
 
 

 رسالة يف صرف اللغة العربية
 

 تكملة ملا يف كتاب  اإلمام سيبوه،
 ،وملا يف إمام اإلمام املازين

 وملا يف منصف اإلمام ابن جين،
 وملا يف خصائصه

 
 :هي كتاب يف

 صرف القرآن الكرمي
 

 طالب وقف كل عمره يف طلب علوم القرآن الكرمي هكتب
 .اء الطلب واستفادة من آباء اإلفادةوته من الطلبة إفادة ألبنمث جعله هدية ألخ

  
 استاذ لواملؤلف يقدم سلًفا خالص شكره لك

 ولكل طالب رأي يف الكتاب خطأ
 املؤلف إيل وجه الصواب فيه، وهدي

 .احرتاًما للقرآن الكرمي ولسانه
 موسي جار هللا

 
 
 
 
 



 
 

 احتاف كتاب صرف القرآن الكرمي
 )احتاف شكر(

       
 اْلَفْوزُ  ُهوَ  ذَِٰلكَ  ۚ◌ ﴿َفْضًال مِّن رَّبَِّك : هلل الذي قال يف كتابه الكرميإين وجهت وجهي       
َا * اْلَعِظيمُ  ْرنَاهُ  فَِإمنَّ وقد كنت أمليت  .]58 - 57: الدخان[ ﴾يَـَتذَكَُّرونَ  لََعلَُّهمْ  بِِلَساِنكَ  َيسَّ

 . الكتاب ألهل الرغبة من أبناء األمة وخريات بناهتا
وأحتفته جلماعة السرية النبوية الكرمية يف . هبذا الكتاب لوجه هللا الكرمي تلواليوم أهل      
ذ هم أول سادة كرام احتفت وإ. صادقة يف علوم القرآن الكرمي إذ رأيت هلم رغبة. )1(بشاور

، إذكنت أعتكف مدة سنة كاملة يف شؤوين وكانت تكرم مثواييب واهتمت بكل حاجايت و 
 .اجلماعة الكرمة واحدة وحيدة تاب ووجهة تلكا الكوألن وجهة هذ. مدينتها

 .فأينما تولوا فثم وجه هللا
 

 موسي جار هللا
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 كلمة املؤلف
       
ونشكره هللا جل جالله . صرف القرآن الكرمي نطبعه وننشره ألبناء األمة وخريات بناهتا      

 .علي التوفيق
 .إذ عليهم احرتام القرآن الكرمي ورعاية لسانه. مرشاد من أهل العلوأريد أن أمسع كلمة إ      
 وحنوٍ  يقياس لسان الكتاب علي صرفٍ  ِينَ بْ أن أَ : ومقصدي من مثل هذا الكتاب      
وأهم ما قصدت إليه هو تسهيل تعليم لسان القرآن الكرمي بتعليم كلمات القرآن . قياسي

 .الكرمي يسرها هللا بربكة لسان نبيهد وهي معدودة حمدودة، سهلة ق
الباب علي مصراعيه  وبابني وأرجو أن أكون قد فتحتُ  باٍب  باألبواب إيل مئةِ  تُ غْ لَ بَـ       

 .ألبناء األمة وخريات بناهتا للبحث يف أصول كلمات القرآن الكرمي
 

 .موسي جار هللا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 
ويسريل . رب اشرح يل صدري. وسالم عل عباده الذين اصطفي. احلمد هلل: قل       

رب أغنين . رب إين ملا أنزلت إيل من خري فقري. يفقهوا قويل. أمري، واحلل عقدة من لساين
 .بافتقاري إليك وال تفقرين باستغنائي عنك

﴿َولََقْد : وهللا جل جالله يقول. أمام بعد، فإن كلمات القرآن الكرمي هي القرآن الكرمي      
ْرنَا اْلُقرْ  ره هللا لنا أمرنا أن نقرأ ما وبعد أن يس] 22: القمر[ آَن لِلذِّْكِر فَـَهْل ِمن مُّدَِّكٍر ﴾َيسَّ

َر ِمَن اْلُقْرآِن﴾: يسره هللا لنا فقال  ].20: املزمل[ ﴿فَاقْـرَءُوا َما تـََيسَّ
يعلم علم اليقني أنه دليل برهاين لكل من سلك  قليبو  .أقول هذا بأسلوب خطايب      

فإن الذي صرف اإلمام سيبويه فيه ثالثني سنة من . السلف يف نظام التعليممسلك أئمة 
عمره أو أربعني، فابن األمة اليوم حيفظه يف ثالث من السنني، أو أربع، إن جربنا يف تعليم 

 .لغة القرآن الكرمي علي نظام اإلمام اخلليل، وعلي نظام أئمة املذاهب يف التعليم
 إن أنفع: وأول كلمة أقوهلان وأقوم كلمة أرجو قبوهلا هي. العلمأقدم كتايب هذا ألهل       

والقدمي عندنا هو العصر األول والعصر . القومي القدمي النظام يف التعليم هو نظام السلف
 .الثاين والبعض األول من العصر الثالث

 
 جيب علينا أن �تم

 .باللغة العربية
 

سان النيب األمي احلكيم أغين اللغات مادة وأقومها اللغة العربية لغة القرآن الكرمي ول      
جادة وأسهلها اشتقاقًا وتصريًفا وأوضحها تعبريًا وتعريًفا وأرشقها إمياًءا وإشارة وأخصرها نظما 

وقد امتازت اللغة العربية عما سواها من اللغات بثباهتا علي كرور األدهار، فائقة  ،وعبارة
غريها من ذوات القدم قد تغري من حال إيل حال أو دفن يف فيما أن . االعتبار عالية املنار

 .قرب اإلمهال



وثباهتا ذلك دليل علي ماله يف عامل الوجود من الوضع املكني واملكان احلصني، ودليل       
وكل ذلك بفضل القرآن . حيت ترث لغات األمم أمجعني. علي أن هلل سرًا يف بقائها واعتالئها

 .الكرمي املبني
ل األئمة اومن تدبر ما وصل إلينا من أدب السلف ومن علوم أهل االجتهاد ومن كم      

يف مجيع علوم القرآن الكرمي، رأي أن كل هذه املزايا مل ينلها السلف الكرمي إال بربكة التبحر 
يف التصاريف علي وجه التعمق واالضطالع فكانوا هبا التحقق  ةاألوضاع، مث بربكيف معرفة 

لة املعاين، وعلي متانة املعاين عند البيان، وكانوا هبا يهتدون إيل مجيع از جيقتدرون علي 
 .يم ويف آيات القرآن الكرميكمقاصد القائل وإشاراته عند الفكر يف نصوص الشارع احل

ز علي التمكن من ملكتها فيها العلماء والفضالء وكان جيي وقد تقدم للعربية أزمان نبغ      
فصدعت هبا . حراز كتبها الوزراء والوجهاءيتباهي بإ ،ا امللوك واألمراءي السعي يف خدمتهلعو 

حيت . املواقف واملنابر وتغنت منها األقالم واحملابر وأفعمت من دررها خزائن اجمللدات والدفاتر
واعرتف هلم من سواهم : مثاهلم من سائر األممخطيبها وأديبها وناثرها وشارعها أفاق 

 .قلمبالتقدم يف اللسان وال
هلوها عن مواصلة اجلد فيها وأخذت تنحط يف ألسنة قومها يعد هلا مزاحم قعد أوملا مل       

مات السلف ونام عنها اخللف وذهب بأكثر كتبها  .وأقالم بنيها من درجة إيل درجة تليها
ثت يف اإلسالم وأكرب فتنة قضت علي أهليها ودامت دأيدي التلف هذه كانت أعظم بلية ح

 .األيامإيل هذه 
 ﴾إِنَّا َحنُْن نـَزَّْلنَا الذِّْكر َوإِنَّا َلُه َحلَاِفُظونَ  ﴿: وهللا جل جالله يف كتابه الكرمي يقول      

 ].9: احلجر[
  اريخ علي أن هللا جل جالله قد ربطوقد هدت السنن اإلهلية ودلت كل حوادث الت      

ن قامت إ: الكرمي وظيفة األمة كل كبرية وكل صغرية بأسباهبا العادية فجعل حفظ القرآن
هذه األمة الكرمية املعصومة بوظيفتها وحفظت نظم القرآن الكرمي يف صدورها وحفظت رسم 

لسنتها مث عملت بشرعه الكرمي مصاحفها وتلتها آناء الليل وأطراف النهار بأ القرآن الكرمي يف
وإن قصرت األمة يف إحدي . يف حياهتا يكون القرآن الكرمي حمفوظًا بوعد هللا العزيز العليم

هذه الوظائف اخلمس فإن نظم القرآن الكرمي يرفع عن قلوهبا وصدورها ورمسه يندرس عن 



نَا إَِلْيَك ُمثَّ ﴿ .املصاحف وسطورها عن حسب السنن اإلهلية نَا َلَنْذَهَنبَّ بِالَِّذي َأْوَحيـْ َولَِئن ِشئـْ
 ".منه بدا وإليه يعود" ]86: راءاإلس[ ﴾َال جتَُِد َلَك ِبِه َعلَيْـنَا وَِكيًال 

فأول واجب علي األمة اليوم هو القيام بلغة القرآن الكرمي ولغة القرآن الكرمي هي لب        
ومل يبق اال تسهيل . فصارت أسهل اللغات. وقد يسرها هللا للذكر. كالم العرب وزبدته

 .التعليم
 

 أصل العرب وطبقاهتا
      
ال يأتيه . علي ما حفظه نصوص التوراة. لرتك من نسل يافثوا. العرب من نسل سام      

والتكوين السفر . حيت ولو مل تكن تنزيًال من حكيم محيد. الباطل من بني يديه وال من خلفه
مل  ﴾صحف إبراهيم وموسي﴿: هي من الصحف األويل. األول من أسفار التوارة اخلمسة

ْن ِعنِد اهللَِّ  ﴿ .نهايوجد علي وجه األرض كتاب من عند هللا هو أهدي م ُقْل َفْأتُوا ِبِكتَاٍب مِّ
 ].49: القصص[ ﴾ُهَو َأْهَدٰى ِمنْـُهَما

والعرب جتمع علي . ع حشيممثل احلشم مج. أن تكون مجع عريب العرب ميكن      
والعرف قد خص العرب علي . مثل جنيب علي أجناب، ومثل شريف علي أشراف. أعراب

 .لي أهل البدوأهل احلضر ، وخص األعراب ع
       

 
 ]طبقات العرب[
 

 :والعرب طبقات      
َوأَنَُّه  ﴿. ومنها مثود. العرب بائدة هي قبائل قدمية كثرية مل تبق هلم باقية منها عاد – 1      

قد انقرضت وذهبت عن ضبط  ]51 - 50: النجم[ ﴾َوَمثُوَد َفَما أَبْـَقىٰ  *َأْهَلَك َعاًدا اْألُوَىلٰ 
 وبعد أن أخرجها. كانت تسكن أوًال يف بالد اليمن يف األرض السعيدة. بارهاالتاريخ أخ



فـََهْل ﴿: مث تفرقت يف جزيرة العرب، وتالشت. منها محري بن عبد مشس سبأ نزلت احلجاز
 .]8: احلاقة[ ﴾تـََرٰى َهلُم مِّن بَاقَِيةٍ 

جاء إيل جزيرة . طانواسم قحطان يف التوراة يق. مث قحطان وقومه. العرب العاربة – 2      
مث وقع بينه . وأقام فيها مع الطبقة األويل مدة. العرب قبل امليالد بنحو ألفني ومئيت سنة

وملك كل . وأباد البعض وطرد البعض إيل بالد غريبة. حارهبا وغلب عليها. وبينها العداء
. أبيهوكان ملكه أكرب من ملك . يعرب: وملا مات قحطان ملك بعده ابنه. جزيرة العرب

لسل امللك يف نسل سمث ت. وبعده ملك ابنه يشجب، وبعده ابنه عبد مشس الذي لقب بسبأ
حيت قام منهم أربعون ملًكا يتعاقبون وملكة سبا اليت ذكر شأ�ا يف القرآن الكرمي هي . سبأ

 :وتفرع من أبناء سبأ قبائل. الثامنة عشر يف هذه السلسلة
 .محري - 1      
 .كهالن  - 2      

 .أشعر - 3      
 .عاملة - 4      

     
ومل يكن إمام األمم إبراهيم من . ذرية ابراهيم عليه السالم: العرب املستعربة – 3      

مث ابناء ابراهيم من قطورة، مث . رأس هذه الذرية هو امساعيل، ابن إبراهيم من هاجر. العرب
 .أبناء عيسو ابن اسحاق

رب فكان بعد أن هاجرت هاجر بابنها من بالد ساره أما دخول امساعيل يف الع      
وقد أراها هللا هناك عني ماء أقامت . ر مكان البيت هبداية هللاوبعد أن أقامت هاج بأمرهللا،

ونشأ امساعيل بينهم . فأقاموا معهما. مث مرت هبما مجاعة من جرهم وعرفوا القصة. به عندها
 .وتعلم منهم لغتهم العربية

هبم بشر . وتسلسل من كل ولد قبييلة كبرية. مساعيل عليه السالم اثنا عشر ولًداوولد إل      
 .وهذه البشارة ذكرت يف التوراة مراراً . وهبم بشر هللا ابراهيم. جربيل هاجر

والقحطانية  . وعلي وجه اإلمجال كان منازل العرب البائدة متفرقة يف أحناء جزيرة العرب      
 .العدنانية نسل ابراهيم ففي احلجاز كانت، ويف احلجاز بقيت أما. كانت يف بالد اليمن



وقد يقع عليهم . هم الذين تكلموا بالعربية بعد انتشار اإلسالم: العرب التابعة – 4      
 .لفساد لغتهم باختالط األجانب: قيل. اسم املستعجمة

قق وعده يف القرآن ولنا يقني قطعي إن هللا سيح ا ما أفاده أهل العلم وأهل األدبهذ      
 :ين سيكتبون يف هذا الشأن أن يعدوافنأمل أن سيكون يف زمن غري بعيد للذ: الكرمي
 .الذين عادو إيل التكلم بلغة القرآن الكرمي: طبقة خامسة يسمو�ا العرب العائدة – 5      
 .ولسان القرآن الكرمي هي اجلامعة اإلسالمية، لو اعتنت بنشره وتعليمه األمة      

 
 

 تدوين اللغة العربية
 

َأملَْ تـََر َكْيَف فـََعَل  ﴿: وكانت أقدم األمم املتمدنة. ئدةبااللعرب اللغة العربية كانت لغة ا      
وكانت ] 8 - 6: الفجر[ ﴾الَِّيت ملَْ ُخيْلَْق ِمثْـلَُها ِيف اْلِبَالدِ  *ِإرََم َذاِت اْلِعَماِد  *رَبَُّك بَِعاٍد 

 الَِّذي اهللََّ  َأنَّ  يـََرْوا أَوَملَْ  ۖ◌ َوقَالُوا َمْن َأَشدُّ ِمنَّا قـُوًَّة ﴿: األرض يف زمنهاأقوي الدول علي وجه 
ُهمْ  َأَشدُّ  ُهوَ  َخلََقُهمْ   ].15: فصلت[ ﴾قُـوَّةً  ِمنـْ
 أن يلواللغة تنمو وتنشأ وترتقي يف كماهلا بتمدن األمة وبقوة الدولة وتنتقي شيئًا فشئًا إ      

حيت شاع عند أهل األدب علي وجه . ص هلجتها وأكمل فصاحتهافأخل. جاء يعرب
 .يعرب: إن أول من تكلم بالعربية هو: التجوز
وبدء بتدوينها بعد اهلجرة بنحو . ويعرب هذا كان قبل امليالد بنحو ثالثة آالف سنة      

ل وقد كان الصديق يقو ) رضي هللا تعايل عنهم(ستني سنة بارشاد الصديق والفاروق وعلي 
لبعض أعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروف : لبعض األعراب ولبعض أصحابه

ظامل بن عمرو الدئلي مث اإلمام الفاروق وبعده اإلمام علي أرشد أبا األسود . القرآن الكرمي
 .فأخذ يف التدوين. إيل وضع النحو

 .لسنني تقريبًامبدة أربعة آالف من ا. فيكون ابتداء تدوينها بعد كمال فصاحتها      
يتلكمون : يلقف األبناء كالم اآلباء: وكانت العرب يف ذلك الدهور الطويل تتكلم هبا      
الن العرب كانت آمنة . ومل تفسد لغتهم لعدم االختالط باألجانب ولعدم االغرتاب. مثلهم



امل لعدم وكانت اللغة العربية ترتقي تتك. مطمئنة مستقرة علي خالف اللغة العربية اآلرامية
فخاف أئمة . وإذ حدث االختالط فسدت. وملا ظهرت الكتابة، وقفت. قيدها بالكتابة

وأعطاه أبا األسود، وأمره . اإلسالم وخامة العاقبة يف فساد اللغة فوضع اإلمام علي مبًدا
وبعد هذا اإلمام . بالنسج علي منواله، وبالنحو علي حنوه فألف أبو األسود حاجة وقته

وكانت الكوفة والبصرة أعمر . تقدم أيب األسود، رضي هللا عنه، اتبعه تالمذتهالسابق امل
واملؤلفون األولون من أهل البصرة . األمصار اليت اختطتها العرب بأهل العلم وبأئمة التاليف

منهم مجاعة من طبقة أيب عمرو بن العالء، وابن أيب اسحاق . وأهل الكوفة يسمون األئمة
 .هوأيب زيد شيخ سيبوي

ويف الصرف اإلمام أبو عثمان . وأفضل من كتب منهم يف النحو هو اإلمام سيبويه      
 .املنصف: ي شرحهومس. وقد شرحه اإلمام ابن جين. ماماإل: املازين كتابه

 .رضي هللا عنه. ليل ابن أمحداخل: لعلوم العربية هو إمام األمةوإمام األئمة يف كل ا      
يت بعد انتشار اإلسالم اللغة املضرية أل�ا ملا مجعت ودونت  لفصيحة مسواللغة العربية ا      

 .كان أكثر من أخذ منهم من قبائل العرب من ولد مضر بن نزار
هي اللغة العربية، مث  ريًفااللغات حبًرا وأطوعها حتويًال وتصواتفق أهل العلم إن أوسع      

أما مواد اللغة اليونانية فأكثرها حاصل . أصلية ومواد اللغة العربية علي كثرهتا كلها .اليونانية
 .بالنحت والرتكيب

