرآف الكرمي:
مصدر ٔتعٌت . ؼ"متاعا" اسم [البقرة] (236اًبٍلمىٍعريكًؼ حىقِّا عىلىى اٍلميٍحًسًنُتى ) مىتىاعنااٍلميٍقًتً قىدىريهي 

 ٘تتيع.
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 :ادلصدر الصناعي: رابعا
ىو اسم مصنوع من اسم آخر عن طريق زايدتُت ُب آخره مها: الياء ا١تشددة، كبعدىا اتء » :تعريفو

ًإٍذ جىعىلى الًَّذينى كىفىريكا ُب . مثل: اإلنسانية، اٞتاىلية، كقد كردٍت ُب قولو تعاىل  (1)«التأنيث ا١تربوطة
يَّةى   [الفتح] (26)اجلٍىاًىًليًَّة قػيليوهًبًمي اٟتٍىًميَّةى ٛتًى

ييصاغ من األٝتاء بطريقة قياسية للداللة على االتصاؼ اب٠تصائص »ا١تصدر الصناعي  :فائدتو
"اٟتيواف الناطق"، فإذا  مثل كلمة: إنساف، فإهنا اسم، معناه األصلي:»، (2) «ا١توجودة ُب ىذه األٝتاء

زيد ُب آخره الياء ا١تشددة، كبعدىا اتء التأنيث ا١تربوطة، صارت الكلمة : "إٍنسىانًيَّة" كتغَتت داللتها 
تغَتا كبَتا؛ إذ ييراد منها ُب كضعها اٞتديد معٌت ٣ترد، يشمل ٣تموعة الصفات ا١تختلفة اليت خيتصُّ هبا 

ة، كا١تعاكنة، كالعمل النافع..ك..كال يػيرىادي االقتصار على معناىا األكؿ اإلنساف، كالشفقة، كاٟتًٍلم، كالرٛت
 .(3)«كحده

: اسم يدٌؿ على بقعة من األرض اتسعت أك ضاقت، فإذا أضفت إليو الزايدة كىطىنقولك: »ك 
صار دااٌلن على كصف ٣ترد كحيٌب الوطن، كاإلخالص لو، كالدفاع عنو،  كطنٌيةا١تذكورة فقلت: 

 .(4) «بو، كًقٍس على ىذاكالتعلُّق 
 يصاغ ا١تصدر الصناعي من اسم آخر بزايدة ايء مشددة بعدىا اتء مربوطة. :(5)صياغتو

 فقد يصاغ من اسم الذات، كاٟتجريٌة كاإلنسانية كاٟتيوانية. -
 كقد ييصاغ من اسم ا١تعٌت، كالرجعية كاالهنزامية كاالشًتاكية. -
 ككٌمٌية، كأان كأاننٌية، كحٍيثي كحٍيثٌية، كىوى كىيٌوًيَّة.كقد ييصاغ من األٝتاء ا١تبنية، ٨تو: ككم  -
 ، كأفضل كأفضلٌية، كأقٌل كأقلٌية.شاعر كشاعريٌة كقد ييصاغ من األٝتاء ا١تشتقة، ٨تو -
 كقد ييصاغ من العبارات، ٨تو:  رأس ماؿ كرأٝتالٌية، كما ىو كماىٌية. -
 ف كصبيانٌية.كقد ييصاغ من صيغة اٞتمع، مثل: مالئكة كمالئكٌية، كصبيا -
 كقد ييصاغ من األٝتاء األعجمية، ٨تو دديقراطٌية، ككالسيكٌية، كأرستقراطية. -

                                                           

 . 214( ينظر: ٤تمود سليماف ايقوت: الصرؼ التعليمي كالتطبيق ُب القرآف الكرَل، ص:1)
 .70الراجحي، عبده: التطبيق الصرُب، ص:  (2)
 . 187، 186، ص: 3( عباس حسن: النحو الواُب، ج3)
 .428، ص: 1( ينظر: عبداللطيف دمحم ا٠تطيب: ا١تستقصى ُب علم التصريف، ج4)
 .70. كالراجحي، عبده: التطبيق الصرُب، ص: 89ص: ( السامرائي، دمحم فاضل: الصرؼ العريب أحكاـ كمعاف، 5)



52 

 

 :اسم ادلٌرة :خامسا

ىو مصدر يدٌؿ على كقوع اٟتدث مرة كاحدة، ٨تو يسمى مصدر ا١ترة، كمصدر العدد، ك » :تعريفو
 . (1)«األصلي: سيجودا)أكلت اليـو أٍكلىة(، كا١تصدر األصلي: أٍكالن، ك)سجدت سىٍجدة(، كا١تصدر 

  :(2)صياغتو
(، مثل: قاؿ فػىٍعلىةييصاغي مصدر ا١ترٌة من الفعل الثالثي على كزًف ) صياغتو من الفعل الثالثي: -1

 قػىٍولةن، جلىسى جىٍلسىةن، كقفى كىقػٍفىةن. 
فإذا كاف ا١تصدر األصلي من الفعل الثالثي على كزف )فػىٍعلىة(، فإٌف مصدر ا١ترٌة منو يكوف 

ةن.ابلو  ةن، صىاحى صٍيحةن كاًحدى ةن كىاًحدى ةن، نشىدى نىٍشدى  صف بكلمة )كاحدة(، مثل: دعىا دىٍعوىةن كاًحدى
ييصاغ مصدر ا١ترٌة من غَت الفعل الثالثي على كزف ا١تصدر  صياغتو من غًن الفعل الثالثي: -2

 اٍستىٍخرىجى اٍسًتٍخرىاجىةن.األصلي مع زايدة التاء ُب آخره، مثل: سٌبحى تىٍسًبيحىةن، انطلقى انًطالىقةن، 
فإذا كاف األصلي منو ٤تتوما ابلتاء، فإٌف مصدر ا١ترٌة منو يكوف ابلوصف بكلمة )كاحدة(،  

ةن. ـى إقىامىةن كاًحدى ةن، أقا  مثل: استشىارى اٍسًتشىارىةن كىاًحدى
 :من أمثلة مصدر ادلرة يف القرآف الكرمي قولو تعاىل

- ٍَّتىًليكيم بًنػىهىرو فىمىن شىًربى ًمٍنوي فػىلىٍيسى ًمٍتًٌ كىمىن مل  يىٍطعىٍموي فىًإنَّوي فػىلىمَّا فىصىلى طىاليوتي اًبٍٞتينيوًد قىاؿى ًإفَّ اَّللَّى ميبػٍ
نػٍهيٍم ۚ) غىٍرفىةن ًمٍتًٌ ًإالَّ مىًن اٍغتػىرىؼى   [البقرة] (249بًيىًدًه فىشىرًبيوا ًمٍنوي ًإالَّ قىًليالن مًٌ

- ًلكى سىوَّلىٍت يل نػىٍفًسي قػىٍبضىةن قىاؿى بىصيٍرتي ٔتىا ملٍى يػىٍبصيريكا ًبًو فػىقىبىٍضتي ٍن أىثىًر الرَّسيوًؿ فػىنػىبىٍذتػيهىا كىكىذٰى مًٌ
(96) [طو]  
- َّانىٍت ًإال ةن ًإف كى يٍػنىا ٤تيٍضىريكفى ) صىٍيحىةن كىاًحدى يعه لَّدى  [يس] (53فىًإذىا ىيٍم ٚتًى
- ةه ًفخى ُب الصُّوًر فىًإذىا ني  .[اٟتاقة] (13) نػىٍفخىةه كىاًحدى
 
 

                                                           

 .84كمعاف، ص:  ( السامرائي، دمحم فاضل: الصرؼ العريب أحكاـ1)
 .85، 84كالسامرائي، دمحم فاضل: الصرؼ العريب أحكاـ كمعاف، ص:  .71ينظر: الراجحي، عبده: التطبيق الصرُب، ص: (2)
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 :اسم اذليئىة -سادسا

ييسمى مصدر ا٢تيئة، كمصدر النوع. كىو مصدر يدٌؿ على ىيئة الفعل حُت كقوعو » :تعريفو
 .(1)«مثالو:... )ال ٕتًلٍس ًجٍلسىةى ا١تتكرٌب( ك )ال ٍ٘تًش ًمٍشيىةى الػميختاؿ(

فىةى (، مثل: كىقىفى ًفٍعلىةو على كزًف )، كييصاغي ال ييصاغ مصدر ا٢تيئة إال من الفعل الثالثي :(2)صياغتو ًكقػٍ
  .الشُّجىاع

فإذا كاف ا١تصدر األصلي للفعل الثالثي على كزف )ًفٍعلىة( فال بيٌد أف يكوف ٥تتصا ابلوصف أك 
كخدمتي طالب العلم ًخدمة اإلضافة حىت يديٌؿ على ا٢تيئة، ٨تو: نشدت الضالة ًنٍشدةن عظيمة، 

 ةن حىسىنىة.يشى ا١تخلصُت، عاش عً 
كال يػيٍبنػى من غَت الفعل الثالثي مصدىره للهيئة، كقد شٌذ بناؤه من غَت الثالثي كقو٢تم: فالنة 
حسن الًعٌمة؛  أم االختمار كالتعٌمم، فبنوا مصدر ا١ترٌة من الفعلُت: اٍختمرى  حسنىةي ا٠ًتٍمرة،  كفالف ه

 كتعٌمم ا٠تماسيًُت، كىو ٝتاعٌي ال ييقاس عليو. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .84( السامرائي، دمحم فاضل: الصرؼ العريب أحكاـ كمعاف، ص: 1)
. كالراجحي، عبده: 241، ص: 3ينظر: األنصارم، عبدهللا ٚتاؿ الدين ابن ىشاـ: أكضح ا١تسالك إىل ألفية ابن مالك، ج (2)

 .86، 85كالسامرائي، دمحم فاضل: الصرؼ العريب أحكاـ كمعاف، ص:  .71التطبيق الصرُب، دص:
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 :(1)أبنية ادلصادرقاؿ ابن مالك رٛتو هللا تعاىل ُب 
 )رىدَّ رىدَّا(فػىٍعله ًقياسي مىصدًر اٍلميعىدَّل***       ًمٍن ذم ثالثةو ؾى 

 ككجىونل كىكىشىلىلٍ  حو كفىرى         كفىًعلى الالزـي اببيوي فػىعىٍل ***        
ا ***          ا      كفػىعىلى الالزـي ًمٍثلى قػىعىدى  لوي فيعوؿه ابطًٌرادو كغىدى

انن ما مٍل يكيٍن ميٍستػىٍوًجبنا ًفعى   أٍك فػيعىاالى  -فىاٍدرً  -االى ***     أٍك فػىعىالى
***        ناى تً فأىكَّؿه لًذم امٍ   كالثَّاًف للًَّذم اقػٍتىضىى تػىقىلُّبىا   عو كأىىبى

ا يػٍرنا كصواتن الفعيلي  ٍل ***  فيعاؿه أٍك لصىٍوتو كمشىً  :للدَّ  كصىهىلٍ   سى
            ***  كسىهيلى األمري كزىيده جىزيالى       فػيعيولىةه فػىعىالىةه لًفىعيالى

الًفنا ًلمىا مىضىى ***    تى ا أى مى كى    فبابيوي النٍقلي كسيٍخطو كرًضىا   ى ٥تي
 يسي دً قٍ التػَّ  سى دًٌ كقي   هي ري دى صٍ مى     ***       يسي قً ة و مى الثى م ثى ذً  َتي غى كى 

 المَّ ال ن ٕتىى مُّ ٕتىى  نٍ مى  اؿى ٍٚتى إً              ***    الى ٚتًٍ أى كى  ةن يى كً ٍز تػى  وً كزكًٌ 
 ـٍ زً لى ا ا التَّ با ن ذى الً غى كى  ةن امى قى إً        ***    مٍ قً أى  ثيػمَّ ة ن عاذى تً اسٍ  ذً عً تى اسٍ كى 
 احى تً ا افتي ٦تَّ  افً الثَّ  وً لٍ تً  ٍسرً كى   عٍ مى    حا*** تى افػٍ كى  دَّ مي  ري ي اآلخً لً ا يى مى كى 
 )امى لى مٍ لى تػى  دٍ قى ( اؿً ثى مٍ ُب أى  عي بى رٍ ا***يػى مى  مَّ ضي كى  ،ىفى طى اصٍ ل و كى صٍ كى  زً مٍ هًبى 
 الكَّ نيا ن ال أى يسا ن اثى قً مى  لٍ عى كاجٍ    ***     اللى عٍ فى لً ةه لى لى عٍ فػى  اكٍ  عالؿه فً 
 وٍ لى ادى عى  اعي مى السَّ  رَّ ا مى مى  ري يػٍ غى كى   ***      وٍ لى اعى فى مي كالٍ  عاؿي الفً  لى اعى فى لً 
 وٍ سى لٍ جً ة و كى ئى يػٍ هى ػلً  ةه لى عٍ كفً          ***    وٍ سى لٍ جى ة و كى رَّ مى لػً   ةه لى عٍ فػى كى 

 هٍ رى مٍ ا٠تً كى   ةه ئى يػٍ ىى  يوً فً  ذَّ شى *** كى   هٍ رَّ مى ػا الٍ ابلتَّ  الثً م الثَّ ذً  ٍَتً غى  ُبً 
 
 
 
 

 

                                                           

 .76 -74صرؼ، ص: (األندلسي، دمحم بن عبد هللا بن مالك: ألفية ابن مالك ُب النحو كال1)
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 :تدريب
1- ، ، اصطفى، اندثر، غىدا، دىٍحرجى، أصلىحى، اٍعشٍوشىبى ما ىو مصدر األفعاؿ التالية: أكىلى، نػىزىؿى

اثىلى، تػىبىاىى، أفادى.   ساىىمى، أٍدرىجى، قىٌدـ، أخرج، كىٌل، دمدىـ، صىرىخى، ٘تى
 :اإلجابة
 السبب ادلصدر الفعل

 فػىٍعل()ألف ا١تصدر من الفعل الثالثي ا١تتعدم يكوف على كزف  أٍكل أكىلى 

 )فػىعىلى( الالـز مصدره على كٍزًف )فػيعيوؿ(. ألفٌ  نزيكؿ نػىزىؿى 

كلَّ فعلو ُب أٌكلو مهزة كصلو فإٌف مصدره يصاغ بكسر اثلثو  ألفٌ  فاءاصطً  اصطفىى
 .كزايدة ألف قبل آخره

 على كٍزًف )فػيعيوؿ(. )فػىعىلى( الالـز مصدره ألفٌ  غيديكّّ  غىدا

 مصدر الفعل الرابعٌي اجملٌرد )فػىٍعلىلى( ىو )فػىٍعلىلىة(. ألفٌ  دىٍحرىجىة دىٍحرىجى 

 ىو )ًإفػٍعىاؿ(. -صحيح العٍُت -مصدر كل فعل على كزف)أفػٍعىلى(  ألفٌ  إٍصالح أىٍصلىحى 

يشىاب اعشً  اٍعشىٍوشىبى 
)ٔتعٌت كثرة 

 العيٍشب(

كصلو فإٌف مصدره يصاغ بكسر اثلثو كلَّ فعلو ُب أٌكلو مهزة  ألفٌ 
 .كزايدة ألف قبل آخره

 مصدر كل فعل على كزف )فىاعىلى( ىو )ميفىاعىلىة(. ألفٌ  ميسامهىىة ساىىمى 

 مصدر كل فعل على كزف)أفػٍعىلى( ىو )ًإفػٍعىاؿ(. ألفٌ  إٍدراج أٍدرىجى 

 )تػىٍفًعيل(.ىو  -صحيح الالـ–مصدر كٌل فعل على كزف )فعَّل(  ألفٌ  تٍقدَل قىٌدـ

 مصدر كل فعل على كزف)أفػٍعىلى( ىو )ًإفػٍعىاؿ(. ألفٌ  إٍخراج أخرج

 ىو )تػىٍفًعلىة( -معتٌل الالـ-مصدر كل فعل على كزف )فػىعَّلى(  ألفٌ  يىةتولً  كىٌل 
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ـى   مصدر الفعل الرابعٌي اجملٌرد )فػىٍعلىل( ىو )فػىٍعلىلىة(. ألفٌ  دىٍمدىمىة دىٍمدى

إٍف دىٌؿ على صىٍوت فقياس مصدره على فػىعىل الالـز )فػىعىلى(  ألفٌ  يخصىرً  -صيراخ صىرىخى 
 فػيعىاؿ( أك )فىًعيل(.كزف )

كٌل فعلو ٜتاسي أك سداسي بيًدأى بتاء زائدة، فقياس مصدره  ألفٌ  ٘تىىاثيل ٘تاثىلى 
 أف ييضٌم اٟترؼ الرابع منو.

كلكٍن لكوف المو فعل ٜتاسي قياسو أف ييضٌم اٟترؼ الرابع منو،  يتىباىً  تباىى 
 ايءن كيًسر اٟترؼ ا١تضمـو ليناسب الياء.

ىو  –معتٌل العٍُت  -)أىفػٍعىل(مصدر كل فعل على كزف  ألفٌ  إفىادىة  أىفادى 
ذىؼي  )ًإفػٍعىاؿ(، ٌٍب تينقىلي حركة العٍُتً إىل الفاء، كتيقلىبي العٍُتي ألًفا، ٍب ٖتي

 .عنها التاءاأللف الثانية اللًتقاء الٌساكنٍُت، كتيعٌوضي 

 
 ما ىو ا١تصدر األصلي كا١تصدر ا١تيمي كاسم ا١ترة كاسم ا٢تيئة ٦تا يلي:-2

 . ، لىًبسى ، مىاتى ،  نػىزىؿى ، استػىٍغفىرى ،  كىعىدى  فػىتىحى، شىكىرى
  

 مصدر ا٢تيئة مصدر ا١ترة ا١تصدر ا١تيمي ا١تصدر األصلي الفعل

 ًفٍتحة فػىٍتحة مىٍفتىح فٍتح فػىتىح

 ًشٍكرىة شىٍكرىة مىٍشكىر شيكر شىكىرى 

ة مىٍوًعد كٍعد دى عى كى   ًكٍعدىة كىٍعدى

ال ييصاغي مصدر  اٍسًتٍغفارة ميٍستػىٍغفىر فاراٍسًتغٍ  رفى اٍستغٍ 
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ا٢تيئة من غَت 
 الثالثي

 نًٍزلىة نػىٍزلىة مىنزىؿ كؿنزي  نزىؿ

تىة مىػمىات موت ماتى   ًميتىة مىيػٍ

( مصدربٍ لُّ )ال - لىًبس  سي
  سى الثوبى بً لى 

)اللٍَّبس( مصدر  -
؛  لىبىسى عليو األمرى

 (1)أٍم خلطو عليو

 لًٍبسة لىٍبسىة مٍلبىس

 
 استخرج ا١تصادر ا١توجودة ُب الًتاكيب التالية كبُت نوعها:-3
ـً اَّللًَّ كى  ًذٍكرً  عىن بػىٍيعه كىال  ًِتىارىةه رًجىاؿه الَّ تػيٍلًهيًهٍم قاؿ تعاىل: -  (37) الزَّكىاةً  ًإيتىاءكى  الصَّالةً  ًإقىا
[النور] 
  [اإلسراء] (80) ًصٍدؽو  ُميٍرىجى كىأىٍخرًٍجًٍت  ميٍدخىلى ًصٍدؽو كىقيل رَّبًٌ أىٍدًخٍلًٍت قاؿ تعاىل: -
-  (40اَّللًَّ النَّاسى بػىٍعضىهيم بًبػىٍعضو ٢تَّيدًٌمىٍت صىوىاًمعي كىبًيىعه كىصىلىوىاته كىمىسىاًجدي ) دىٍفعي كىلىٍوالى [ج]اٟت 
-  (8) تػىٍبًتيالن كىاذٍكيًر اٍسمى رىبًٌكى كىتػىبػىتٍَّل إًلىٍيًو  [ا١تزمل] 
-   َّتًٌعيوىينَّ كىسىٌرًحيوىين يالن ) سىرىاحنافىمى  [ألحزاب]ا (49ٚتًى

، كإذا ذْتتم فأحسنوا الًقٍتلةعلى كل شيء، فإذا قتلتم فأٍحًسنيوا  اإلٍحسافى قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص: "إٌف هللا كتبى -
حٍبىة  ، كٍلييًحٌد أحدكم شىفرتىو، كٍلَتيًٍح ذبيحتىو".الذًٌ

                                                           

 . 812( ينظر: ا١تعجم الوسيط، ص: 1)
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ٍعتي رىسوؿى هللًا - ا ًمن طىاعىةو، لىًقيى اَّللَّى يىوـى ملسو هيلع هللا ىلص  عن عبًد هللًا بني عيمىرى هنع هللا يضر قاؿ: ٝتًى : "مىن خىلىعى يىدن يقوؿي
 " ركاه مسلم.ًميتىةن جىاًىًليَّةن ًو بػىيػٍعىةه، مىاتى الًقيىامىًة ال حيجَّةى لو، كىمىن مىاتى كىليسى ُب عينيقً 

سىاان كميٍصبىحينااٟتمدي هلل  قاؿ أمية بن أيب الٌصلت: -  *** اب٠تىَت صٌبحنا ربٌػي كمٌساان ُمي
ًمًو ***ال ديىٍأل ا٢توؿ صدرم قبل -  كال أىًضيقي بًو ذىٍرعا إذىا كىقػىعىا مىٍقدى
ػػػػرّّ من  الفقراٟتيٌر ُب دار ًذلٌة *** ليدفع عنو  ميقاـكإٌف -  .الفقرً شى
 منعت أكالت. أٍكلىةو من أٍمثاؿ العرب: ريبَّ  -
ة.، كلكل جىواد ىٍفوةكيقاؿ: لكل عامل - وى  كبػٍ

 :اإلجػػػػػػػػػػابة
  

 ا١تصادر أنواع ا١تصادر

 الفقر - صدؽ -اإلحساف -دٍفع-إيتاء-إقاـ-ذكر-بيع-ٕتارة ا١تصدر األصلي

ًمًو -ميٍصبىحينا -مسىاانػمي -٥تيٍرىج -ميدخىلى  ا١تصدر ا١تيمي ـى -مىٍقدى  ميقا

 سراحا–تٍبتيالن -الزكاة-الصالة اسم ا١تصدر

اًىًليَّةن ) ا١تصدر الصناعي  ا١تصدر األصلي ٥تتـو ابلتاء فويصف(ًميتىةن جى

بػٍوىة  -ىىٍفوة-أٍكلىةو  اسم ا١ترة  كى

 الذًٌْتة-الًقٍتلة اسم ا٢تيئة
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 :(1)أخطاء شائعة يف استعماؿ ادلصادر
 ادلصدر الصواب ادلصدر اخلطأ

ف كاستػىبىافى(، حُت ييصاغ منو ا١تصدر  اسًتبياف اٍستبانة؛ ألف الفعل ا١تزيد ا١تعتل العُت ؾ)أابى
فى إابنةن، كاستبىافى  ٖتذؼ منو العُت كيعٌوض عنها ابلتاء ُب األخَت فيقاؿ: أابى

 اسًتبانةن.