 .وغين اللغة اليونانية بصنع أهلها. فغين اللغة العربية من أصلها      
 

  
 أصول الكلمات العربية

  
 :الكلمة العربية قد تكون      
اجلر، وواو العطف باء  لومث. مثل الم التأكري والم اإلضافة. حرفا واحًدا بسيطًا - 1      
 .وأكثرها حروف حنوية. ومثل مهزة االستفهام ومهزة النداء. وفائه



 "م"مثل . اخلطاب يف لك، بك "كاف"مثل . قد يكون امسًا] الواحد[واحلرف الوحد       
 ﴾ِملَ َتْستـَْعِجُلونَ  ﴿: يف "م"ومثل ]. 43: النازعات[ ﴾فِيَم أَنَت ِمن ِذْكرَاَها  ﴿: يف 

 .]1: النبأ[ ﴾َعمَّ يـََتَساءَُلونَ ﴿: ، ويف]46: النمل[
: ومثل. قد، من، ان يف احلروف: الكلمة العربية قد تكون مركبة من حرفني مثل - 2      

 .من، كم، إذ يف األمساء
 . قد تكون مركبة من ثالثة أحرف، وزيادة - 3      
ثي وفيما زاد علي الثالثة والتصرف إمنا يكون يف الثال. احلرف والثنائي اليتصرف أبًدا      

 .من األمساء ومن األفعال
وهذا الكتاب وضع لبيان تصرف األفعال العربية يف أبواهبا اليت بنتها العرب ملعانيها       

 .املقصودة
 
 

 علم الصرف
 

مثل القلب . الصرف والتصريف هو حتويل الكلمة يف وجوهها األدائية لغرض لفظي      
وهذه . دغام، واحلذف واإلثبات، والوقف واالبتداء، واإلمالة والفتحواإلبدال، والفك واإل

وهلذه الوجوه يف كتب الصرف أبواب . الوجوه األدائية هي األحرف السبعة يف القرآن الكرمي
وأصول القراآت يف نظم القرآن الكرمي كلها مبنية علي هذه الوجوه األدائية . واسعة مهمة

 .العربية
. لضروب من املعاين مقصودة للتصريف هو حتويل الكلمة علي أبنية خمتلفة واملعين الثاين      
 .ويل املصدر إيل مشتقاته ومثل حتويل املادة يف أبنيتها املختلفةمثل حت
وعلم التصريف هبذا املعين أهم العلوم اللغوية . هذا هو القسم املهم من علم التصريف      

. وهو أدق هذه العلوم العربية. ستفادة العامل منهمن جهة احتياج الطالب إليه ومن جهة ا
واليستويل علي جليل ختص به إال اآلحاد  مث ال. ةحيتاج إيل فضل انتباه وإيل جودة القرحي

 اذل صحائف هذا الكتاب خصصتها علي هوك. حراز غوامضه إال األفراددقائقه وعلي إ



 صريف إفادات زائدة علي ماائل التسموفيها من . الصرف، وعلم التصريف القسم من علم
 .ويف الميته ية اإلمام ابن مالكيف شافية اإلمام ابن احلاجب، وعلي ما يف ألف

 
 

 الفعل العريب
 

اليوجد يف . حروفه ال تكون أقل من ثالثة وال تكون أزيد من أربعة لالفعل أصو       
 .األفعال العربية ثنائي وال مخسي

 :فاألصل يف الفعل      
 .يف الثالثي اجملرد لَ عَ فَـ  - 1      
 .يف الرباعي اجملرد لَ لَ عْ فَـ  - 2      
 .والفعل اجملرد ليس له يف اللغة العربية غري هذيه الوزنني      

 
 

 أبواب األفعال العربية
 

 :الثالثي اجملرد باعتبار حركات حروفه سبعة أبواب      
 .املصارع تح عني املاضي، وضم عنيبف. فـََعَل يـَْفُعلُ  - 1      
 .بفتح عني املاضي وكسر عني املضارع. لُ عِ فْ يَـ  لَ عَ فَـ  - 2      
 .بكسر عني املاضي وفتح عني املضارع. لُ عَ فْ يَـ  لَ عِ فَ  - 3      
 .هذه الثالثة هي دعائم أبواب الثالثي اجملرد      
 .بفتح العينني. لُ عَ فْ يَـ  لَ عَ فَـ  - 4      
سنذكر إن شاء هللا  . قليلة معدودة بكلمات هذا البا. يننيبكسر الع لُ عِ فْ يَـ  لَ عِ فَ  - 5      
 .كلها



أيت إن شاء يس. وهذا الباب قياسي يف معان خمصوصة. بضم العينني. لُ عُ فْ يَـ  لَ عُ فَـ  - 6      
 .هللا بيا�ا

أما إذا مل يذكر مع . هذه األبواب الستة للفعل اجملرد الثالثي، إذا ذكر مع الفعل فاعله      
 :الستة عله فالفعل يف كل هذه األبوابالفعل فا

بضم الفاء وكسر العني يف املاضي، وبضم األول وفتح الثالث يف : لُ عَ فْ يُـ  لَ عِ فُ  - 7      
 .املضارع
 .باب مامل يسم فاعله: هذا الباب يسميه النحاة      
لمة واوًا ان عني الكمدَّ َميُدُّ أو ك: لإذا كان عني الكلمة مضاعًفا مث: لُ عْ فُ يَـ  لَ عْ فَـ  - 8      

ضي تنقلب ألًفا ويف املضارع جتعل ساكنًا بضم اوالواو يف عني امل. ولُ قُ يَـ  الَ ، قَ ومُ قُ يَـ  امَ قَ : مثل
 .فاء الكلمة

والياء يف عني . يعُ بِ يَ  اعَ مثل بَ . أو كان عني الكلمة ياءً . رُّ فِ يَ  رَّ فَـ  ليف مث لُ عِ فْ يَـ  لَ عْ فَـ  - 9      
 .عني املضارع جتعل ساكنًا بكسر فاء الكلمة يف املضارعاملاضي تنقلب ألًفا ويف 

. إذا كان مضاعف العني، واوي العني، يائي العني من الباب الثالث لُ عْ فَ يَـ  لَ عْ فَـ  - 10      
والواو والياء يف عني املاضي وعني املضارع  .ابُ هَ يَـ  ابَ هَ  افُ خيََ  افَ خَ  سُّ ميََ  سَّ مَ  ليف مث

 .تنقلب ألًفا
 .لُ عْ فَ يُـ  لَ عْ فُـ  - 11      
الفاعل يف أفعال هذه األبواب الثالثة األخرية، فوزن األفعال يف هذه  رإذا مل يذك      

كون وبضم حرف املضارعة وفتح الفاء وس األبواب بضم الفاء وسكون العني يف املاضي
 .العني يف املضارع

 :وجوه أدائية ثالثة يعَ بِ وَ  لَ يوجيوز يف مثل قِ       
 .ص الكسرل بإخالقي - 1      
 .خالص الضمقول بإ - 2      
 .مشام حبركة بني الضم والكسرقيل باإل - 3      
 .كل هذه الوجوه الثالثة ثبتت يف وجوه القرآن الكرمي       
 الواو يف الم الكلمة دعا يدعو. لْ عُ فْ يَـ  لْ عَ فَـ  - 12      



ألًفا يف املاضي، وجتعل ساكنة قبلها  الياء يف الم الكلمة تنقلب . لْ عِ فْ يَـ  لْ عَ فَـ  - 13      
 .يضِ قْ ي يَـ ضَ ي، قَ مِ رْ ي يَـ مَ رَ  لمث. كسر يف املضارع

إذا مل يذكر الفاعل يف أفعال البابني األخريين، فالالم ياء يف املاضي،  لْ عَ فْ يُـ  لَ عِ فُ  - 14      
 .يضَ قْ يُـ  يَ ضِ قُ ي وَ مَ رْ يُـ  يَ مِ رُ ي وَ عَ دْ يُ  يَ عِ دُ  لمث. وتنقلب ألًفا يف املضارع

 .للثالثي اجملرد: كل هذه األبواب املتقدمة       
       

 
 الرباعي اجملرد

 
 .يف كل فعل رباعي جمرد، ذكر معه فاعله. جُ ِر حْ دَ يُ  جَ رَ حْ دَ : مثل. لُ لِ عْ فَ يُـ  لَ لَ عْ فَـ   - 15      
 .يف كل رباعي جمرد مل يذكر معه فاعله  لُ لِ عْ فَ يُـ  لَ لِ عْ فُـ   - 16      
. جَ رَ حْ دَ تَ فَـ  هُ تُ جْ رَ حْ مثل دَ . لُ لِ عْ فَ يُـ  لَ لَ عْ بزيادة تاء مطاوعة علي فَـ  لُ لَ عْ فَ تَـ يَـ  لَ لَ عْ فَ تَـ  - 17      

 .جُ رَ حْ دَ تَ يَ فَـ  هُ جُ رِ حْ دَ أُ 
 كل ما تقدم من األبواب هي األفعال اجملردة الثالثية والرباعية       

 
 

 باب املزيد فيه 
 علي األصول الثالثة حرف

 
بزيادة مهزة القطع يف املاضي وبزيادة حرف املضارعة املضموم يف  لُ عِ فْ يُـ  لَ عَ فْـ أَ  - 18      

 .املضارع
ُمثَّ يُعِيدُُكْم ِفيَها ﴿: فعال مثلدره القياسي اإلمص. والباب قياس يف كل مادة ثالثية      

 .]18: نوح[ ﴾َوُخيْرُِجُكْم ِإْخَراًجا 
 :وللباب معان      
 .بَ هَ ذْ أَ وَ  بَ هَ مثل ذَ . التعدية  - 1      



 .نَ ميَْ ، أَ مَ هَ تْـ ، أَ دَ ْجنَ ، أَ مَ رَ حْ أَ : مثل. الدخول يف زمان أو مكان  - 2      
وقد . يف األحداثَع ْمجَ أَ يف األعيان وَ  عَ مجََ  لمث. لَ عَ يف معن فَـ  لَ عَ فْـ وقد يكون َأ       

  دْ قَ ، وَ مَ وْ قَ الْ  تُ قْ حلَِ : مَ وْ قَ الْ  تُ عْ بَـ تْـ أَ وَ . مْ ًعا هلَُ ابِ تَ  تُ نْ كُ : مَ وْ قَ الْ  تُ عْ بِ تَ . يستعمل كل مكان اآلخر
 .هِ يْ لَ عَ  انُ طَ يْ الشَّ  بَ لَ ، غَ هُ ًعا لَ ابِ تَ  انُ طَ يْ الشَّ  هُ لَ عَ جَ : انُ طَ يْ الشَّ  هُ عَ بَـ تْـ أَ فَ . وِين قُ بَـ وا سَ انُ كَ 

 . بتضعيف العني: فـَعََّل يـَُفعَّلُ  - 19      
 :مصدره القياسي      
ُبوا بِآيَاِتنَا ِكذَّابًا﴿: مثل. نيفِعَّاٌل بكسر الفاء وتشديد الع - 1        .]28: النباء[ ﴾وََكذَّ
َوُنزَِّل اْلَمَالِئَكُة ﴿]. 164: النساء[ ﴾وََكلََّم اهللَُّ ُموَسى َتْكلِيًما﴿: مثل : تـَْفعِيلٌ  2      
 ].25: الفرقان[ ﴾تَنزِيًال 
 :وللباب معان      
 .تكثري الفاعل أو املفعول  - 1      
 .جَ رَّ خَ وَ  جَ رَ خَ : التعدية مثل  - 2      
 ].22: الشعراء[ ﴾َأْن َعبَّدتَّ َبِين ِإْسَرائِيلَ ﴿: مثل. اجلعل واحلمل  - 3      
والذكاء هو احلرارة . أزلتم ذكاءه] 3: املائدة[ ﴾ِإالَّ َما ذَكَّْيُتمْ ﴿: اإلزالة مثل - 4      
 .وهي الدم. الغريزية
: مثل. فيعال: مصدره القياسي. زيادة ألف املد بعد فاء األصلب. فَاَعَل يـَُفاِعلُ  - 20      

يَالِف قـُرَْيٍش﴾ ابـَُهمْ ﴿: ومثل ]1: قريش[ ﴿إلِِ نَا إَِي ثبت يف احلرف  ]25: الغاشية[ ﴾ِإنَّ إِلَيـْ
 .تشديد الياء

ْئَالف قريش: (واإلمام القاري عاصم كان يبني األصل ويقول       الثانية لبيان أن هبمز ) إلِِ
فإنه " إيالفهم"ومل يكن يهمز . مل يكن جيعل اهلمز وجًها يف التالوة. فعاله من باب اإلأصل

إن : حيت قالوا. واشتبه علي الرواة. بإمجاع أهل القرآن بالياء وزنه فيعال من باب املفاعلة
 ".اليالف. "اإلمام القاري عاصًما ترك وجه مهز

آكل  من آلف آجر آ: مثل. يتحد شكال واألصل إذا كان مهموز الفاء فأفعل وفاعل      
واليتعني وزن املاضي . وحيتمل أن يكون فاعل. كل هذه األفعال حيتمل أن يكون أفعل. آيت

 .إال إذا تعني وزن مضارعه



ئ وزن املفاعلة ومل جي. لغة والصرف جعلوا مفاعلة مصدًرا قياسيًا لفاعل يفاعللوأئمة ا      
 .املفاعلة اسم مصدر ال مصدر ولذا قلت إن .يف القرآن الكرمي

 :ومل يسمع يف      
 .عافيته معافاةً  – 1      
 .جازيته جمازاةً  – 2      
 .مساعاًة وزن الفعال ةساعي األم – 3      
 .استغناء باسم املصدر عن املصدر القياسي      

 
 

 باب املزيد فيه علي الثالثي
 حرفان

 
زيادة النون الساكنة قبل فاء األصل وبزيادة مهزة الوصل قبل ب. لُ عِ فَ نْـ يَـ  لَ عَ فَ نْـ اِ  - 21      
 .اءً غَ بِ نْ ي اِ غِ بَ نْ ي يَـ غَ بَـ نْـ ارًا، اِ سَ كِ نْ اِ  رُ سِ كَ نْ يَـ  رَ سَ كَ نْ مثل اِ . النون

اًدا، يَ قِ نْ اِ  ادُ قَ نْـ يَـ  ادَ قَ نْـ اِ  لمث. والواو والياء يف عني الكلمة تنقلب ألًفا يف املاضي واملضارع      
 .اًعايَ بِ نْ اِ  اعُ بَ نْ يَـ  اعَ بَ نْـ اِ 

 .ومعين الباب هو املطاوعة      
كسر أول املاضي وزيادة األلف : والقياس الكلي يف مصادر كل األفعال اليغر الثالثية      

 .اًال تَ يْ قِ  لَ اتَ ابًا، قَ ذَّ كِ   بَ ذَّ اًجا، كَ رَ حْ دِ  جَ رَ حْ اًجا، دَ رَ خْ إِ  جَ َر خْ أَ  لمث. قبل الم األصل
مصدره القياسي علي . اًال بزيادة التاء املفتوحة بعد فاء األصلعَ تِ فْ اِ  لُ عِ تَ فْ يَـ  لَ عَ تَـ فْـ اِ  - 22      
 .ابًاسَ تِ كْ اِ  بُ سِ تَ كْ يَ  بَ سَ تَ كْ مثل اِ . ماسبق
 :يف القرآن الكرمي حيتمل أن يكون من ذَ ختََّ اِ       
 .ذَ خَ أَ  - 1      
 .ذَ خَ من وَ  - 2      
 ]77: الكهف[ ﴾َعلَْيِه َأْجراً  ختََّْذتَ َال ﴿ة لبدال ذَ من ختَِ  - 3      



 ارَ تَ خْ اِ  ازُ تَ جيَْ  ازَ تَ جْ اِ : مثل. والواو والياء يف عني الفعل تنقلب ألًفا يف املاضي ويف املضارع      
ألن عني باب التفاعل . إذ كان االفتعال مبعين التفاعل رَ وَ تَـ عْ اِ وَ  رَ وَ تَـ جْ ح عني اِ وص. ارُ تَ خيَْ 

 .اليعتل
ارًا رَ ْمحِ اِ  رُّ مَ حيَْ  رَّ ْمحَ اِ : مثل. عيف المهضًال بتسكني فاء االصل وتَال عِ فْ لُّ اِ عَ فْ يَـ لَّ عَ فْـ اِ  - 23     

 .يف الذي ثبت محرته
 ضَ ضَ من مادة قَ  وإن كان ،إن كان من مادة نقض فافعالل ضُّ قَ نْـ يَـ  ضَّ قَ نْـ ومثل اِ       

 .فانفعال) ه دد(كان من مادة فافعالل وإن   دَ هَ إن كان من مادة نَـ  دُّ هَ نْـ يَـ  دَّ هَ نْـ واِ . فانفعال
انكب، : مثل. كل فعل بعد مهزه نون، وكل مادة أوهلا نون يقوم فيها االحتماالن       
: آل عمران[ ﴾َالنْـَفضُّوا ِمْن َحْوِلكَ ﴿: يقوم هذان االحتماالن يف مثل قول هللا. ا�ب
159.[ 
، ميكن أن ]77: الكهف[ ﴾ضَّ ُيرِيُد َأن يَنقَ  ﴿: ويقوم أربعة احتماالت يف قول هللا      
 :يكون
 .من النقض - 1      
 .من القض - 2      
 .من القوض - 3      
 .من القيض - 4      
. وكل هذه االحتمالت ثبت يف اللغة. خريين أيًضالم هذين األفإن رسم املصاحف حيت      

 .ومعين أن ينقاض من القوض ومن القيض أن ينهدم
 .بزيادة التاء قبل فاء األصل وبتضعيف عني األصل لُ عَّ فَ تَـ يَـ  لَ عَّ فَ تَـ  - 24      
 :وللباب مصدران قياسيان      
 .ماضيه بعد ضم العني لمث - 1      
 .بكسر التاء والفاء بعد زيادة ألف املد قبل الم الفعل - 2      
 .ومل جيئ يف القرآن الكرمي إال األول. كال الوزنني قياس       
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 .وهذا من كمال فقه الكاتب. متُْ أْ رَ دَّ بقصد بيان معين اِ 
شواهده يف القرآن الكرمي  . تضعيف الفاء والعني وزيادة مهزة الوصلب لُ عَّ فَّ يَـ  لَ عَّ فـَّ اِ  - 54      
 : كثرية

ُعوَن ِإَىل اْلَمَإلِ اْألَْعَلٰى  ﴿ - 1        ]8: الصافات[ ﴾الَّ َيسَّمَّ
 ]47: النمل[ ﴾قَالُوا اطَّيـَّْرنَا ِبَك  ﴿ - 2      
 2﴾َأن َيطَّوََّف إال ﴿ - 3      
 3﴾ا بِاْلبَـْيِت اْلَعتِيِق ْلَيطَّوَّفُو فَـ  ﴿ - 4      
اء الباب يف فاء الفعل وإن جاز وقول أئمة الصرف أن األصل تفاعل وتفعل بادغام ت      

قل ما فيها أ�ا خالف الظاهر وأ. هذه األقوال اجة إيل أمثالن، فال داعي له وال حن أمكوإ
 .املسموع
 ﴾فَادَّارَْأمتُْ فِيَها ﴿ :آن قول هللادات غريب القر ر اإلمام الراغب االصفهاين يف مف يقول      

، ]ا[وأبدل من التاء دالً . أريد منه االدغام ختفيًفا. متُ أْ ارَ دَ تَ : أصله. مْ تُ لْ اعَ فَ تَـ : ]72: البقرة[
 متُْ أْ ارَ دَّ اِ : قال بعض األدباء. مْ تُ لْ اعَ فَّ علي اِ  فحصل. ا ألف الوصلفاجتلب هل. فسكن لالدغام

 : افتعلتم وغلط من أوجه
 . إن ادرأمت علي مثانية، وافتعلتم علي سبعةأوًال  -    

 .والثاين إن الذي يلي ألف الوصل تاء وجعلها داًال  -    
 .والثالث إن الذي يلي الثاين دال وجعلها تاء -    
د قو . اال متحركً  يكون ما بعد تاء االفتعال منه إوالرابع إن الفعل الصحيح العني ال -    

  اجعله هاهنا ساكنً 
 . اخلامس إن هاهنا قد دخل بني التاء والدال زائد، ويف افتعل ال يدخل ذلك -    
 . لف بعنياأللف منزلة العني وليست األ لز ه أنالسادس أن -    

قرة[ ﴾هبما َأن َيطَّوََّف  ﴿: ولعله    2  ]158: الب
ِق  ﴿: لعله   3 اْلعَتِي ْلبَـْيِت   ]29: احلج[﴾َولَْيطَّوَُّفوا بِا

                                                                 



 .نتهيا. حرفان وادرأمت بعده ثالثة أحرفالسابع إن افتعل قبل تائه حرفان وبعده  -    
وقد اضطر اإلمام  ،غالط وكبارهاصرفية صغار األالعلم يف الوجوه النعم لكبار أهل       

 .اتفاعلتم: وقد كان عليه أن يقول مْ تُ لْ اعَ فَّ اِ : أمترَ دَّ االصفهاين إيل قولنا يف قوله إن اِ 
 نْ مِ  لْ هَ ، فَـ  ةٍ مَّ أُ  دَ عْ بَـ  رَ كَ دَّ واِ  ،مَ لَ ظَّ اِ  :مثل. بتضعيف فاء الفعل: لُ عِ فَّ يَـ  لَ عَ فـَّ اِ  - 55      

 .رٍ كِ دَّ مُ 
، بٍ يف كَ  بَ كَ بْ كَ ، َو مٍ يف دَ  مَ دَ مْ مثل دَ . بتكرار فاء الفعل بعد عينه: لُ فِ عْ فَ يُـ  لَ فَ عْ فَـ  - 56      

. والباب قياس مطرد يف كل مادة ضوعفت المها. هذه يف القرآن الكرمي كلُّ . رٍ يف صَ  رَ صَ رْ صَ 
من  فَ سَ فْ وسَ . سَ عَ سْ ا عَ ذَ إِ  لِ يْ واللَّ . فٍ يف كَ  فَ كَ فْ ، وكَ سٍ يف عَ  سَ عَ سْ وعَ  يف ملٍَ  مَ لَ مْ مثل لَ 

 .دهر فالنا نائبة دهًرا: دهدرة مبعين وجاء دهدره. اخلوص يفِ فِ سَ 
مثل تلمم وتلملم تصرر . ب تفعفل يطرد فيهافت المها فباب تفعل وباوكل مادة ضوع      

 .تكمم وتكمكم. الباب وتصرصر
وإذا : رية فعلها تصبصبومبعين البقية اليس. الصبابة مبعين العشق فعلها تصبب وتصيب      

: تصبصب آخر األزواد معناها صارت إيل الصبابة إيل البقية اليسرية ومنها تصبصب الليل
 .ذهب أكثره

ركبت حث : حثث من باب التفعيل: وإذا اشتققت من حث اشتقاق الرتكيب حيدث      
لك  وإذا اشتققت اشتقاق الرتتيب حيصل. علي حث، وظهر أثر الرتكيب يف العني فقط

 :فإن حكمت بسقوط العني فالوزن. وبقي من كل حرفاه. رتبت حث بعد حث. حثحث
 :فلفل وإن حكمت بسقوط الالم فالوزن - 57      
 .فعفع - 58      
 رَ ثِ عْ ا بُـ ذَ إِ ﴿: ويشتق من أصلني ثالثيني رباعي، ويسلم حروف كل من األصلني يف مثل      

 :فإن بعثر مشتق من ﴾وربُ قُ ا يف الْ مَ 
 .ثَ عَ بَـ  - 1      
 .علي وجه الرتتيب رَ ثَـ عَ  - 2      
 :أو مشتق من      
 .بعث - 1      



 بوميكن أن يكون من هذا البا. بعث ومعين أثري والبعثرة تتضمن معين. اثري - 2      
 .من السند والندس: السندس

 :تق من ثالثة ثالثياتويوغل ومهي أن العبقري مش      
 .عبق – 1      

 .بقر – 2      
ل العلم أصال للعبقري يف وإذا مل جيد أه. بقي من كل أصل كل حروفه. قري – 3      

 نسب إليه كلفقيل إن عبقرًا اسم موضع للجن ي. وا له أصال يف عامل اجلنمهنس تو عامل اإل
 .رباب الفصاحة كلما رأوا حسنًا عدوه من صنعة اجلنوقد كان أ: يقول سقط الزند. نادر
من  نَ كَ سْ مَ تَ يَـ  نَ كَ سْ بتاء وميم زيد تا قبل فاء الفعل مثل متََ : لُ عَ فْ مَ تَ يَـ  لَ عَ فْ متََ  - 59      

وهي . من املدرعة عَ َر دْ متََ . واملسكني عند أهل الصرف من السكن ،املسكنة وهي من املسكني
 .ن الغفرمن املغفور، وهو م رَ فَ غْ متََ : من املنزل واملنزل من النزول لَ زَ نْـ متََ . من الدرع

 .وإن ادعي مدع إن تسكن وتدرع وتغفر أجود وأقيس. وهذه األبنية أجلي وأوضح      
ذا قلنا متسلم يكون نًصا يف أنه صار يسمي مسلًما مل يسلم، بل فإ. مسلم ذو أربعة      
 .واليفيد هذا املعين املقصود تسلم. متسلم
من  أَ طَ نْ بَـ حْ مثل اِ . بعد العني، وزيادة اهلمزة بعد الالم بزيادة النون ئُ لِ نْ عَ فْ يَـ  َألَ نْ عَ فْـ اِ  - 60      

 .طَ بَ حَ 
، فَ يَ من ضَ  نَ فَ يْـ من رعش، ضَ  نَ شَ عْ مثل رَ . بزيادة النون بعد الالم نُ لِ عْ فَ يُـ  نَ لَ عْ فَـ  - 61      

 .من شأط نَ طَ يْ وشَ 
 . ال ريب أن العرجون يف القرآن الكرمي من العرج      
 : ورؤبة يقول      
 .يف خد رمياس الدمي املعرجن      
 .فال جمال لالختالف. لُ لِ عْ فَ يُـ  لَ لَ عْ  فَـ َال  نُ لِ عْ فَ يُـ  نُ لِ عْ فَـ  نُ جِ رْ عَ يُـ  نَ جَ رْ فيكون عَ       

 :مثل ضهيأت. بزيادة اهلمزة املتحركة بعد الم الفعل ئُ لِ عْ فَ يُـ  َألَ عْ فَـ  - 62      
 .فعألتُ  - 1      
 .ئمكال الوجهني قا  تُ لْ يَـ عْ فَـ  - 2      



 :وقد ثبت يف القرآن الكرمي      
 ]30: التوبة[ ﴾ُيَضاِهُئوَن  ﴿ - 1      
 ﴾يضاهون﴿ - 2      
 .وكال االحتمالني قائم) 36( د تقدم يفوق أن يكون الياء يف ضهيأ زائدة، فيمكن      
من  لَ ظَ نْ مثل َحتَ فاء لبزيادة النون بعد الفاء وزيادة التاء قبل ا لُ عَ نْـ فَ تَـ يَـ  لَ عَ نْـ فَ تَـ  - 63      

 .لَ ظَ حَ 
. نَّ من طمنأَ مَ طْ اِ : مثل. لالمزايدة اهلمزة بعد العني وبتضعيف الَّ يـَْفَعِئلُّ بأَ عَ فْـ اِ  - 64      

مَّ من زمل وهذا الباب ثبت ثبوت كثرة َألَ زْ اِ و . مَّ من رزمأَ زَ رْ اِ . نَّ من طنبأَ بَ طْ اِ . نَّ من طفنأَ فَ طْ اِ 
يف آيات كثرية  ﴾أال بذكر هللا تطمئن القلوب﴿: القرآن الكرمياملواد العربية وجاء يف يف 

 .ا واسم الفاعلمضارًعا ماضيً 
       
 .سَ لَ قَـ له صْ أَ . سُ نِ لْ قَ يُـ  سَ نَ لْ مثل قَـ . لُ نِ عْ فَ يُـ  لَ نَ عْ فَـ  - 65      
 .لبس القلنسوة: قلنسته فتقلنس: مثل لُ نَ عْ فَ تَـ يَـ  لَ نَ عْ فَ تَـ  - 66      
 .أَ بَ هْ رَ مثل تَـ  َألُ عْ فَ تَـ يَـ  َألَ عْ فَ تَـ  - 67      
 :حيتمل وجهني. نُ ئِ مْ طَ يُ  نَ أَ مْ طَ  - 68      
 .ألن أصل املادة طمن. لُ ئِ عْ فَ يُـ  لَ أَ عْ فَـ  - 1      
 .لُ لِ عْ فَ يُـ  لَ لَ عْ فَـ  - 2      
 .واإلسم طمأنينة: طمأنة. واملصدر كال البابني      
والكلمة حتتمل وجوًها . د الفاءفأعل يفأعل بزيادة اهلمزة بع: طأمن يطأمن - 69      
 :ثالثة

 .مقلوب طمأن - 1      
 .مهموز طامن يطامن، باب املفاعلة من طمن - 2      
أخذت بالوجه . فأعل يفأعل بزيادة اهلمزة بعد الفاء كل الوجوه الثالثة قائم - 3      

 .الثالث يف عد األبواب



ا يف املاضي مثل ارعوي يرعوي لفً د الالم تنقلب أبزيادة ياء بع .يلِ عَ فْ ي يَـ لَ عَ فْـ اِ  - 70      
 ).ق ث و(ي من وِ تَ قْ ي يَـ وَ تَـ قْـ اِ : ومثل) ر ع و(أصل املادة 

مث لو  . لَّ ألن مابين علي التضعيف اليعتل أبًداعَ فْـ واليستقيم أن نعترب ارعوي واقتوي اِ       
 .سمعارعاوي، اقتاوي ومل ي: الَّ عَ فْـ لَّ الطرد فيه اِ عَ فْـ كان من باب اِ 

أََفَمن يـَْهِدي ِإَىل احلَْقِّ أََحقُّ َأن يـُتََّبَع أَمَّن الَّ َيِهدِّي ِإالَّ َأن  ﴿. لُ عِّ فِ يَ  لَ عَّ فِ  - 71      
أم من اليهتدي ادغم تاء االفتعال يف : أصله: قال أهل الصرف ،]35: يونس[ ﴾يـُْهَدىٰ 

: هذه الكلمة بنية مستقلة إن: هذا وجه عريب، الننكر صحته لكن لنا أن نقول. عني الفعل
ُموَن  ﴿: بتضعيف عني الفعل بعد كسرة فائه منها مضارع الباب  ]49: يس[ ﴾َوُهْم خيَِصِّ

 .مثل هدي يهدي، خصم خيصم: وماضيه قباس
. رُ يـَّ طَّ يَ  رَ يَـ طَّ اِ : مثل وزيادة الياء الساكنة بعد الفاء بتضعيف الفاء. لُ عِ يْ فَّ يَـ  لَ عَ يْـ فـَّ اِ  - 72      

 ).ي ر ط(من 
 :أن يكون لهذا احلرف حيتم ]47: النمل[ ﴾قَالُوا اطَّيـَّْرنَا ِبَك  ﴿: يف القرآن الكرمي      
 ).24(ا نَ لْ عَّ فَ تَـ  - 1      
 ).54(ا نَ لْ عَّ فـَّ اِ  - 2      
 .انَ لْ عَ يْـ فـَّ اِ  - 3      
ف الالم مثل اعثوجج بتضعيبريادة الواو الساكنة بعد العني و  لُ ولِ عَ فْ يَـ  لَ لَ وْ عَ فْـ اِ  - 73      

وثبت اعثنجج . وثبت اعثوجج اعثيجاًجا. السماع اعثوثج اعثيثاًجا ثبت يف. سرعالبعري إذا أ
 .ثبت افعوعل يف أمثلة كثرية. اعثنجاًجا

 .وقد ثبت مساًعا. تضعيف الالم بعد زيادة الواو. فيمكن دعوي ثبوت افعولل قياًسا      
 .قلب الواو ألًفا وادغم املثال. ار أصلها امحورروميكن أن نقول إن أمثلة امح       
إذا ثين عنقه  رُ ائِ الطَّ  لَ صَ نْ وَ حْ بزيادة النون بعد الواو والزائدة مثل اِ  لُ عِ نْ وَ فْ يَـ  لَ عَ نْـ وَ فْـ اِ  - 74      

 .واخرج حوصلته
إذا  خُ رَ الفَ  دَّ هَ وَ كْ مثل اِ . بزيادة الواو واملفتوحة وتضعيف الالم لُّ عِ وَ فْ يَـ  لَّ عَ وَ فْـ اِ  - 75      
 .ارتعد

 :حيتمل أن يكون لَّ أَ وَ كْ اِ       



 .ك أ ل: أصله. لَّ عَ وَ فْـ اِ  - 1      
 :وأن يكون      
 .ك و ل: لَّ أصلهأَ عَ فْـ اِ  - 2      
 .ك ه د: أصله. لَّ عَ وَ فْـ فاِ  دَّ هَ وَ كْ أما اِ       
 :نَّ فيه احتماالت ثالثةأَ وَ هْ اِ       
 .أ ن لَّ من هعَ وَ فْـ اِ  - 1      
 .من ه و ن لَّ أَ عَ فْـ اِ  - 2      
ه عريب يف حروف ومهز الف املد قبل املشدد وج. الَّ عَ فْـ حيتمل أن يكون مهموز اِ  - 3      

 .﴾إنس قبلهم وال جان﴿ ﴾وال الضالني﴿: القرآن الكرمي
 .اِتألب يتلئب من ألبمثل . عكس افتعل يفتعل لُ عِ فَ تْـ يَـ  لَّ عَ فَ تْـ اِ  - 76      
من تلب فالوزن  أما إذا اعتربناها. بَ من َألَ  بُّ ئِ لَ تْـ يَـ  بَّ مثل اِْتَألَ. لُّ عِ فَ تْـ يَـ  لَّ عَ فَ تْـ اِ  – 77      
 ).47(تألب مثل دحرج فاتألب افعلل : وإذا قلنا أن أصله). 64(افعأل 
 .مثل التهب. بتشديد الالم من افتعل لُّ عِ تَ فْ يَـ  لَّ عَ تَـ فْـ اِ  – 78      
 .بتشديد الالم من أفعل يفعل الرباعي لُّ عِ فْ يُـ  لَّ عَ فْـ اَ  – 79      
اإلمام سيبويه يروي عن الثقات تضعيف الالم يف أفعل، افتعل، انفعل، افعنلل،       

 .افعونعل، افلعل
. جعل يف الثوب شكل املراجل بَ وْ الثـَّ كُ ائِ احلَْ  لَ جَ رْ مثل مَ  -] 1. [لُ عِ فْ ميَُ  لَ عَ فْ مَ  – 80      

مسهلك هللا جعلك  – 3. جعلك هللا يف رحب ويف سعة: مرحبك هللا – 2. ثوب ممرجل
 .هللا فيسهل ويف أمن

. من منرود بكسر النون وفتحهاء ننعول من مارد. مثل منرد ينمرد. لُ عِ فْ نَـ يُـ  لَ عَ فْ نَـ  – 81      
 .منر أيت بفعل النماردة

 .وطغيانهمثل تنمرد كان مثل النماردة يف بأسه . لُ عَ فْ نَـ تَـ يَـ  لَ عَ فْ نَـ تَـ  – 82      
. منروت بالتاء من رمحوت وجربوت وناسوت: ميكن أن يكون منرود مشتًقا من منر أصله      

واألول بيان تفاسري التوراة . وهو األغلب. الدين الرومي كما يظهر من مثنويات جالل
 .والوزن علي الثاين  تفعلت



 صار مثل العفاريت يف عمله ويف. تُ رَ فْ عَ تَـ يَـ  تَ رَ فْ عَ تَـ  :مثل .تُ لَ عْ فَ تَـ يَـ  تَ لَ عْ فَ تَـ  – 83      
 .وعفريت فعليت بالريب. قوته

أما عنسل فقال حممد بن حبيب أنه . سنبل الزرع أخرج سنابله. لُ عِ نْ فَ يُـ  لَ عَ نْـ فَـ  – 84      
 .وكال الوجهني يف أمثال هذه الكلمات قائم. من عنس فالوزن فنعل

ألقي : زملق من زلق: مثل. بني الفاء والعنيبزيادة ميم ساكنة  لُ عِ مْ فَ يُـ  لَ عْ مَ فَ  – 85      
 .مائه قبل االيالج

 .مثل غلصمه قطع غلصمته من غلصه. بزيادة امليم بعد الالم مُ لِ عْ فَ يُـ  مَ لَ عْ فَـ  – 86      
اد ملس : مثل. هبمز الوصل وزيادة امليم املشددة بني العني والالم لُ مَّ عَ فْ يَـ  لَ مَّ عَ فْـ اِ  – 87      