 مصدر نىًضجى ىو: نيٍضج أك نىٍضج. نيضيوج

 مصدر عنىسىٍت تػىٍعنيسي ىو عينيوس كًعناس. عينيوسة

كىالى جينىاحى عىلىٍيكيٍم  مصدر حىطىبى خيىٍطيبي ىو خىٍطبان كًخٍطبىةن، قاؿ تعاىل: خيطيوبة
 .[.البقرة] (235ًفيمىا عىرٍَّضتيم بًًو ًمٍن ًخٍطبىًة النًٌسىاء )

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

،  1ينظر: العربم، خالد بن ىالؿ بن انصر: أخطاء لغوية شائعة، مكتبة اٞتيل الواعد، مسقط، سلطنة عماف، ط(1)
 97-91ـ، ص:2006ق/1427
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 توطئة: الػمشتقات
االشتقاؽ أخذ كلمة من أيخرل مع تناسب بينهما ُب ا١تعٌت كتغيَت ُب »: تعريف االشتقاؽ

 .(1)«اللفظ...كأصل ا١تشتقات ٚتيعا ا١تصدر
خذ من غَته، كيوجد تقارب معنوم بُت ا١تشتق كا١تشتق منو، كاالسم ا١تشتق ىو االسم الذم أي  

(، ييشتق منو ضارب كمىضركب كمىضرىب...كاتفاؽ ُب اٟتركؼ األصلية،   مثاؿ ذلك: )ضىٍربه
كا١تشقات سبعة: اسم الفاعل، كالصفة ا١تشبهة، كاسم ا١تفعوؿ، كصيغة ا١تبالغة، كاسم التفضيل، 

 .(2)كاٝتا الزماف كا١تكاف، كاسم اآللة
 ميشٌجر ادلشتقات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           

 ق/ 1424دط،  كالتوزيع، بَتكت، لبناف،ة، دار الفكر للطباعة كالنشر بي( األفغاٍل، سعيد:  ا١توجز ُب قواعد اللغة العر 1)
 . 197ـ، ص: 2003

 .219( ينظر: ٤تمود سليماف ايقوت: الصرؼ التعليمي كالتطبيق ُب القرآف الكرَل، ص:2)

 المصدر

المشبهةالصفة   

 اسم الفاعل

 اسم اآللة

 اسما الزمان والمكان

 اسم التفضيل
 اسم المفعول صيغة المبالغة
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 الدرس اخلامس: اسم الفاعل

كعلى  -أم عارض –، حادثو  ،٣تردو  يدٌؿ على معٌتن  ،اسم مشتق » :تعريف اسم الفاعل
غَت دائم، كىو الركوع  ، مثل: الراكع، الساجد، فهذاف االٝتاف يدالف على معٌت ٣ترد طارئ(1)«فاعلو

 كالسجود، كما يدالف على من يركع كيسجد.
 :(2)صياغة اسم الفاعل

 صياغة اسم الفاعل من الفعل الثالثي:-1
بفتح -ييصىاغ اسم الفاعل على كزف "فاًعل"من الفعل الثالثي الػمجرد إذا كافى على كزًف )فػىعىلى( 

 إف كاف متعٌداي. -بكسر العًُت -)فىًعلى(، أك على كزف (3)متعٌداي كافى أك الزما -العٍُت 
، كغىدا مثاؿ فعىلى ا١تتعدم أك الالـز ، كابع فهو ابًئعه، كذىىىبى فهو ذىاًىبه : ضىرىبى فهو ضىاًربه

، كجاء فهيو جاءو.  فهو غىادو، كقضىى فىهو قاضو
، كعىًلمى فهو عامله. مثاؿ فىًعلى ا١تتعٌدم  : رًكبى فهو رىاًكبه
الثالثٌي على كزف )فىًعلى( الزما، أك على كزف )فػىعيلى(، فيىًقٌل صياغة اسم الفاعل كإذا كافى الفعل 

.  منهما على كزف فىاًعل، كىو ٝتاًعيّّ، ٨تو: أىًمنى فهو آًمنه، كسىًلمى فهو سىامل، كٛتىيضى فهيوى حىاًمضه
، أف   يكوفى على كقياس صياغة اسم الفاعل من الفعل الثالثٌي الذم على كزف )فىًعلى( الالـز

، كأىًشرى ، ٨تو: نىًضرى فهو نىًضره فىًعلكزف  ، أك على كزف  ، كبىًطرى فهو بىًطره ، ٨تو: عىًطشى فػىٍعالففهو أًشره
فه، أك على   ، ٨تو: سىًودى فهو أىٍسوىدي، كجىًهرى فهو أىٍجهىري.أفػٍعىلفهيو عىٍطشىاف، كصىًدمى فهيو صىٍدايى
ضىخيمى  ٨تو:فػىٍعل، يكثػيري ٣تيء اسم الفاعل منو على كزف كالفعل الثالثٌي الذم على كزف )فػىعيلى( 

يل، كشىريؼى فهو شىرًيف.فىًعيل،  فهو ضىٍخم، كشىهيمى فهو شىٍهم، كعلى كزفً   مثل: ٚتىيلى فهيو ٚتًى

                                                           

 .238، ص:3ينظر: عباس حسن: النحو الواُب، ج (1)
الصرؼ التعليمي كالتطبيق . ك٤تمود سليماف ايقوت: 106-104، ص: 3ينظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ج( 2)

. كأدين أمُت عبد الغٍت: الصرؼ 246-240، ص:3. كعباس حسن: النحو الواُب، ج222-220ُب القرآف الكرَل، ص:
 .203الكاُب، ص: 

، كشىاخى فهيو شىٍيخه 3) ، كشىابى ( قد ييصاغ اسمي الفاعل من الفعل الثالثي )فػىعىلى( على غَت كزف )فىاًعل( قليال، مثل:طىابى فهو طىيًٌبه
 .106، 105، ص: 3ينظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، جفهو أٍشيىبي 
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  صياغة اسم الفاعل من غًن الفعل الثالثي:-2
منو، كإبداًؿ حرؼ ييصىاغ اسم الفاعل من الفعل ا١تاضي غَت الثالثي بصياغة الفعل ا١تضارع 
 ا١تضارعة ميما مضمومة، ككسًر اٟترؼ الذم قبل اٟترؼ األخَت. كمن أمثلة ذلك:

 
 مالحظة اسم الفاعل الفعل 

ـى    ميقىاًكـه  قاكى

ه  تبٌُت    ميتبُتًٌ

أصلها"ميٍستىضًوئ"، قيلبت الواك ايء بعد نقل كسرهتا إىل الساكن  ميٍستىًضيء    استضاء    
 الصحيح قبلها.

؛ قيلبت الواك ايء بعد نقل كسرهتا إىل الساكن "ميٍستىٍدًكره "أصلها   ميٍستىًديره      اٍستىدار 
 الصحيح قبلها.

 ؛ قيلبت الياء ألفان لوقوعها متحرٌكة بعد فىتحة."َته ٥تيٍتى "أصلها  ٥تيٍتاره  اٍختىارى 

 حذفت الياء من آخره ألنٌو اسمه منقوص  نكرة. ميعطو  أعطى 

 أصلها "ميٍذًلله". ميًذؿٌ  أذىٌؿ 

 أصلها "ميٍعًوده"؛ نقلٍت الكسرة من الواك إىل العٍُت كقلبت الواك ايء. ميعيده  أعاد

ف  أصلها"ميٍبًُته"، نقلت الكسرة من الياء إىل الساكن الصحيح قبلها. مًبُته  أابى

 "مينػٍقىًوده"؛قيلبت الواك ألفا. اأصله مينػٍقىاده  انٍػقىاد

 أصلها"ميٍعتىًدد"؛ أيدغمت الداؿ ُب الداؿ. ميعتىدٌ   اٍعتىدَّ 
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 :(1)مالحظات
بعض األفعاؿ تزيد على ثالثة أحرؼ، كجاء اسم الفاعل منها بفتح ما قبل اآلخر، كالقياس  -1

، ك٤تيٍصىنه من الفعل أىٍحصىنى  (2)كسريه، ٨تو: ميٍسهىب ، كميٍلفىجه من الفعل أىٍلفىجى (3)من الفعل أىٍسهىبى
(4). 

 (5)بعض األفعاؿ تزيد على ثالثة أحرؼ، كجاء اسم الفاعل منها على كزف )فىاًعل(، ٨تو: أبٍػقىلى -2
، كأيٍػفىعى  (6)ا١تكافي فهو ابًقله، كأىٍعشىبى  (7)ا١تكافي فهو عاًشبه

ًفع، كأٍكرىسى   الشَّجىري فهو  (8)الغيالـي فهو ايى
 كىاًرس.

كا١تراد بو اسم ا١تفعوؿ، من  الفاعل ُب القرآف كالشعرقٍد يىرد اسم  اسم الفاعل مبعىن اسم ادلفعوؿ:-3
 :ذلك

نسىافي ًممَّ خيًلقى قاؿ تعاىل:- ]الطارؽ[، ؼ"دافق" ٔتعٌت  (6) خيًلقى ًمن مَّاءو دىاًفقو  (5) فػىٍليىنظيًر اإٍلً
 "مدفوؽ"، أم: مٍسكوب.

]ىود[. ؼ"عاصم" ٔتعٌت  (43مىن رًَّحمى  )قىاؿى الى عىاًصمى اٍليػىٍوـى ًمٍن أىٍمًر اَّللًَّ ًإالَّ قولو تعاىل: - 
."  "مٍعصـو

 ]القارعة[. ؼ"راضية" ٔتعٌت "مرضية". (7فػىهيوى ُب ًعيشىةو رَّاًضيىةو ) قاؿ تعاىل: -
 قاؿ اٟتطيئة: دع ا١تكاـر ال ترحٍل لبغيتها     كاقعيد فإنك أنت الطاعم الكاسي- 

                                                           

 . 225 -222( ينظر: ٤تمود سليماف ايقوت: الصرؼ التعليمي كالتطبيق ُب القرآف الكرَل، ص: 1)
: ميٍفرًطي الطُّوؿ»(2) : طويل. كطويله ميٍسهىبه بىوي(.. 457ا١تعجم الوسيط، ص:« يقاؿ: رىجيله ميٍسهىبه  مادة )سىهى
. فهو ٤تيٍصىنه، كىي ٤تيٍصىنةه. كُب التنزيل العزيز: ( »)3) « كالػميٍحصىنىاتي ًمنى النًٌسىاءً أىٍحصىنى( الرجلي: تزىكَّج. ك)أىٍحصىنى(: عىفَّ

 . مادة )حىصينى(180ا١تعجم الوسيط، ص:
أىٍلفىجى( فالانن: أٞتأىه إىل سؤاًؿ مىن ليس أىالن )لىسى كذىبى ماليو. كأىٍلفىجى(: أف)أىٍلفىجى( فالف: لزًؽ ابألرض من كىٍرب أك حاجة. ك»)(4)

 . مادة )أىٍلفىجى(831ا١تعجم الوسيط، ص:« للسُّؤاؿ. كيقاؿ: ألفجىٍت إىل ذلك االضطراري 
(5)(«(... : أنبتت البػىٍقلى. كبػىقىل ا١ترعىى: اٍخضىرَّ ا١تعجم الوسيط، « أىبٍػقىلى(: بػىقىلى بػىقىلى( الشيءي يبقيلي بػىٍقالن: ظىهىر. كبػىقىلىت األىرضي

 . مادة )بػىقىلى(.66ص:
( ا١تكافي: عىشيب...»)(6) ( ا١تكافي يعشيبي عىشىابىةن: نػىبىتى عيٍشبيو...)أىٍعشىبى ٣تمع اللغة العربية: ا١تعجم الوسيط، « عىشيبى

 . مادة )عشب(602ص:
كارتفع. ك)يػىفىعى( الغالـ: شىبَّ كترعرعى، أك شارؼ االحتالـ كانىىزى البلوغ؛ ككذا يػىفىعى( الشَّيءي )يػىيػٍفىعي( ييفوعان، كيػىٍفعان: عال »)(7)

 . مادة )يػىفىعى(1065ا١تعجم الوسيط، ص:« الفتاة...)أىيٍػفىعى(: يػىفىعى. فهو ايفع كال ييقاؿ: ميوًفع
: أكرؽ»)(8) ( الشَّجىري (1025ا١تعجم الوسيط، ص:« أىٍكرىسى  . مادة )كىرىسى
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 .وٌ سي كا١تعٌت: فأنت ا١تطعـو ا١تكٍ       
 كرد اسم الفاعل ُب القرآف الكرَل كا١تراد منو ا١تصدر، كقولو تعاىل: مبعىن الػمصدر:اسم الفاعل -4
- ( نػٍهيٍم نػٍهيٍم ًإالَّ قىًليالن مًٌ ائًنىةو مًٌ  ، ؼ"خائنة" ٔتعٌت "خيانة".[ا١تائدة] (13كىالى تػىزىاؿي تىطًَّلعي عىلىٰى خى
 ، أم ابلطغياف. [اٟتاقة] (5وا اًبلطَّاًغيىًة )فىأىمَّا ٙتىيودي فىأيٍىًلكي كقولو تعاىل: -
ًغيىةه )كقاؿ تعاىل:  -  ، أم ال تسمع فيها لغو.[الغاشية] (11الَّ تيٍسمىعي ًفيهىا الى
قد أتٌب الكلمة على كزف "فىًعيل"، كالػميراد منها اسم الفاعل، كقولو "فعيل" مبعىن اسم الفاعل: -5

ا اٍلبػىلىًد تعاىل:  ذى  فمعٌت األمُت ىو اسم الفاعل )اآلمن(. ،التُت[] (3اأٍلىًمًُت )كىىٰى
 :(1)عمل اسم الفاعل

يعمل اسم الفاعل عمل فعلو، فإف كاف مقًتان ب)أؿ( عمل مطلقا سواء كاف ٔتعٌت ا١تاضي أك 
 ا١تستقبل أك اٟتاؿ، مثل: جاء الضاربي زيدان أمًس أك اآلفى أك غدا.

 )أؿ(، فإنو يعمل بشرطُت:كإٍف كاف اسم الفاعل ٣تردا من 
 أف يكوف ٔتعٌت اٟتاؿ أك ا١تستقبل ال ٔتعٌت ا١تاضي.-
ربىو عنو ابسم الفاعل، أك اسم موصوؼ ابسم  - أف يعتمد على نفي، أك استفهاـ، أك اسم ٥تي
 الفاعل.

 خىليليَّ ما كىاؼو بعدم أنتما*** إذا لػٍم تكوان يل على مٍن أيقاطعي  مثاؿ النفي:
( ا١تعتمد على النفي )ما(.)أنتما( فاعل ؿ  )كاؼو

 قوؿ الشاعر: مثاؿ االستفهاـ: 
ـٍ نػىوىٍكا ظىعىنا*** إٍف يىٍظعىنيوا فػىعىجيبه عىٍيشي مىٍن قىطىنىا           أقاًطنه قػىٍوـي سىٍلمى أ

 ؼ)قوـي( فاعل السم الفاعل )قىاًطن(، الذم اعتمد على مهزة االستفهاـ. 

                                                           

نصارم: ٚتاؿ الدين بن ىشاـ: شرح قطر الندل كبٌل الصدل، دار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع، بَتكت، لبناف، ( ينظر: ااأل1)
. كابن ىشاـ النحوم، ٚتاؿ الدين، عبد هللا بن يوسف: شرح شذكر 366-362ـ، ص: 2009ق/ 1430-1429دط، 

 .203-201الذىب ُب معرفة كالـ العرب، ص: 
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ربىو عنو ًلغي أىٍمرًًه ) ابسم الفاعل:  قولو تعاىل: مثاؿ اعتماده على اسم ٥تي (﴾ 3ًإفَّ اَّللَّى ابى
 )الطالؽ(. اسم الفاعل )ابلغ( أيضيف إىل ا١تفعوؿ بو الذم جيرَّ ابإلضافة. 

: مررتي برجلو ضاربو زيدان. )زيدا( مفعوؿ بو مثاؿ اعتماده على اسم موصوؼ ابسم الفاعل
 ؿ)ضاًرب( ا١تعتمد على االسم ا١توصوؼ )رجل(

 
 : تدريب

، تبٌوأى.-1  ما ىو اسم الفاعل من األفعاؿ اآلتية: خرج، سأؿ، عٌد، استقبىل، قضىى، اىتدىل، آمنى
 

 اسم الفاعل الفعل  اسم الفاعل الفعل

 قىاضو  قضىى  خارًج خرىج

 ميٍهتىدو  اٍىتدىل  ساًئل سأؿى 

 مٍؤًمن آمنى   عادٌ  عدَّ 

 ميتىبٌوًأ تبوَّأى   ميٍستػىٍقًبله  اٍستػىٍقبىلى   

 كيب التاليةا ج اسم الفاعل من الًت استخر  -2
ُب اٍلًعٍلًم ًمنػٍهيٍم كىاٍلميٍؤًمنيوفى يػيٍؤًمنيوفى ٔتىا أينزًؿى إًلىٍيكى كىمىا أينزًؿى ًمن قػىٍبًلكى  الرَّاًسخيوفى لًَّٰكًن قاؿ تعاىل: -
ةى كى اٍلميًقيًمٌنى كى  نػيٍؤتًيًهٍم أىٍجرنا عىًظيمنا اٍلميٍؤًمنيوفى الزَّكىاةى كى  اٍلميٍؤتيوفى الصَّالى  اًبَّللًَّ كىاٍليػىٍوـً اآٍلًخًر أيكلٰىًئكى سى
(162) [النساء]  .        
  [البقرة]  (72مَّا كينتيٍم تىٍكتيميوفى ) ُميٍرًجه كىاَّللَّي قاؿ تعاىل :  - 

ٍلبػيهيم  قاؿ تعاىل:- ًسطه كىكى  [الكهف] (18ًذرىاعىٍيًو اًبٍلوىًصيًد ) ابى
غو  فىمىًن اٍضطيرَّ غىيػٍرى قولو تعاىل: -  [البقرة] 173]فىالى ًإٍٍبى عىلىٍيًو  ًإفَّ اَّللَّى غىفيوره رًَّحيمه  عىادو كىالى  ابى
 [ا١تزمل] (18بًًو كىافى كىٍعديهي مىٍفعيوالن ) مينفىًطره السَّمىاءي قولو تعاىل : - 
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 [البقرة] (117السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض ) بىًديعي قاؿ تعاىل: -

ا) فىاًعله كىالى تػىقيولىنَّ ًلشىٍيءو ًإٍلٌ قاؿ تعاىل:-  [الكهف] (24ًإالَّ أىف يىشىاء اَّللَّي )  (23ذىًلكى غىدن
 الزٌللي  ادلستعجلبعض حاجتو*** كقديكوف مع  ادلتأينٌ قد يدرؾ  قاؿ الشاعر:-
 فاغفر عليك سالـ هللا اي عمر     ميٍظًلمىةُب قعر  كاسيىهمقاؿ اٟتطيئة: غٌيبت  -
 ١تعايل ا١تلك ٣تتهدا *** خيٍذىا من العلم أك خذىا من ا١تاؿطالبا اي -
 ٍرىا كىأٍكىىى قػىٍرنىوي الوىًعلصىخرىةن يػىٍومان ليوىنها***فػىلىٍم يىضً  كىنىاًطحو   قاؿ األعشى:-

 :اإلجابة
 الفعل اسم الفاعل

ـى  -رىسىخى  اٍلميٍؤًمنيوفى  –اٍلميٍؤتيوفى  -اٍلميًقيًمُتى  -الرَّاًسخيوفى   آمنى  -آتى -أقىا

ًسطه   بىسىطى  ابى

غو  ا –بػىغىى  عىادو  -ابى  عىدى

 انٍػفىطىرى  مينفىًطره 

بىدىعى  بىًديعي ٔتعٌت ميبدًع
(1) 

 فػىعىلى  فىاًعله 

 أتنٌػػػى ا١تتأٍلٌ 

 أىٍظلىمى –كىسا      ميٍظًلمىة -كاسيىهم

 طىلىبى  طىالبا 

ًطح  نطىحى  انى

 
                                                           

 . 43ا١تعجم الوسيط، ص: « بىٍدعا: أٍنشىأهي على غَت مثاؿو سابق، فهو بديع )للفاعل كا١تفعوؿ(بىدىعىو يػىٍبدىعيوي (»1)
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 :األخطاء الشائعة يف اسم الفاعل
  :(1)أخطاء يف اٍشتقاؽ اسم الفاعل-1

 الصواب ا٠تطأ

ًىر ضوء ميٍبًهر  ابى

بيعة البضاعة الػميباعة  الػمى

 شاًئن فعل ميشُت

 الًفت ميلًفت للنظر

 :(2)أخطاء يف كضع اسم ادلفعوؿ مكاف اسم الفاعل-2
 

 الصواب ا٠تطأ

تىًشمة  مالبس غَت ٤تتشىمة    ٤تي

تىًلف ُب ٥تتلىف الشؤكف  ٥تي

 ا١تستًجدَّة التطورات ا١تستجىدَّة

 الػمرتزًقة قوات من ا١ترتزىقةى 

 مينتًظم عمل مينتظىم

 الػميٍعًدـ أصبح ىذا ا١تعدىـ رئيسا

 طًبقمي ػالصمتي ال الصمت ا١تطبىق

                                                           

( ينظر: األخطاء الشائعة:أٛتد ٥تتار عمر:أخطاء اللغة العربية ا١تعاصرة عند الكتاب كاإلذاعيُت، عامل الكتب القاىرة، مصر، 1)
 .93ـ، ص:1993، 2ط
 .80، 79( ينظر: ا١ترجع نفسو، ص:2)
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 الدرس السادس: الصفة ادلشبهة
الصفة ا١تشٌبهة ابسم الفاعل تيشتٌق من الفعل الالـز لتدٌؿ على نسبة اٟتدث إىل ا١توصوؼ : تعريفها

ا٠تيليق، فصفة "حىسىني" اثبتة ُب ا١توصوؼ هبا  حىسىني هبا على جهة الثبوت كالدكاـ، مثل: ىذا رجل 
 .(2)، ٓتالؼ اسم الفاعل الذم يديؿ على صفة مؤقتة طارئة(1)غَت ميقٌيدة بزمن

 : اٞتندٌم ميقاًتل، فالقتاؿ أحدثو اٞتندم ُب زمن معُت، كىو زمن اٟتٍرب. الفاعلمثاؿ اسم 
: اٞتندم شيجاع، فمعٌت الشجاعة اثبت ُب اٞتندم أايـ كمثاؿ الصفة ا١تشبهة ابسم الفاعل

 .(3)السلم كأايـ اٟترب
ٌيت الصفة ا١تشبهة هبذا االسم ألهنا تيشبو اسم الفاعل ُب االشتقاؽ، كالداللة على ا١تعٌت  كٝتي

 .(4)كصاحبو
 :(5)صياغة الصفة ادلشبهة

 ، ـٍ ثالثيسواءن أكافى تيصاغ الصفة ا١تشبهة من الفعل الالـز  .ثالثي غَتى ان أ
 

                                                           

 .495، ص:1( ينظر: ا١تستقصى ُب علم التصريف: عبد اللطيف بن دمحم ا٠تطيب، ج1)
 ( ٗتتلف الصفة ا١تشبهة عن اسم الفاعل ُب أحدى عشىر أمرا، منها:2)

، كضارب كقائم، كالصفة ا١تشبهة ال تيصاغ إال من الفعل الالـز   - أٌف اسم الفاعل ييصاغ من الفعل ا١تتعدم كالفعل الالـز
 يل.كحىسىن كٚت

 أٌف اسم الفاعل يكوف لألزمنة الثالثة، كالصفة ا١تشٌبهة ال تكوف إال للحاضر؛ أم ا١تاضي ا١تتصل ابلزمن اٟتاضر. -
اراي للفعل ا١تضارع ُب حركاتو كسكناتو، كضاًرب كيضًرب، كمينطىًلق كينطىًلق، كالصفة  - أٌف اسم الفاعل ال يكوف إال ٣تي

ارية للفعل   ا١تضارع، مثل: مينطىًلق اللساف، كقد تكوف غَت ٣تارية، كىو الغالب، مثل: ظريف كٚتيل.ا١تشبهة قد تكوف ٣تي
ينظر: األنصارم، ابن ىشاـ ٚتاؿ الدين عبد هللا: مغٍت اللبيب عن كتب األعاريب، تح/صالح عبد العزيز السيد، دار السالـ 

 . 604-601، ص: 2ـ، مج2008ىػ/1429، 2للطباعة كالنشر كالتوزيع كالًتٚتة، اإلسكندرية، مصر، ط
(ينظر: أنطواف الدحداح: معجم قواعد اللغة العربية ُب جداكؿ كلوحات، مر/ جورج ًمًتم عبد ا١تسيح، مكتبة لبناف، بَتكت، 3)

 .84ـ، ص: 1989، 4ط
 . 223( ينظر: ٤تمود سليماف ايقوت: الصرؼ التعليمي كالتطبيق ُب القرآف الكرَل، ص:4)
كالفضلي، عبد ا٢تادم:  .247-243اف ايقوت: الصرؼ التعليمي كالتطبيق ُب القرآف الكرَل، ص:( ينظر: ٤تمود سليم5)

. كاألفغاٍل، سعيد: ا١توجز ُب 58-56. كاٟتمالكم، أٛتد: شذا العرؼ ُب فن الصرؼ، ص:61-60ص:٥تتصر الصرؼ، 
 .207، 206قواعد اللغة العربيىة، ص: 
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 صياغة الصفة ادلشبهة من الفعل الثالثي:-أكال
 ما كاف على كزف )فًعلى يٍفعىل( أتٌب الصفة ا١تشبهة منو على األكزاف التالية:-1
 أفعل فػىٍعالء: للداللة على العيب الظاىر أك اٟتلية)أم حيٍسن ُب ا٠تًلقة( أك اللوف، مثل: -أ

                       عىوًرى فهوى أىٍعوىر كىي عىٍوراء. -
 كىي كىٍحالء. (1)كىًحلى فهو أٍكحىل-
رى فهو أٛتىر كىي ٍٛتراء. -  ٛتًى

 امتالء، ٨تو:  أك فىعالف فػىٍعلىى: للداللة على خلوٌ  -ب

                    عىًطشى فهو عٍطشافه، كىي عٍطشىى.  -
 سىًكرى فهو سكرافه كىي سىٍكرل. -
صىًدمى  - 

فه كىي صٍداي.                    (2)  فهو صىٍدايى
بػٍعىى. - بػٍعىافه كىي شى  شىًبعى فهو شى

 فىًعل فىًعلىة: للداللة على فرح أك حزف، ٨تو:  -ج

 ره كىي ضىًجرةه.                         ضىًجر فهو ضىجً  -
 مىرًح فهو مىرًحه كىي مىرًحىة. -

 الفعل على كزف )فعيلى يفعيلي( أكزانو ىي:-2
 فػىٍعل، ٨تو: ضىٍخم، سىٍهل، شىٍهم.-أ

 فىًعيل، ٨تو: كرَل، شىريف، رىزًين. -ب
 فػيٍعل، ٨تو: صيٍلب. -ج

 فػىعىل، ٨تو: حسىن، بىطىل. -د
                                                           

ا ًخلقةن. كييقاؿ: كىًحلى الرجل. فهو أٍكحىل، كىي كىٍحالءي  )كىًحلىًت( العُت )كىحىلىت( كىحىالن:»(1) ا١تعجم «. اسوٌدت أجفاهني
 . مادة )كىحىلى(.778الوسيط، ص: 

 . مادة )صىًدلى(511ا١تعجم الوسيط، ص:«. )صىًدمى( صدىمى صدلن: اٍشتدَّ عطشيو»(2)
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فػىعىاؿ، ٨تو: جىبىاف، حىصىافه  -ح
، رىزىافه (1)

(2) . 

)عذب(. -ط  فيعاؿ، ٨تو: شيجاع، فػيرىاته
 فػيعيل، ٨تو: جينيب. -م

 كمن األبنية ا١تشًتكة بُت الوزنُت السابقُت:
" .-     "فىرًحه"ًمٍن الفعل "فىرًحى".                  -فىًعل، ٨تو : -أ       س" من الفعل "٧تىيسى  "٧تًى

 "طىميوح" من الفعل "طىميحى"-   .          "خىجيوؿ" من الفعل "خىًجلى"-فػىعيوؿ، مثل:  -ب   
لى".            - فىًعيل، مثل:  -ج  يل" من الفعل "ٓتًى  "كرَل" من الفعل "كىريـى".-         "ٓتًى

".         -فاًعل، ٨تو  -د      "."طىاًىر" من -       "صىاًحب" من الفعل "صىًحبى  الفعل "طىهيرى

 كييٍشًتط ُب "فىاًعل" أف يدٌؿ على الثبوت كالدكاـ حىت يكوف صفة مشبهة ال اسم فاعل.   
الفعل الثالثي الالـز على كزف "فػىعىلى" أتٌب الصفة ا١تشٌبهة منو على كزف "فػىٍيًعل"، مثل: جٌيد، -3

  مٌيت، سٌيد.
 صياغة الصفة الػمشٌبهة من غًن الفعل الثالثي:اثنيا: 

تيبٌت الصفة ا١تشبهة من غَت الفعل الثالثي على كزف اسم الفاعل منو، كحينئذ يفرؽ بُت اسم 
، كما دٌؿ على التجدد مشبهة الفاعل كالصفة ا١تشبهة اب١تعٌت، فما دٌؿ على الثبوت كالدكاـ صفة

 كاٟتدكث اسم فاعل. 
 ؿ القامة.مينطًلق اللساف، ميعتدً من أمثلة الصفة ا١تشبهة من غَت الفعل الثالثي: ميٍشتىٌد العزدية، 

 :(3)عمل الصفة ادلشبهة
 االسم الذم أيٌب بعد الصفة ا١تشبهة لو ثالثة أحواؿ:

                                                           

. 180ا١تعجم الوسيط، ص: «. حىصاف )ج( حيصين حىصينت ا١ترأة ًحصنا، كحصانة: عفٍَّت. كحصينت ا١ترأة تزٌكجت. فهي»( 1)
 مادة )حىصينى(

. 343ا١تعجم الوسيط، ص:«. الرَّزىافي(:الوقور من النساء. كيقاؿ: امرأة رىزىاف: ذاتي تبات ككقار كعفاؼ، رزينة ُب ٣تلسها»)( 2)
 مادة )رىزىفى(. 

 . 375-374ل، ص: ( ينظر: األنصارم: ٚتاؿ الدين بن ىشاـ: شرح قطر الندل كبٌل الصد3) 
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، كحينئذ جيوز إعرابو إما فاعال للصفة ا١تشبهة، كإما أف حىسىنو كىٍجهيوي الرفعي، مثل: مرٍرتي برجيلو -أ
 كالضمَت ىو الفاعل.يكوف بدؿى بعضو من كٌل من ضمَت ُب الصفة ا١تشبهة، 

، كال خيلو إما أف يكوفى نكرةن أك مٍعرفة.-ب  الٌنصبي

، فنصبو على كجهٍُت: أف يكوفى على التمييز، كىو حىسىنو كىٍجهان فإٍف كاف نكرة، مثل: مرٍرتي برجيلو     
 األرجح، أك على التشبيو اب١تفعوؿ بو.

تعٌُتى أف يكوفى منصواب على التشبيو اب١تفعوؿ  وى،حىسىًن الوىجٍ كإف كاف معرفةن، مثل: مرٍرتي برجيلو      
 بو، ألٌف التمييزى ال يكوفي معرفةن.  

 كيقٌدر بعد الصفة ا١تشٌبهة ضمَته مستًت ُب ٤تٌل رفع فاعل عند نصب االسم الظاىر.     
ا، كيقٌدر اٞتٌر، مثل: مرٍرتي برجيلو حىسىًن الوىٍجًو، كتكوف الصفة ا١تشٌبهة ميضافة لالسم الذم بعدى -ج

 بعدىا ضمَته مستًت ُب ٤تٌل رفع فاعل.
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  :تدريب

 :ةالتالي وصما ىي الصفات ا١تشبهة ُب النص-1
 [الشعراء]  (217كىتػىوىكٍَّل عىلىى اٍلعىزًيًز الرًَّحيًم ) قاؿ تعاىل:-
 [اٟتج] (50كىرًٍزؽه كىرَله )فىالًَّذينى آمىنيوا كىعىًمليوا الصَّاًٟتىاًت ٢تىيم مٍَّغًفرىةه قاؿ تعاىل: -
سيئل أحد األدابء أف يصف أاب نواس فقاؿ: )عرفتيو ٚتيلى الصورة، أبيضى اللوف، حىسىنى العٍينٍُتً -

، ملتفَّ األعضاء، بُت الطويل كالقصَت، جٌيدى البياف، (1)كالػمىٍضحىك، حيٍلوى االبًتسىامة، مسنوفى الوجوً 
 عٍذبى األلفاظ(.

 ت:كقاؿ حساف بن اثب
 ، من الطٌرىاًز األٌكؿً (2)بًيضي الويجيوًه، كرديىة ه أحسابػيهيٍم  *** شيمُّ األنوؼً 

الصفات ا١تشبهة ىي: العزيز، الرحيم، كرَل، ٚتيل، أبيض، حىسىن، حيٍلو، مسنوف، ملتٌف،  :اجلواب
 الطويل، القصَت، جٌيد، عٍذب.

2- ، ، دٌؽ، اطمأٌف،، زىرًؽى ، رشقى .ىات الصفة ا١تشبهة من األىفعاؿ اآلتية: ظىًمئى  ٘تالىك، تىًعبى
 :اإلجابة

 الصفة ا١تشبهة الفعل  الصفة ا١تشبهة الفعل
 أٍزرىؽ زىرًؽى   ظىمآف ظىًمئى 
 ميتىماًلك ٘تالىك  رىًشيق رشقى 

 تىًعبه  تىًعبى   ميٍطمىًئن اطمأفٌ 
    دىًقيق دؽٌ 

 
 
 

                                                           

ا ٥ٍتريكطا أسيالن، كأنٌوي قىٍد سينَّ عنو اللٍَّحمي »)( 1)  . مادة )سيٌن(456ا١تعجم الوسيط، ص: «. سينَّ( الوجو ك٨ٍتويهي: بىدى
 .)مادة شىمَّ( 495ا١تعجم الوسيط، ص: «. الشَّمىمي ارتفاع قصبة األىنف ُب استواء»( 2)
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 الدرس السابع: اسم ادلفعوؿ
اسم ميشتىٌق من الفعل ا١تضارع ا١تتعٌدم ا١تبٍت للمجهوؿ للداللة على مىٍن كقع  :تٍعريف اسم ادلفعوؿ

 .(1)عليو الفعل
 :(2)طريقة صياغة اسم ادلفعوؿ

 صياغة اسم ادلفعوؿ من الفعل الثالثي: -1
 "مىٍفعيوؿ"، مثل: ييصىاغ اسم ا١تفعوؿ من الفعل الثالثي اجملرد على كزف    

 

 مالحظة اسم ادلفعوؿ الفعل

  مىٍضركب ضيًربى 

  مىقصود قيًصدى 

أصل )مىقيوؿ( ىو مىٍقويكؿ، نيقلت ضمة الواك إىل الساكن الصحيح  مىقوؿ ًقيلى 
 قبلها كىو القاؼ، فالتقى ساكناف فحذفت الواك الزائدة

ييوع، نيقلٍت حركة الضمة من الياء إىل الساكن  مىبيع بًيعى  أصل )مىبيع( ىو مىبػٍ
الصحيح قبلها، كىو الباء، فالتقى ساكناف، كمها الياء كالواك، 

 .الباء كسرة قيلبت ضمةي فحذفت الواك، ٍب 

رًمٌي( ىو "مٍرميومه"، لػمػٌا اجتمعت الواك كالياء كسيبقٍت أصل )مى  مرًميٌ  ريًمػيى 
، قلبت الواك ايء، كأدغمت الياء ُب الياء، ٍب إحدامها ابلسكوف

                                                           

 .234التعليمي كالتطبيق ُب القرآف الكرَل، ص:( ينظر ٤تمود سليماف ايقوت: الصرؼ 1)
كأدين أمُت عبد الغٍت: الصرؼ .236-235( ينظر: ٤تمود سليماف ايقوت: الصرؼ التعليمي كالتطبيق ُب القرآف الكرَل، ص:2)

 .203-199الكاُب، ص: 
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 قلبت ضمة ا١تيم كسرة لػمناسبة الياء.

، أيدغمت الواك ُب الواك مىٍدعيوّّ  ديًعيى   أصل)مىٍدعيوّّ( ىو "مىٍدعيوكه

( ىو "مىٍهديكمه اجتمعت الواك كالياء، فقيلبت الواك أصل )مهًدمّّ  مىهدمّّ  ىيًدمى 
 ، ككيسرت الٌداؿ. الياء"ايءن، كأيدغمت الياء ُب 

 الثالثي:الفعل  صياغة اسم ادلفعوؿ من غًن-2
ييصاغ اسم ا١تفعوؿ من غَت الثالثي بلفظ ميضارعو مع إبداؿ حرؼ ا١تضارعة ميما مضمومة 

 كفتح ما قبل آخره، مثل: 
 

 مالحظة اسم ادلفعوؿ الفعل

  ميٍستىٍخرىج     استيٍخرًجى     

  مينطىلىق انطيًلقى 

  ميٍفتتىح افػٍتيًتحى 

أصلها)ميٍستػىٍعوىفه(؛ نيقلت فتحة الواك إىل العٍُت، كقيلبت الواك  ميٍستعافه  اٍسػتيًعُتى 
 ألفا.

نيقلت الفتحة من الياء إىل الفاء كقلبت  ؛(ميٍستػىٍفيىده )أصلها  ميٍستىفاد اٍستيًفيدى 
 الياء ألفا.

 ُب الداؿ.أصلها )ميٍعدىده(؛ ٍب أدغمت الداؿ  ميعىدّّ  أيًعدَّ 
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تىلّّ  اٍحتيلَّ   أصلها )٥تيٍتػىلىل(؛ ٍب أدغمت الالـ ُب الالـ. ٤تي

 أصلها )ميٍعتىدىد(؛ ٍب أيدغمت الداؿ ُب الداؿ. ميٍعتىدٌ  اٍعتىدَّ 

 
 : (1)اجتماع اسم الفاعل كاسم ادلفعوؿ يف صيغة ميشرتكة

قد جيتمع اسم الفاعل كاسم ا١تفعوؿ من غَت الثالثي على صيغة كاحدة ُب ا١تضىٌعف كاألجوؼ،  
تار. شادٍدتي أخاؾ فأان مشاٌد كأخوؾ ميشاٌد. كيكوف  تار كرئيسك ٥تي مثل: اٍختارىؾ رئيسيك فأنت ٥تي

 .سم الفاعل كاسم ا١تفعوؿ ابلقرينةالتفريق بُت ا
 مالحظات:

 ادلفعوؿ: صيغة )فىعيل( مبعىن اسم-1
يح، كمعناىا: مىٍدىوفه، مىٍكحيوؿ، رً يل، جى حً ُت، كى ىً قد ينيوب "فىعيل" عن اسم ا١تفعوؿ، ٨تو:دى       
ريكحه  نىاهي ًمنى اٍٟتيٍزًف فػىهيوى كىًظيمه ) ، مثل قولو تعاىل: (2)٣تى ٔتعٌت  [،يوسف] (84كىابٍػيىضٍَّت عىيػٍ

." "مىٍكظيـو
 

كحُت تيستعمل "فعيل" ٔتعٌت "مىٍفعيوؿ" يىٍستوم ُب التعبَت هبا ا١تذٌكر كا١تؤنث، ٨تو: رجيله جريحه،       
بػىلىًت اٍمرىأىتيوي ُب صىرَّةو فىصىكٍَّت كىٍجهىهىا كىقىالىٍت عىجيوزه عىًقيمه )كامرأةه جىريحه، مثل قولو تعاىل:   (29فىأىقػٍ

[الذارايت] (3)مفعوؿ للمذٌكر كا١تؤنث، كمل يقل: عىًقيمة؛ ألنو اسم. 
  اسم ادلىفعوؿ مبعىن اسم الفاعل:-2

 قد يرد اسم ا١تفعوؿ ُب القرآف كا١تراد بو اسم الفاعل، كقولو تعاىل:
-  نَّاًت عىٍدفو الَّيًت كىعىدى الرٍَّٛتٰىني ًعبىادىهي اًبٍلغىٍيًب ًإنَّوي كىافى كىٍعديهي  ؛ أم آتيا، [مرَل] (61) مىٍأتًيًّاجى

                                                           

 .204( ينظر: األفغاٍل، سعيد: ا١توجز ُب قواعد اللغة العربية، ص: 1)
 .246-245، ص:3ينظر: األنصارم، عبدهللا ٚتاؿ الدين ابن ىشاـ: أكضح ا١تسالك إىل ألفية ابن مالك، ج (2)
 .237، 236( ينظر: ٤تمود سليماف ايقوت: الصرؼ التعليمي كالتطبيق ُب القرآف الكرَل، ص:3)
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 (45) مٍَّستيورناكىًإذىا قػىرىٍأتى اٍلقيٍرآفى جىعىٍلنىا بػىيػٍنىكى كىبػىٍُتى الًَّذينى الى يػيٍؤًمنيوفى اًبآٍلًخرىًة ًحجىاابن كقولو: -
[اإلسراء]كقد يكوف معٌت الصيغة على ظاىرىا إبرادة اسم ا١تفعوؿ ألٌف ما أاتؾ من أمر  ،، أم ساترا

تىو  .(1) هللا فقد أتيػٍ
 الػمصدر مبعىن اسم ادلفعوؿ: -3

قد ييستعمل ا١تصدر ٔتعٌت اسم ا١تفعوؿ، كقو٢تم: لفظ ٔتعٌت ملفوظ، كخىٍلق ٔتعٌت ٥تلوؽ، ككقولو  
 .(2)بكىًذب بًػمعٌت مكذيك  [،يوسف] (18كىجىاءيكا عىلىٰى قىًميًصًو ًبدىـو كىًذبو )تعاىل: 

 :(3)عمل اسم ادلفعوؿ
اسم فإف كاف ، ٔتثل شركط عمل اسم الفاعليعمل اسم ا١تفعوؿ عمل فعلو ا١تبٍت للمجهوؿ 

ـٍ للحاؿ أـ ا١تستقبل، ا١تفعوؿ  مثل: جاء الػمضركبي مقًتانن ب)أؿ( عًملى مطلقا سواءن أكافى للماضي أ
 ابٍػنيوي. )ابٍػنيوي( انئب فاعل مرفوع ابلضمة، كما تقوؿ: جاء الذم ضيًربى ابٍػنيوي.

 كافى اسم ا١تفعوؿ ٣تٌردان عن )أؿ(، فإنٌو يعمل بشرطُت:كإف  
 أٍف يكوف للحاؿ أك االستقباؿ ال ا١تاضي.-
عوؿ، أك اسم أف يعتمد على كاحد من أربعة: النفي أك االستفهاـ أك اسم ٥تيٍربى عنو ابسم ا١تف -

 موصوؼ ابسم ا١تفعوؿ.
ا١تقصود ب)مضركب( اٟتاؿ أك االستقباؿ أمضركبه زيده، )زٍيد( انئب فاعل، إف كاٍف  -:مثل      

  ال ا١تاضي.
زيده مٍضركبه ابٍػنيو. )ابنيو( انئب فاعل، إف كاف ا١تقصود ب)مضركب( اٟتاؿ أك االستقباؿ ال -

 ا١تاضي.
 
 

                                                           

 .13الرازم، دمحم بن أيب بكر: ٥تتار الصحاح،  ص:  ( ينظر:1)
ينظر: ٤تمود سليماف ايقوت: الصرؼ التعليمي كالتطبيق ُب القرآف . ك 60ا٢تادم: ٥تتصر الصرؼ، ص:ينظر: الفضلي، عبد (2)

 .238الكرَل، ص:
 . 370( ينظر: األنصارم: ٚتاؿ الدين بن ىشاـ: شرح قطر الندل كبٌل الصدل، ص: 3)
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 :تدريب
1-  ، يى

، كيًجدى، ًدينى، ًصيدى، عيلًٌمى، صيفًٌ ما ىو اسم ا١تفعوؿ من األفعاؿ اآلتية: قيرًأى، عيًجنى، ليفَّ
 استيًشَتى. 

.اجلواب:  ، مىٍوجيوده، مىًدينه، مىًصيده، ميعىلَّمه، ميصىفَّى، ميٍستىشىاره  مىٍقريكءه، مىٍعجيوفه، مىٍلفيوؼه
 :ةاستخرج اسم ا١تفعوؿ من الًتاكيب التالي -2
 [الطور] ( 21) رىًىٌنه كيلُّ اٍمرًئو ٔتىا كىسىبى   : الرجيمأعوذ ابهلل من الشيطاف -
يِّا ) ميبىارىكناكىجىعىلىًٍت  قاؿ تعاىل:  - اًة مىا ديٍمتي حى ًة كىالزَّكى  [مرَل ] (31أىٍينى مىا كينتي كىأىٍكصىاٍل اًبلصَّالى

 بنواصيها ا٠تَت إىل يـو القيامة(. معقود)ا٠تيل :قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص-
 ، كإعجابي ا١ترء بنفسو(.ميٌتبع، كىولن ميطىاعقاؿ ملسو هيلع هللا ىلص: )كأما الػميهًلكات: فشٌح -
 يـو القيامة حىت يفيٌكو العدؿ أك يوبقىو اٞتٍور( مىٍغليوالقاؿ ملسو هيلع هللا ىلص: )ما من أمَت عشرة إال ييؤتى بو -
 .رلهودقاؿ الشاعر: إف الكرَلى لييخًفي عنك عيٍسرىتىوي *** حىت تراه غنيا كٍىو  -

(، رىُت )رىُت ٔتعٌت مٍرىوف(، ميبىاركا،  اجلواب: أٝتاء ا١تفعوؿ ىي: معقود، الرجيم )رجيم ٔتعٌت مرجـو
 مىٍعقيود، ميطىاع، ميتػَّبىع، مىٍغلوال، ٣تىٍهود.
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 :ادلفعوؿاألخطاء الشائعة يف اسم 
 :(1)أخطاء يف اشتقاؽ اسم ادلفعوؿ-أ

 الصواب ا٠تطأ
 مىصيوف حقُّك ميصاف

 مىعيب فعله ميعابه 
 كيجد ميٍغمىن عليو      كيجد مىٍغًميان عليو

ميٍلغىن  قرار مىٍلًغيّّ 
(2) 

 مىهيب رجل ميهاب
كرقة ميٍسوىدَّة

 ميسىوَّدىة (3)

 
 :(4)ادلفعوؿأخطاء يف كضع اسم الفاعل مكاف اسم -ب

 الصواب ا٠تطأ
                                         بواسطة احملكَّمُت بواسطة احملكًٌمُت

 كقوع خسائر كبَتة ُب األركاح كا١تعىٌدات كقوع خسائر كبَتة ُب األركاح كالػمًعٌدات

 
 

                                                           

كينظر:  .93ـ، ص:1993اب كاإلذاعيُت، ( ينظر: األخطاء الشائعة:أٛتد ٥تتار عمر:أخطاء اللغة العربية ا١تعاصرة عند الكت1)
 .64كينظر: العربم، خالد بن ىالؿ بن انصر:أخطاء لغوية شائعة، ص:

: ميبارىؾه 2)  ( من ا٠تطإ قوؿي الناس ُب التهنئة: مىبػٍريكؾه علٍيك؛ ألٌف )مربكؾ ( اسم مفعوؿ من الفعل بىرؾى البعَتي، كالصواب أف ييقاؿى
 . رىؾى  ميبارىؾه عليك؛ ألفَّ )ميبىارىؾ( اسم مفعوؿ من الفعل ابى

بيوا عىلىى اَّللًَّ كيجيوىيهيم مٍُّسوىدَّةه  كىيػىٍوـى ( الػميٍسوىدَّة ىي اليت اٍسوىدٍَّت بنفسها، قاؿ تعاىل عن الكاذبُت: 3) اٍلًقيىامىًة تػىرىل الًَّذينى كىذى
(60 كاالسم ،)الزمر[. كالورقة لىػٍم تىًصٍر سوداء بنفسها، بل الكاتب ىو الذم سوَّدىىا بقلمو فًفعليها ليسى )اٍسوىدَّ(، بٍل: )سىوَّدى[ 

ب أف ييقاؿ لتلك الورقة اليت تيكتب أك تيطبع ُب أكؿ األمر بقصد مراجعتها كتبييضها: ا١تفعوؿ: ميسىوَّده،  كالورقة ميسىوَّدىةه. فالصوا
 .64ينظر: العربم، خالد بن ىالؿ بن انصر:أخطاء لغوية شائعة، ص: )ميسىوَّدىةه(، نقوؿ: ىذه ميسىوَّدىةي الكتاب.