ومثل اهرمع الدمع  مه هرع . ومنه التدليس يف الرواية. دلس: أصله. ظلمته الليل إذا اختلط
 . إذا أسرع

 :أن اهرمع فيها االحتماالن) 48(وتقدم يف       
 .لَ لَ نْـ عَ فْـ اِ  – 1      
 . لَ لَّ عَ فْـ اِ  – 2      
 :وهلا احتمال ثالث      
 .إذا اشتققنا اهرمع من هرع: لَ مَّ عَ فْـ اِ  – 3      
مثل ترمس الرجل إذا تغيب . بزيادة تاء مفتوحة قبل الفاء الساكنة لُ عِ فْ تَـ يُـ  لَ عَ فْ تَـ  – 88      

 .من رمس الشئ إذا دفنه. واسترت من حرب أو من أمر مهم
من جلط . حلقه= مثل جلمط رأسه . بزيادة امليم بعد العني لُ مِ عْ فَ يُـ  لَ مَ عْ فَـ  – 89      
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مثل كلتب الرجل إذا داهن يف أمر من . بزيادة التاء بعد العني. لُ تِ عْ فَ يُـ  لَ تَ عْ فَـ  – 90      

 .األمور مثل الكلب
 .مثل خلبس إذا خلبه وخدعه. بزيادة السني بعد الالم سُ لِ عْ فَ يُـ  سَ لَ عْ فَـ  – 91      
. سنبس إذا حرك الراحلة وأسرع: مثل. يادة السني قبل الفاءبز  لُ عِ فْ سَ يُ  لَ عَ فْ سَ  – 92      

 .ممن نبس إذا حترك ونطق
 .مثل هلقم الطعام إذا لقمه. لَ عَ فْ هَ  – 93      



 .من رمسه إذا دفنه وسرته رمهس الكالم،: لمث لَ عَ هْ فَـ  – 94      
دار إذا ومثل دهدم اجل. من هزق الرجل. زهزق أكثر الضحك :مثل. لَ عَ فْ عَ  – 95      
: ولو جعلناه من هدر فالوزن. وقلنا أنه من دهر فعفل. دهدر) 56(وتقدم يف . هدمه
 .عفعل
مثل ازلغب الفرخ من . بزيادة الالم بعد الفاء، وتكرار الم األصل لُّ عِ لَ فْ يَـ  لَّ عَ لَ فْـ اِ  – 96      
الم بني ومثل اسلهم الرجل إذا تغري وجهه من سهم وليس مثل اقشعر ألن زيادة ال. زغب

 .الغاء واليعن حمققة بشهادة األصل
سني يف األخري، مثل  ةزيادو مهز وصل ونون بني العني والالم : سَ لَ نْـ عَ فْـ اِ  – 97      

 .من علك. اعلنكس الشعر إذا تراكم
عفنجج يعفنجج خمففًا وبالقياس يف : ثبت يف اعفنجج يعفنجج: لُ لِ نْ عَ فْ يَـ  لَ لَ نْـ عَ فَـ  – 98      

 .غري مها
. علي وجه التخفيف جُ لِّ مَ سْ يَ  جَ لَّ مسََ  جُ لِّ مَ سْ ج يَ لَّ مسَْ ثبت يف اِ  فـََعلََّل يـَْفَعلُِّل  - 99      

 .وبالقياس يف غريه
: مثل. تضعييف الالم: افعنلل وقد ثبت يف أمثاله) 49(تقدم يف . لَّ لَ نْـ عَ فْـ اِ   - 100      
 .غضب: اطنخم
 ).79(وتقدم يف . ثبت تضعيف الالم احونصلتقدم افونعل، و . لَ عَ نْـ وَ فْـ اِ  – 101      
كل كلمة يف أوهلا مهزة . يتأفعل مثل تأرنب، تأفكل، تأفعي، تأمنل لَ عَ فْـ أَ تَ  – 102      

 .ينكن احلكم بزيادهتا
واإلقليم . عربت بزيادة اهلمزة ألن القاف ساكنة. فإن اإلقليم كلمة عجمية. منه تأقلم      

 .يه صاحب القاموسافعيل ال فعليل، وإن ذهب إل
 : ابليس       
 فعليل – 1      
 افعيل – 2      
 : يشتق منه      
 .البس يؤبلس مثل دحرج يدحرج – 1      



 :يستق منه      
 .تبلس تفعل – 2      
 .أيت بفعل األبالسة: معناه. هذا هو أظهر الثالثة. تفعلل –تألبلس  – 3      

 
 

وإمنا . وكلها كلية قياسية ال شذوذ فيها وال اضطراب. العربية هذه هي أبواب األفعال      
وهم مجاعة يف العصر الثاين قال فيهم إمام أهل االجتهاد . استفدناها من إفادات أهل العلم

طوب لقوم أبو زيد األنصاري اخسهم يف كرمه، : "أبو حيفة رضي هللا جل جالله عنه وعنهم
ناء وأعدل تزكية من أعلم إمام لن يقل يف عمره حرفًا وهذا أجل ث". وسيبويه أغرهم يف علم

كتاب صغري عظيم االفادة، حت أن . وأليب زيد األنصاري كتاب النوادر. عن جمرد ظن
ولسيبويه كتاب مساه علماء األمة بالكتاب . ام أبا علي الفارسي كاد يصلي به يف صلواته/اإل

حنيفة رضي اللله تعايل عنه أنه قد وظهر من قول اإلمام أيب . مل يؤلف مثله ولن يؤلف
وبقي من األبواب العربية وابننيتها حروف يسرية يف إفادات . استقي علمه من هذين الكتابني

ألهل العلم كثرية، مل ينته إليها علمنا ومل نيأس بعد، من ادراكها، إن شاء هللا، عند استقصاء 
 .البحث عنها، إن شاء هللا

وبلغت أن . العلم عدوا اثنني وعشرين بابًا، أو أربعة وثالثنيأهل التدوين من أهل       
فإن أهل العلم عدوا األبواب باعتبار , وال اختالف يف احلقيقة. باألبواب إيل مئة باب وبابني

وعددت أنا وأحصيت من جهة التصريف يف مواد . هيئة األبواب يف ترتيب حركاهتا وسكناهتا
لة االشتقاق وداللة االشتقاق ال يقاومها ديت يف ذلك بدالواهت. األفعال بالزيادة واإلصالة

ودليل االشتقاق مقدم علي كل . شيء من أدلة الصرف وال حصر لألبواب من هذه اجلهة
 .األدلة
ولو اهتمن متهم وتوهم أين ادعي مداناة السلف الكرمي يف علمه أو أين ادعي موازرة      

أين لنا ما تومهه وإمنا . ا وظن بنا غفلة وعجًزاالسلف يف نفاذه وفهمه لقد خال فينا أفك
وعرضنا يف كتابنا هذا ألهل الطلب ما إليه أرشدنا . تكلمنا مبا هدانا إليه السلف العظيم



حنن أهل الطلب إمنا نقتدي بالسلف، وهبداه �تدي احلمد هلل الذي . اجتهاد السلف الكرمي
 .ما كنا لنهتدي لو ال أن هدانا هللا. هدانا هلذا

 
 مواد األفعال العربية

 :املادة يف األفعال العربية      
 .ثالثية – 1      
 .رباعية – 2      
 .وترتيب احلركات والسكنات يف كل األبوبا مضبوط حمدود      
 :والزيادة علي املادة الثالثية      
 .حرف – 1      
 .حرفان – 2      
 .ثالثة – 3      
 :ادة الرباعيةوالزيادة علي امل      
 .حرف – 1      
 .حرفان – 2      
وال تعدو ستةنصفها أو ثلثاها . فأحرف األفعال ال تكون أقل من ثالثة، كلها أصول      
 .أصول
واهليئة احلاصلة من . احلروف علي ترتيبها املعني مادة علم مادة ، عمل مادة أخري      

 .واملادة هبيئتها تسمي بنيهة وبناء. هيئةترتيب احلروف ومن ترتيب احلركات والسكنات 
 

 األصل الذي يشتق منه الفعل
وهو االكثر يف التصريف ويف االشتقاق واحلدث ما حيدث . فعل يدل علي حدق – 1      

نسميه املصدر يف الصرف واللغة، باعتبار صدور املشتقات منه ونسميه . ويصرد عن فاعله
 .املفعول املطلق يف النحو



لب، والعسل، واللحم، واجللد، ال: اسم جامد، ثالثي يبين منه األوزان الثالثية – 2      
. فعل، أول األبواب الثالثية وأصلها: يبين من كل هذه األمساء ومن أمثاهلا. والرأس، والدماغ

دمغه . ضرب رأسه: جلده ضرب جلده رأسه. أطعمه العس: عسله. أطعمه اللنب: لبنه
جعل البا من : حدد الباب. جعل عليه الرتاب: ترب اخلشب. ابهأصاب دماغه تربه كثر تر 

 .احلديد
. واإلسم اجلامد إن كان أكثر من ثالثثي فالفعل رباعي مثل جلبب جتلبب من اجللباب      

 .جوهر جتوهر من جوهر وهكذ. ومثل قرطس تقرطس من القرطاس
جعلت الصدغ مث واالشتقاق من الرباعي يكون للمحاكاة مثل عقربت الصدغ       

جعلت : غنربت الطيب. مثل فلفلت الطعام جعلت فيه الفلفل: ويكون للجعل فيه. العقرب
مثل : ويكون الختصار مجلة. جعلت يف املداد الزغفران: يف الطيب العنرب زعفرت املداد

 .والشيخ دردبيس: مثل دردبت. وقد يشتق من اخلماسي: بسملت
= مثل الليت. منه الفع حرفا بعد جعله امسا للحرف ويكون األصل الذي يشتق  – 3      
 .صار الشيء: مثل تالشي. ويكون حرفًا ركب مع اسم. ال، ال: قلت

. من بسم هللا الرمحن الرحيم. ويكون األصل املشتق منه الفعل مجلة مثل بسيمل – 4      
 .قال سبحان هللا: قال ال إله إال هللا سبحل: هلل. قال احلمد هلل: محدل
يشتق من كل أصل لكل معين يريده القائل واهليويل مبعين مادة . وباب االشتقاق واسع      

جعله ذا هويل هتيول صار : هيوله: فإذا اشتققت منها تقول. الشيء وأصله وطينة الشيء
 .يهله وال هتيل لدفع االلتباس: وال تقول. هيويل الشيء

 
 تفصيل األبواب علي حسب معاين املادة

 :عل يفعل بضم العينني يف طوائفف      
وليس لصاحبه بد ال يف . ما دل علي ما هو لصاحبه باخللقة ظاهرا عاًما غري لون – 1      

 .وجوده وال يف زواله
حسن، قبح، نعم، خشن، وعث، وعر، ثخن، غلظ، حنف، لطف، مسك، : مثل      

 .ضخم، صغر، كرب، عظم، وكل هذه من السجايا



. ج، دعجبل: عاًما خيرج ما خيص بعًضا معينًامثل ا خيرج مثل فهم، زكن، قولناقولنا ظاهرً       
 .قولنا غري لون خيرج مثل سود، وخضر

 .واستعماهلا يف غري األجسام توسع. هذه األفعال يف أصل الوضع لذوات األجسام      
قتضي امنة يف الطبع تظهر عند املما دل علي معين هو لصاحبه طبيعة خصلة ك – 2      

 .وهذه هي الغرائز. وليس لصاحبها قدرة علي كفها مثل شجع، بلد ، جنب
ما دل علي ما هو لصاحبه يف الطبع، خصله كامنة يف الطبع تظهر عند املقتضي  – 3      

 .هذه هي األخالق. مسح، خبل، سهل، صعب: ولصاحبها قدرة علي كفها مثل
لية وامللكة هي صفة راسخة يف النفس مكتسبة ما دل علي امللكة النفسانية والعم – 4      

من مزاولة عمل ومن ممارسته تكراًرا ولصاحبها قدرة علي كفها وعلي كتما�ا وقدرة علي 
 .ر جمري الغرائزمثل شعر، فصح، بلغ، خطب، ضرب، وهذه جت. فقدا�ا باإلمهال

. و معنويةأ. ذرظف، قسخن، برد، ن: مثل. حسية كانت. الكيفيات العارضة – 5      
 .وهذه أيًضا جتري جمري الغرائز. جنس، حرم طهر،مثل 

ودسم . محض، محوضة وملح ملوحة: االفعال الدالة علي الطعوم األصلية مثل – 6      
 .والطعوم األصلية هي اليت التتغري بطبعها إيل طعم آخر. وعفص عفوصة. دسومة
ن مثل قرب وبعد أو من حيث من حيث املكا: ما دل علي صفة نسبية ثابتة – 7      

أو من حيث اخلفاء والظهور مثل غمض وصرح واملراد من النسبة . الزمان مثل قدم وحدث
 .ال نسبة املقارنة النسبة التفضالية،

 .وليس يف هذا الباب شيء من املعتل عينه وال من املعتل المه والمن املضاعف أصًال       
من هذا الباب، وهو معتل أو مضاعف فاملضاعف  وكل فعل حقه يف املعين أن يكون      

منه يكون علي فعل بكسر العني واملعتل علي فعل بفتح العني وما يذكره أهل أهل الصرف 
والنحاة من حنو هيو قضو لبب شرر فإمنا هو من طريق التحويل والنقل األصل يف هذه 

 .ملكةهاء يهيئ قضي يقضي لبب شرر نقل إيل فعل الفادة حصول : األفعال
 

 
 



 باب فعل بكسر العني 
 يف املاضي يف طوائف

افعال العوارض الداخلية يف اإلنسان، ويشاركه يف األفعال اجلسمية منها سائر  – 1      
 .مث فرح، حزن، رضي، غضب، مرض، شقي، عطش، روي، شبع. احليوان
اضي وضم عني قايسه فتح عني امل. فإنه باعتبار اللفظ واوي العني. ومنه جاع جيوع      

وباعتبار املعين من افعال العوارض الداخلية قاياسه كسر عني املاضي وفتح عني . املاضارع
اعترب حكم اللفظ يف وزن الفعل وروعي جانب . وحيث تعارض اقتضاء األصلني. املضارع

 .جوعان وهذا من لطائف اللغة العربية: املعين يف بناء الوصف علي فعالن
مثل فهم علم فطن نسي . دارك الداخلية، وأفعال أضدادها يف العاقلافعال امل – 2     

 .ذهل رغب كره حار حيار، غر يغار، خاف خياف، هاب يهاب
بلج دعج قرن عور صيد هيف : مثل. افعال احللي واأللوان والعيوب الطاهرة – 3      

 .وكل نظائر هذه األفعال. عمي عمم حلحت عينه سود شقر كدر
أما . خبفت أناعينه وجدعت أنا أنفهمهت أنا ِسنَّه، و : ال آفات األعضاء تقولافع – 4      

خبقت عينه جدع . تقول هتمت سنه. إذا اسندت األفعال إيل األعضاء تكسر عني الفعل
ومن مث أيت يف وصف الباب اهتم هتماء، اجدع . أنفه أل�ا صارت من أفعال العيوب الظاهرة

 .جدعاء
. شم ملس: ومنها. مثل مسع بلع زرد هلم. ضاء العاملة إيل الداخلافعال األع – 5      

 .ومنها ذاق يذوق لكن روعي فيه مقتضي اللفظ
ومنها دام  مثلك فين ذوي يبس كرب صغر. األفعال الدالة علي البقاء والفناء – 6      

 . يدوم، مات عاش
نيهامع كو�ا عوارض بلغت أن معا: االفعال الشديدة املعاين ونريد بشدة املعاين – 7     

من جهة الثبات مبلغ أفعال السجايا ومن مث كسرت عني مضارعها أيضا لتكون دليًال علي 
 .شبهها بأفعال السجايا بتماثل حركة املاضي واملضارع

 :وهذا الباب باب كسر العينني هو باب حسب كلماته قليلة كلها معدودة حمدودة هي      
 .حسب – 1      



 .يئس – 2      
 .قنط – 3      
 .بئس – 4      
 .نعم، مبعين الن ملمسه – 5      
كسر عني املضارع يف حسب حيسب لغة . هذه اخلمسة يف مضارعها الكسر والفتح      

 .وقد ثبت الوجهان يف القرآن الكرمي. النيب الكرمي صلي هللا عليه وعلي آله وصحبه وسلم
فيقال يرع . منها ورع جاء يف مضارعه الكسر والفتح. الفاء ومثانية من هذا الباب واوي      

 .ملكان حرف احللق. بكسر الراء، ويقال يورع بفتح الراء
 – 11ورم،  – 10وثق،  – 9وفق،  – 8ومق،  – 7والبواقي من هذا الثمانية       
 .مل يثبت يف هذ السبعة إال الكسر يف العينني. وري الزند – 13ويل،  – 12 ورث،

وما ألتنا هم من عملهم من ﴿أِلَت يأِلُت استشهادا بقول هللا جل وعلي : وزدت أنا      
اليألتكم من ﴿بقول هللا تعايل . يف سورة الطور يف قراءة اإلمام ابن كثري) 21: 53( ﴾شيء

وعجبت من أهل العلم أن . يف سورة احلجرات يف قراءة ابن العالء ﴾عملكم من شيء
رين ألت يألت وقد ثبت يف جوه القرآن الكرمي وال ميكن أن يكون من اليذكروا يف باب الكس

سردنا من باب الكسرين هذه الكلمات فقط إذ ليس يوجد يف قواميس اللغة . تداخل البابني
وقد أحصاها أهل العلم ومااليوجد يف قواميس اللغة فدعواه اليوم . العربية غري هذه الكلمات

 .نقلوضع ال نق واليثبت وجه إال بال
نعم، لكل أحد أن يقيس إذا جري علي ما جرت عليه العرب وإذا أخذ ما استحسنته       
يقول اإلمام سيبويه يف كتابه . والقياس يف الوجوه ويف األبنية هو مذهب اإلمام اخلليل. العرب

 .ورأينا العرب توافقه، بعد ما مسعناه. والذي ذكرته لك هو قول اخلليل) 274: 1(
 أهل اللغة وذكر      

وليس يف هذه الكلمات أشكاألما . وهب يهب، وقع يقع يدع يلع يلغ يزع: والصرفيون    
الن املاضي بالكسر، فالقياس عندهم فتح عني . يطأ ويسع فقد وقع فيهما عندهم االشكال