 .80ند الكتاب كاإلذاعيُت، ص: ( ينظر: األخطاء الشائعة:أٛتد ٥تتار عمر:أخطاء اللغة العربية ا١تعاصرة ع4)
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 الدرس الثامن: صيغ ادلبالغة

كفاعلو أك من اٌتصف بو، كما يدٌؿ اسم الفاعل غ تدؿ على اٟتدث يى ىي صً : »تعريف صيغ ادلبالغة
 ٘تامان، غَت أهنا تزيد عن اسم الفاعل ُب داللتها على البالغة كالتكثَت، ٨تو:

ـه ا١تؤمني  -ليلىوي ابلعبادةً  قائمه ا١تؤمني   ليلىوي ابلعبادًة. قٌوا
على قياـ  فالفرؽ بُت )قائم( كىو اسم فاعل ك)قٌواـ( كىي صيغة مبالغة: أف اسم الفاعل يدؿ

 .(1)«الليل كفاعلو، ُب حُت أف صيغة ا١تبالغة تدؿ على كثرة قياـ الليل كا١تبالغة فيو من فاعلو
 :(2)أبنية صيغ ادلبالغة

صيغ ا١تبالغة ىي كلمات ٤تيىٌولة عن صيغة )فىاًعل( للداللة على الكثرة كا١تبالغة ُب اٟتدث، كىي 
 :(3)ٜتسة أكزاف

 فػىٌعاؿ: مثل: مٌناع، عالٌـ، قٌواؿ، مٌشاء. -1
 ًمفعاؿ، مثل: ٤ًتٍجىاـ، ًمٍفراح، ًمٍقداـ، ًمٍفضىاؿ. -2

 فػىعيوؿ، مثل: شىكور، صىديكؽ، صىبيور، غىفور، حىقيود. -3      
يعه، عىًليمه، قىًدير. -4        فىًعيل، مثل: عىزيز، حىًكيم، ٝتًى
 ًطن، جىزًع، حىًذر.فىًعل، مثل: يىًقظ، عىًجل، فى  -5      
 ثالثي، مثل: )ًمٍعطىاء( من الفعلكتيبٌت صيغة ا١تبالغة من الفعل الثالثي، كيندر بناؤىا من غَت ال     

. ، ك)ًمٍغوىار( من الفعل أىغىارى  أٍعطىى، ك)بىشَت( من الفعل بىشَّرى
 كىناؾ أكزاف أخرل تفيد الػمبالغة، لكنها قليلة مثل:      

 فىاركؽ، ساكيوت.فىاعوؿ، ٨تو:  -1
 ًفعًٌيل، مثل: ًصدًٌيق، ًٜتًٌَت، ًسٌكَت.  -2

                                                           

 .189ينظر: أدين أمُت عبد الغٍت: الصرؼ الكاُب، ص:  (1)
 .103 -99ص: كالسامرائي، دمحم فاضل: الصرؼ العريب أحكاـ كمعاف،  .191-189ينظر: ا١ترجع نفسو، ص:  (2)
بالغة الًقياسي( 3)

ي
، كىهللاي غىفيوره رىًحيم(: ىي: )ىيوى كىذَّابه  ىناؾ ًعبارة ٚتعٍت أكزاف صيغ ا١ت ، كىأٍنتى حىًذره  . ًمٍقوىاؿه

: فػىعَّاؿ.              -  رىًحيم: فىًعيل. -ًغفيوره : فػىعيوؿ.       -حىًذره : فىًعل.         -              ًمٍقوىاؿه : ًمٍفعىاؿ.  -كىذَّابه
 .ـ20/05/2021ينظر: منتدل ٣تمع اللغة العربية على الشبكة العا١تية،  
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 ًمٍفًعيل، مثل: ًمٍسًكَت، ًمٍنًطيق، ًمٍعًطَت. -3

 فػيعىلة، مثل: مهيىزىة، ليمىزىة، ضيحىكىة.  -4
 :(1)عمل صيغ ادلبالغة

تعمل صيغ ا١تبالغة عمل فعلها، كحكمها ُب العمل مثل اسم الفاعل، فإف كانٍت مقًتنةن ب)أؿ( 
ـٍ للحاؿ أـ ا١تستقبل، كإف كانٍت ٣تٌردةن عن )أؿ(، فإهٌنا تعمل عًملٍت  مطلقا سواءن أكانٍت للماضي أ

 بشرطُت:
 أٍف تكوف للحاؿ أك االستقباؿ ال ا١تاضي.-
أف تعتمد على كاحد من أربعة: النفي أك االستفهاـ أك اسم ٥تيٍربى عنو بصيغة ا١تبالغة، أك اسم  -

 موصوؼ بصيغة ا١تبالغة.
 )شىرَّابه نصبت ا١تفعوؿ بو كىو العسىلى(.شىٌرابه مثاؿ إعماؿ )فػىعَّاؿ( قو٢تيم: أما العىسىلى فأان 

 )ًمٍنحاره نصبت ا١تفعوؿ بو كىو بوائكىها(بػىوىاًئكىهىا. لىًمٍنحىاره كمثاؿ إعماؿ )ًمًفعىاؿ( قو٢تيم:إنٌوي 
 كمثاؿ إعماؿ )فػىعيوؿ( قوؿي أيب طالب:

 ًٝتاهنا*** إذىا عىًدموا زادان فإٌنكى عاًقري  بنصل السيًف سيوؽى  ضىركبه 

 دعاءى مٍن دعاهي. مسيعه كمثاؿ إعماؿ )فىًعيل( قوؿ بعضهم: إفَّ هللاى 
)  )ضىركبه نصبت ا١تفعوؿ بو كىو سوؽى

 
 
 
 
 
 

                                                           

 . 205، 204( ينظر: ٚتاؿ الدين، عبد هللا بن يوسف: شرح شذكر الذىب ُب معرفة كالـ العرب، ص: 1)
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 : استخرج صيغ ا١تبالغة من الًتاكيب التالية كزهنا:تدريب

يػٍره أىـٍ ىيوى مىا ضىرىبيوهي لىكى ًإالَّ جىدىالن بىٍل ىيٍم قػىٍوـه قاؿ تعاىل: -  (58) خىًصميوفى كىقىاليوا أىآ٢ًتىتػينىا خى
]الزخرؼ[ 
ٍم أىٍىلىٍكنىا ًمن قػىٍبًلًهم مًٌن قػىٍرفو مَّكَّنَّاىيٍم ُب اأٍلىٍرًض مىا ملٍى ْنيىكًٌن لَّكيٍم كىأىٍرسىٍلنى قاؿ تعاىل: - ا أىملٍى يػىرىٍكا كى

ٍدرىارناالسَّمىاءى عىلىٍيًهم   ]األنعاـ[(6) (1)مًٌ
 (60) لىعىفيوٌّ غىفيوره ذٰىًلكى كىمىٍن عىاقىبى ٔتًٍثًل مىا عيوًقبى ًبًو ٍبيَّ بيًغيى عىلىٍيًو لىيىنصيرىنَّوي اَّللَّي ۗ ًإفَّ اَّللَّى قاؿ تعاىل: -
 [اٟتج] 
  [ا١تدثر]  (17) (2)صىعيودناسىأيٍرًىقيوي قاؿ تعاىل: -
كيبَّارناكىمىكىريكا مىٍكرنا : تعاىل قاؿ-

(3)(22)  [نوح] 

يقي ييوسيفي أىيػُّهىا : تعاىل قاؿ- دًٌ ٍبًع بػىقىرىاتو ًٝتىافو أيىٍكيليهينَّ سىٍبعه  الصًٌ  (46ًعجىاؼه )أىٍفًتنىا ُب سى

[يوسف]. 
ؼو مًَّهٌنو كىالى تيًطٍع كيلَّ  قاؿ تعاىل: -  أىثًيمو لًٌٍلخىٍَتً ميٍعتىدو  اعو مَّنَّ  (11) بًنىًميمو  َهىَّازو مَّشَّاءو  (10) حىالَّ

 ]القلم[   (13)عيتيلٌو بػىٍعدى ذٰىًلكى زىنًيمو  (12)
 [.النبأ]  (21) (4)ًمٍرصىادناًإفَّ جىهىنَّمى كىانىٍت قاؿ تعاىل: -
 ُب الظُّلم إىل ا١تساجد ابلنور التاـ يـو القيامة( الػمشَّائٌنقاؿ ملسو هيلع هللا ىلص: )بشر -

                                                           

« سأغشيو عقبة شاقة ا١تصعد، كىو مثل ١تا يلقى من العذاب الشاؽ الصعب الذم ال يطاؽ»( قاؿ الز٥تشرم ُب معٌت اآلية: 1)
 . 1155األقاكيل ُب كجوه التأكيل، ص: الز٥تشرم، ٤تمود بن عمر: الكشاؼ عن حقائق التنزيل كعيوف

« سأغشيو عقبة شاقة ا١تصعد، كىو مثل ١تا يلقى من العذاب الشاؽ الصعب الذم ال يطاؽ»( قاؿ الز٥تشرم ُب معٌت اآلية: 2)
 . 1155الز٥تشرم، ٤تمود بن عمر: الكشاؼ عن حقائق التنزيل كعيوف األقاكيل ُب كجوه التأكيل،  ص: 

٤تي الدين الدركيش: إعراب القرآف الكرَل كبيانو، اليمامة، دار اإلرشاد،  «مبالغة أبلغ من كيبىار ابلضم كالتخفيفكىو بناء »(3)
 .231،  ص:10ـ، مج1992ق/1412، 3ٛتص، سورية، ط

ىي ُب معٌت اآلية: أف جهنم كانت ُب حكم هللا ، كقضائو موضع رصد يرصد فيو خزنة النار الكفار؛ ليعذبوىم فيها، أك ك (»4)
نفسها متطلعة ١تن أيٌب إليها من الكفار، كما يتطلع الرصد ١تن ديٌر بو كأيٌب إليهم، كا١ترصاد مفعاؿ من أبنية ا١تبالغة كا١تعطار 

الشوكاٍل، دمحم بن علي بن دمحم: فتح القدير اٞتامع بُت فٍت الركاية ك الدراية من «. كا١تعمار ، فكأنو يكثر من جهنم انتظار الكفار
 .1576، 1575ـ، ص:2007ق/1428، 4التفسَت، دار ا١تعرفة، بَتكت، لبناف، طعلم 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura68-aya10.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura68-aya10.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura68-aya11.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura68-aya11.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura68-aya11.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura68-aya12.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura68-aya12.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura68-aya12.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura68-aya13.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura68-aya13.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura68-aya13.html
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 أيموران الى تىًضَتي كآًمنه    ما ليس ميٍنًجيىو من األقدار حىًذره -قاؿ الشاعر: 

 فػىعيوؿي ٔتا قاؿ الكراـ  قػىؤيكؿه إذا مات مٌنا سٌيد قاـ سٌيد      -         
  :اجلواب

 
 الوزف صيغة ا١تبالغة  الوزف صيغة ا١تبالغة

 فػىعَّاؿ مىشَّاءو    فىًعليوفى  خىًصميوفى 

 فػىعَّاؿ مىنَّاعو   ًمٍفعىاالن  ٍدرىارنامً 

 فىًعيل أىثًيمو   فػىعيوؿ لىعىفيوّّ غىفيوره 

 ًمٍفعىاالن  ًمٍرصىادان   فػىعيوال صىعيودنا

 ُتالفىعَّالً       الػمشَّائُت        فػيعَّاالن  كيبَّارنا

دًٌيقي   فىًعله  حىًذره   الًفعًٌيل الصًٌ

ؼو   فػىعيوؿ قػىؤيكؿه   فػىعَّاؿ حالَّ

 فػىعيوؿ فػىعيوؿي   فىًعيل مىًهُتو 

    فػىعَّاؿ مهىَّازو 

 
 
 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura68-aya10.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura68-aya10.html
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 الدرس التاسع: اسم التفضيل)أفعل التفضيل(
أٌف اثنُت أك أكثر كل اسم صفة ييصاغ على كزف "أىفػٍعىل" للداللة على »: ىو تعريف اسم التفضيل

اشًتكا ُب صفةو ما، كلكٌن كاحدا منهما تزيد فيو ىذه الٌصفة عن اآلخر، سواء أكانت ىذه الزايدة 
 .(1)«تفضيال أـ نقصاان، سلبا أـ إجيااب

ًإٍذ قىاليوٍا لىييوسيفي كىأىخيوهي أىحىبُّ ًإىلى أىبًينىا ًمنَّا  مثاؿ داللة اسم التفضيل على الزايدة قولو تعاىل: 
 .(2): فالفه أٍقبحي من فالف كأٍجهلي منوكمثاؿ داللتو على النقصاف ]يوسف[.( 8كى٨تىٍني عيٍصبىةه)

 :(3)صياغة اسم التفضيل
ييصاغ اسم التفضيل على كزف "أىفػٍعىل"، كجاء عن العرب حذؼ ا٢تمزة ُب "خىٍَت" ك"شىٌر"، مثل: 

يػٍره لَّكى ًمنى اأٍليكىلىٰ  ىذا خَته من كذا، كىذا شرّّ من كذا، قاؿ تعاىل:  ،  [الضحى] (4(كىلىٍْلًخرىةي خى
 [يوسف] (77قىاؿى أىنتيٍم شىرّّ مَّكىاانن )  كقاؿ: 

 :اسم التفضيلشركط صياغة 
أف يكوف الفعل ا١تشتىٌق منو ثالثيا، فال ييشتق اسم التفضيل من األفعاؿ غَت الثالثية، كلذلك -1

 اعتربكا من الشذكذ قو٢تم: ىو أعطاىم للماؿ، كأكالىم للمعركؼ، ًمٍن أعطى كأىكىل.
 .ي، فال ييشتٌق من مثل: ما ضىرىبى أف يكوف الفعل الثالثي مثبتا غَت منف -2
"،  أف -3 يكوف الفعل الثالثي متصرٌفا غَت جامد، فال ييشتق اسم التفضيل من "نًٍعمى" ك"بًٍئسى

 ك"ليس"، ك"عىسىى".
 أف يكوف الفعل اتما، فال ييشتٌق من األفعاؿ الناقصة ، كىي "كاف كأخواهتا"، ك"كاد كأخواهتا". -4
ليت ليس فيها تفاكت  أف يكوف الوصف قابال للتفضيل كالتفاكت، فال ييشتٌق من األحداث ا-5

 كا١توت كالعمىى كالغىرؽ.

                                                           

 .515، ص: 1( ينظر: عبداللطيف دمحم ا٠تطيب: ا١تستقصى ُب علم التصريف، ج1)
 .515، ص: 1( ينظر: ا١ترجع نفسو، ج2)
ُب القرآف الكرَل، ص: ك٤تمود سليماف ايقوت: الصرؼ التعليمي كالتطبيق . 524-515، ص: 1( ينظر: ا١ترجع نفسو، ج3)

249-251. 



84 

 

، كىناؾ أفعاؿه  -6 ، فال ييبٌت من الفعل ا١تبٍت للمجهوؿ، مثل: ضيًربى أف يكوف الفعل مبنيا للمعلـو
، فال يبٌت منها أفعل التفضيل.  مالزمة للبناء للمجهوؿ ُب أٍصل كٍضعها اللغوم، مثل: جينَّ كزيًكمى كزيىيى

شٌبهة من الفعًل على كزف "أىفػٍعىل" الذم مؤنثو فػىٍعالىء، كىو الوصف الداؿ أال تكوف الصفة ا١ت -7
 .على لوف أك عىٍيب أك ًحلية فال ييقاؿ ىذا أٍبيضي من ذاؾ، كىذا أعرج من ذاؾ، كىذا أحور من ذاؾ

 :صياغة اسم التفضيل من غًن الفعل ادلستويف للشركط
"، كال الذم  ال يقبل التفاضل ؾ  ال ٕتوز ا١تفاضلة من  الفعل اٞتامد  ؾ "نًٍعم" ك "بًئسى

كإذا فقد الفعل شرطا آخر غَت اٞتمود كعدـ التفاضل، فإف صيغة اسم التفضيل "مات" ك "غرًؽ". 
أك غَتمها،  فنقوؿ   تكوف  أبف أنٌب اب١تصدر منو منصواب على التمييز بعد كلمة "أىشىٌد"، أك "أىٍكثىر"

" الٌداؿ  " الداؿ على  اللوف، ك"حىًوؿى للداللة على التفضيل من الفعل "اٍندىفىعى" ا٠تيماسي، ك "خىًضرى
ككرىؽ الليموف أشٌد خيضرةن من كرىؽ القصىب، كتلك  على العيب: الٌشاب أٍسرعي انًدفاعان من غَته، ى

 .(1) الفتىاةي أبلىغي حىوىالن 
ٍبيَّ قىسىٍت وَب شركط صياغة اسم التفضيل أبشٌد ك٨توىا، كمنو قولو تعاىل: كجيوز تفضيل ما است

 . (2) ]البقرة[ (74قػيليوبيكيم مًٌن بػىٍعًد ذٰىًلكى فىًهيى كىاٟتًٍجىارىًة أىٍك أىشىدُّ قىٍسوىةن )
قد ال يدٌؿ اسم التفضيل على معٌت التفضيل كإْنا يدٌؿ على اسم الفاعل أك الصفة  :ملحوظة

أي ا٠تٍىٍلقى ٍبيَّ ييًعيديهي كىىيوى أىٍىوىفي عىلىٍيًو ) ا١تشبهة، كقولو تعاىل:  ، أم: ىٌُت، [الرـك] (27كىىيوى الًَّذم يػىٍبدى
 .(3)ألنو ليس ُب حٌق هللا عز كجل ىٌُت كأىوف، بل كٌل ذلك سواء

 :(4)التفضيل سماحاالت 
أف يكوف ٣تردا من أؿ كاإلضافة، كُب ىذه اٟتالة جيب أف يكوف ميفردا ميذكرا، كأف يؤتى بعده  -1

]يوسف[،  (8لىييوسيفي كىأىخيوهي أىحىبُّ ًإىلى أىبًينىا ًمنَّا)ب)من( اٞتارة للميفضَّل عليو، مثل قولو تعاىل: 
ذؼ )ًمن( ك٣تركرىا، كقولو  يػٍره كىأىبٍػقىى )  تعاىل:كقٍد ٖتي  ]الضحى[. (11كىاآلًخرىةي خى

                                                           

 .252، 251( ينظر: ٤تمود سليماف ايقوت: الصرؼ التعليمي كالتطبيق ُب القرآف الكرَل، ص: 1)
 .225ينظر: أدين أمُت عبد الغٍت: الصرؼ الكاُب، ص:(2)
 .535،  534، ص: 1( ينظر: عبداللطيف دمحم ا٠تطيب: ا١تستقصى ُب علم التصريف، ج3)
. كاٟتمالكم، أٛتد: شذا 255 -٤252تمود سليماف ايقوت: الصرؼ التعليمي كالتطبيق ُب القرآف الكرَل، ص: ( ينظر: 4)

 .61، 60العرؼ، ص: 
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ُب اإلفراد كالتثنية  مطابقا ١توصوفواسم التفضيل أف يكوف مقًتان ب)أؿ(، كحينئذ جيب أف يكوفى  -2
، كاال يؤتى بعده ب)من( اٞتارة، ٨تو: دمحم األفضلي، كفاطمة الفيٍضلى، كاٞتمع كالتذكَت كالتأنيث
 يدكف األفضلوف، كا٢تندات الفيٍضليات، أك الفيضىل.كالزيداف األفضالف، كالز 

ُب  إذا كاف اسم التفضيل مضافا إىل معرفة، جاز أف يطابق اسمي التفضيل ما قبلو كأف ال ييطابقو -3
 اإلفراد كالتثنية كاٞتمع كالتذكَت كالتأنيث.

ليو اٟتكاـ، فاطمةي  مثاؿ ا١تطابقة: عمري أعدؿي اٟتٌكاـ، العيمرىاف أٍعدىال اٟتكاـ، ا٠تلفاء الراشدكف أعدى
قولو فيٍضلىى النساء، الفاطمتاًف فيٍضليا النساء، الفاطماتي فيٍضلىياتي النساء. كمن القرآف الكرَل 

اًبرى كىكىذىًلكى جىعىٍلنىا ُب كيلًٌ قػىٍريىةو  تعاىل:  ]األنعاـ[. (123)رًًميهىا ٣تيى  أىكى
كمثاؿ عدـ ا١تطابقة: عمري أعدؿي اٟتكاـ، العمراف أعدؿي اٟتكاـ، ا٠تلفاء الراشدكف أعدؿي اٟتكاـ، 

قولو تعاىل: فاطمة أفضلي النساء، الفاطمتاًف أفضلي النساء، الفاطماتي أفضلي النساء. كك ...
 نػَّهيٍم يىا أىٍحرىصى كىلىتىًجدى  ]البقرة[ (96)ةو النَّاًس عىلىى حى

  ُب ا١تضاؼ إليو، طابقةا١تكلزمت التيزـى فيو اإلفراد كالتذكَت، إذا كاف اسم التفضيل ميضافا لنكرة  -4
 مثل: الزيداف أفضل رجلُت، كالزيدكف أفضلي رجاؿ، كفاطمة أفضل امرأة.

 استخرج اسم التفضيل من النصوص التالية: :تدريب
بيوا  قاؿ تعاىل: - ـي لًلشَّهىادىًة كىأىٍدٌلىٰ أىالَّ تػىٍراتى  [البقرة] ذٰىًلكيٍم أىٍقسىطي ًعندى اَّللًَّ كىأىقػٍوى
ا ) قاؿ تعاىل: - يػىٍعلىميوفى مىٍن ىيوى شىرّّ مَّكىاانن كىأىٍضعىفي جيندن  .[مرَل] 75فىسى
نسىافي أىٍكثػىرى شىٍيءو جىدىالن ) قاؿ تعاىل: -  [الكهف]  (54كىكىافى اإٍلً
 .ا٠تلق كلهم عياؿي هللا، كأحىبُّهم إليو أنفىعيهم لعيالوقاؿ ملسو هيلع هللا ىلص: -
 قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص: )أحٌب األعماؿ إىل هللا أدكمها كإف قٌل(.-
 قاؿ الشنفرل: كإٍف ميٌدًت األيدم إىل الزٌاًد مل أكن ***أبعجلهم؛ إذ أٍجشىع القـو أٍعجىلي  -
 : إف الذم ٝتىىكى السماء بٌت لنا *** بيتان دعائميو أىعىزُّ كأطٍػػوىؿي قاؿ الفرزدؽ -
 قاؿ الشافعي: ٘تٌٌت رجاؿ أٍف أموتى كإٍف أىميٍت *** فتلكى سىبيله لستي فيها أبكحدً -
م ذكركا اٞتدكدا     كشىٌر العا١تُت ذىكيك ٜتوؿ*** قاؿ الشاعر:-  إذا فاخىٍرهتى

 قدَل*** أقاـ لنفسو حىسىبا جديداكخَتي الناس ذك حىسىبو         
ـي ، أىٍقسىطي ًلكيٍم  اإلجابة:  ،أعجلهم، أدكمها ،أحبٌ ، أنفىعيهم ،كأحىبُّهم ،أىٍكثػىرى  ،أىٍضعىفي ، شىرّّ ، أىٍدٌلىٰ ، أىقػٍوى

 .خَتي ، شىرٌ ، أكحدً ، أطٍػػوىؿي ، أىعىزُّ ، أٍعجىلي  ،أٍجشىع
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 : اإلعالؿ كاإلبداؿالدرس العاشر
 اإلعالؿ

 تعريف اإلعالؿ: 

، (1)و، أك بتسكينواإلعالؿ ىو تغيَته يقع على حرؼ العلة، إما بقلبو إىل حرؼ آخر، أك ْتذف
أك  ،أك التسكُت ،ابلقلب أبربعة أشياء: . فاإلعالؿ يكوف(2)أك بنقل حركتو إىل اٟترؼ الذم قبلو

  .أك النقل ،اٟتذؼ

ابألحرؼ  كييلحق علماء الصرؼ ا٢تمزةى » كالياء،ثالثة، كىي األلف كالواك  (3)كحركؼ العلػػػػػة
 .(4)«الثالثة السابقة؛ أم إف اإلعالؿ يتناكؿ األلف، الواك، الياء، ا٢تمزة

كالياء كالواك قد تكوانف أصليتُت، كفد تكوانف مبدلتُت، أما األلف فال تكوف إال منقلبة من كاك 
   .(5) أك ايء

 :أنواع اإلعالؿ
 أكال: اإلعالؿ ابلقلب:

اإلعالؿ ابلقلب ىو ٖتويلي أحرًؼ العلة كا٢تمزة إىل حرؼ آخر منها، حيٌل ٤تلَّو، كخيتفي األكؿ 
 . كأىٌم حاالت القلب ىي:(6) كفقا لقواعد ٤تددة

 
 

                                                           

 .66، ص:3جاالسًتاابذم، رضي الدين دمحم بن اٟتسن: شرح شافية ابن اٟتاجب، ( ينظر:1)
 .151( ينظر: الراجحي، عبده: التطبيق الصرُب، ص:2)
لعلة هبذا االسم ألهنا تتغَت كال تبقى على حا٢تا، فهي شبيهة ابلعليل الذم ا٨ترؼ مزاجو، فهو يتغٌَت حاال ٝتيت حركؼ ا( 3)

ْتاؿ. كحركؼ العلة يدخلها التغٌَت لسببُت، مها: خفة ىذه اٟتركؼ كعدـ ٖتملها ألم ثقل، ككذلك كثرهتا ُب االستعماؿ، فال 
  ا، ككثرة االستعماؿ تؤدم إىل التخفيفٗتلو كلمة منها أك من اٟتركات اليت ىي أبعاضه

  . 68، 67ص:، 3ينظر: االسًتاابذم، رضي الدين دمحم بن اٟتسن: شرح شافية ابن اٟتاجب، ج
 . 382ص:(ينظر: ٤تمود سليماف ايقوت: الصرؼ التعليمي كالتطبيق ُب القرآف الكرَل، 4)
 .425ص:، 2( ينظر: اإلشبيلي، ابن عصفور: ا١تمتع ُب التصريف، ج5)
  .139ـ، ص:1996، 1( ينظر: ديزيرة سقاؿ: الصرؼ كعلم األصوات، دار الصداقة العربية، بَتكت، لبناف، ط6)
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 :(1)قلب الواك كالياء َهزة -1
 تيقلب الواك كالياء مهزةن كجواب ُب ٜتسة مواضع ىي:

إذا كقعت الواك كالياء متطرفتُت ُب آخر الكلمة، كقبلهما ألف زائدة ليست من بنية الكلمة، مثل:  -أ
، بًنىامه، ًفنىامه، كالدليل  ، ًكسىاكه ، ٝتىىاكه دعاء، ٝتاء، كساء، بناء، ًفناء. فأصل ا٢تمزات فيها كاك: ديعاكه

، فىًٍتى. ، بنٍيتي ، كسٍوتي ، ٝتٍوتي  على ذلك: دعٍوتي
ت الواك كالياء عينا السم الفاعل، كقد أيعٌلٍت عُت الفعل ا١تاضي منو. مثل: قائل، صائم، إذا كقع -ب

 ابئع، ىائم، أصلها: قاًكؿ، صاًكـ، ابيع، ىاًَله.
(، ك)صاـ(  كاألفعاؿ ا١تاضية من تلك األٝتاء كقع لعينها إعالؿ ابلقلب، ؼ)قىاؿ( أصلها )قػىوىؿى

ـى(، ك)ابعى( أصلها )بيىع(،    ك)ىىاـ( أصلها )ىيىمى(.أصلها )صوى
مل يقٍع ُب عينو -كىو عوًرى كعًُتى –كمل تيقلب العُت ُب "عاًكر" كعاًين" مهزة؛ ألف ا١تاضي منهما 

 إعالؿه ابلقلب.
إذا كقعت الواك كالياء بعد ألف )مىفىاعل(، أك أم كلمة أخرل تيشبو ىذا الوزف ُب عدد اٟتركؼ  -ج

كنسق اٟتركات كالسكوف، بشرط أف تكوف الواك أك الياء اثلثةن كحرؼى مدٌو زائدو ُب ا١تفرد، مثل: 
 عجائز، صحائف.

مع على عجاًيز، ٍب تقلب الواك مهزةن فتصَت: عجائًز-  عجوز ٕتي
مع على  صحاًيف ٍب تقلب الياء مهزةن فتصَت: صحاًئف. صحيفة-  ٕتي

كىناؾ كلمات على كزف فعائل مل تيقلب الواك أك الياء فيها مهزة؛ ألٌف الواك أك الياء ُب مفرداهتا 
 أصلية

أٍصلية،  -كىو قىٍسوىر أك قىٍسوىرىة-فكلمة "قىسىاًكر" ليس فيها قلبه للواك؛ ألٌف الواك ُب مفردىا 
مٌد، ألهنا متحرٌكة ابلفتحة. ككذلك "جداًكؿ"، الواك ُب مفردىا )جىٍدكىؿ( أصلية  كليست حرؼ

 كليسٍت حرؼ مد، كلذلك مل تيقلٍب مهزة ُب صيغة اٞتمع.

                                                           

. كاٟتمالكم، أٛتد: شذا 388 -384ص:(ينظر:٤تمود سليماف ايقوت: الصرؼ التعليمي كالتطبيق ُب القرآف الكرَل، 1)
 .112، 111العرؼ، ص:
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ككلمتا "معىاًيش" ٚتع "معيشة" ك"مىكىاًيد" ٚتع "مكيدة"، مٍل تيقلب الياء فيهما مهزة ألهٌنا من 
 أصل بنية الكلمة كلٍيسٍت  زائدة.

قلب الواك كالياء مهزةن إذا كقػىعىتا اثٍٍل حرؼ عٌلة كفصل بينهما ألف، ُب)مفاعل( كما ييشبهو، تي  -د
 مثل:

مىع على أكىاًكؿ، ُب اٞتمع حرفا علة  - كبينهما ألف، فػىتيقلبي الواك الثانية مهزة  -كمها الواكاف -أٌكؿ ٕتي
 فتصَت أكائل.

مع على نياًيف، ُب اٞتمع حرفا علة - كبينهما ألف، فػىتيقلبي الياء الثانية مهزة  -ا الياءافكمه -نٌيف ٕتي
 فتصَت نيائف.

مع على سياًكد. ُب اٞتمع حرفا علة - كبينهما ألف، فػىتيقلبي الواك مهزة  -كمها الياء كالواك -سٌيد ٕتي
 فتصَت سياًئد.

أم واكية؛ كالثانية منهما متحرٌكة مطلقا أك ساكنة متأصلة الإذا اجتمع ُب أكؿ الكلمة كاكاف،  -ق
 تيقلب مهزة. ليست منقلبة عن حرؼ آخر، فإف الواك األكىل

فعلى سبيل ا١تثاؿ: عند ٚتع الكلمات: كاثًقة، كاًصلة، كاًقفة ٚتع تكسَت على كزف )فواعل(، 
 -ألهنا فاء الكلمة -فإننا نقوؿ: كىكىاًثق، كىكىاًصل، كىكىاًقف، كٔتا أٌف الواك األكىل ُب صيغة اٞتمع أصلية

 تيقلبي مهزةن كجواب، فتصبح: أكاًثق، أكىاًصل، أكىاًقف. فإهنا
 قاؿ ا١تهلهل بن ربيعة: 

 ضربٍت صدرىا إيل كقالٍت*** اي عداي لقد كقٍتك األكاًقي
 األصل "الوكاًقي" كا١تفرد كاقية من الفعل كقىى.

 نثى األٌكؿ، ككذا ٚتعها كىو األٌكؿ.كمثل: األيكىل أي 
 :(1)قلب اذلمزة كاكا أك ايء -2

 تػيٍقلب ا٢تمزة كاكا أك ايء ُب حالتُت:

                                                           

. كاٟتمالكم، أٛتد: شذا 392 -389ص:( ينظر: ٤تمود سليماف ايقوت: الصرؼ التعليمي كالتطبيق ُب القرآف الكرَل، 1)
 .115-112العرؼ، ص:
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إذا كانت ا٢تمزة بعد ألف )مفاعل( كما ييشبهو بشرط أف تكوف ا٢تمزة عارضة ليسٍت أصلية، كالـي  -أ
 مفرده مهزة أصلية، أك كاك أك ايءه أصلٌياف.

، كىذا اٞتمع مٌر  مع على خطىاايى مثل:كلمة خطيئة، مهزهتا أصلية ألهٌنا الـ الكلمة، كٕتي
 اب٠تطوات التالية:

مع خطيئة على خىطىاًيئي. -  ٕتي
 تيقلب الياء الواقعة بعد األلف مهزة فتصَت: خطاًئئي.-
 تيقلب ا٢تمزة األخَتة ايءن؛ لوقوعها متطرفة بعد مهزة فتصَت: خطاًئيي.-
 تيقلب كسرة ا٢تمزة فتحة للتخفيف فتصَت: خىطىاءىمي. -
 ألهنا ٖتركت كما قبلها مفتوح فتصَت: خىطىاءىا.تيقلب الياء اليت ُب األخَت ألفا؛ -
 تيقلب ا٢تمزة ايءن فتصبح: خىطىاايى على كزف )فػىعىاًئل( -

مع على "قضىاايى ككزهنا فػىعىاًئل، فقد مٌرٍت  كمن أمثلة ىذه اٟتالة أيضا كلمة "قضية" اليت ٕتي
 اب١تراحل التالية:

 قىضىاءىمي      قىضىاءىا       قىضىاايى         قضيَّة        قىضىاًييي           قضىاًئيي  
عند اجتماع مهزتُت ُب كلمة كاحدة، فإف كانت ا٢تمزة األكىل متحركةن بفتحة أك كسرة أك ضٌمة، -ب

كا٢تمزة الثانية ساكنة، فإٌف ا٢تمزة الثانية تيقلب حرؼ مد جيانس حركة ا٢تمزة األكىل، تيقلبي ألفا بعد 
 ، كايء بعد الكسر.الفتح، ككاكا بعد الضم

 الفعل "آمن" أصلو "أىٍأمنى"، قيلبت ا٢تمزة الثانية ألفان ألٌف األكىل مفتوحة.-مثال: 
 ا١تصدر "إدياف" أصلو "إٍئماف"، قيلبت ا٢تمزة الثانية ايءن ألٌف األكىل مكسورة. -     
 ؛ ألٌف األكىل مضمومة.الفعل ا١تضارع "أيكًمني" أصلو "أيٍؤًمني"، قيلبت ا٢تمزة الثانية كاكا -     

 :(1)قلب األلف ايء -3
 تيقلب األلف ايءن ُب اٟتالتُت التاليتُت:

                                                           

 .393ص:(ينظر: ٤تمود سليماف ايقوت: الصرؼ التعليمي كالتطبيق ُب القرآف الكرَل، 1)
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عند كقوع األلف بعد كسرة، فعند ٚتع كلمات: ًمٍصبىاح، ًمٍفتاح، ًمٍنشار، ٚتع تكسَت، فإننا  -أ
ايء نقوؿ: مصابًيح، مفاتًيح، مناشَت، فالياء ُب اٞتمع أصلها ألف، كالذم أكجب قلب تلك األلف 

 ىو سبقيها ابلكسرة.
تيقلب األلف ايء إذا كقعٍت بعدىا ايء التصغَت، مثل: غيالـ غيلىيًٌم، سحاب سيحيًٌب، كتاب   -ب

 كيتيًٌب.
 :(1)قلب الواك ايءن  -4

 تيقلب الواك ايء ُب اٟتاالت التالية:
 أف تقع الواك متطرٌفة بعد كسرة: -أ 
(، كقد قيلبت  - ( أصلو )رىًضوى  الواك ايء لتطرفها، كألٌف الضاد قبلها مكسورة.فالفعل )رىًضيى
" أصلها كاك بدليل قولنا "الرضواف".  -  كالياء ُب "رىًضيى
"، كالياء أصلها كاك بدليل "القوة".  -  كالفعل "قىًومى" أصليو "قىوًكى
 كاسم الفاعل "الغازم" أصلو "الغازًٍك"، كالدليل على أٌف أصل الياء كاك "الغىٍزك".  -
"، كالدليل على أٌف الياء أصلها كاك، أٌف ا١تصدر ىو كالفع - " أصلو "عيًفوى ل ا١تبٍت للمجهوؿ "عيًفيى

 "العىٍفو".
تيقلب الواك ايءن إذا كقعٍت بُت كسرة كألف، كذلك عند صياغة ا١تصدر من الفعل األجوؼ  -ب

 الذم أيًعٌلٍت عينيو.
ـى،  كحُت اإلتياف ٔتصدره نقوؿ: "ًصوامان"، مثال: الفعل صاـ أيًعلٍت عينو ابلقلب كأصلو صىوى

 نالحظ أف الواك كقعٍت بُت كسرة كألف فتيقلب ايء فتصَت "ًصيىامان".
ـى ًقوامان كيتحٌوؿ إىل ًقيىامان بقلب الواك ايءن.   كمثاؿ ذلك أيضا: قا

 تيقلب الواك ايء إذا كقعٍت عينان ُب ٚتع التكسَت صحيح الالـ، كقبلها كسرة، بشرط أف تكوف -ج
 تلك الواك ميعىلَّة ُب ا١تفرد. 

                                                           

 .398 -394ص: ( ينظر: ا١ترجع نفسو،1)
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مثل كلمة "دىار" أصلها "دىكىر"، فإذا أردان ٚتعها ٚتع تكسَت نقوؿ "ًدكىار"، كالواك ُب ىذا اٞتمع       
ر".  عٍُت الكلمة، كقبلها كسرة، لذلك تيقلب ايء فتصَت "ًدايى

ؿ، ًددية كًدَلى كاألصل كمن األمثلة أيضا: ريح كرايح كاألصل رًكىاح، ًحيلة كًحيىل كاألصل ًحوى 
 ًدكىـ، ًقيمة كًقيىم كاألصل ًقوىـ.

تيقلب الواك ايء إذا كقعٍت عينا ٞتمع تكسَت صحيح الالـ، كقبلها كسرة، بشرط أف تكوف تلك  -د
مع على "ًسوىاط"، كالواك ُب "ًسوىاط" عُت  الواك ساكنة ُب ا١تفرد. مثاؿ ذلك: كلمة "سىٍوط" اليت ٕتي

 ، لذلك تيقلب ايءن فتصَت: "ًسيىاط"الكلمة كقبلها كسرة
كمن األمثلة أيضا: حىٍوض كًحيىاض كاألصل ًحوىاض، رٍكض كرايض كاألصل رًكىاض، ثٍوب 

 كثًياب، كاألصل ًثوىاب.
 تيقلب الواك ايء إذا كانٍت ساكنة غَت مشددة كقبلها كسرة، مثل:  -ق

 ميزاف، كاألصل: ًمٍوزاف.  -
 ميقات، كاألصل: ًمٍوقىات.  -
 ، كاألصل: ًمٍوعاد.ميعاد -

 تيقلب الواك ايء إذا كقعٍت الما للكلمة لصفة على كزف )فػيٍعلىى(، مثل: -ك
 دينيا كأصلها دينوىل، كالفعل منها: دنوتي -
- .  عيٍليا كأصلها عيٍلوىل، كالفعل منها: علٍوتي

تيقلب الواك ايءن إذا اجتمعت مع الياء ُب كلمة كاحدة دكف فاصل بينهما، كاٟترؼ السابق منهما  -ز
 أصلي ساكن، كسكونو ليس عارضا، مثل: كلميت "سيًٌد" ك"مٌيت":

ٍيًود"؛ ألهنا من سادى يسودي. -   "سيًٌد" أصلهما "سى
- .  "مٌيت":أصلها " مىٍيًوت"، ألهنا من ماتى ديوتي

لمتُت ايء ككاكه دكف فاصل بينهما، كالياء ساكنة سكوان أصليا، لذلك تيقلب الواك اجتمع ُب الك
 ايءن مع إدغامها ُب الياء الساكنة، فنقوؿ: سيًٌد كميًٌت.

.  ككذلك الكلمتاف "طٌي" ك"يلىٌ" أصلهما "طىٍوم" ك"لىٍوم"؛ ألهنما مصدراف من طوٍيتي كلوٍيتي
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مفعوؿ لفعل ماًض على كزفي "فىًعلى". فعند صياغة اسم تيقلب الواك ايءن إذا كانٍت الـ اسم  -ح
" ك"قىًومى" نقوؿ: مٍرضيومه" ك"مىٍقويكمه" ككزهنما مفعوؿ. كقد اجتمعت فيهما  ا١تفعوؿ من الفعلُت "رىًضيى
الواك كالياء كسيبقٍت إحدامها ابلسكوف، لذلك قيلبت الواك ايء، كأدغمت الياء ُب الياء، ككسر ما قبلها 

 ٍرًضيّّ" ك"مىٍقًومّّ".فأصبحٍت "مى 
تيقلب الواك ايءن إذا كانٍت الما ٞتمع تكسَت على كزف فيعوؿ. مثال: ٚتع كلمة "عصا" ىو  -ط

" على كزف )فيعوؿ(، قيلبت الـ الكلمة ايء فأصبحٍت "عيصيومه"،  -كىي الواك الثانية -"عيصيوكه
ء كأدغمت ُب الياء مع كسر ما قبلها اجتمعت الواك كالياء كسيبقٍت إحدامها ابلسكوف، فقيلبت الواك اي

 فأصبحت "عيًصيّّ"، كجيوز كسر العٍُت تسهيال للنطق فتصبح "ًعًصيّّ"
عٍت على )ديليوّّ(، ٍب صارٍت )ديليومه(، ٍب آلٍت إىل  كاٟتكمي نفسو ينطبق على كلمة )دىٍلو( اليت ٚتي

 )دييلّّ(، كجيوز كسر الداؿ )ًديلّّ(.
انٍت عٍُت الكلمة ُب ٚتعو على كزف )فػيعَّل( صحيح الالـ، مثل اٞتموع: تيقلب الواك ايءن إذا ك -م

 صيوَّـ ك نػيوَّـ كجيوَّع، تيقلب كاكىا ايءن استثقاال للنطق بواكين قبلهما ضمة، فتصَت: صييَّم كنػييَّم كجييَّع.
 :(1)قلب الياء كاكا -5

 اٟتاالت اليت تيقلب فيها الياء كاكا ىي:
تيقلب الياء كاكا إذا كقعت ساكنة بعد ضمة ُب كلمة ال تدؿ على اٞتمع، مع عدـ تشديد تلك  -أ

 الياء
 )أيٍػقىن( مضارعو يػيٍيًقني، قيلبت الياءي كاكا فصار: ييوًقني.-مثل: 
، قيلبت الياءي كاكا فصار: ييوًسر.-      ( مضارعو يػيٍيًسري  )أىٍيسىرى
 ًقظه، قيلبت الياءي كاكا فصار: ميوًقظه.)أيٍػقىظى( اسم الفاعل منو مييٍ -     

تيقلب الياء كاكا إذا كقعٍت الما لكلمة على كزف )فػىٍعلىى(، مثل: تػىٍقول كفػىتػٍوىل، الواك فيهما الـ  -ب
 . ، فتػىٍيتي  الكلمة كأصلها ايء، كالدليل على ذلك أننا نقوؿ: تػىقىٍيتي

                                                           

عبد اللطيف بن دمحم . ك 401، 400ص:ايقوت: الصرؼ التعليمي كالتطبيق ُب القرآف الكرَل، (ينظر: ٤تمود سليماف 1)
 .196-195ا٠تطيب: ٥تتصر ا٠تطيب ُب علم التصريف، ص: 
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" )مؤنث األىطيب( تيقلب الياء كاكا إذا كقعٍت عينا لكلمة على كزف )فػيعٍ  -ج لىى(، مثل: "طيوىبى
. (، قيلبت الياء فيها كاكا، كالدليل على أف الياء أصل قولنا: طابى يىًطيبي  كأصلها )طىيػٍَبى

 :(1)قلب الواك كالياء ألفا -6
 تػيٍفلب الواك كالياء ألفا إذا ٖترٌكتا ككاف ما قبلهما مفتوحا. مثل: 

، ٖترٌكت الواك  -  ابلفتحة كقبلها فتحة القاؼ، فانقلبٍت ألفا.قاؿ أصليها قػىوىؿى
 ابعى أصليها بػىيىعى، فقيلبت الياءي ألفا.  -
، فهو من الغىٍزك. -  الفعل غىزىا أصلو غىزىكى
، لقولنا ُب التثنية: عىصىوىاًف. -  االسم عىصا أصلو عىصىوى
- . ، كمثلو: ريابى فهو من رىبػىوى  االسم راب أصلو رىبػىوى
مع على أبواب.االسم ابب أصلو: بػى -  وىب، كالدليل أنو جيي
مع على أنياب. االسم انب أصلو: نػىيىب، كالدليل-  أنو جيي

 اثنيا: اإلعالؿ ابلتسكٌن:
كيقع اإلعالؿ ابلتسكُت ُب الفعل ا١تضارع ا١تعتل اآلخر . (2)التسكُت ىو سلبي اٟترًؼ حركتىو

 اآلخر ابلياء ُب حاليٍت الرفع  كاٞتر.ابلياء أك الواك ُب حالة الرفع، ككذلك ُب االسم ا١تعتل 
، فالضمة  الفعل ادلصارع:-1 مثل: يقًضي كيىٍدعيو، األصل فيهما ُب حالة الرفع: يػىٍقًضيي كيىٍدعيوي

 عالمة الرفع، غَت أٌف الضٌمة ثقيلة عليهما، لذلك حيذفت اٟتركة من آخرمها طلبا للتخفيف.
مثل: الرامي، الغازم، ففي الرفع نقوؿ: جاء الراًميي، جاء الغازًمي،  االسم ادلعتل اآلخر ابلياء:-2

ذؼ الضمة ُب حالة الرفع كاٞتر بسبب الثقل  .(3)كُب اٞتر نقوؿ: مررتي ابلراًمًي، مررتي ابلغازًًم. ٖتي

 

 

                                                           

 .199-197، ص: للمبدئُت كاٟتفاظ (ينظر: عبد اللطيف بن دمحم ا٠تطيب: ٥تتصر ا٠تطيب ُب علم التصريف1)
 .186( ينظر: ا١ترجع نفسو، ص: 2)
 .1225، 1224، ص: 1( ينظر: عبداللطيف دمحم ا٠تطيب: ا١تستقصى ُب علم التصريف، ج3)
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 اثلثا: اإلعالؿ ابحلذؼ:
 .(1)«حذؼ حرؼ العلة دكف أف حيل ٤تلَّو غَته» ييعٌرؼ اٟتذؼ على أنو 

 ينقسم اٟتذؼ إىل قسمُت: قياسي، كغَت قياسي، كيقاؿ لو اٟتذؼ اعتباطا.
 حاالت اٟتذؼ القياسي ىي: احلذؼ القياسي: -1
إذا كاف الفعل ا١تاضي على كزف "أفعلى"، فإنو جيب حذؼ ا٢تمزة من مضارعو كاسم الفاعل كاسم  -أ

 ا١تفعوؿ منو.
 ييؤكًرـي.أكرـى ييٍكًرـي، كاألصل قبل اٟتذؼ: -مثل: 
 أكرـى ميكًرـه، كاألصل قبل اٟتذؼ: ميؤىٍكًرـه.-     
 أكرمىوي فهو ميكرىـه، كاألصل قبل اٟتذؼ: ميؤىٍكرىـه.-     

إذا كاف الفعل ا١تاضي ثالثيا، فاؤه كاك، مفتوح العُت ُب ا١تاضي، مكسورىا ُب ا١تضارع، فإنو  -ب
ذؼ فاؤه ُب صيغة ا١تضارع، كمن أمثلة ذلك:  ٖتي

- .  كىصىفى يىًصفي كاألصل فيو يػىٍوًصفي
 كعىدى يىًعدي، كاألصل فيو يػىٍوًعدي. -
دي، كاألصل فيو يػىٍوًجدي. -  كىجىدى جيًى

ذؼ الواك بشرطُت: أف يصَت ا١تصدر على كزف )ًفٍعلىة( لغَت ا٢تيئة، كأف  كعند صياغة ا١تصدر ٖتي
 تكوف التاء ُب آخره عوضا عن الواك احملذكفة، مثل:

 ةن، كاألصل فيو ًكٍعدىةكىعىدى ًعدى  - 
 كىصىفى ًصفىةن، كاألصل فيو ًكٍصفىة.-        

،  -ج إذا كاف الفعل ا١تاضي ثالثيا مكسور العُت، ككانت عينو كالمو من جنس كاحد، مثل: ظىًلٍلتي
 جاز فيو عند إسناده لضمَت من ضمائر الرفع ا١تتحركة ثالثة أكجو: 

.إبقاء الفعل على حالو من دكف إدغاـ، -  فنقوؿ: ظىًلٍلتي

                                                           

  59ـ، ص:2005(٤تمود سليماف ايقوت: ظاىرة التحويل ُب الصيغ الصرفية، دار ا١تعرفة اٞتامعية، مصر، دط، 1)
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 حذؼ عُت الفعل مع نقل حركتها إىل الفاء، فنقوؿ: ًظٍلتي ْتذؼ الالـ األكىل كنقل حركتها للظاء.-
، ْتذؼ الالـ األكىل دكف نقل حركتها ١تا  - حذؼ عُت الفعل دكف نقل حركتها، فنقوؿ: ظىٍلتي

 قبلها.
، كما يتعٌُت اإل٘تاـ لو كاف الفعل فإف زاد الفعل على ثالثة أحرؼ تعٌُت اإل٘تاـ، مثل:  أقػٍرىٍرتي

.  ثالثيا مفتوح العُت، ٨تو: حلىٍلتي
 احلذؼ السماعي: -2

 كأما اٟتذؼ غَت القياسي: فنحو:
يىٍدمه حذؼ الياء من يىدو، كأصلها:  -

(1). 
، كأصلها: دىمىوه أك  - دىمىيه حذؼ الواك أك الياء من دىـو

(2). 
 عند البصريُت، ككىٍسمه عند الكوفيُت. حذؼ الواك من: اسم، كأصلو: ٝتىىوه -
بػىنػىوه.-  حذؼ الواك من: ابن ، كأصلها: ى
 حذؼ الواك من أىب، كأصليها أىبػىوه.-
- .  حذؼ الواك من حم، كأصلها ٛتىىوه
 حذؼ الواك من ٨تو: شىفىة، كأصلها: شىفىوه.-
 حذؼ ا٢تاء من ٨تو: اٍست، أصلو: سىتىةه.-
 .(3)أصلو اٍستىطىاعى حذؼ التاء من ٨تو اٍسطىاع،  -
 