وليس علي بياننا اشكال ألن يطأ ويسع من االفعال . فاليبقي وجه حلذف الواو. املضارع



. ملعاين فحذف الواو قياس كما يف يصل ويعد وبعد احلذف فالقياس فتح العنيالشديدة ا
 .القتضاء حرف احللق

وإن فعل . أن فعل يفعل بضم اليعنني خاص للطبائع ولبعض النعوت: تبني مبا تقدم      
وإن فعل يفعل بسكر العينني مليسمع إال . يفعل بفتح العينني قليل خاص ببعض الكلمات

 .دودة ذكرناهايف كلمات مع
 :فالدعائم يف األفعال الثالثة العربية ثالثة      
 .فعل يفعل بالفتح يف املاضي وبالضم يف املضارع – 1      
 .فعل يفعل بالفتح يف املاضي وبالكسر يف املضارع – 2      
 يفعل بالفتح يف املضارع هذه الثالثة هي دعائم األبواب فعل بالكسر يف املاضي – 3      

 .بل تعم كل األحداث وكل املعاين: الثالثية ال ختتص مبعين من املعاين
 :فعل بفتح العني يف األفعال اخلارجية ستة أقسام      
 .واوي العني مثل قام وقال – 1      
 .واوي الالم مثل دعا وغزا فعني املضارع فيهما مضموم – 2      
 .يائي العني مثل باع – 3      
يائي الالم مثل رمي فالكسر يف عني املضارع فيهما كلي مطلق، كالضم يف  – 4      

 .األوليني
مثل منع، أو قاصر موقت مثل خضع  : ما عينه أو المه حرف حلق، وهو متعد – 5      

 .كل هذه بفتح عني املضارع
ا أما م. مثل خشع وخضع. ونريد من قولنا قار موقت أنه يقتضي امتداا الوقت شيئًا      

أل�ا . وكذلك بلغ الغالم وبلغ اخلطيب. هو مثل يدخل ويصرخ فالضم لعدم امتداد الوقت
 .ورجع يرجع ولطعت الشمس قياس اللغة فتح عني املضارع. لغري حد

أما ما عينه أو المه حرف حلق قد يكون علي غري باب منع، مثل فرح : وقول البعض      
وباب منع شعبة . وفرح من مكسور عني املاضيوشهد فاشتباه من خفاء احلقيقة ألن شهد 

 .من مفتوح عني املاضي



وكل فعل مفتوح عني املاضي إن مل كني من األقسام اخلمسة اليت تقدمت جيوز  – 6      
 .رع منها الضم والكسر علي االطالقيف عني املضا

لكسر مطلًقا واملضاعف الثالثي متعديًا كان او قاصًرا جيوز يف عني مضارعه الضم وا      
وجواز الضم والكسر من غري فرق بني . والضم يف املتعدي، والكسر يف القاصر أغلب

 .املتعدي والقاصر عمومي
 :ومضارع فعل مفتوح العني جيوز فيه. وماضي الثالثي اجملرد األصل فيه فعل بفتح العني      
 .الضم – 1      
 .الكسر – 2      
 .الفتح – 3      
واختالف حركات عني املضارع الي وجب يف . مفتوح العني عندنا باب واحدوفعل       

 .نظرنا اختالف األبواب
 

 بيان وايضاح
 :يشتق هلا باعتباريها وزنان. املادة الثالثية قد يكون فيها اعتباران      
خطفه . باعتباركونه من االفعال العاملة إيل الداخل خطفه بالكسر، خيفطه بالفتح – 1      

بالفتح خيطفه بالكسر باعتبار كون الفعل من االفعال اخلارجية لوقوع متا الفعل يف اخلارج 
 .واملصدر يف البابني اخلطف بالفتح علي القياس العمومي يف مصادر األفعال املتعدية

نظره ونظر إليه بالفتح، ينظره وينظر إليه بالضم باعتبار كون الفعل من األفعال  – 2      
ونظره ونظر إليه باكسر، ينظره وينظر إليه بالفتح باعتبار كونه من االفعال العاملة اخلارجية 

فإن تعديته بنفسه . واملصدر يف كال البابني النظر بفتحتني العتربا التعدية باحلرف. إيل الدخل
 .توسع يف االستعمال

أجن بالكسر  أجن املاء بالفتح، يأجن بالضم، أجن املاء بالفتح يأجن بالكسر، – 3      
. والثالث باعبتار حاله يف نفسه ويف ذاته. األول والثاين باعتبار حاله يف اخلارج. يأجن بالفتح

واالجن بسكون العني جائز . مصدر األولني األجون، ومصدر الثالث االجن علي القياس
 .يف القياس غريب يف السماع



ر كونه من االفعال الكامن يف خبل يبخل بضم العينين خبال بضم فسكون باعتبا – 4      
 .خبل بالكسر يبخل بالفتح خبال بفتحتني باعتبار كونه من أفعال العوارض الداخلية. الطبع
شم بالكسر عند الفك، يشم بالفتح باعتبار كون الشم من االفعال العاملة إيل  – 5      

. الشم: صدرشم بالفتح عند الفك يشم بالضم باعتبار أنه مضاعف متعد وامل. الداخل
 .ومثله عض، مس

وبعض أهل العلم جعلوا عض يعض، أيب يأيب، أمث يأمث، ركن يركن، قلي يقلي، عثا       
يعثي من باب منع شذوذا وال شذوذ يف شيء من هذه األفعال بل لكن فعل من هذه 

ويقال له التلفيق، . األفعال وزنان من بابني يؤخذ املاضي من باب واملضارع من آخر هذا
 .فاحفظ ذلك وقس عليه ما ورد. ويقال له التلفيت

دام يدوم دام يدام مات ميوت، مات ميات فكون هذه األعال واوية العني جعلها  – 6      
وكو�ا من أفعال البقاء والفناء جعلها بالكسر يف . بالفتح يف املاضي، وبالضم يف املضارع

 .ومن الثاين الدوام واملوات. دوم واملوتواملصدر من األول ال. املاضي وبالفتح يف املضارع
روي . قياسه فتح املاضي وضم املضارع. جاع جيوع باعتبار لفظه واوي العني – 7      

قياسه كسر املاضي وفتح . لفظه يف وزن أفعاله صرحيًا وباعتبار معناه من أفعال العوارض
والوضف . فعالن جوعان وإذ مل ميكن رعايته روعي حكم معناه يف وزن وصفه علي. املضارع

 .علي فعالن من خصائص األفعال الداخلة
عاش يعيش عيًشا يائي العني جاء وزن الفعل علي القياس روعي حكم لفظه يف  – 8      

رويعي حكم معناه يف بناء املصدر علي . وباعتبار املعين من أفعال البقاء والفناء. وزن فعله
ومن هذا . واليكون إال يف مكسور عني املاضي ﴾اًشاوجعلنا النهار مع﴿املعاش بغتح العني 

وقياسها كسر املاضي . من أفعال اليعوب الظاهرة. القبيل عاب ومال واملصدر املعاب واملمال
 .واألصل يف مصدره املعيب واملميل. اعترب هذا القياس يف مصدره ال يف فعله. وفتح املضارع

صفو صفًوا صفاء صفًوا قضي يقضي قضيًا رجا يرجو رجًوا رجاء رجاوة صفا ي – 9      
 .قضاء ويف يفي وفيًا وفاء وفيا



بنيت أفعاهلا باعرتاب . والبواقي من التاثرات الداخلية يف العاقل. صفا من أفعال األلوان      
فجاء لكل منها مصدر علي فعل لقياس . وروعي يف  مصادرها حكم مبعانيها. اللفظ

 .ثر علي فعال وفعول للداللة علي حكم معنيهاومصدر أو أك. األعتبار اللفظي
قنط يقنط قنطًا قنط يقنط : ثالثي له اعتبارات ثالثة كثري يف الكلمات العربية – 10      

بذخ يبذخ بذخا بذخ يبذخ . بدعه يبدعه بدًعا بدع يبدع بداعة. قنوطًا قنط يقنط قناطة
 .وهلا أمثال يف قواميس اللغة .رؤف يرؤف رآفة. بذاخًة رأف يرأف رأفة رئف يرأف رأفًا

 اإليضاح الثاين يف اعتبار األصل   
. قد تذهل كتب اللغة عن أصل ثابت فتحكم بالشذوذ علي ما جاء مبقتضي األصل      

 4. أعله فهو معلول – 3أزمه فهو مزكوم،  – 2محه فهو حمموم، أ – 1: من ذلك لقوهلم
حكمت قواميس اللغة . أغمه فهو مغموم – 6. زوزأكره فهو مك – 5. أقره فهو مقرور –

ال، مطاوعات كل هذه األفعال . فيها وال يف أمثاهلا يف هذه األوصاف إ�ا شاذة وال شذوذ
وكذلك البواقي . أي امحه فحم هو فهو حمموم: هي جمرداهتا علي بنية فعل الفاعل اجملهول 

اوعه جمرده أو غريه، فإن أمام كان مطاوعه علي بناء فعل الفاعل املعلوم، فسواء كان مط
. أجلسه فجلس، فهو جالس. مثل اقعده فقعد، فهو قاعد. الوصف منه علي وزن اسم الفاع

 .عليوزن اسم املفعول. وإن قيل أبعده فأبعد فهو مبعد. أبعده فابتعد فهو مبتعد
أسقمه فهو مسقوم، أمرضه فهو : أعله فهو معلول جيوز لنا أن نقول : وعلي قياس      

 .رهاوكذلك القياس ف كل نظائ. أوثقه فهو موثوق. وض أعطبه فهو معطوبممر 
 تفصيل الكامل علي مزيدات األفعال

فابد يف زيادة . زيادة يف االفعال ويف الكلمات ال تكون إال ملعين وإال فالزيادة لغوال      
واحد فهو قناعة أن اجملرد والزيد مبعين : حرف من زيادة يف املعين والذي قد يقوله أهل اللغة

 .وتسامح يف اإلفادة
فإذا مل يرتتب علي املزيد من أي وزن كان غرض صحيح بأن يكون املعين الذي يرتتب       

وال . زيًدا أفصحت: فاليقال. علي املزيد غري ممكن يف نفسه ميتنع صوغ املزيد، وميتنع بناؤه
لفصاحة والبالغة من املكات ألن ا. لغت زيًدا علي معين جعلته فصيًحاأبلغت زيًدا وال ب

إال باالجتهاد يف سبيل  حصوهلا باالكتساب وال النفسانية ال تكون إال باالستعداد الطبيعي و 



لكن لكل أح أين . تكون جبعل خارجي فالزيادة يف هذا املعين عبث يؤدي إيل كذب باطل
. م وبلغتهأفصحت عما يف ضمريي، وفصحت اللنب وأبلغت زيدا مأمنه وأبلغت الكال: قول

تفرح زيج وتبهد ال، فتعل : ال، املعين فيها ممكن يف نفسه حقيقة وليس لك أن تقول 
يف الفرح وال يف  وليس. وال كلفة ألحد فيما ال مشقة فيه علي النفس للتكلف وال تكلف

. حتزن، تأسف، تشجع، تكرم الستقامة املعين: ولك أن تقول. البهدة مشقة علي النفس
 .وقد يون فيه كلفة. التباعد والرتفع ن أصلهتنزه أل: ويقال
. أظرفه علي معين جعله ظريًفا ألن الظرافة مبعين الكياسة ملكة نفساينة: اليقال      

أظرفت زيًدا علي : نعم، جيوز أن تقول. والظرافة مبعين حسن الوجه وحسن اليهئة من اخللقة
ولد زيد أوالًدا : تقول أظرف زيد وجيوز أن. معين وجدته ظريًفا أو علي معين ذكرته بظرف

جعلته يف : أظفت الشيء وظرفته: ظرفاء، ولعي معين أيت زيد بكالم ظريف كما لنا أن نقول
 .ظرف
انصرت ظيًدا عمًرا أي جعلت زيًدا ينصر عمًرا كما جيوز أين : جيوز لكل قائل أن يقول      

ولك أن تقول دخلت زيًدا يف  اضربت زيًدا عمرًا علي معين جعلت زيًدا يضرب عمًرا: قول
 .دخلت املسمار يف اخلشب أي جعته يدخل: األمر وأن تقول 

وعدم السماع من العرب المينع الصوغ والبناء عند وجود القياس البني القطعي ولعي       
 .القياس نيب اإلاما اخلليل واقرانه واإلمام سيبويه وأئمة السلف كل العلوم العربية األدبية

التوجيه،  – 2النقل،  – 1: أركان العلوم العربية عند اإلمام اخلليل وأقرانه كانت هيو       
 .القياس 3

ملكة الكالم : والقياس عند هؤالء األئمة الكرام كان هو الرياضة وحتصيل امللكة      
 .والكتابة، واإلنشاء

الزيادة علي عالمزيد  .ونصر قياس يف تكثر النصر وقياس يف املبالغة يف قوة معين النصر      
أنقصه يفيد الزيادة يف النقص . تدل علي زيادة معين يف املزيد الزائد نقصه يفيد معين النقصان

ألن زيادة أفعل خارجية وزيادة فعل يف أصل البنية . نقصه من باب التفعيل أزيد من أنقصه
انتقصه أزيد من  .الن تنقص يفيد معين التكلف، فيفيد زيادة الفعل. تنقصه أزيد من نقصه



مث استنقصه أزيد من انتقصه لداللة االستفعال . تنقصه لداللة افتعل علي العم وعلي القصد
 .علي االعتقاد زيادة عليالقصد

أجيب دعو الداع ﴿واالستجابة أبلغ من اإلجابة من هذا الباب قول هللا جل جالله       
سبابه فهو أصعب وأشق واالستخراج ألن فعل العبد يتوقف علي أ ﴾إذا دعان فليستجبوا يل

ألن ) 14: 16( ﴾وتستخرجون منه جلية تلبسو�ا﴿: أبلغ من االخراج فذكه هللا يف قوله
. متسمع أبلغ من سامع. مستمع أبلغ من متسمع. الغوص يف البحر فيه صعوبات واخاطر

 .وهكذا
 

 فصل
ملانع األول هو عدم املادة األصل يف الزيادة هو اجلواز والميتنع استعمال الزيد إال       

فإن الفرع اليوجد إالب عد وجود أصله واملادة . االصلية غذا المزيد غال بعد وجود مدرده
وإليه ينصرف الفهم عند اإلطالق وتكون . وهو األكثر األعم. األصلية فياألفعال حدث

 .املادة امسا جامًدا يشتق منه ثالثي أو رباعي
يدل علي وجوده وجود  إال أنه يكون مرتوك االستعالم ل اللغةوقد يوجد اجملرد يف أص      

مبعين قل، دق، . خصًرا تصر اختصاًرا دل علي وجود خصر خيصرمشتقاته مثل اختصر خي
وكذلك اعطي اسم . اسم تفضيل من اختصر علي بناء اجملهول بين منه اخصر. لطف

العطية فإن الفعيلة ال تبين دل علي وجوده بنية . تفضيل من عطا يعطو، وإن تكر استعماله
 .إال من الثالثي

مثل ليس، عسي، نعم، بئس مل . واملانع الثاين من بناء املزيد كون اجملرد جامًدا اليتصرف     
 .فاليبين منه مزيد. ينب منه ال مضارع، وال أمر

 مثل. منحرفا يف استعماله عن الوضع العام يف األفعالكون الفعل   واملانع الثالث      
أما كون تكون استكان . فكان الناقصة مثال اليبين منه مزيد. األفعال الناقصة وأفعال املقاربة

 .وكايد زيد عمرًا وتكايًدا فمن كاده يكيده كيًدا علي معين خدعه. فمن كان التامة
تسكت، تقعد، تنوم، : واملانع الرابع جميئ املزيد خمالًفا ملا هو شأنه يف الواقع فاليبين      

 .والقعود والنوم والفرح. حيث المشقة يف السكوت. والتفرح



أطلت اجللوس، : لك أن تقول. املانع اخلامس أن يكون معين املزيد مما اليكون فيالواقع      
ألن . أطلت زيًدا طولت زيًدا: قصرته، وليس لك أن تقول اقصرت الكالم، طولت الثوب
 .طول زيد وقصره اليكون بفعلك

.  زيًدا، أطرت الطائر، وشيت الثوب صقلت السيف كل هذه األفعال حقائقأحيا هللا      
كما لك أن . أحييت زيًدا إذا فرجت عنه ضيقه أو إذا خلصته من هلكة: ولك أن تقول

وشيت الكالم إذا : أطرت اخلرب إيل فالن إذا وصلته إليه بسرعة ولك أن تقول: تقول
أما إذا مل يصح وملي . كل ذلك علي وجه التشبيه  .حسنته، صقلت املعين إذا جلوته بالبيان

 .وجد له وجه صحة فال يصح بناء املزيد منه
 

 استطراد
قد جاء يف القرآن الكرمي كلمات غاب عن أهل العلم أصوهلا فهام أفهام كبار أهل       

 .مث مل يهتد يف بيان األصول أحد. العلم يف بيان أصوهلا فيكل واد
 – 6. ياجوج – 5. التابوت – 4. ادريس – 3. االجنيل – 2راة، التو  – 1: منها      
 .التنور – 8. عبقري – 7. استربق
 يف باين أصوهلا الكلمات، كتبت هذه وإذ مل اقتنع بأقوال أهل العلم يف أصول أمثال      

كر فيها  ومل إذ . وطبعتها يف برلني" يأجوج: "رسالة مفردة، أصبت فيها أول مل أصب، مسيتها
وأريد اآلن أن أذكر يف هذا الكتاب ما أراه يف أصل هذه الكلمة وإذ نزلت يف . مة التنوركل

: يف املؤمنون) 40( ﴾حيت إذا جاء أمرنا وفار التنور﴿: يف سورة هود: القرآن الكرمي مرتني
 ).27( ﴾فإذا جاء أمرنا وفار التنور﴿

ن ن (جد يف اللغة العربية ال مادة والميكن إذ اليو . فعول: إن التنور تفعول، وقيل: قيل      
غال أن . ان التنور كلمة عجمية وهذا أصوب األقوال الثالثة:وقيل ) ت ن ر( ، وال مادة )ر

وجودها يف غري اللغة العربية بعد نزول القرآن الكرمي ميكن أن يكون باالستعارة من اللغة 
 .العربية فكون هذه الكلمة عجمية دعوي التثبت اال بدليل



وحنت . النور أو النار – 2. االتون – 1: والذي أراه أن التنور منحوت من كلمتني      
وعلي هذا وعلي القول الثالث، فالتنور . التنور من أتون النار أو من أتون النور أقرب وأسهل