                                                           

، «كييًدمّّ، كمها ٚتع فػىٍعل كفىٍلش كأىفٍػليس كفيلوس اليىدي أصلها يىٍدمه على فٍعل ساكنة العُت ألٌف ٚتعها أىٍيدو »(قاؿ أبو بكر الرازم: 1)
 .395ـ، ، د.ط، ص:2003ق/1424الرازم، دمحم بن أيب بكر: ٥تتار الصحاح، دار اٟتديث، القاىرة، 

ـي أصلو دىمىوه ابلتحريك كتثنيتو دىمىيىاف كبعض العرب يقوؿ دىمىوىاف. كقاؿ سيبويو أٍصليوي دى »(قاؿ أبو بكر الرازم: 2) ٍمي بوزف فػىٍعل. الدَّ
 .124،  الرازم، دمحم بن أيب بكر: ٥تتار الصحاح، ص: «كقاؿ ا١تربد أصلو دىمىيه ابلتحريك فالذاىب منو الياء كىو األصح

. ٤تمود سليماف ايقوت: الصرؼ التعليمي كالتطبيق 124، 123(ينظر: اٟتمالكم، أٛتد: شذا العرؼ ُب فن الصرؼ، ص: 3)
للمبدئُت كاٟتفاظ، ص:  . كعبد اللطيف بن دمحم ا٠تطيب: ٥تتصر ا٠تطيب  ُب علم التصريف415 -413ص:ُب القرآف الكرَل، 

201- 208. 
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 رابعا: اإلعالؿ ابلنقل:
نقل اٟتركة من حرؼ ًعلة متحرؾ إىل حرؼ صحيح ساكن قبلو،  »اإلعالؿ ابلنقل ىو 

كالنقل . (1)«فينقلب حرؼ العلة من جراء ىذا حرفا آخر أك يبقى على ما ىو عليو من غَت حركة
 .(2)فيها؛ ألهنا ال تكوف متحركةيكوف ُب حرُب العلة: الواك كالياء، كأما األلف فال نقل 

 من أمثلة النقل ما يلي: 
ـى -الفعل )صاـ(  - ـي، نيقلٍت ضمة الواك إىل الصاد الساكنة قبلها ٗتفيفا.-أصلو صىوى  ميضارعو يىٍصوي
 عي، نيقلٍت كسرة الياء إىل الباء الساكنة قبلها، فصار: يىًبيعي.ػػػميضارعو يػىٍبيً  -أصلو بػىيىعى  -الفعل )ابع( -
، نيقلٍت فتحة الواك إىل ا٠تاء، كقيلبت الواك ألفا  -أصلو خىوىؼى  -الفعل )خاؼ( - مضارعو خيىٍوىؼي

.  لتيجاًنسى الفتحة السابقة عليها، فصار: خيىىاؼي
 كلمة )مىقىاـ( أصلها )مىٍقوىـ(، نيقلٍت فتحة الواك إىل القاؼ، ٍبٌ قيلبت الواك ألفا.  -
ـى(،  - ـى( أصلها )أقػٍوى ى( كلمة )أقىا   .(3) ككلمة )أابفى( أصليها )أبٍػُتى
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

  .151(ديزيرة سقاؿ: الصرؼ كعلم األصوات، ص:1)
 . 151( الراجحي، عبده: التطبيق الصرُب، ص:2)
 .412، 411ص:(ينظر: ٤تمود سليماف ايقوت: الصرؼ التعليمي كالتطبيق ُب القرآف الكرَل،3)
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 اإلبػػػػػػػػػػػػػداؿ

كضع حرؼ ٤تل حرؼ آخر، كقد يكوف اٟترفاف » عٌرؼ الصرفيوف اإلبداؿ أبنو  تعريف اإلبداؿ:
 ) " )أصلها: اٍصتػىبػىرى (، كقد يكوانف صحيحُت، ٨تو "اٍصطىبػىرى "، )أصلها: خىوىؼى حرُب عٌلة، ٨تو: "خىاؼى

 .(1) ٥تتلفُت، ٨تو: اتَّصىلى" )أصلها: ًاٍكتىصىلى(" كقد يكوانف
 كيفٌرؽ بُت اإلبداؿ كاإلعالؿ من جهتُت: 

أف اإلبداؿ يكوف ّتعل حرؼ مكاف حرؼ، كأما اإلعالؿ فيكوف ابلقلب  -
 كاٟتذؼ كالنقل، فاإلعالؿ أعٌم من ىذا الوجو.  كالتسكُت
األحرؼ العليلة كالصحيحة، فاإلبداؿ اإلعالؿ خاص ْتركؼ العلة، كأما اإلبداؿ فيكوف ُب  -

 .(2)أعٌم هبذا االعتبار
 .(3)كمن الفركؽ بينهما أٌف معظم قواعد اإلعالؿ قياسية، كأما اإلبداؿ فأغلب قواعده ٝتاعية

كحركؼ اإلبداؿ عددىا تسعة، جيمعها عبارة: "ىدأت موطيا"، ك من العلماء من أكصلها إىل 
 .(4)ده طيويٍت مثالن"أحد عشر حرفا، جيمعها قو٢تم: "أيجي 

كيهدؼ العرب من إبداؿ حرؼ مكاف حرؼ إىل إجياد التناسب الصوٌب؛ لتكوف اٟتركؼ 
ا١تتجاكرة ُب مستول كاحد، فاألصوات يؤثر بعضها ُب بعض، كقد يكوف النطق ابلصوت سهال إذا  

                                                           

ق/ 1413، 1ا١تعجم ا١تفصل ُب علم الصرؼ، مر/ إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بَتكت، لبناف، طراجي األٝتر: ( 1)
 .9ـ، ص:1993

كالفرؽ بُت اإلبداؿ كالقلب أٌف القلبى تصيَتي الشيء على نىقيًض ما  »فرؽ ابن عصفور اإلشبيلي بُت اإلبداؿ كالقلب بقولو: ( 2)
عليو، من غَت إزالة كال تنحية، كالبدؿ كضع الشيء مكاف غَته، على تقدير إزالة األكؿ كتنحيتو، فلذلك جعلنا مثل "قاؿ" كاف 

ك"ابع" قلبا؛ ألٌف حركؼ العٌلة يقارب بعضيها بعضا؛ ألهٌنا من جنس كاحد، فسهيل تقدير انقالب بعضها إىل بعض؛ كجعلنا مثل 
 . 15ابن عصفور اإلشبيلي: ا١تمتع ُب التصريف، ص: « حركؼ الصٌحة من حركؼ العٌلة"اتَّعدى" ك٨توه إبداال، لتباين 

كبُت اإلبداؿ كاالعالؿ عمـو » ق(:816كقد يوجد اإلعالؿ أك اإلبداؿ ُب كلمة كال يوجد اآلخر، قاؿ علي بن دمحم اٞترجاٍل )ت
اجلرجاين، « خصوص من كجوو، إٍذ كيًجدا ُب ٨تو قاؿ، كىكيًجدى االعالؿ بدكف االبداؿ ُب يىقوؿ، كاالبداؿي بدكف االعالؿ ُب أصيالف

 .  32تاب التعريفات، تح/ عبد ا١تنعم اٟتفٍت، دار الرشاد، القاىرة، مصر، )د.ط(، )د.ت(، ص: : كق(816)تعلي بن دمحم
 .138( ينظر: الراجحي، عبده، ص:3)
 .220ا١تعجم ا١تفصل ُب علم الصرؼ، ص:راجي األٝتر: ( ينظر: 4)
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النطق، ٦تا كاف منفردا، فإذا جاكر غَته أك كاف ُب موضع خاص من الكلمة أدل ذلك إىل ثقلو ُب 
  .(1)يؤدم إىل استبدالو بصوت آخر

 صور اإلبداؿ:
 (2)إبداؿ الواك كالياء اتءن  -1

على كزف )افػٍتػىعىلى(، أك ما ييشتٌق منو كا١تضارع كاألمر  لفعلو  تيبدؿ الواك كالياء اتءن، إذا كانتا فاءن -
كاسم الفاعل، ٍبيٌ تيٍدغىم تلك التاء ُب اتء االفتعاؿ، بشرط أال يكوف أصل الواك كالياء مهزة، بل جيب 

 كوان أصليٍُت ُب الكلمة.يأف 
( عند صياغة كزف )افػٍتػىعىلى( منهما كا١تضككْنثل لذلك ابلفعلُت )كىصىلى(  ارع كاألمر كاسم )يىسىرى

 الفاعل.
- . ، ٍب يتٌم إبداؿ الواك كالياء اتء مع اإلدغاـ فنقوؿ: اتَّصىلى، اتَّسىرى  ففي ا١تاضي نقوؿ: اٍكتىصىلى، ايٍػتىسىرى
، ٍب يتم إبداؿ الواك كالياء اتءن مع اإلدغاـ، فنقوؿ:  - تىًسري كنقوؿ مع الفعل ا١تضارع: يػىٍوتىًصلي، يػىيػٍ

.  يػىتًَّصل، يػىتًَّسري
كُب فعل األمر نقوؿ: اٍكتىًصٍل، ايٍػتىًسٍر، ٍب يتم إبداؿ الواك كالياء اتءن مع اإلدغاـ فنقوؿ: اتًَّصٍل،  -

 اتًَّسٍر.
تىًسر، فيتٌم إبداؿ الواك كالياء اتء مع اإلدغاـ فنقوؿ: ميتًَّصل، - كمع اسم الفاعل نقوؿ: ميٍوتىًصٍل، مييػٍ

 .ميتًَّسر
 :(3)إبداؿ اتء االفتعاؿ طاءن  -2

إذا كاف قبل اتء االفتعاؿ حرؼ من حركؼ اإلطباؽ األربعة، كىي الصاد كالضاد كالطاء 
 ىو ما نيلٌخصو ُب اٞتدكؿ اآلٌب:كالظاء، فإٌف اتء االفتعاؿ تػيٍبدىؿي طاءن ُب ٚتيع التصاريف. ك 

                                                           

كتبة األ٧تلو ا١تصرية، القاىرة، مصر، )د.ط(، إبراىيم أنيس: األصوات اللغوية، إبراىيم أنيس: األصوات اللغوية، م ( ينظر:1)      
 .232ـ، ص:2013

. كاٟتمالكم، أٛتد: شذا العرؼ، ص: 408ص:(ينظر: ٤تمود سليماف ايقوت: الصرؼ التعليمي كالتطبيق ُب القرآف الكرَل، 2)
120. 

 .120كاٟتمالكم، أٛتد،  ص: . 409ص: (ينظر: ٤تمود سليماف ايقوت: الصرؼ التعليمي كالتطبيق ُب القرآف الكرَل، 3)
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 مالحظة إبداؿ اتء االفتعاؿ طاء صيغة االفتعاؿ لكلمةا

  اٍصطىربى  اٍصتػىربى     صىربى   
  اٍضطىرىب اٍضتػىرىب      ضىرىبى 

جيب اإلدغاـ الجتماع ا١تثلٍُت كسكوف  اطَّلىعى -اٍططىلىعى  اٍطتػىلىعى        ع       لى طى 
 .أك٢تما

 جيوز كجهاف آخراف: اٍظطىلىمى  اٍظتػىلىمى       ظىلىمى       
 إبداؿ الظاء طاءن مع اإلدغاـ )اطَّلىمى(-
إبداؿ الطاء ظاءن مع اإلدغاـ  -

 اظٌلىمى( -)اٍظظىلىم

 
 :(1)إبداؿ اتء االفتعاؿ داالن  -3

تيبدؿ اتء االفتعاؿ داال إذا سيبقٍت بواحدة من ثالثة أحرؼ: الداؿ، الذاؿ، الزام، كىو ما 
 نيوٌضحو ُب اٞتدكؿ التايل:

 مالحظة إبداؿ اتء االفتعاؿ داال صيغة االفتعاؿ الكلمة
فى  دىافى  اإلدغاـ الجتماع ا١تثلٍُت جيب  ادَّافى  -اٍددىافى  اٍداتى

 كسكوف أك٢تما
 جيوز كجهاف آخراف: اٍذدىكىرى  اٍذتىكىرى  ذىكرى 

إبداؿ الذاؿ داال ٍب تدغم ُب الداؿ الثانية -
 )ادَّكىر(

إبداؿ الداؿ ذاال مع إدغاـ الٌذاؿ ُب  -
)  الذاؿ )اذٌكىرى

  اٍزدىجىرى  اٍزٕتىىرى  زىجىرى 

                                                           

. كاٟتمالكم، أٛتد: شذا العرؼ، ص: 410ص:(ينظر: ٤تمود سليماف ايقوت: الصرؼ التعليمي كالتطبيق ُب القرآف الكرَل، 1)
 151. كالراجحي، عبده: التطبيق الصرُب، ص: 121، 120
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ٗتيٍمىة، تػيرىاث، ٕتيىاه، كاألصل: كيٍٜتىة، كيرىاث، كيجاه لقرب ٥ترج التاء ُب مثل:  :(1) إبداؿ الواك اتءن  -4
 كالواك.

"، األصل: فيها "ًسٍدس"، : (2) إبداؿ السٌن اتءن  -5 الٌداؿ  قيلبتالسُت اتء، ك  قيلبتمثل:"ستّّ
 قبلها اتء أيضا، كأدغمت التاء ُب التاء".

ذفت ا٢تاء ٗتفيفا على غَت قياس كأيبدلت ؾ"فىمه" أصلو "فػىٍوهه"، حي  :(3) ان إبداؿ الواك ميم -5
 الواك ميما لقرب ا١تخرج، فهما شفوايف.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

ق 1433، 1بعة عماف، سلطنة عماف، طأطفيش، أدمحم بن يوسف: الكاُب ُب التصريف، تح/ عائشة يطو، شركة مط(ينظر: 1)
 .258ـ، ص:2012/
 .259ينظر: ا١ترجع نفسو، ص:(2)
 .262ينظر: ا١ترجع نفسو، ص:(3)
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 :(1)تدريب
 ما ىو اإلعالؿ الواقع ُب الكلمات التالية، كبٌُت سببو. -1
 .الناجي-ًفناء -فضاء -فراًئض -بوائًع -صوائًغ -أبناء -آابء -عاًئش -قاًئل  

 :اجلواب
 سبب اإلعالؿ الكلمة

أصلها )قاًكؿ(؛ قلبت الواك مهزة لوقوعها عينان معتلة ُب اسم فاعل لفعل  قائل
 أيعلت فيو.

 أصلها )عايش( قلبت الياء مهزة لوقوعها عينا ُب اسم فاعل لفعل أعلت فيو. عائش
أبناك، قلبت الواك فيها مهزة لتطرفها بعد  -أعداك-أصل ىذه الكلمات: آابك أبناء-أعداء-آابء

 ألف زائدة.
بوايع، حيث كقعت -ابئعة، كاألصل: صواكغ-كل منهما ٚتع ١تفرد: صائغة بوائع -صوائغ

الواك ُب األكىل، كالياء ُب الثانية اثٍل حرفُت لينُت، بينهما ألف متفاعل، 
 فقلبتا مهزة.

ٚتع فريضة، كاألصل: فرايض، قلبت الياء مهزة لوقوعها بعد ألف مفاعل،  فرائض
 ئدة ُب ا١تفرد.كقد كانت الياء مدة زا

 فنام، قلبت الياء فيهما مهزة لتطرفها بعد ألف زائدة -أصلهما: قضام فناء -قضاء
الكلمة )آتنا( أصلها: أىٍأتًنا هبمزتُت: متحركة فساكنة، قيلبت الثانية ألفا،  آتنا

 لكوهنا بعد فتحة.
 أصلها دعوة قلبت الواك ألفا لتحركها، كانفتاح ما قبلها. ديعاة
، قلبت الياء كاكا لوقوعها بعد ضم. طيوىب  األصل: طييػٍَبى
ذؼ فاؤه ُب صيغة ا١تضارع يىًقفي  ثالثي، فاؤه كاك، منو الفعل ا١تاضي ؛ ألٌف ٖتي

  .مفتوح العُت ُب ا١تاضي، مكسورىا ُب ا١تضارع
أصليها بضم الياء أك كسرىا، ٍب ٖتذؼ اٟتركة كتيسكن الياء استثقاال  الٌناًجي

 كالياء، كأما الفتحة فتظهر على الياء.الجتماع اٟتركة 
                                                           

 .408 -401ينظر: أدين أمُت عبد الغٍت: الصرؼ الكاُب، ص:  (1)
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 بُت اإلعالؿ كسببو ُب الكلمات اليت ٖتتها خط من الشواىد التالية: -2
-( ًئنَّةي ا النػٍَّفسي اٍلميٍطمى  ]البلد[ ( 28) رىاًضيىةن مٍَّرًضيَّةن ( اٍرًجًعي ًإىلى رىبًًٌك 27ايى أىيػَّتػيهى
تًًو أىف يػيٍرًسلى   قاؿ تعاىل: - حى كىًمٍن آايى رىاتو كىلًييًذيقىكيم مًٌن رٍَّٛتىًتًو ) الٌرايى [ (46ميبىشًٌ  ]الرـك
 .[الدخاف] (51أىًمُتو ) مىقىاـو ًإفَّ اٍلميتًَّقُتى ُب قاؿ تعاىل:  -
 [آؿ عمراف] (101) مٍُّستىًقيمو كىمىن يػىٍعتىًصم اًبَّللًَّ فػىقىٍد ىيًدمى ًإىلىٰ ًصرىاطو قاؿ تعاىل:  -

 اإلجابة: 
 اإلعالؿ الواقع فيها الكلمة 

 أصلها: )راًضوىة(، تطرفت الواك بعد كسرة فقلبت ايء. راضية
أصلها مرضوكة، كقعت الواك الما السم ا١تفعوؿ الذم ماضيو فىًعلى ابلكسرة،  مرضية

فقلبت الواك ايء، كصارت: مرضوية فاجتمعت الواك كالياء، فقلبت الواك ايء، 
 كأدغمت الياء ُب الياء، فصارت: مرضٌية، ٍب قلبت الضمة كسرة ١تناسبة الياء.

ٚتع ريح، كأصلها : ركاح، كقعت الواك عينا ٞتمع صحيح الالـ، كقبلها كسرة،  الرايح
 كىي معلة ُب ا١تفرد فقلبت ايءن.

مىٍقوىـ، بفتح الواك، نقلت حركة الواك إىل الساكن الصحيح قبلها، ٍب قلبت  أصلها مىقىاـ
 الواك ألفا ١تناسبة الفتحة، كصارت الكلمة: مىقىاـ.

، بكسر الواك، نقلت حركة الواك إىل الساكن الصحيح قبلها، ٍب  ميٍستىًقيم أصلها: مستقوـً
 قلبت الواك ايءن ١تناسبة الكسر.

 
  ُب الكلمات اليت ٖتتها خط. م كقعما ىو اإلبداؿ الذ-3
 ]البقرة[ (132لىكيمي الدًٌينى ) اٍصطىفىىٰ كىكىصَّٰى هًبىا إًبٍػرىاًىيمي بىًنيًو كىيػىٍعقيوبي ايى بىًٍتَّ ًإفَّ اَّللَّى قاؿ تعاىل: -

 [القمر]  (4)ميٍزدىجىره كىلىقىٍد جىاءىىيم مًٌنى اأٍلىنبىاًء مىا ًفيًو قاؿ تعاىل:  -   
 اإلجابة:
 اإلبداؿ الواقع فيها الكلمة

 طاءن، ألف فاء الكلمة صادى، قيلبت اتء االفتعاؿ فى تػى األصل: اصٍ  اٍصطىفىى
 .(زٕترمي ) زامالكلمة فيها قلب التاء داال؛ ألف فاء  كقع رجً دى زٍ مي 
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 (1)الدرس احلادم عشر: الفعل الصحيح كالفعل ادلعتل
 كضعفها إىل أفعاؿ صحيحة كأفعاؿ معتلة. اتنقسم األفعاؿ ابعتبار قوة أحرفه

 ىو ما خلٍت حركفو األصلية من أحرؼ العلة الثالثة.أكال: الفعل الصحيح: 
 كينقسم الفعل الصحيح إىل ثالثة أقساـ: سامل كمضٌعف كمهموز

ما سلمت حركفو األصلية من أحرؼ العلة كا٢تمزة كالتضعيف، مثل: ضرب،  ىو الفعل السامل:-1
، ، جلسى ، فهذه  نصرى كال يضٌر اشتمالو على مهزة أك حرؼ علة زائدٍين، مثل: أٍكرـى، شىارىؾ، بيطرى
 األفعاؿ سا١تة.

، قرأى، فإذا كاف ا١تهموز الفعل ادلهموز:  -2 ىو ما كانٍت أحد حركفو األصلية مهزة، ٨تو: أخذ، سأؿى
، فإٌف الفعل سامل.  ، أىٍحسىنى  حرفا زائدا، ٨تو: أىٍشرؼى

كيقاؿ لو األصٌم بسبب شٌدتو، كىو ما كاف أحد أحرفو األصلية مكررا لغَت الفعل الػمضٌعف:  -3
 زايدة. كينقسم إىل قسمُت:

  كىو ما كانٍت عينيو كالميو من جنس كاحد، مثل: فٌر، مٌد، اٍمتىدَّ، اٍستمدَّ.مضٌعف الثالثي كمزيده: -أ
 من جنس، كعينو كالمو الثانية من جنس، كىو ما كانٍت فاؤه كالمو األكىل مضٌعف الرابعي:-ب

. ، عٍسعسى  مثل: قلقلى، زٍلزىؿى
، بل ىو سامل.  فإٍف كاف اٟترؼ ا١تكٌرر حرفا زائدا، فال يكوف الفعل مضٌعفا، ٨تو: عىظٌمى،  كغىلَّقى

 اثنيا: الفعل الػميعتىٌل:
ى أصوؿ الفعل ، فإف كاف حرؼ العلة زائدا عل(2)ىو ما كانٍت بعضي حركفو األصلية حرؼى علة

 فهو سامل، كينقسم الفعل ا١تعتٌل إىل أربعة أقساـ: -٨تو صىاحلى كصيوًلحى  –
                                                           

، ص: 4تكملة ُب تصريف األفعاؿ، حملمد ٤تيي الدين عبد اٟتميد ُب آخر شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ج ينظر:( 1)
. كعبداللطيف بن دمحم ا٠تطيب: ٥تتصر ا٠تطيب ُب فعل 17اٟتمالكم، أٛتد: شذا العرؼ ُب فن الٌصرؼ، ص:. ك 218 -216

 .19-17ئي، دمحم فاضل: الصرؼ العريب أحكاـ كمعاف، ص: كينظر: السامرا .21، 20التصريف للمبتدئُت كاٟتفاظ، ص: 
 64-61ص: كأدين أمُت عبد الغٍت: الصرؼ الكاُب، 

( حرؼ العلة إٍف سكىنى كانفتح ما قبلو ٌٝتي حرؼ لُت، ٨تو )ثػىٍوب، كسىٍيف(، فإف جانسو ما قبلو من اٟتركات ٝتي حرؼ مٌد، 2)
ئما حرؼ علة كمد كلُت، لسكونو كانفتاح ما قبلو دائما، ٓتالؼ الواك كالياء. ينظر: ٨تو )مىاؿ، فيوؿ، ًفيل(. كعليو فاأللف يكوف دا

 .17السامرائي، دمحم فاضل: الصرؼ العريب أحكاـ كمعاف، ص: 
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، يىًئس. كٌٝتي مثاال ألنٌو دياثل الصحيح ُب عدـ إعالؿ الػًمثاؿ:  -1 ىو ما اعتٌلٍت فاؤه، مثل: كىعىدى
 ماًضيو.

، ابعى. كسيػٌمي أجوفا األجوؼ: -2 نيو، مثل: قاؿى من  -أم كسطو –٠تلٌو جوفو ىو ما اعتٌلٍت عيػٍ
 اٟتركؼ الصحيحة.

كٌٝتي انقصا لنقصانو ْتذؼ آخره ُب بعض اعتٌلٍت الميو، مثل: غزا، رمىى، ما الناقص: -3
 التصاريف، مثل: غىزىٍت، رمىٍت.