 .فعلول
حيت إذا جاء أمرنا وفار  ﴿: وعلي هذا أعتقد اعتقاد يقني أن قول القرآن الكرمي      

معجزة الميكن صدورها إال من هللا جل جالله الذي أحاط بكل شيء علمصأ  ﴾رالتنو 
فإن توجيه الطوفان بانفجار اتون األرض، مث االخبار عن جريان . وأحصي كل شيء عدًدا

البواخر بفوران التنور يف املستقبل مل ميكن من النيب األمي إال باعالم هللا إذا مل يكن يف 
وهذا التعليل والتوجيه وهذا االخبار مبثل هذه اجلملة اجليملة . االكتب السابقة أثر من هذ

 .العلوماجلليلة الميكن أن يكون من لسان البشر، ولو بلغ إيل وراء الغايات يف كل 
 

 باب املطاوعة
املطاوعة يف اصطالح علم النحو وعلم الصرف حصول أثر فعل فاعل أول يف فاعل       

فمثل ضربته فتأمل ليس من باب . االشتقاق من أصل واحد فعل تال مع تالقي للفعلني يف
وكذلك علمته فلم يتعلم ليس من املطاوعة . املطاوعة عند أهل اللغة لعدم اشرتاك األصل

 .لعدم حصول األثر
أما الثاين فقد يكون قاصًرا وقد يكون . وال بد يف املطاوعة من كون الفعل األول متعديًا      

والفاعل الثاين باب املطاوعة مفعول أبًدا أما . عة بني قاصرين أصًال متعديا فاليكون مطاو 
 .معين مثل كصرته فانكسر وأمالفظًا ومعين مثل جرحت زيًدا جرح

ومدار املطاوعة علي حصول األثر يف الثاين واألثر قد يكون وجود يا مثل علمت زيًدا       
يكون عدميًا مثل حموت اخلط مجعت اجليش فاجتمع وقد  مالبسته الثوب فلبسه. فتعلم

 .فامنحي
واملطاوعة يف الواقع لفاعل الفعل الثاين واليقال للفعل مطاوع اال تساهال كما يقال       

 .واجملهول إمنا هو الفاعل. للفعل اجملهول
واملطاوع عني الفعل يف بناء الفاعل  "قد جرب الدين اال له فجرب: "وذكر أهل العلم مثال      
بل ذلك علي سبيل . وقال البعض ليس قوله فجرب مذكوًرا علي سبيل االنفعال. املعلوم



جرب الدين االله : واألصل. وذكر الثاين علي االمتام. ذكر األول علي ابتداء االصالح. الفعل
 .فاجنرب أو اجترب

قياس املطاوعة يف العدمي من ذي احلياة هو الفعل نفسه علي بناء اجملهول مثل جرحته       
جرح وذحبت الكبش فذبح الكبش ومن غري ذي احلياة انفعل مثل حموت اخلط فامنحي ف

 .فانكسر. اخلط وكسرت الزجاج
. وقياس املطاوعة يف الوجودي من ذي احلياة افتعل مثل مجعت اجليش فاجتمع      

فاحتشد القوم ومن غري ذي احلياة افتعل أيًضا إن كان الحيدث له هبا اسم . وحشدت القوم
بنيت : ص فعلي مثل  مجعت املال فاجتمع املال واال فالفعل نفسه علي بناء اجملهول مثلخا

. ومثل خطت الثوب. وال تقول فابتنت الدار. فانبنت الدار: الدار فبنيت الدار وال تقول
 .فاختاط: والتقول فاخناط الثوب وال تقول. فخيط الثوب

. وجدعت أنفه. أت العني فانفقأتمثل فق. وأعضاء ذي احلياة يف حكم اجلماد      
 .فاجندع
. تقول لويت يده فالتوي وكل فعل فاؤه أحد حروف ورنتل اليبين منه انفعل أصًال       

 .والتقول فانرضت. فانلوي تقول رضضت رجله فارتضت رجله: والتقول
 

 صادر علي حسب معاين موادهااالفعال وامل
 .طوائف عمومية – 2. طوائف خصوصية – 1: لالفعال الثالثية اجملردة تنقسم إيل      
افعال الوالية واالمارة،  – 2افعال احلرفة والصناعة واملهنة،  – 1: الطوائف اخلصوصية      

افعال  – 6افعال األصوات،  – 5افعال األمراض،  – 4افعال التقلب واالضطراب،  – 3
 .العالج افعال األعضاء الظاهرة

وإمنا . اليت التستحضر يف قبيل واحد من هذه القبائل السابقة الطوائف العمومية هي      
 .ينتظمها الوزن الواحد من حيث حركة عني املاضي

 – 2. مصدر هو أصل – 1: واملصادر علي اختالف أنواع االفعال وظوائف االفعال      
فعل بغتح الفاء وسكون  1: وأصل املصادر كله. مصدر هو فرع متولد من املصدر األصل



فعل بفتح الفاء وفتح  – 1: وكل ماسواه فرع يتولد منه كما أن أصل األفعال الثالثية. العني
 .العني

بتكرار  4بزيادة تاء مربوطة،  – 3بزيادة مدة،  – 2بزيادة حركة،  – 1: التفرع و      
 .بتكرار الالم بندرة – 5. العني نادرا

 
 املصادر العامة

الفعل  – 1: األصل األول. البواقي فروع، أحدها أصل و ةاملصادر العامة سبعة أبني      
وز صوغه يف كل فعل، يف كل مادة مثل جي. هو أعم املصادر. بغتح الفاء وسكون العني

لداللة الفعلة بزيادة تاء مربوطة علي الفعل األصل ل – 2. الضرب والنصر واالكل والقوم
الفعل بزيادة  – 3. والرأفة والرهبة مثل ارمحة. الختساصه بقلب العاقل. علي ألغية معناه

 .للداللة علي تشبث معناه بصاحبه مثل الفرح والطمع. الفتحة علي الفعل األصل
الفعال بزيادة األلف علي الفعل األصل للداللة علي زيادة تشبث يف معناه مثل  – 4      

 .اجلمال والكمال والدالل
. لداللة علي املبالغة يف تشبث معناه بصاحبهبزيادة التاء علي الفعال ل الفعالة – 5      

 .مثل السالمة، الندامة، الفصاحة
الفعول بزيادةالواو علي افعل األصل وضم الفاء والعني منه للداللة علي أن الفعل  – 6      

ومل جيئ يف املصادر الفعول بغتح الفاء إال . مثل اجللوس والقعود، والركوب. خارجي قاصر
فتقبلها رهبا ﴿. القبول – 5. الوقود – 4. الولوع – 3. الطهور – 2 .الوضوء – 1: يف

 .وميكن يف غري القبول أن ندعي إيها أوصاف ﴾بقبول حسن
أبلغ من معين الفعول  للداللة علي كون معناها. الفعولة بزيادة التاء علي الفعول – 7      

 .والسخونة مثل النعومة واخلشونة والربودة. ظهورًا يف صاحبه وتشبثا به
 

 املصادر اخلاصة
الفعلة بكسر الفاء وسكون العني قياس يف مصادر األفعال القاصرة بكسر عني  – 1      

املاضي او بضم عني املاضي إذا كانت املصادر دالة علي خاصية مثل العفة والشرة واألمرة 



واخلفة والثقلة يف  ومثل الرقة والغلظة. ومثل القلة والكثرة يف الكميات. واالحنة يف العاقل
 .والقياس الكثرة. ثبت مساًعا الكثرة بالفتح. االجسام

ومثل العشرة . وهذه الفعلة غري الفعلة من املزيد مثل العصمة من اعتصم ومن العتصام      
   واحلكمة. من املعاشرة

  67  – 66غري موجود صحفة 
مثل . الحيمد من أفعال العاقلالفعل بغتح الفاء وكسر العي قياس يف مصادر ما  – 5      

 .الكذب ، واللعب، واحللف
أفعال األصوات الدالة : األويل: الفعال بضم الفاء قياس يف مصادر طوائف ثالث – 6      

غال أن األجوف منها . والنباح والعواء. مثل الصراخ والبكاء. علي أمل وتوجع يف ذي احلياة
والتنقلب عني اليائي واوا عند . قلب ياء عند الكسرويعن الواوي تن, جيوز فيها الكسر أيًضأا

 النواح بالضم، ويقال النياح عند الكسر أما الصياح فبالياء عند الضم والكسر: الضم فيقال
 .مثل الصداع والرعاف والنعاس. الثانية من الطوائف ما يدل علي مر وشبهه      
 .لدعاء والبغاءالثالثة ما يدل علي طلب بصورةما مثل السوال وا      
الفعيل بغتح الفاء وكسر العني، بعدها ياء ساكنة قياس يف مصادر األصوات  – 7      

أو   الطبيعية سواء كانت من ذي احلياة مثل االنني واحلنني والصحيل والنهيق والزفري والشهيق
 .كانت من غري ذي احلياة مثل اخلرير واألجيج والصريف واهلزمي واألزيز واألطيط

مثل الدعاية . وأمثلتها قليلة. الفعالة بضم الفاء للداللة علي اخلصلة املتمكنة – 8      
 .والبغاية والفجاءة

بفتح الفاء وسكون العني وضم الالم قياس يف مصادر احلصوالت . الفعلولة – 9      
اليائي الكون  مثل الكينونة من الكون، والصريورة يف. املوقتة، املتوقع زواهلا من األفعال اجلوفاء

فالوزن بعد . تنقلب الواو ياء فتدغم مث ختفف. واوي والكنونة أصلها الكيونونة فيعلولة
أما . مثل قام وصام ونام. والتبين الفعلولة مما يقوم حدثه يف ذات العاقل. الفيلولة: التخفيف

ان، ال تصح ومل والبيدودة، وإن نقلت يف القاموس واللس. الدينونة مبعين اجلزاء فكلمة نصرانية
 .تسمع



الفعالن بفتح الفاء والعني قياس يف مصادر األفعال الدالة علي االضطراب،  – 10      
أو مل تكن مثل اهلذيان . سواء كان معه حركة االنتقال مثل الطريان والدوران والسيالن

 .والغثيان واخلفقان
 يف جماري املصادر العامة

يف مصادر األفعال إذا كان الفعل قاصًرا خارجيًا مما الفعول بصم الفاء قياس  – 1      
واضطراب مثل اجللوس والقعود والعلو  اليدل علي البقاء والفناء، وال علي سري وصوت

 .والدنو واملضي واهلوي، ومثل الوقوف من وقف القاصر
ئز وبقولنا خارجيًا خيرج به السجايا والغرا. خرج به املتعدي بنفسه بقولنا القاصر      

ية مثل أفعال األمراض، ومثل كات وأفعال العوارض الداخلية مطلًقا أي األفعال االختاللواملل
وبقولنا . واحلزن والغضب األفعال اهليجانية من اجلوع والعطش، واألفعال األنفعالية مثل الفرح

هب مما اليدل علي بقاء وال علي فناء خرج به مثل بقي بقاء، زال زواال، وخرج مثل سار وذ
 .وهرب
والفعل إذا كان قاصًرا ومتعديًا فله لكل حاليه مصدر مثل وقف الرجل وقوفًا وقف       

وسلك سلوكا حسنا وسلك الطريق سلكا حربر . وقف الرجل أرضه وقًفا. الراكب فرسه وقًفا
 .العظم بنفسه جبوًرا وحربته أنا جربًا

علي الفعول، دون الذي علي الفعل  ومن هذه األفعال ما قد اشتهر منها املصدر الذي      
وليس  . حيت صار كأن المصدر هلا غريه. وقد أنست النفوس به لوحدة املادة وطول املدة

خص خيص خًصا وخصوًصا ومشل يشمل مشال ومشوال عز . كذلك مثل عم عمار وعموًما
 .يغر غرًا وغرورًا

. ر فيها كسر عني املاضيوقياس أفعال الفعول أن يكون عني ماضيه مفتوًحا وقد ند      
 .وقبل به قبوال. ولع بالشيء ولوًعا. مثل طلع زيد اجلبل طلوًعا صعد صعوًدا

والفعل إذا كان قاصرًا يف أصل وضعه، يتعدي حبرف اجلر، مث استعمل بطريق التوسع       
وعلي التساهل، متعديًا سواء نسي أصله مثل ركب الفرس أي ركب علي الفرس، ومثل طلع 

. إليه] بلغت املكان أ. أومل ينس مثل دخلت الدار أي إيل الدار. ل أي طلع فيه أواليهاجلب



القبول، الركوب، : فكل هذه الصور يبقي املصدر فيها علي األصل فمصادرها علي الفعول
 .الطلوع، الدخول

ت حيت أ�ا التنقضها االستعماال. ومثل هذه األمور كلهامن متانة هذه اللغة الكرمية      
 .والتؤثر فيها اجملازفات املختلفة. املنحرفة
كلمات علي وزن الفعول بفتح   وقد جاء من بعض أفعال هذا الباب ومن غريه أيضا      
 .وقال بعض األئمة أ�ا مصادر شاذة جاءت رادفة للمصدر القياسي ألفعاهلا. الفاء

وقود، والولوع والطهور بضم ولنا أن نقول أن الفعلول يف أمثال القبول، والوضوء، وال      
 .الفاء مصدر وبفتح الفاء اسم للمصدر، أو اسم لشيء به يتم الفعل

الفعولة بضم الفاء قياس يف مصادر االفعلل القاصرة الدالة علي كيفيات متمكنة  – 2      
واخلشونة والربودة . مثل النعومة. يف ما هي فيه ما يدرك باحلواس الظاهرة عدا السمع

والفعولة يف مجيع أقسامها . ة واحلموضة والعفوصة و الصهوبة واجلهومة والعفونةوالسخون
وال اشكال يف الصعوبة والسهولة أل�ا يف املعاين . التكون من االجوف وال من املضاعف

وال اشكال يف الرعونة مبعين احلمق ألن اصل الرعونة يف الرخاوة وهي تدرك . مستعارة
 .باللمس
مثل . والعدولة اسم مصدر مبين من العدل. عدالة – 2. عدل – 1 :ومصدر عدل      

وقد ثبت . أما املالحة ففي احلسن. امللوحة يف الطعم. العبودة من العبد، والرجولة من الرجل
 .وإن ذكرها صاحب القاموس. أما القبوحة فال تصح. والقباحة ثابتة. يف اجلهومة اجلهامة

الينتقض مبثل احلكومة ومبثل اخلصومة ألن أصل هاتني  وقولنا يف األفعال القاصرة      
 .وقع تصرف يف الوزن. الكلمتني أفعولة، الفعولة

يشتبه هبذا املصدر طائفتان كل منهما تدل داللة املصدر، وليست مبصدر بل هي       
 .اسم

حياة الطائفة األويل ما يدل علي أطوار احلياة حياة اإلنسان او علي أحوال خاصة يف       
 .مثل الطفولة الصبوة الفتوة الكهولة الشيوخة األنوثة الذكورة الرجولة العبودة. اإلنسان
مث األبوة البنوة األمومة األخوة اجلدودة . الطائفة الثانية ما دل علي جهات النسب      

 .العمومة اخلؤولة الولودة



إن مايتغري بطبعه منطعم إيل  مصادر أفعال الطعوم دائرة بني الفعولة والفعالة والفصل      
وماال يتغري بطبعه فعلي الفعالة مثل . طعم آخر يكون علي الفعولة مثل القبوضة وامللوحة

 .احلالوة واحلرافة والتفاهة
وقد كانت من حق املرارة والزازة أن تكون علي الفعولة وحيث أن وزن الفعولة التكون       

 .يف املضاعف أتت الفعالة
لفعل بفتح الفاء واليعن قياس ي مصادر االفعال القاصرة املكسور عني مواضيها ا – 3      

 .املختصة بذي احلياة
سواء كانت من قبيل . وأحد هذه األفعال افعال العوارض الداخلية علي تعدد أنواعها      

اختالل املزاج مثل املرض والسقم والدنف أو كانت من قبيل االنفعالالت النفسانية مثل 
أو من قبيل العوارض اهليجانية مثل العطش . فرح واحلزن والغضب والندم والطرب والوجلال

 .والظمأ والصدأ
 .وثاين هذه االفعال أفعال احللي واأللوان مثل الدعج والبلج واحلور والعور      
 :ويلحق هبذا الباب ثالث قبل      
قسم خمتص  – 1: ض وهي قسمانالقبيل األول االلفعال اليت بني السجايا والعوار       

بالعاقل وهو وإن كن عدوه من الغرائز إيل االخالق أقرب مثل شرف شرفًا كرم كرًما حسب 
حسبًا وكان القياس كسر عني املاضي ولكن ضمت للداللة علي مافيه من مزيد التشبث  

 .كالغرائز
من الصفات قسم يشرتك بني العاقل وغريه من ذي اليحاة وهو يف احلقيقة  – 2      

العارضة كلها بكسر العني يف املاضي وفتحها يف املضارع علي القياس مثل دنس يدنس دنًسا 
 .جنس جنًسا وسخ وسًخا قذر قذًرا

االفعال اليت تكون تارة متعدية بال واسطة وتارة حبرف جر أو تكون : القبيل الثاين      
عدي، ومصدر علي الفعل بفتح قاصرة قصوًرا تامصا وكلها يكون هلا مصدر دال علي الت

 .الفاء والعني



مثل حذرت الشيء حذًرا وحذرت منه حذًرا حزنه الشيء حزنًا مثل عدمت الشيء       
رشد الشيء . قل جحًدا: ميعين(د الشئ جحًدا وجحد الشيئ عدًما وعدم الشيئ عدًما جح

 .رشًدا ورشد رشًدا
ا داخلي مظهرها خارجي فيأيت منها املاضي االفعال اليت مبداها مبدأه: القبيل الثالث      

واملصدر علي الفعل بالفتحيتني األفعال الداخلية للداللة علي . بفتح العني كاالفعال اخلارجية
 .طرفيها منها طلبه طلبًا غلبه غلبًأ حسده حسًدا أمله أمًال هرب منه هربًا نظر يف األمر نظًرا

القبيلني من االفعال القبيل األول افعال الصفات الفعال بغتح الفاء قياس مصادر  – 4      
املتوسط تشبثها بأصحاهبا مثل اجلمال والكمال والدالل والعفاف والوقار والرجاء والصفاء 

 .والوفاء والقضاء
يل الثبات وإما علي الزوال وإن شئت فقل علي ‘القبيل الثاين االفعال اليت تدل إما       

 .والقرار والذهاب والرواح والرواج واهلالك والبوار والكالل والفسادالبقاء والفناء مثل الدوام 
وأفعال كل من هذين القبيلني ال تنحصر يف باب واحد من حيث حركة عني املاضي       

ألن افعاله ليست من أفعال السجايا حيت تكوم . وقد كان القياس يف القبيل األول الكسر
 تكون عني مواضيها مفتوحة فلميبق اال الكسر وأما وال من االفعال اخلارجية حيت. مضمومة

وإمنا . القبيل الثاين فالن قياس أفعال البقاء والفناء كسر العني يف املاضي، والفتح يف املضارع
جاء الضم يف املاضي يف مثل مجل ومسح ووقر ويسر لقربه من افعال السجايا وأفعال الغرائز 

شب ألن لك منها طرقا داخليًا وطرفا خارجيًا وجاء الفتح يف مثل حل وعف ودل وكل و 
فروعي طرفاها يف أوزا�ا ومثل رجا يرجو ويف يفي قضي يقضي دام يدوم روعي يف أوزان 

 .أفعاهلا حرف العلة ومن هذا القبيل ذهب ذهابًا لوجود حرف احللق
در كمل مثل نصر وكرم وعلم كموًال وكماًال مل جيئ يف مصدره مص: وقال القاموس      

وكذلك مصرد فسد . والكمال شاهد علي أن أصل بابه علم. ضرب ونصر والكمول غريب
فإن الفساد يدل علي أن أصل بابه كسر املاضي وفتح املضارع أما الفسود فغريب، وإن رواه 

 . القاموس واملصباح
الفعالة بغتح الفاء قياس مصادر أفعال الصفات املتمكنة يف أصحاهبا أشد  - 5      

 :وهي يف ثالث قبائل. مكنالت



القبيل األول خيتص بالعاقل ويكون صفة خلقية مثل والسامة والنباهة والشهامة أو        
مثل الشجاعة واجلبانة والكرامة والنذالة أو ملكة اكتسابية جارية جمري . كيون صفة غريزية

 .الغرائز مثل الفصاحة والبالغة
أما كيفية جسمية مثل الصالبة والرخاوة واهلشاشة  :القبيل الثاين خيتص بغري العاقل      

والقساوة وأما كيفية وجودية مثل الغزارة والنزارة وأما صفة اعتبارية مثل النفاسة واحلقارة 
والسماحة والكرامة ومن هذا القبيل مصادر أفعال الطعوم اليت ال تتغري بطبعها إيل طعم آخر 

 .مثل احلالة واحلرافة والتفاهة
 .لقبيل الثالث يوصف به العاقل وغريه مثل الطهارة والنظافة والقذارةا      
واألصل يف أفعال هذه املصدار أن تكون بضم العني يف املاضي واملضارع وما جاء علي       

 .غري ذلك فإنه ملقتض
غوي يغوي غواية شقي . ومثل فهه يفهه فهاهة لبب يلبب لبابة ندي يندي نداوة      

ومثل سلم يسلم . من باب علم ألن املضاعف واملعتل ال كيون بضم العني. يشقي شقاوة
سالمة ندم يندم ندامة تعس يتعس تعاسة فإن هذه االفعال جتري جمري الغرائز فكسر العني 

ومثل الرخاوة والقساوة بفتح عني املاضي ألن الناقص . للداللة علي تشبث معانيها بأصحاهبا
 .ل عليه هو كيفية ظاهرةوألن ما د. اليكون بضم العني

وماجري منها جمري . واملهن واشباهها علي الفعالة بكسر الفاء وقد تقدم أن الصناعات      
مثل األمارة والوكالة . امللكات، وبلغت يف التشبث بأصحاهبا مبلغ الغرائز جيوز فيها فتح الفاء

بصناعة والشبه صناعة وغلظ يغلظ بضم العينني غالظة بفتح الفاء أل�ا ليست . والكفالة
وإنا هي صفة متمكنة مل النحافة واللطافة ويف الصحاح وخمتار الصحاح واملصباح والقاموس 

 .والتاج جاء ذجر الغالظة بكسر الفاء ويف صحة النقل شيء
وقد تكون الفعال بفتح الفاء امسا بالوضع مثل العالمة واألمارة والعالقة املعنوية ليست       

 .إمنا هي أمساءهذه مبصادر و 
الفعلة بفتح الفاء وسكون العني قياس مصادر األفعال اليت مبدأ إحداثها قلب  – 6      
مثل الرمحة ، الرهبة واخلشية من األفعال املتعدية ومثل القسوة والغفلة واليقظة من . العاقل

 .األفعال القاصرة



ل اليت مساها النحاة أفعال وحق هذه األفعال أن تسمي األفعال القلبية أما األفعا      
القلوب فحقها أن تسمي أفعال العلم أل�ا تدل علي العلم يف تفاوت درداته ومل جيئ هذه 

أما حالته القلبية . البنية يف مصدر اخلوف أل، اخلوف موضوع للحالة الظاهرة من اخلائف
 .فهي اخلشية

ي اإلطالق هو وحده قياس الفعل بفتح الفاء وسكون العني هو أصل املصادر عل – 7      
مصادر مجيع األفعال من غري فرق بني األفعال املتعدية والقاصرة الفعل املتعدي مصدره فعل 
مثل ضرب ضربًا نصر نصرًا منع منًعا مسع مسًعا فهم فهًما وكذلك الفعل املتوسط الذي 

 .يتعدي بواسطة مثل عممد إليه عمًدا حتم به حتًما حدق القوم بزيد حدقًا
أفن أفنًا كر عيه كرًا املثال اليائي . مصدر املهموز فعل علي اإلطالق مثل زأر زأًرا      

مصدره فعل مثل يقن يقنًا يتم يتًما يئس يأًسا يبس يبًسا مصدر األجوف القاصر واويا كان 
او يائيًا فعل مثل قام قوًما بابت بينًا شاب شيبًا مصدر الناقص القاصر إذا كان عني ماضيه 

وًحا فعل مثل صفا صفًوا مشي مشيًا وكذلك اللفيف مثل وهي وهيًا وين ونيًا غوي الرجل مفت
 .غيًا خوي النجم خيًا

 .أصالتهجميء للفعل يف مصادر مجيع طوائف األفعال دليل علي       
 

 املصدر امليمي
ول املصدر امليمي علي وزن مفعل ومفعل قياس يف كل الثالثيات وعلي وزن اسم املفع      

 .قياس يف كل املزيدات
   

 مصادر املزيد
علي وزن ماضيه بكسر أول املاضي وزيادة ألف املد : مصدر ما زاد علي الثالثة قياس      

 .قبل األخري مثل أكرم إكراًما افتعل افتعاًال 
إن زلزلة ﴿. فعللة بزيادة تاء هائية يف املاضي – 2. فعالال – 1: فعلل له مصدران      

 .﴾إذا زلزلت األرض زلزاهلا﴿ ﴾يء عظيمالساعة ش



املزيد إذا كان يف أوله تاء الباب فاملصدر علي وزن ماضيه بعد ضم ما قبل األخري مثل       
 .تفاعل تفاعًال تدحرج تدحرًجا

 .تفعل تفعاًال  – 2. تفعل تفعًال  – 1: باب التفّعل له مصدران قياسيان      
وحيث أن القرآن الكرمي جاء فيه . مفاعلة – 3. لفيعا – 2. فعال – 1: فاعل له      

الفعال يف كلمات، واحتمل ثبوت الفيعال يف ثالث كلمات فقط من الكتاب الكرمي، وليم 
 .جيئ أصًال وزن  املفاعلة، قلت أنا أن املفاعلة امس مصدر ال مصدر

تشديد ب ﴾إن إلينا إياهبم﴿. فيعال – 2. فعال – 1:  ﴾إليالف قريش إيالفهم﴿      
 .فيعال – 3. الياء

 
 أوزان مبالغة املصادر

أوزان مبالغة املصدر هي اليت تدل داللة املصدر بزيادة قوة أو زيادة كثرة أوو زيادة       
 .تشبث يف املعين املصدري

 3احلرف،  – 2احلركات،  – 1: وعلي زيادة يف. وكلها تشتمل علي أحرف املصدر      
أما مثل . بفتح التاء وسكون الفاء وختفيف الالم مثل الضرب تفعالال -1: وهي. فيهما –

وذكر أهل العلم كلمات بكسر التاء مثل التبيان، التلقاء، . الفناء فاليقبل واليصح هذا الوزن
مثل املرمحة، املودة، احملبة، املخافة، املهابة، . املفعلة تنحصر يف أحداث املعاين - 2. التمثال

مثل الرفاهية، . الفعالية بفتح الفاء وختفيف العني والياء – 3. رضاةاملنجاة ، املسعاة، امل
الفعيلي بكسر الفاء وتشديد العني مكسورة وسكون الياء وفتح الالم واأللف  – 4الكراهية 
الفعلياء مثل  – 5. مثل الدليلي، اخلصيصي احلضيضي اخلليفي وقد متد األلف. مقصورة

 – 7، الربحاء، الغلواء الصعداء مثل اخليالء. وفتح العني الفعالء بضم الفاء – 6. ربياءالك
 – 8. ة ومنها ما حتول باالستعمال امسًا النفقهمثل الغلبة، اجللب. الفعلة بفتح الفاء واليعن

مثل . وأمثلة هذا الوزن كثرية. مثل اجلربوت. الفعلوت بفتح الفاء وسكون العني وفتحها
الستعمال امسًا مثل امللكوت، الناسوت، الالهوت، منها ما حتول با. الرمحوت والرهبوت

 .الطاغوت



 ومعين الكلمة يف اللغة اليونانية الصغري القصري، .باولوشاول الذي حرفه األناجيل إيل       
مساه القرآن الكرمي طالوت فالغالب أنه  ﴾وزاده بسطة يف العم واجلسم﴿: وصفه هللا بقوله

 .عريب مثله الطاغوت مادة عربية ووزن: فعلوت من الطول
بينت فيها ولنا، حبمد هللا ، يف هاروت وماروت رسالة مفردة ورسالة مستقلة يف ياجوج       

قلت أن دموغوع : كيف حتو جوج العهد القدمي إيل ياجوج القرآن الكرمي: بيانًا علميًا لغويًا
: أهوائه معبودهيف اليونانية من يسخر الشعب يف هواه أما نياغوغ فمعناها من يسخر يف 

 – 1: وثبت يف الكلمتني الوجهان. عربت الكلمتان بالنحت فجاء منها ياجوج ماجوج
. يأجوج ماجوج بالمهز من األئمة الباقني – 2. يأجوج مأجوج باهلمزة من اإلمام عاصم

ووجه األكثر يؤيد ما نقول وهبذا النحو من االشتقاق اشتقت دجلة العراق من حداقل 
 .التوراة
 .مثل الطمأنينة والقشعريرة. الفعليلة من ارباعي – 9      

 
 اسم املصدر

اسم املصدر مابني من الفعل مغايرًا يف الصيغة ملصدره القياسي يدل علي املصدر ويدل       
علي أمر حسي يقوم به معناه اخلصوصي مثل السالم يدل علي التسليم، ويدل علي الكالم 

مثل السالم علي . أو علي الكالم الذي يقضيه املقام. بعضالبعض بال: الذي حييي به القوم
اخلليفة أو األمري أو يدل علي أمر معنوي مثل داللة العصمة من االعتصام علي استمرار 

 .الصيانة من اخلطأ
 

 والسم املصدر أبنية
االفعال مثل العطاء من أعطي،  يكون من باب. تح الفاء وختفيف العنيبفالفعال  – 1      

ناء من أثين، اجلواب من أجاب ويكون من باب التفعيل مثل السالم من سلم، الكالم من  الث
 .كلم، الوداع من ودع

املفاعلة اسم مصدر من باب فاعل مطردة وال تكون من غريه وتقدم أن املصدر   2      
ومل نعتربها مصدًرا لئال . فيعال أما املفاعلة فاسم مصدر – 2فعال  – 1: من باب فاعل



يقع يف اللغة لغو وعبث ولذا مل جيئ يف القرآن الكرمي ويف استعمال اللغة املفاعلة أشهر وأكثر 
وقد يشتهر الفرع كثر من األصل مثل السالم والكالم والثناء واجلواب أشهر من التسليم 

 .والتكليم واإلثناء واإلجابة
رد ومن باب التفعيل، تأيت من اجمل: الفعلة بسكون العني وضم الفاء وكسرها – 3      

أما اليت من . ويعرف مأخذها بصحة وقوعها معه فياالستعمال. واملفاعلة والتفعل واالفتعال
مثل الفسحة والثلمة : وقياسها يف األصل ضم الفاء. اجملرد فالغالب أن تكون من احملسوسات

ة والسيمة من مثل الدمي: واألجوف يلزم الكسر. والفرجة والعقدة والشفعة واالسوة والرؤية
مثل . من اليائي والناقص واملثال الواوي جيوز فيهما الضم والكسر. السرية والشيمة. الواوي

فتلزم الكسر إذا . مما مل تتمحض لالمسية:  البنية واحللية والقنية والكنية والوجهة والوصمة
هة والصلة مث حتذف منها الواو بعد نقل حركة الواو إيل ما بعدها مثل العدة واجل. متحضت
 .والصفة
. أما اليت من املزيد فالغالب فيها أن تكون من املعاين وقياسها يف األصل كسر الفاء      

ومن مث كانت من السامل واألجوف اليائي بالكسر ال غري مثل العصمة والغبطة واحلشمة 
الزينة  ومثل اخللطة والعشرة والشركة والصدقة من فاعل ومثل. واحلبطة والغيبة من افتعل

والصرية من باب التفعيل ومن األجوف الواوي من باب التفعيل تلزم الضم مثل الصورة 
ة ومن الناقص واويًا كان او يائيًا بالضم مثل القنية والبغية من افتعل، واملنية والعرية من والعود

تفعل فاعرف كل ذك مث قسم عليه وقيا أهل اللغة علي األصول املسموعة أهدي من قياس 
 .أهل الفقه

 – 2. من شرك – 1: وقد يرتدد يف مأخذ اسم املصدر بني وزنني فأكثر مثل الشركة      
مثل اشتهار االستعمال بأحد . ويرتجح بأمور. من تشارك – 4. من اشرتك – 3. من شارك

الوزنينز وورود الضم والكسر مًعا يف معتل الالم مثل البنية واحللية والقنية والبغية من باب 
رعياة . من باب دخول الضم علي الكسر يف املزيد. خول الكسر علي الضم يف الثالثيد

 .وجخول كل من الضم والكسر علي اآلخر كثري يف اللغة. العتالل الالم



وال تكون إالمن . الفعلي بفتح الفاء وسكون اليعن والالم خفيفة وااللف مقصورة – 4      
تأيت من اجملرد مثل السلوين ومن أفعل مثل العدوي  الناقص والياء يف المها تنقلب واًوا

 .والفتوي ومن فاعل مثل اجنوي ومن افتعل مثل الشكوي والدعوي
الفعل بسكون اليعن بعد ضم الفاء أو كسرها وهو اسم الثر معنوي ، أوألثر  – 5      

اجلرح واحلسي منه الختتلف فيه االنظار مثل . حسي حيدث من الفعل، ويبقي بعد انقضائه
أما األثر املعنوي فإمنا يكون اعتباريًا ختلتف فيه االنظار علي . بالضم واخلصب بالكسر

حسب اختالف االعتبارات عند االقوام حيت يكون األمر الواحد حسنًا حممدة فضيلة عند 
 .قوم، قبيًحا مذمة رذيلة عند آخرين

ظاهرًا يف اخلارج فالضم مثل أن ماي يكومنن صاحبه : والفارق بني املضموم واملكسور      
احلسن والقبح واجلهد والضعف واحلكم والبطل وخرف وما يكون من صاحبه يف داخله 

 .فالكسر مثل العلم واحللم واحلقد والضغن والرفق والصدق
ما غلبت فيه االمسية فالضم . الفعالن بسكون العني بعد ضم الفاء أوبعد كسرها – 6      

ومامل يزل فيه اعتبار املصدرية فالكسر مثل احلدثان . والنقصان والغفرانمثل الشكران والبنيان 
مثل الطغيان والعدوان . ومايرتاوح بنيهما فالضم والكسر جيمًعا. االتيان اهلجران احلرمان

 .والرضوان
خاص باملضاعف . الفعل بغتح الفاء والعينز مثل العدد، املدد، الضرر الغرر – 7      

 .املتعدي
خاص باملضاعف . مثل السداد الكالل الشباب. الفعال بفتح الفاء والعني – 8      

 .القاصر
الفعيلة اسم لالثر املعنوي احلاصل من الفعل والباقي بعد انقضائه مما يؤول إيل  – 9      

 .مدح أو إيل ذم مثل الفضيلة والرذيلة والسكينة والفضيحة واملزية
مثل ضحي وهدي وقي هو مجع استعمل . العنيالفعل بضم الفاء وفتح  – 10      

 .ومثل اهلدي مجع هدية. منه الضحي مجع ضحوة. استعمال املفرد



والفرق بني هذا البناء وبني الفعل بكسر الفاء وفتح العني مثل الكرب والصغر إن الفعل       
فيدل  أما الفعل بالضم. بالكسر يدل علي استمرار الفعل متصال من بدء األمر إيل غايته

 .علي تقطع احلدث وتكرره وجتدده حيت يرتاكم من ذلك جمموعه
الفعالل بفتح الفاء وسكون العني وختفيف الالم من الرباعي يكثر يف املضاعف  – 11      

 .ويف غريه نادر. مثل الزلزال
 

 مهزة الوصل
 – 2حرف التعريف : مفتوحة يف ال – 1: هلا علي حسب اختالف مواضعها حركات      

مكسورة علي الوجوب  – 3. مضمومة يف مثل اكتب أمرًا ومثل استخرج ماضيًا للمجهول
كسرها أرجح من   – 5. أرجح من الضم يف مثل أمينفتحها  – 4. يف مثل انفعل، افتعل

الضم : جيوز فيها الثالثة – 7. ضمها أرجح من الكسر يف مثل أغزي – 6. الضم يف اسم
 .د واختريانقي: والكسر واالمشام يف مثل

 
 باب الزيادة

 :الزيادة يف الكلمات العربية نوعان      
. هذه الزيادة تكون من كل حروف املباين. تكرير أصل موجود يف بنية الكلمة – 1      

مثل كرم أو مع االنفصالز مثل عقنقل أو تكرار الم األصل . والتكرار تكرار عني يف االتصال
وأمثلته يف اللغة . الفاء والعني مع مبانية الالم مثل مرمريسوقد يكرر . مث اجللباب واحللتيت