 ىو ما كاف فيو حرفا علة، كينقسم إىل قسمُت:اللفيف: -4
كىفىػػى، كعىى، رمىى. كٌٝتي مفركقا لكوف اٟترؼ  ىو ما اٍعتٌلت فاؤيه كالمو، مثل:اللفيف ادلىٍفريكؽ: -أ

 .الصحيح فارقا بُتى حرفػػٍي العلة
ىو ما كانٍت عينيو كالمو حرفػػٍي عٌلة، كٝتيٌي مقركان القًتاف حرٍُب العلة إذ ال  اللفيف ادلػٍقركف:-ب

 فاصل بينهما.
 أ٧تز مشجرا للفعل الصحيح كالفعل ا١تعتل-1 :تدريب

 مشٌجر الفعل الصحيح كالفعل ادلعتل
 

 
 
 
 
 
 

 
 .ا١تعتٌل كنوع كٌل منهما ُب سورة النصراستخرج الفعل الصحيح كالفعل  -2
 

 أنواع  الفعل

 

 الصحيج

 

 الـمعتل

 

 المضعف
 األجوف

 

 المثال

 

 السالم المهموز

 

 الناقص

 

 اللفيف

 

 مضعف الثالثي مضعّف الرباعي الـمفروق المقرون
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 ذكر كالػمؤنثػمال :الدرس الثاين عشر
إىل قسمُت، مذكر كمؤنث؛ فا١تذكر، مثل: رجل، كأرض، -ابعتبار اٞتنس–تنقسم األٝتاء 
 كا١تؤنث مثل: سيعاد.

 :ادلؤنث أقساـ
 .إىل قسمُت: حقيقي ك٣تازم-ابعتبار اٟتقيقة كاجملاز–ينقسم ا١تؤنث  

كلو مذٌكر من جنسو، ٨تو:   ،أنثى من الناس أك اٟتيوافىو ما دٌؿ على " :احلقيقيادلؤنث  -1
 .(1)"امرأة" ك"بقرة"

ييعامل معاملة األنثى كلكن ال ذكر لو، ٨تو: "مشس"ىو ما " :اجملازمادلؤنث  -2
(2). 

 إىل قسمُت: -ابعتبار اللفظ كا١تعٌت- تأنيثكينقسم ال
، كطرىفة، كاشتمل على عالمة من عالمات التأنيث، مثل: طلحة ،ميذكرعلى  كىو ما دؿٌ  :لفظي-1

 كزكرايء. كعيتبة،
 كليس فيو عالمة من عالمات التأنيث، كمرَل كىند كزينب. ،كىو ما كاف علىما ١تؤنث :معنوم -2
كعاشوراء )اسم  لمىكفاطمة كسي التأنيث   و ما كاف علما ١تؤنث، كفيو عالمةكى :لفظي كمعنوم -3

 .(3)مؤنث(
 :(4)عالمات ادلؤنث

التذكَت كالتأنيث معنياف من ا١تعاٍل حيتاجاف إىل دليل يديٌؿ عليهما، كٔتا أٌف ا١تذكر أصله كا١تؤنثى 
فهو ْتاجة  -ىو فرع -فرعه، مٍل حيتج ا١تذكر إىل عالمة، فهو ييفهم عند اإلطالؽ. كأما ا١تؤنث الذم 

 كلو عالمتاف:، إىل عالمة تديٌؿ عليو

                                                           

 .353( راجي األٝتر: ا١تعجم ا١تفصل ُب علم الصرؼ، ص:1)
 .353( ا١ترجع نقسو،  ص:2)
 .65شذا العرؼ ُب فن الصرؼ، أٛتد اٟتمالكم، ص: (3)
. كأٛتد اٟتمالكم: شذا العرؼ ُب فن الصرؼ، ، 88، ص: 5ينظر: ابن يعيش، موفق الدين يعيش: شرح ا١تفصل، ج (4)

 .37كالفضلي، عبد ا٢تادم: ٥تتصر الصرؼ،  ص:  65ص:
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مثل: فاطمة، ٝتية. كاألصل ُب كضع التاء ُب االسم ىو التفريق بُت ا١تذكر كا١تؤنث ُب  :التاء-1
األكصاؼ ا١تشتقة ا١تشًتكة بينهما، فال تدخلي على الوصف ا١تختص ابلنساء، مثل: امرأة حائض 

 .(1)كطامث كعاقر كحامل كانىد ككاعب كمرضع كعانس
ى، بيشرلكتنقسم إىل قسمُت: مقصورة، مثل: حيبل األلف:-2

، ك٦تدكدة، مثل: ٛتراء، ًكربايء، (2)
  اتسوعاء.

)ت  ابن اٟتاجب منها ستوف اٝتا ذكرىا، ك كثَتة  مفردات ا١تؤنث اجملازم :ميفردات ادلؤنث اجملازم
 ، كىي:(3)ُب منظومتو ق(646

العُت، األذف، النفس، الدار، الدلو، السن، الكًتف، جهنم، السعَت، العقرب، األرض، 
، عركض الفلك، الغوؿ، الفردكس، يدالعضد، اٞتحيم، النار، العصا، الريح، اللظى، الاألست، 

، خذ، القوس، ا١تنجنيق، األرنب، ا٠تمر، البئر، الفرؾالشعر، الذراع، الثعلب، ا١تلح، الفأس، الو 
ش، الكبد، الكر  القدـ،الدرع،  )العسل األبيض الغليظ(، العُت )اليت تنبع(، الٌضرىبالفهر، الذىب، 

                                                           

 كمن الصفات اليت ال تلحقيها التاء ُب حالة التأنيث:  (1)
شكور كصبور ٔتعٌت شاكر كصابر، فال تلحقو التاء ُب ا١تؤنث، فييقاؿ: ما كافى على كزف "فػىعيوؿ" كمعناه اسم الفاعل، ٨تو  -

 ىذا رجل شىكور كامرأةه صىبيور.
ف(. -  ما كافى على كزف "ًمٍفعاؿ"، كامرأة ًمٍهذار )أم كثَتة ا٢تىذىر، كىو ا٢تذىايى
 ما كافى على كزف "ًمٍفًعيل"، كامرأة ًمٍعًطَت )من عىًطرىت ا١ترأة إذا استعملت الطيب(.  -
 ما كاف على كزف "ًمٍفعىل" كًمٍغشىم، كىو الذم ال يػىٍثًنيًو شيءه عما ييريده كيىهواه من شجاعتو.  -
 ما كاف على كزف  "فىعيل" ك٦تعناه اسم ا١تفعوؿ، ٨تو: مررتي ابمرأة جريحو كعٍُتو كحيل، أم ٣تركحة كمكحولة. -

 .75، 74، ص:4ينظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ج
ابن يعيش على أف األلف للتأنيث ُب: حبلى، سكرل، غضَب، ٚتادل، حبارل، أهنا ال تنوف عند تنكَت االسم، قاؿ  ( يستدؿٌ 2)

.  الفرزدؽ: كأشالءي ٟتىم مٍن حيبارىل يىصيديىا*** لنا قانصه من بٍعًض ما يىتخطَّفي
 .90، ص: 5ابن يعيش، موفق الدين يعيش: شرح ا١تفصل، جينظر: 

(، تح/ طارؽ ٧تم عبد هللا، مكتبة ا١تنار، ق 646) أليب عمر بن اٟتاجب :ٌشػحىة ابألٝتػاء ا١تؤنٌثػة السماعيةالقصيدة ا١تػيوى   (3)
 .  كتبدأ القصيدة ب:122-69ـ، ص: 1985ق/1405، 1األردف، ط

 نفسي الفداء لسائل كافاٍل*** ٔتسائلو فاحت كركًض جناف–  
 ُب عيرفهم ضرابف أٝتاءي أتنيثو بغَت عالمةو***     ىي اي فىت–  
 قٍد كاف منها ما يؤنث ٍب ما ***ىو فيو خَته ابختالؼ معافً –  
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، الفرس، الكأس، األفعى، الشمس، العىًقب، العنكبوت، ا١توسى، اليمُت، نعلسقر، اٟترب، ال
 . الساؽ، الشماؿ، الضبيع، الكف، اكيل، الرجل، السر صبعاإل

 :(1)طرؽ معرفة ادلؤنث اجملازم
 نستدٌؿ على أتنيث ما ليس فيو عالمة ظاىرة ابلعالمات التالية:

 )اٟتج(  (72النَّاري كىعىدىىىا اَّللَّي الًَّذينى كىفىريكا )كقولو تعاىل:أف يعود عليو ضمَت مؤنث،  -1
ًتفا مشوية.-2  أف ييوصف اب١تؤنث: مثل: أكلتي كى
يَّة -3  .كأيذىٍينة أف تيرٌد إليو التاءي ُب التصغَت، مثل: كيتٍيفة كييدى

نَّمي الَّيًت  اإلشارةي إليو اب١تؤنث: ٨تو: قولو تعاىل: -4  )يس(.  (63كينتيٍم تيوعىديكفى )ىىًذًه جىهى
 

 تدريب:
 ٦تا أيٌب: نث من جهة اٟتقيقة كاجملاز، كمن جهة اللفظ كا١تعٌتاذكر نوع ا١تؤ -1

، رحى، ربيعة، ٘تاًضر، خنساء، عٍُت، زكرايء، ليلى. دٍعد، خدجية اـً  ، مرة )اسم رجل(، كٍأس، حىذى
 اجلواب:

 جهة اللفظ كا١تعٌتنوعو من  نوعو من جهة اٟتقيقة كاجملاز ا١تؤنث
 معنوم مؤنث حقيقي دٍعد

 معنوم كلفظي مؤنث حقيقي خدجية
 لفظي مذكر مرة

 معنوم مؤنث ٣تازم كأس
 معنوم مؤنث حقيقي حذاـ
 معنوم كلفظي ٣تازم رحى
 لفظي مذكر ربيعة

 معنوم حقيقي ٘تاضر

                                                           

 .65. أٛتد اٟتمالكم: شذا العرؼ ُب فن الصرؼ، ص:36ينظر: الفضلي، عبد ا٢تادم: ٥تتصر الصرؼ،  ص: (1)
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 لفظي كمعنوم حقيقي خنساء
 معنوم ٣تازم عٍُت 

 لفظي مذكر زكرايء
 لفظي كمعنوم حقيقي ليلى

 

  ما ىو ا١تؤنث اجملازم ك طريقة معرفتو ُب الًتاكيب التالية: -2
 :قاؿ تعاىل-أ

- ( 12لًنىٍجعىلىهىا لىكيٍم تىٍذًكرىةن كىتىًعيػىهىا أيذيفه كىاًعيىةه) [ اٟتاقة] 
- اهي مىٍبسيوطىتىاًف يينًفقي كىٍيفى يىشىاءي ۚ )ب  [ا١تائدة ] (64ٍل يىدى
- (18ًىيى عىصىامى أىتػىوىكَّأي عىلىيػٍهىا كىأىىيشُّ هًبىا عىلىٰى غىنىًمي كىيلى ًفيهىا مىآًربي أيٍخرىٰل )قىاؿى [ طو] 
-( نَّمي الَّيًت كينتيٍم تيوعىديكفى ًذًه جىهى   [يس] (63ىٰى
- ًيكيٍم ُب اٍلبػىرًٌ كىاٍلبىٍحر كىجىرىٍينى هًبًم ًبرًيحو طىيًٌبىةو كىفىرًحيوا هًبىا جىاءىتٍػهىا  حىىتَّٰ ًإذىا كينتيٍم ُب اٍلفيٍلكً  ىيوى الًَّذم ييسىَتًٌ

 ]يونس[ (22رًيحه عىاًصفه )
- َّاًكيىةه عىلىٰى عيريكًشهىا كىبًٍئرو مُّعىطَّلىةو كىقىٍصرو م    (45ًشيدو )فىكىأىيًٌن مًٌن قػىٍريىةو أىٍىلىٍكنىاىىا كىًىيى ظىاًلمىةه فىًهيى خى
[اٟتج] 
-  ٍ( 11ًإٌٍلً ٔتىا تػىٍعمىليوفى بىًصَته ) كىاٍعمىليوا صىاًٟتنا ًبغىاتو كىقىدًٌٍر ُب السٍَّردً سىا أىًف اٍعمىل[سبأ] 
- ـه نىكيٍم فػىتىزًؿَّ قىدى  [النحل]  (94)بػىٍعدى ثػيبيوهًتىاكىالى تػىتًَّخذيكا أىدٍيىانىكيٍم دىخىالن بػىيػٍ
-( 45ييطىاؼي عىلىٍيًهم ًبكىٍأسو مًٌن مًَّعُتو)   اءى ضى يٍ بػى [الصافات] 
- (38ذٰىًلكى تػىٍقًديري اٍلعىزًيًز اٍلعىًليًم ) كىالشٍَّمسي ٕتىٍرًم ًلميٍستػىقىرٌو ٢تَّىا  [يس] 
- ( 29كىاٍلتػىفًَّت السَّاؽي اًبلسَّاًؽ) [القيامة] 
تػىعىاىل خىلىقى ا٠تىٍلقى حىىتَّ ًإذىا ًإفَّ اَّللَّ :)صىلَّى هللاي عليو كسلَّمى قاؿ: قاؿ رسوؿي اَّللَّ  هنع هللا يضر عن أيب ىريرة-ب

: نػىعىٍم، أىمىا تػىٍرضىٍُتى  ـي اٍلعىاًئًذ ًبكى ًمنى اٍلقىًطيعىًة، قىاؿى ا مقىا أىٍف أىًصلى  فػىرىغى ًمنػٍهيٍم قىامىًت الرًَّحمي، فػىقىالىٍت: ىىذى
  (.مىٍن كىصىلىًك، كىأىٍقطىعى مىٍن قىطىعىًك؟ قىالىٍت: بػىلىى، قاؿ: فذىًلكى لىكً 
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ىشىاًىًد كقٍد دىًميىٍت  جندب بن عبدهللاعن ك  -ج
أفَّ رىسوؿى اَّللًَّ صىلَّى هللاي عليو كسلَّمى كافى ُب بػىٍعًض ا١ت

: ىٍل أىٍنًت إالَّ إٍصبىعه دىًميًت، كُب سىبيًل اَّللًَّ ما لىًقيتً   [صحيح البخارم] .إٍصبػىعيوي، فىقاؿى
 قىاؿى اٍمريؤي القىٍيًس : -د
 تىٍسعىى ًبزًينىًتهىا ًلكيلًٌ جىهيوًؿ ***          اٟتىٍربي أىكَّؿي مىا تىكيوفي فىًتيَّةن  

ًليًل    ***حىىتَّ ًإذىا اٍشتػىعىلىٍت كىشىبَّ ًضرىاميهىا  كىلٍَّت عىجيوزنا غىيػٍرى ذىاًت حى
  كىالتػٍَّقًبيلً  مىٍكريكىىةن لًلشَّمًٌ   ***           مشىٍطىاءى يػيٍنكىري لىٍونػيهىا كىتػىغىيػَّرىتٍ 

   :الشاعر قاؿ -ح
 عي بي الضَّ  مي هي لٍ كي مل أتٍ  يى قومً  فإفَّ  ... رو ذا نفى  ا أنتى أمٌ  ةى اشى رى أاب خى 

 اجلواب:
  طريقة معرفتو ادلؤنث اجملازم

 أتنيث الفعل كالوصف اب١تؤنث أيٍذف
 اب١تؤنث خبار عنواإل يداه

 عاد عليو ضمَت مؤنث عصام
 مؤنثعاد عليو ضمَت  جهنم
 ككصف اب١تؤنث عاد عليو ضمَت مؤنث ريح
 الوصف اب١تؤنث بئر

 )سابغات( الوصف اب١تؤنث ()٤تذكفةالدركع 
 كعود ضمَت ا١تؤنث عليو أتنيث الفعل قدـ

 الوصف اب١تؤنث )بيضاء( كأس
 أتنيث الفعل الشمس
 أتنيث الفعل الساؽ
 أتنيث الفعل الرحم
 أتنيث الفعل اٟترب
 كعود الضمَت ا١تؤنث عليو الفعلأتنيث  أصبع
 أتنيث الفعل الضبع
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 الدرس الثالث عشر: الػمثىن كأحكامو
 :تعريف ادلثىن

ما دؿ على اثنُت ميطلقا، بزايدة ألف كنوف، أك ايء كنوف، كرجالف كامرأاتف، ككتاابف  »ا١تثٌت ىو
كًكلتا كاثناف، كاثنتاف، كزكج، كشفع؛ ألف فليس منو ًكالى،  كقلماف، أٍك رجلٍُت كامرأتٍُت ككتابٍُت كقلمٍُت،

 .(1) «ابلزايدة داللتها على االثنُت ليست

 :شركط التثنية
 يشًتط ُب االسم أف يكوف مفردا، فال ييثٌت ا١تثٌت كال اٞتمع. -1
 أف يكوف ميعراب، فال ييثٌت االسم ا١تبٍت كأٝتاء الشرط كأٝتاء االستفهاـ. -2
أف يكوف االسم غَت مركب تركيب مزج أك تركيب إسناد، فا١تزجي، ٨تو: بعلٌبك كسيبويو،  -3

 .جاد اٟتقٌ ك شاب قرانىا، ك كاإلسناد: ٨تو: أتٌبط شرا، 
 أف يكوف االسم نكرة، فإذا أيريد تثنية العلم قيٌدر فيو التنكَت ًب ثػينٌػي. -4
 اتفاؽ االٝتُت لفظا ككزان كداللة، مثل: كتاب ككتاب. -5
كوف لالسم ا١تراد تثنيتو مثيله، كأما ما ال مثيل لو فال ييثٌٌت، مثل: لفظ اٞتاللة "هللا"، أف ي -6

 كالشمس كالقمر.
أاٌل ييستغٍت عن تثنيتو بتثنية غَته، فالى يػيثػىٌٌت "بعض"؛ ألنو ييستغٌت عنو بتثنية جزء، فيقاؿ:  -7

 .(2)سيٌاف جزآف. كال ييثٌٌت "سواء"؛ ألنو ييستغٌت عنو بتثنية "سٌي"، فيقاؿ:
 :(3)قاؿ الناظم ُب شركط التثنية

 ما ريكٌبا  ،مينىٌكرا ،اب  ***    كمفرداعرى شرط ا١تثٍت أف يكوف مي 
 مل ييغًن عنو غَتهي  ،لو  ***    ٦تاثل ،ُب اللفظ كا١تعٌت موافقان 

 ، فقولنا: جاء الزيداًف أخصري كأخفُّ من: جاء زيده  كزيده.(4)كالغرض من الثثنية االختصاري 
 

                                                           

 .71اٟتمالكم، أٛتد: شذا العرؼ ُب فن الصرؼ، ص:( ينظر: 1)
 .688-686، ص: 1ا١تستقصى ُب علم التصريف، جعبد اللطيف دمحم ا٠تطيب: ( 2)
 .133، ص:1( ينظر: عباس حسن: النحو الواُب، ج3)
 .192، ص:1االسًتاابذم، رضي الدين: شرح شافية ابن اٟتاجب، جينظر: ( 4)
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 م نريد تثنيتىو:ذٖتتلف طريقة التثنية ْتسب االسم ال: (1)كيفية التثنية
زًدان األلف كالنوف ُب حالة ، امرأةك مثل: رجل، صحيحا، ذا كاف االسم إ االسم الصحيح اآلخر:-1

 .امرأاتفك رجالف،  النصب كاٞتر، ٨تو: يتالرفع، كالياء كالنوف ُب حال
 حالتاف:لالسم ا١تقصور االسم ادلقصور: -2
 : تيرٌد ألفو إىل أصلها، فتػيٍقلبي كاكا إذا كانٍت ميبدلةن منها، مثل:االسم ادلقصور الثالثي-أ

 .نً يٍ عصوى ، عصان: عصوىافً -
 ًن. يٍ قػىفىو ، قفان: قػىفىوافً  -

 كإذا كانٍت ميبدلة عن ايء فإهنا تػيٍقلىبي ايء، مثل: 
 فىتن: فىتيىاًف، فػىتػىيػىٍُتً  -
: رىحىيىاًف، رىح-  يػىٍُتً رحىن

: تػهٍقلب ألف االسم ا١تقصور الرابعي كا٠تماسي االسم ادلقصور الزائد عن ثالثة أحرؼ-ب
 كالسداسي ايءن، مثل:                     

ًف، مىٍأكىيػىٍُتً -    مٍأكل: مىٍأكايى
 ميرتىضىى: ميرتضىيىاف، ميٍرتىضىيػىٍُتً - 
 ميستدعىى ميستٍدعىياىف، ميٍستىٍدعىيػىٍُتً.  -

بسبب تنكَته فإهٌنا تيرٌد،  التثنية، كإذا حيذفت من ا١تفردتبقى ايؤه على حا٢تا ُب االسم ادلنقوص:  -3
 مثل:

 القاضي: القاًضياًف، القاًضيػىٍُتً  -
: داًعيىاف، داًعيػىٍُتً.-   داعو

 لو ثالث حاالت:االسم ادلمدكد: -4

                                                           

عبد اللطيف دمحم ا٠تطيب: ا١تستقصى ُب علم ك .74، 73:ينظر: اٟتمالكم، أٛتد: شذا العرؼ ُب فن الصرؼ، ص( 1)
 .698 -690، ص: 1التصريف، ج
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 : جيبي إبقاء ا٢تمزة ُب التثنية، مثل: اذلمزة األصلية-أ
 ء: إنشاءاف، إنشاءٍين.إنشا -
 اٍبتداء: ابٍتداءاف، ابتداءٍين.  -

 جيب قلبي ا٢تمزة كاكا، مثل: اذلمزة ادلزيدة للتأنيث: -ب
 ٛتراء : ٛتراكاف، ٛترىاكىٍيًن  -
 صفراء: صفراكاف، صىٍفرىاكىٍيًن.-

 كمن األٝتاء اليت ُب آخرىا مهزة مزيدة للتأنيث: صحراء، عمياء. 
  ن أصل:اذلمزة الػمينقًلبة ع -ج

يىاٍم، نقوؿ ُب تثنيتهما:   جيوز إبقاء ا٢تمزة أك قلبيها كاكا، كًكسىاء كحياء، أصلهما: ًكسىاٍك كحى
 .: كساءاف أك كساكاف، كساءين(1)ًكساء-
يىاكاف.(2)حياء-  : حىيىاءاف أك كحى

 :(3)قاؿ ابن مالك
 ميٍرتىًقيىاإٍف كافى عٍن ثالثةو     آًخرى مقصورو تػيثػىٍتًٌ اٍجعىٍلوي ايى *** 

 كاٞتاًمدي الذم أيًميلى كمىىتى   كذا الذم اٍليىا أىٍصليوي ٨توي اٍلفىىتى ***      
 كأىٍك٢ًتىا ما كافى قبلي قٍد أيًلفٍ   ُب غًَت ذا تػيٍقلىبي كاكان األىًلٍف***        
 ك٨توي ًعٍلبىاءو ًكسىاءو كىحىيىا       كما كصحراءى بواكو ثػينًٌيىا ***            
ٍح، كما شىذَّ على نػىٍقلو قيًصرٍ       بواكو اٍك مهىٍزو، كغَتى ما ذيًكٍر *** صىحًٌ
 
 

                                                           

.كالقاعدة الصرفية تقتضي أنو إذا كقعٍت الواك كالياء إثر ألف زائدة قيلبتا مهزةن.1)  (أصل كساء: ًكساك، بدليل كسوتي
، كقولك: حِت فالف حييا، كالقاعدة الصرفية تقتضي أنو إذا كقعٍت الواك كالياء  (2) األصل ُب حياء: حياٍم، بدليل قولك حييتي

 ألف زائدة قيلبتا مهزةن.إثر 
 .128( ااألندلسي، دمحم بن عبد هللا بن مالك: ألفية ابن مالك ُب النحو كالصرؼ، ص: 3)
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 :(1)ملحوظة
ىناؾ أٝتاءه حيذؼى منها آخرىا، كاألصل أٍف ييرٌد اٟترؼ الػمحذكؼ ُب التثنية، مثل: أبه أبػىوىاًف، 

 . نػىوه ، ىى ، أخىوه، ٛتىىوه نػىوىاًف. كأصليها: أىبػىوه  أخه أخىوىاًف، حىمه ٛتىىوىاًف، ىىنه ىى
 كلكن بعض الكلمات مل يرجٍع فيها اٟترؼ احملذكؼ عند التثنية، مثل: 

افً -  ، كاألصل فيو "يىٍدمه".يىده يىدى
 فىمه: فىمىاًف، كاألصل فيو "فػىٍوهه". - 
  "بنو، أك بٍت".ابن: اٍبناًف، كاألصلي فيو  -
  .(2)"شفهة"شىفىةه: شىفىتاًف، كاألصل فيو  –
 دـه: دىمىاف، كاألصل فيو "دىمىوه أك دىمىيه".–

 أربعةي ألفاظ. كىو كل ما ال ينطبق عليو تعريف ا١تثٌت، كىو: (3) ادللحق ابدلثىن
 ،: كال ككلتا، كيشًتط فيهما أف ييضافا إىل الضمَت، ٨تو جاءٍل كالمهالفظاف يعمالف بشرط، كَها

 كمررت بكلتيهما. ،كرأيت كلتيهما ،كجاءتٍت كلتامها ،كمررت بكليهما ،هماكرأيت كليٍ 
ككلتا  ،فإف أضيفا إىل اسم ظاىر كاان ابأللف رفعا كنصبا كجرا، مثل: جاءٍل كال الرجلُت

 ككلتا ا١ترأتُت. ،كمررت بكال الرجلُت ،ككلتا ا١ترأتُت ،كرأيت كال الرجلُت ،ا١ترأتُت
، كمها: اثناف كاثنتاف، ٨تو: جاءٍل اثناف كاثنتاف، كرأيتي اٍثنٍُت كاثنتٍُت، لفظاف يعمالف بدكف شرط

، كمررتي اب ،كمررت ابثنٍُت كاثنتٍُت، كجاءٍل اثنا عىشىرى  .  كرأيتي اثٍٍت عشىرى  ٍثٍٍت عىشىرى

                                                           

 .703، 702، ص: 1عبد اللطيف دمحم ا٠تطيب: ا١تستقصى ُب علم التصريف، ج( ينظر: 1)
نػىٍُتً )أىملٍى ٧تىٍعىٍل لىوي  قاؿ دمحم الطاىر بن عاشور ُب تفسَت قولو تعاىل: (2) كأصل شفة شىفىو »]البلد[  (9( كىًلسىاانن كىشىفىتػىٍُتً )8عىيػٍ

نقص منو الواك كعوض عنو ىاء فيجمع على شفوات، كقيل أصلو شفو هباء ىي الـ الكلمة فعيوضى عنها ىاء التأنيث فيجمع على 
التأنيث ٗتفيفا ُب حالة الوصل فقالوا: شفة، شفهات كًشفاه. كالذم يظهر أف األصل شفو هباء أصلية ٍب عوملت ا٢تاء معاملة ىاء 

كتنوسي بكثرة االستعماؿ فعومل معاملة ىاء التأنيث ُب التثنية كما ُب اآلية كىو الذم تقضيو تثنيتو على شفتُت دكف أف يقولوا: 
التحرير كالتنوير، الدار ىػ(، تفسَت 1393ابن عاشور، دمحم الطاىر)ت« شفوين، فإهنم اتفقوا على أف التثنية ترٌد االسم إىل أصلو

 .354، ص:30ـ، ج1984التونسية للنشر، تونس، د ط، 
. كاألنصارم: ٚتاؿ الدين بن ىشاـ: شرح قطر الندل 51، 50، ص: 1ينظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ج( 3)

 .65كبٌل الصدل، ص: 
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 تدريب:
 استخرج ا١تثٌت كطريقة صياغتو كالسبب ُب ذلك:

  قاؿ تعاىل: -1
-  نىاًف نىضَّاخىتىافً ًفيًهمىا   [الرٛتن]  (66) عىيػٍ
-  ٍجنى )فػىتػىيىافى كىدىخىلى مىعىوي السًٌ  [يوسف] (36قىاؿى أىحىديمهيىآ ًإٌٍلً أىرىاٍل أىٍعًصري ٜتىٍرنا كىقىاؿى اآلخىري
-  ً( 107فػىيػيٍقًسمىاًف اًبَّللًَّ ) األىٍكلىيىافً ًيقيومىافي مىقىامىهيمىا ًمنى الًَّذينى اٍستىحىقَّ عىلىٍيًهمي  فىآخىرىاف  [ا١تائدة] 
-  ًًٌر ًمٍثلي حىظ  [النساء]  (11) األينثػىيػىٍُتً لًلذَّكى
-  اًر كىزيلىفنا مًٌنى اللٍَّيًل طىرىُبًى كىأىًقًم الصَّالىةى  [ىود] (114]النػَّهى
-  ا ) أىبػىوىٍيوً كىرىفىعى  [يوسف]  (100عىلىى اٍلعىٍرًش كىخىرُّكاٍ لىوي سيجَّدن

عن أـ سلمة أهنا كانت عند رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كميمونة قالت: فبينا ٨تن عنده أقبل ابن أـ  -2
 : احتجبا منو ، فقلت اي فقاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص -كذلك بعد ما أمران ابٟتجاب  -مكتـو فدخل عليو 

أنتما ؟ ألستما  أفعمياكافرسوؿ هللا : أليس ىو أعمى ال يبصران كال يعرفنا ؟ فقاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "
 تبصرانو ؟". ركاه الًتمذم كأبو داكد.

  ُب النار( قاضيافً قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص: )قاضو ُب اٞتنة، ك  -3
ىيداؾقاؿ الشاعر:  -4  كأيخرل ألعدائها غائظة   ***: يدن خَتيىا ييرٕتى
 :اإلجابة

 السبب طريقة صياغتو ا١تثٌت
 ألف ا١تفرد اسم صحيح زايدة عالمة التثنية على ا١تفرد نضاختاف -عيناف
قلب األلف ايء كزايدة عالمة التثنية  فتياف

 على ا١تفرد
ألف ا١تفرد اسم ثالثي مقصور، 

 أصل ألفو ايء.
 "آخر"ألف ا١تفرد اسم صحيح  زايدة عالمة التثنية على ا١تفرد آخراف

قلب األلف ايء كزايدة عالمة التثنية  األكلياف
 على ا١تفرد

ألف ا١تفرد اسم منقوص ٕتاكزٍت 
"  عدد حركفو ثالثة "أىٍكىلى

ألف ا١تفرد اسم مقصور ٕتاكزٍت قلب األلف ايء كزايدة عالمة التثنية  األينثيُت
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 "أنثى" ثالثةعدد حرفو  على ا١تفرد
 "طرىؼ"ألف ا١تفرد اسم صحيح  زايدة عالمة التثنية على ا١تفرد طرىُب
إرجاع اٟترؼ األخَت إىل الكلمة  أبوٍيو

 كزايدة عالمة التثنية على ا١تفرد 
 "أب" ألصلو أىبػىوه"ألف ا١تفرد 

قلب ا٢تمزة كاكا كزايدة عالمة التثنية  أفعمياكاف
 على ا١تفرد

ا١تفرد اسم ٦تدكد، مهزتو ألف 
 مزيدة للتأنيث "عميىاء".

إرجاع الياء كزايدة عالمة التثنية على  قاضياف
 ا١تفرد

ألف ا١تفرد اسم منقوص نكرة 
)  )قاضو

مل يرجع اٟترؼ األخَت إىل الكلمة  يىدىاؾ
 يٍدمه""كىو الياء، فأصل الكلمة 

 السماع عن العرب

 
 :(1)األخطاء الشائعة يف التثنية
 االستعماؿ الصواب االستعماؿ ا٠تطأ

 عىصىوىٍينً  تثنية عصا على عصاتُت
يىتٍُت   الدكلتاف العيظميافً  تثنية عيظمى على عظمى

فً  فً كيربىاتى تثنية كيربل على       البنتاف الكيربايى
ـى دىٍعوىيػىٍُتً على خصمو تثنية دىٍعوىل على دىٍعوىاتف     أقا
 كٍلتا ا١ترأتػىٍُتً.قامٍت   قامٍت كال ا١ترأىتُت  

 أجادى ًكلتىا اللُّغتٍُتً  أجاد ًكال اللُّغتٍُتً 
 كالٌصواب ُب كلتىا اٟتالتُتً  ُب ًكليت اٟتالتػىٍُت 

نػىٍيو.   ىو فاًتحه كٍليتىٍ عٍينٍيو   كلتا عيػٍ
 

                                                           

 . 54، 53أٛتد ٥تتار عمر : أخطاء اللغة العربية ا١تعاصرة عند الكتاب كاإلذاعيُت، ص: (1)
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 ع ادلذكر الساملمجالدرس الرابع عشر: 
 :مجع ادلذكر السامل تعريف

مع سالمة بناء  ما دٌؿ على أكثر من اثنُت بزايدة ُب آخره»مع ا١تذكر السامل على أنو اٞتييعٌرؼ 
. كالزايدة اليت تكوف ُب ٚتع ا١تذكر السامل ىي الواك كالنوف ُب حالة الرفع كالياء كالنوف ُب (1)«هً دً احً كى 

 حاليت النصب كاٞتر.
الذم كاف ُب االسم ا١تفرد، كتسقط  كالنوف اليت تلحق ٚتع ا١تذكر السامل ىي ًعوضه عن التنوين

 عند اإلضافة كما يسقط التنوين عند إضافة االسم ا١تفرد.
، فجملة: جاء ا١تصٌلوف أخصر كأخٌف من: جاء ا١تصلي (2)كالغرض من اٞتمع االختصار

 كا١تصلي كا١تصلي....
 :(3)شركط مجع ادلذكر السامل

مع ىذا اٞتمع   .، ك٢تما شركطةفصالك  العىلىم: نوعاف من األٝتاءجيي
أف يكوف عىلىمان ١تذكر عاقل خاليا من اتء التأنيث كمن  السم اجملموعييشًتط ُب اف شركط العلم:-1

مع  ألنو مؤنث، كال الىحق  "؛زينب"علىم، كال  ألنو غَتي  ؛ٚتعا مذكرا سا١تا "رجل"الًتكيب، فال جيي
 ألنٌو ميركَّب. ؛بتاء التأنيث، كال سيبويوألنو ينتهي  ؛ألنو علىم ١تذٌكر غَت عاقل، كال طلحة [اسم فرىس]
من اتء التأنيث، ليسٍت من  أف تكوف صفةن ١تذكر عاقل خاليةن  فةالصٌ كييشًتط ُب شركط الصفة: -2

ابب أٍفعل الذم مؤنثو فػىٍعالء، كال من ابب فعالف الذم مؤنثو فعلى، كال ٦تا يستوم فيو ا١تذكر 
سابقوف؛  :[صفة لفرس"]سابق": حائضوف؛ ألنو صفة ١تؤنث، كال ُب "حائض"فال ييقاؿ ُب  كا١تؤنث.

مع  مع  :على "عالٌمة"ألنو صفة ١تذكر غَت عاقل، كال جيي  "أٛتر"عالٌموف؛ ألٌف فيو اتء التأنيث، كال جيي
مع سكراف على سكرانوف؛ ألٌف مؤنٌثو سى ألٌف مؤنثى  ؛على أٛتركف ل، كال يقاؿ ُب كرى و ٛتراء، كال جيي

 .صبوركف كجرحيوف؛ ألنو يستوم ُب الوصف بو ا١تذكر كا١تؤنث ":جريح"ك "صبور"
                                                           

(الفاكًهٌي، عبد هللا بن أٛتد: شرح كتاب اٟتدكد ُب النحو، تح/ا١تتويل رمضاف أٛتد الدمَتم، مكتبة كىبة، القاىرة، مصر، 1)
 .  114ص:  ـ،1993ق، 1414، 2ط
 .192، ص:1الدين: شرح شافية ابن اٟتاجب، جاالسًتاابذم، رضي ينظر: (  2)
. كعبد اللطيف بن دمحم ا٠تطيب: ا١تستقصى ُب علم 54، 53، ص: 1ينظر:شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ج( 3)

 .728 -725، ص:1التصريف، ج
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  السيوطي شركط ٚتع ا١تذكر السامل بقولو: كقد نظم
 سىاملى ٚتىٍعو ًبشيريكطو ٕتيٍتػىَبى  ***  كاٍرفىٍع ًبوىاكو كبًيىا اجريٍر كاٍنًصبىا  »
  مرو عى  يبو ركً تى كى  ءو اتى  نٍ مً  لً قٍ العى  مذً  *** رً كَّ ا١تذى  ةً فى صً  كٍ أى  مو لى عى  نٍ مً 
 (1)«ػاػانى بى  يػحو رً جى كى  ػورو بي صى  الى كى  ***         اانى رى كٍ سى  الى كى  رو ٍٛتى أى كى   تٍ سى يٍ لى 

 :(2)معاجلكيفية 
كف أك ، مثل: دمحم: ٤تمدي نزيد على مفرده الواك كالنوف أك الياء كالنوفاالسم الصحيح:   -1

               ين.٤تمدً 
ىو ما ال يكوف حرؼ العلة أٍصال فيو، أك كاف من أصولو  خر:اآلاالسم الشبيو ابلصحيح   -2

 مثل: ده الواك كالنوف أك الياء كالنوفنزيد على مفر ، كحكمو أننا كلكن سكن ما قبلو
يُّوف أك أيٌميًٌُتى  أيٌمٌي: -  أيمًٌ
- :  .مىٍدعيوُّكفى أك مىٍدعيٌوًينى  مىٍدعيوٌّ

ذؼ ايء االسم ا١تنقوص، كييضٌم ما قبل الواك، كييكسر ما قبل الياء، االسم ادلنقوص:  -3 ٖتي
 : مثل

 القاضيوف أك القاًضُتالقاًضي: -   
. كأالداعوفى الداًعي: -      الٌداعُتى
ذىؼي ألفيو كتًبقى الفتحىةي دليال عليها، مثل: مصطىفى كميصطىفٍوفى  االسم ادلقصور: -4 ٖتي

كميصطىفٍُتى 
 .  [ص] (47كىًإنػَّهيٍم ًعندىانى لىًمنى اٍلميٍصطىفىٍُتى األىٍخيىاًر )، قاؿ تعاىل:(3)

حكم االسم ا١تمدكد ُب اٞتمع مثل حيكمو ُب التثنية، فجمع كيٌضاء ىو االسم ادلمدكد:   -5
ذٌكر]ٛتىٍراكيكفى، كٚتع ًعلباء ككٍيساء  [علما ١تذٌكر]كيٌضاءكف، كٚتع ٛتراء 

ي
، ىو [علمٍُت ١ت

 ساكيكفى، كال الوجهٍُت جائز.ساءيكفى، أك علباكيكفى ككيٍ علباءكف ككيٍ 

                                                           

العربية، مصر، دط، دت، السيوطي، جالؿ الدين عبد الرٛتن بن أيب بكر: ألفية السيوطي النحوية، دار إحياء الكتب (1)
 .5ص:

عبد اللطيف دمحم ا٠تطيب: ا١تستقصى ُب علم التصريف، . ك 75ص: ( ينظر: اٟتمالكم، أٛتد: شذا العرؼ ُب فن الصرؼ،2)
 .729، ص1ج
 ( ككزف مصطفٍوف ىو ميٍفتعٍوفى ككزف ميصطىفُتى ىو ميفتػىٍعُتى.3)
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   :ادليلحق جبمع ادلذكر السامل
 ذكر السامل مع أهنا ال تتوٌفر على شركطو، كىي:ىناؾ أٝتاء تعرب إعراب ٚتع ا١ت

 ألفاظ العقود، كىي عشركف إىل تسعُت ألنو ليس ٢تا مفرد من لفظها.  -
اسم جنس جامد   اٞتمع، فهوفيو شركط  ال تتوفركىو أىل  األف مفردى (؛وفى لي ىٍ أى كلمة ) -

 .كرجل
 ا.من لفظه األنو ال كاحد ٢ت )او كلي أي ) كلمة  -
 .لجي ري كعامل اسم جنس جامد كى  ،املى ٚتع عى  (وفمي عالى ) -
  .لكونو ١تا ال يعقلاٞتمع كليس فيو شركط  ،اسم ألعلى اٞتنة وفى يُّ لًٌ عً  -
 .جامد مؤنثاسم جنس  كأرض ،ضرٍ وف ٚتع أى ضي رٍ أى  -
 .(1)اسم جنس مؤنث :كالسنة ،ةنى السنوف ٚتع سى  -

 :(2)قاؿ ابن مالك هنا غَت مستكملة للشركط.السامل ألملحقة ابٞتمع ا١تذكر  األٝتاءفهذه  
 "ذنبمي "ك "عامر"ع ٚتىٍ  مى ػسال***صب كانٍ  رٍ ري ا اجٍ بواك كبيى  عٍ فى ارٍ كى    
 وان لي كاألىٍ  ٟتقى و أي كاببي        ***        كان ري ن كبو عشٍ يٍ و ذى شبٍ كى    
 وان كالسني  ذى شى  ضوفى رى كأى       ***         وان وف عليي مي ػالكلو كعى أي    
 ردٍ طى ـ يى قوٍ  عندى  وى كىٍ  ذا البابي      *** ردٍ يى  دٍ حُت قى  كمثلى  وي كاببي    

  كمن أمثلة ا١تلحق اب١تثٌت ُب الًتكيب قولو تعاىل:
- ا النَّاسي كىاٟتًٍجىارىةي )أىٍىًليكيٍم قيوا أىنفيسىكيٍم كى ايى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا رنا كىقيوديىى  []التحرَل ( 6انى

- ( ًإالَّ مىٍن أىتىى اَّللَّى بًقىٍلبو سىًليمو 88) بػىنيوفى يػىٍوـى ال يىنفىعي مىاؿه كىال (89) [الشعراء] 
-  انيواٍ  يىٍستػىٍغًفريكاٍ لًٍلميٍشرًًكُتى لًلنَّيبًٌ كىالًَّذينى آمىنيواٍ أىف  مىا كىافى  []البقرة ( 113)قػيٍرىبى  أيٍكيل كىلىٍو كى

- ا ًبعىٍشرو فػىتىمَّ ًميقىاتي رىبًٌوً الىًثُتى كىكىاعىٍدانى ميوسىى ثى لىةن كىأىٍ٘تىٍمنىاىى لىةن ) أىٍربىًعُتى  لىيػٍ    (142لىيػٍ
 []األعراؼ

                                                           

 .56، 55، ص: 1ينظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ج(  1)
 .10( ااألندلسي، دمحم بن عبد هللا بن مالك: ألفية ابن مالك ُب النحو كالصرؼ، ص: 2)
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ا مىٍن أىٍحصىاىىا دىخىلى ًتٍسًعُتى ًتٍسعىةن كى : ) ًإفَّ َّلًلً كقولو عليو الصالة كالسالـ اٍٝتنا، ًمائىةن ًإال كىاًحدن
 اٞتىٌنةى ( 

 كقوؿ الشاعر:
 قليلي  -كما قد تعلمُت-كمايل      *** ماا١تكثرين تكرُّ  فعايل فعاؿي 

 خليل العا١تُتى ل ٓتيال لو ُب كال أرى ***      خيالف اٞتوادل الناس أرى 
 

 :دريبت

 :مع التعليلكطريقة صياغتو  ا١تذكر السامل من الًتاكيب التاليةٚتع استخرج  

 قاؿ تعاىل:
-  (5) سىاىيوفى ( الًَّذينى ىيٍم عىن صىالهًتًٍم 4) لًٌٍلميصىلًٌُتى  فػىوىٍيله  ]ا١تاعوف[ 

- ًنيوا كىالى ٖتىٍزىنيوا كىأىنتيمي  ]آؿ عمراف[ ( 139)مٍُّؤًمًنُتى ًإف كينتيم  األىٍعلىٍوفى كىالى هتى
- قيوا كىأيكلىًئكى ىيمي  ]البقرة[ (177) اٍلميتػَّقيوفى  أيكلىًئكى الًَّذينى صىدى
- ًيده  ًخًذيوً كىالى تػىيىمَّميواٍ ا٠تٍىًبيثى ًمٍنوي تينًفقيوفى كىلىٍستيم آب ًإالَّ أىف تػيٍغًمضيواٍ ًفيًو كىاٍعلىميواٍ أىفَّ اَّللَّى غىًٍتّّ ٛتًى

(267) ]البقرة[ 
- تًنىا ًإنػَّهيٍم كىانيواٍ قػىٍومان  [األعراؼ] ( 64) عىًمُتى كىأىٍغرىقػٍنىا الًَّذينى كىذَّبيواٍ آًبايى
( ريىيٍم لًيػىٍوـو تىٍشخىصي ًفيًو األىٍبصىاري ريءيكًسًهٍم الى يػىٍرتىدُّ إًلىٍيًهٍم طىٍرفػيهيٍم  ميٍهًطًعُتى ميٍقًنًعي( 42ًإْنَّىا يػيؤىخًٌ

تػيهيٍم ىىوىاء )  ]إبرىيم[ (43كىأىٍفًئدى
إف هللا بعثٍت إليكم، فقلتم كذبت، كقاؿ أبو بكر: صدؽ، ككاساٍل بنفسو ): قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص -

 [ركاه البخارم] (كذم بعدىايل صاحيب مرتُت فما أاتركوا كمالو. فهل أنتم 
ًديثيولىٍوالى أىفَّ قػىٍومىًك :)أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى قىاؿى ٢تىىا اهنع هللا يضر عىاًئشىةى عن  - عىٍهدو  حى

بػىٍُتً  ٍعبىةى كىجىعىٍلتي ٢تىىا ابى  ( ]ركاه الًتمذم[.اًبٞتٍىاًىًليًَّة ٢تىىدىٍمتي اٍلكى
 قاؿ عمارة بن عقيل:

 النقصاف كيكذى ك الفضل حيسده ذي  ***ئاـ كمل يزؿ الل دي سى ٍل حى ما ضرٌ 
 كالٌتغلبٌيوف بئس الفحلي فٍحليهيمي ***فحالن كأٌمهمي زاٌلءي ًمنًطيقي   قاؿ جرير:
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 :اإلجابة
 السبب التغيَت ٚتع ا١تذكر السامل

حذؼ الياء كزايدة عالمة اٞتمع  ساىوف-ا١تصلُت 
 على ا١تفرد

ألٌف ا١تفرد اسم منقوص ) 
 ساهو( -ا١تصلي

حىٍذؼ األلف مع إبقاء الفتحة  االعلىٍوفى 
اليت قبلها كزايدة عالمة اٞتمع 

 على ا١تفرد

 ألف ا١تفرد اسمه مقصور "األعلى"

 ألف ا١تفرد اسمه صحيح "مؤمن" زايدة عالمة اٞتمع على ا١تفرد مٍُّؤًمًنُتى 

حذؼ الياء كزايدة عالمة اٞتمع  اٍلميتػَّقيوفى 
 على ا١تفرد

اسم منقوص ) ألٌف ا١تفرد 
 الػميتًَّقي(

 ألف ا١تفرد اسمه صحيح )آخذ( زايدة عالمة اٞتمع على ا١تفرد آًخًذيًو 

الكلمة، ككسر ما  حذؼ ايء عىًمُتى 
على  قبل ايء اٞتمع اليت زيدتٍ 

 .ا١تفرد

 ) ألٌف ا١تفرد اسم منقوص )عىمو
 ٔتعٌت أعمى.

 ألف ا١تفرد اسمه صحيح )األٌمٌي( زايدة عالمة اٞتمع على ا١تفرد ميٍقًنًعي -ميٍهًطًعُتى 

رًؾألف ا١تفرد اسمه صحيح ) زايدة عالمة اٞتمع على ا١تفرد حىًديثيو -اتركو  -اتى
 (حًديث

مع ٚتعا سا١تا،  ملحق ّتمع ا١تذكر السامل ذىكيك ألٌف )ذيك( مٍل ٕتي
 بدليل أف الذاؿ فيتحٍت ُب اٞتمع 

ا١تفرد اسمه شبيو ابلصحيح ألٌف  زايدة عالمة اٞتمع على ا١تفرد التغلبٌيوف
 اآلخر )التٌػٍغليٌب(
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 خامتة

على طلبة السنة األكىل  على ا١تباحث الصرفية ا١تقررة من طرؼ الوزارة الوصية ه ا١تطبوعةىذ اشتمل
 ، كلكن تبقى بعض ا١تباحث اليت مل تقرر ُب ىذا ا١تستول من التكوين. جذع مشًتؾ علـو إسالمية

كذلك ابلرجوع إىل  ،شٌمر عن ساعدهأف ال يكتفي ٔتا درسىو، كأٍف يي  كىذا يعٍت أٌف على الطالب
ا١تصادر كا١تراجع من أجل التوسع كاالستزادة كالتعٌمق ُب ىذا العلم الذم ييفيده ُب فهم الوحيٍُت؛  

 كتاب هللا كسنة رسولو ملسو هيلع هللا ىلص.

الشرعية ُب علم الصرؼ، كأدعو هللا كأرجو أف أكوف قد كيٌفقت إىل حٌد ٌما ُب إفادة طالب العلـو 
كآخر دعواان أف اٟتمد هلل رب  تعاىل أف يتقبل ىذا اٞتهد القليل كأف جيعلو ُب ميزاف اٟتسنات.

 العا١تُت.
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