تكرار الفاء وحدها مثل قرقف . مثل صمحمح. تكرار العني والالم مع مباينة الفاء. قليلة
 .تكرار العني وحدها مثل حدرد. وسندس

 .كل هذه التكرارات عند أهل العلم أصول الحيكمون عليها بالزيادة       
الثاين من الزيادة زيادة حرف اليوجد يف الكلمة زيادة حرف من خارج  النوع – 2      

. أمان وتسهيل سألتمونيها اليوم تنساه: والتكون الزيادة من اخلارج اال من احلروف العشرة
هذه احلروف العشرة تسمي حروف الزيادة علي معين أن الزيادة إذا كانت من غري حروف 

 .وف العشرة املشهورةالكلمة فال تكون اال من هذه احلر 



وهي . الزيادة للداللة علي معين مطلوب – 1: والزيادة علي الكلمة تكون ألمور      
املضارعة وزيادات  الغالب يف الزيادة مثل زيادة ميم مسجد وميم مقبول ومثل زيادة حروف

الثالثي الزيادة ال لداللة علي معين بل زيادة لتكثري حروف الكلمة جبعل  – 2. يف املشتقات
احلاق بنية ألكثر منها لغرض : وهذه الزيادة تسمي زيادة إحلاق . رباعيًا والرباعي مخاسيًا

زيادة  – 4. النوع الثالث زيادة م لبنية مثل رسالة، صحيفة، حلوبة – 3. لغوي لفظي
زيادة لتكثري معين مثل امليم يف زرقم الفادة قوة يف  – 5. مثل هاء زنادقة وإقامة تعويض

زيادة اإلمكان مثل زيادة مهزة الوصل لالبتداء، وزيادة هاء السكت لالنتهاء  – 6. عينامل
 .والوقف
وكتاب الشافية  كتاب اإلمام سيبويه، وإمام اإلمام املازين، وسر الصناعة لإلمام ابن جين       

 .لالمام ابن احلاجب هذه الكتب فيها تفصيل حسن للزيادات هبا يظهر فضل علم الصرف
 

 ائد صرفيةفو 
وذهنب أبو زيد . باب االفعال واالستفعال من معتل العني قد ورد فيه التصحيح – 1      

ويف . شيخ سيبويه إيل أن التصحيح لغة جيدة يقاس عليها مطرد يف الباب يف جيمع مشتقاته
ثانيا الصحة مثل استجوب واستصوب . أوًال االعتالل مثل أقام واستقام: البابني ثالث لغات

ثالثًا ما أمهل  ثالثية صحيح مثل  ﴾أمل نستحوذ عليكم﴿ ﴾استحوذ﴿يف القرآن الكرمي و 
استنوقت الناقة، واستقست التيس فإن ثالثي الناقة والتيس مل يستعمل وما استعمل ثالثية 

 .مثل أقام واستقام. فمعتل
وإذا . من الندلاملسكن من السكون، واملدرعة من الدرع، واملنديل : الفائدة الثنية – 2      

إال أن . تسكن، تدرع، تندل: اشتققت منها الفعل فاألصل عند أهل الصرف أن تقول 
ولبيان . تفعلل: متسكن، متدرع، متندل وزن االحلاق عند أهل الصرف: األكثر يف االستعمال

 .متفعل: الزائد واألصل ينبغي أن نقول
 ﴾وارسل يف املدائن حاشرين﴿بداللة املدينة إن كانت فعيلة : الفائدة الثالثة – 3      

ذي أرسل رسوله باهلدي هو ال﴿: وإن كنت مفعلة بداللة قول هللا. فالفعل متدن يتمدن متدنًا



فالفعل ينبغي أن يكون متدين يتمدين متدينًا علي معين انتسب إيل مدينة النيب  ﴾ودين احلق
 .تبوأهبا واستوطنها

 أصًال  ودين اليفيد هذا املعين املقصود      
املكان مبعن حمل الكون الريب يف أنه مفعل من الكون واملفعل : الفائدة الرابعة – 4      

ومل جيئ يف اللغة العربية يف مجع املكان إال أمكنة واملفعل . مكان ومكاون: مجعه مفاعل
وللعرب يف كلماهتا تومهات ذكر  أمفلةوأمكنة يف مجع املكان خطأ . الجيمع علي أفعلة

من تومهات العرب وأغالطها اإلمام سيبويه يف باب أغالط العرب من كتباه ومل يذكر  البعض
منها أمكنة تومهت العرب أن املكان مثل الزمان وزنه فعال، مجعه أمكنة مثل األزمنة يف مجع 

جاء يف القرآن الكرمي . ومتكن من املكان متف. الزمان واشتقت العرب من املكان متكن تومهًا
هذا  ﴾فأصبحوا اليري إال مساكنهم﴿: وجاء بدل مجعه مجع مسكن. ن يف آياتذكر املكا

فإن صحيحه ضلت عنه العرب . هو النكتة العلمية يف أن القرآن الكرمي مل يذكر مجع املكان
وما استعملته العرب خطأ تركه القرآن الكرمي بالعصمة ولذا مل يذكر يف القرآن الكرمي . بالتوهم
 .وأوجاء بدله تب. متكن

وإمام القراءة الكسائي له فس مسئلة التوهم كلمة ثقيلة علي اإلذن وعلي اللسان إال       
أن معناها لطيف حيث يقول أن منع أشياء يف القرآن الكرمي جاء بالتوهم والتوهم يف 
اصطالح أهل الصناعة محل الكلمة علي أشباهها فإن أشياء يف عدد احلروف وترتيب 

 .عوقبت بذنب جراها. فمنعت للشبه. وبيضاء حركاهتا تشبه سوداء
جعل علي : جمل احلائك الثوب: الفائدة اخلامسة من هذا الباب قول العرب – 5      

ور فاشتقت ذهبوا يتمغغررون أي يبحثون عن املغفور العصف الثوب صورة املراجل وقول العرب
وأبعد الصرفيون يف وزن . سولو قالت ترجل تغغر لوقع االلتبا. فاهتد بتومهها. مرجل متغغر

فبلغت باألبواب إيل أضعاف ما أيت به أهل . وسلكت أنا مسلك البيان. هذه الكلمات
 .العلم

قال أهل العلم القسطاس عجمي يزن  ﴾وزنوا بالقسطاس املستقيم﴿ السادسة – 6      
ل وهو وإن قلنا أنه عريب فالوزن فعالل علي أن كل حروفه أصو . كل حروفه أصول. واليوزن
وأنزل معهم ﴿: ومن جعل الكلمة مشتقة من القسط علي جهة رعاية املعين لقوله. األصل



فتكون الكلمة من نوادر اللغة ومن . فالوزن فعالع ﴾الكتاب وامليزان ليقوم الناس بالقسط
 .غرائبها
: اشتقاق األفعال واألحداث من األسامي اجلامة قياس يف اللغة العربية: السابعة – 7      

تطوس من طاووس ختنزر من اخلنزير، تثعلب من الثعلب، تفرعن من فرعون، تنمرد من منرود، 
 .تعفرت من عفريت

والوجه مستقيم متام . من التلفون. تلفن يتلفن تلفنة: فقياًسا علي كل هذه لنا أن نقول      
. البأس به تلغرف يتلغرف من التلغراف؟ أقول: االستقامة من باب دحرج  وهل لنا أن نقول

نكتفي بظاهر التشبابه والتوازن ونقول تلغرف يتلغرف مثل تدحرج يتدحرج بسكون العني يف 
فيكون بسكون التاء وكسر الراء يف . أو نقول مثل مسلج يسملج خمفف افعلل يفعلل. املضارع
 .وإن كان كلمة التلغرف املصدر مخاسيًا مثل سفرجل. وجهان واألول أشبه للتشابه. املضارع
هيئة هي ترتيب حروفها  – 2: مادة هي حروفها وهلا – 1: الكلمة هلا: الثامنة – 8      

 .بنية وبناء مجعهما أبنية: حبركاهتا وسكناهتا واملادة هبيئتها
واحلرف الذي اليلزم بأن يسقط يف . يف البنية أن يلزم، فاحلرف أصل احلرف – 9      

اصطفي زائدة وألف حامد، وميم حممود وواوه زوائد تاء اجتيب و . بعض األحوال فاحلرف زائد
 .لسقوطها يف سائر املشتقات

. مثل الف كتاب سقطت يف كتب يكتب مكتوبًا – 1: زيادة احلروف هلا أدلة – 10      
الدليل الثاين وقوع احلرف يف موضع يغلب فيه الزيادة وإن مل يبت كونه زائًدا بداللة  – 2

تقدير كو�ا عربية، زائدة لغلبة زيادة امليم يف أول الكلمات إذا  االشتقاق ميم مرمي، علي 
ونون شرنبث وأمثاهلا زائدة لغلبة زيادة النون ثالثة  ورنتلونون . كانت بعدها ثالثة أصول

ومهزة أرنب ومهزة أفكل زائدة وإن مليعلم كون الكلمة مشتقة، ألن اهلمزة أول . ساكنة ناصفة
 .نت بعدها ثالثةالكلمة تغلب زيادهتا إن كا

وعليك باب ذي الزيادة من الشافية فإن فيه تفصيال يفيدك فوائد يف اللغة ويف       
 .االشتقاق ويف تصرف املادة يف مشتقاهتا

اعبار الصورة وجعله  – 1: يف وزن ماضي باب االفعال الهل اللغة اعتباران – 11      
 – 2. ل مثل أكرم يؤكرم وأخرج يؤخرجمثل جحرج رباعيا ومضارعه علي هذا االعتبار يؤفع



االعتبار الثاين اعتبار األصل ال الصورة فاهلمزة زائدة واملضارع أكرم يكرم وأخرج خيرج 
. أما إذا مل يتعني األصل، فال يعترب اال الصورة. واالعتبار أن متساويان إذا تعني األصل

والصوف . اين، يؤرنبعلي معين جعل عليه صورة األر " ارنب احلائك الثوب: "فمضارع
 .مؤرنب، ال مؤرب ألن االشتقاق مل يثبت

الكلمة إذا احتملت وجوها فلك أن تشتق منها علي حسب كل وجه  – 12      
 :اشتقاقات

وضع االثايف لقدره وإن : تأثف: االثايف إن اعتربت اهلمزة أصًال، والياء زائدة تقول      
: وإن جعلتهما أصلني تقول. وضع االثايف: اثفي: اعتربت الياء أصال واهلمزة زائدة تقول

 .تأثفي
والقياس هبذا املعين هو أصل اإلمام . كل هذه الوجوه قدثبت فكل أن تقيس عليها       

 والقياس علي األصل. اخلليل، وصاحبه اإلمام سيبويه
 .أالثابت ملي قع فيه خط 

ثبت أن  – 1: ألهل اللغةالسنة كلمة عربيةن يف أصلها وجوه ألهل العلم و  – 13      
ثبت أن  – 2. وبتصغري اسنة علي سنية وسنيهة. بدليل خنلة سنهاء. احملذوف هو اهلاء
ثبت جعل  – 3. اسين القوم، يسنون أسناء إذا أقاموا سنة واحدة: بدليل. احملذوف هو الواو

لقرآن اسنت القوم، وهم مسنتون عجاف وجاء يف ا: التاء بعد النون أصلية يف قول العرب
 .﴾من محأ مسنون﴿وجاء  ﴾الف سنة﴿. الكرمي
أن الصحابة الكرام رضي هللا عنهم أمجعني جرت بينهم : الروايت عندي ومن أعجب      

أمري املؤمنني اإلمام األمني عثمان رضي هللا  ﴾مل يتسنه﴿: مذاكرة علمية خمتصرة يف رسم
إيل أيب بن كعب رضي هللا تعايل  وبعث هبا. بالهاء بعد النون ﴾مل يتسن﴿: تعايل عنه كتب

مث أمجعت كتبة املصاحف علي رسم احلرف . هباء بعد النون ﴾مل يتسنه﴿عنه، فكتب أيب 
وقد . هباء واهلاء أصل؟ فبقي حرف القرآن الكرمي حيتمل كل الوجوه الثالثة علي حد سواء

ألئمة من طبقة واتبعه ا. مثل تظنيت. نص اإلمام ابن العالء علي أن احلرف من محأ مسنون
كما كان يراه اإلمام أمري " من أسين القوم"محزة والكسائي وخلف ويعقوب وميكن أ، جيعله 



وتوجيه اإلمام ابن العالء أحب ألن ثبوت األصل يف  ﴾مل يتسن﴿: املؤمنني عثمان إذ كتبه
 .القرآن الكرمي أوجه

ملتواتر من باب احلرف علي الوجه ا ﴾وعلي الذين يطيقونه فدية طعام﴿ - 14      
من باب  – 3والرسم حيتمل أن يكون احلرف من باب التفعيل وحيتمل أنيكون . االفعال

وأن . يطيق= من باب تفيعل يتفيعل تطيق يتطيق  – 4وأن يكون . طيق يطيق: فيعل يفيعل
 .من باب افيعل يفيعل – 5يكون 
حتتمل وجوًها كثرية علي ويف نظم القرآن الكرمي ويف رسم املصاحف املطهرة كلمات       

 .حد سواء وقد تقدم البعض يف األبواب املتقدمة
املادة قد يكون هلا يف صرف األبواب العربية أبنية معانيها من جهة االشتقاق  – 15      
العرف : مثًال . وعرف االستعمال قد خيص بعض األبنية علي بعض معاين املادة. واحدة

الغضب بنية املوجدة، ويف الظفر علي شيء بنية الوجدان،  يستعمل يف احلب بنية الوجد، ويف
، ويف والعرف يستعمل السعي مطلق العمل. ويف معين احلصول والكون يستعمل بنية الوجود

ويستعمل السعاية يف املشي بالنميمة وبأخذ الصدقة وبكسب . السعي بني الصفا واملروة
. سعادة هي السعي يف طلب املكرمةوامل. والسعاية تستعمل يف املشي بالفجور. املكاتب

 .والفعل يف الكل واحد
عز يعز بفتح العني يف املضارع يف عزة االمتناع  – 1: العزة فعلها يف عزة القوة – 16      

عز يعز بضم العني يف املضارع  – 3. ويف عزة القهر. عز يعز بكسر العني يف املضارع – 2
أقوي احلركات ألقوي املعاين، أخف احلركات . اينترتيب احلركات علي حسب ترتيب قوة املع

قلما يوجد مثلها يف  غري اللغة . هذه حكمة لطيفة. ألخف املعاين واألوسط لألوسط
 .العربية
مجع البابني يف مجلة واحدة أفاد التكلف والتدريج  ﴾وتبتل إليه تبتيال﴿ – 17      

واختار يف افادة التكثري باب . ع البابنيمجع املعنيين جبم. بالتفعل، وأفاد التكثري بالتفعيل
 .التفعيل يف املصدر رعياة للفواصل

اللغة مل يتعني أصلها يف باين علماء اللغة يف االساس ويف اللسان أ�ا من لغا  – 18      
ووزن هذه الكلمة يف األصل لغوة بضم وسكون مبنية علي التاء من األصل . يلغو أي تكلم



. وال جتمع بالواو والنون. ركتها إيل الغني وجتمع علي لغات ولغيحذفت الواو بعد نقل ح
قلنا أ�ا من لغا يلغو أل�ا مصمومة األول ومثل هذه األسامي اليت تسمي باب سنة قياس ما 

وقياس ما هو مبين من غري . هو من الفعل ان ال ترد المه يف اجلمع بااللف والتاء مثل لغات
قلنا أ�ا من لغا يلغو ألن قياس ما كان واوي . بااللف والتاءالفعل أن ترد المه يف اجلمع 
قلنا أ�ا . مثل عزة وارة. وقياس ما كان يائي الالم كسر أوله. الالم ضم أوله مثل لغة وكرة

مبنية علي التاء من األصل، ومل نقل أن أصلها لغو مثل قفل أل�ا جتمع فعل مثل غرفة علي 
وقلنا أ�ا ال جتمع بالواو والنون ألن . فعل بل علي أفعال فال جيمع علي أما مثل فقل. غرف

هذا ما أفاده أهل العلم وأهل . اجلمع بالواو والنون من هذه الطائفة خمتص مبا الجيمع تكسريًا
حيث أن . األدب وال ريب أن هذه االفادة بيان حسن مجيل مفيد ويف القلب منها شيء

وقال الذين كفروا ال ﴿: فيه أثر وشائبة من قول هللاللغو يف القرآن الكرمي جاء يف آيات، و 
مث حتدست يف أصل هذه . ومل جيئ يف معين التكلم خالصا ﴾تسمعوا هلذا القرآن والغوا فيه

وإذا رأيت أن لوغوس يف اللغة اليونانية مبعين . الكلمة، بعد أن مل اقتنع مبا أفاده أهل العلم
 ﴾وكلمة منه﴿: منها. لقرآن الكرمي يف آياتالكلمة، وجاءت يف نص األناجيل، وصدقه ا

ومبعين الكلمة مث اجلملة يف اللغة اليونانية ويف " لوغوس: "قلت أن اللغة كلمة عربت من
فغلب علي طين إن إحدي اللغتني استعارت هاتني الكلميتني من . النحو الالتيين هي الكالم

كلمة اجلملة من اليونانية ألن تدوين أختها واألغلب أن العربية هي اليت استعارت كلمة اللغ و 
ولو كانت اجلملة مبعين .العلوم عند اليونان وعند الرومان أقدم من تدوينها يف العربية بعصور

الكالم ، وكانت اللغة مبعين الكلمة عربية لوردت كلمة اللغة وكلمة اجلملة مبعين الكالم يف 
 .القرآن الكرمي ويف استعمال العرب

 . يف االشتقاق األصل األقرب لدفع التكلفيعترب – 19      
إذا احتمل أن تكون إحدي الكمتني مشتقة من األخري فاليت معناها مطبوع  – 20      

جتعل أصًال لليت معناها مصنوع رعياة للرتتيب يف احلدوث هذا أصل حسن، إن حفظته 
 .فاعرفه. هتتدي به يف معرفة األوضاع ويف معرفة حقائق املعاين

وقد اشتقت العرب أفعاال كثرية ومصادر من احلروف ولالشتقاقات من  – 21      
وألهل العلم فيه  . واالشتقاق من األصوات حكاية. األصوات لذي احلياة ولغريه باب واسع



ومنها فقه اللغة فقه اللسان ومقدمته " سر الليال يف القلب واالبدال"كتب مفيدة مهمة منها 
هلندي ومفردات القران لالمام الراغب أحسن كتاب يف املوضوع يف ثالثة جملدات للعامل ا يف

السفح،  – 1: هذا الكتاب اجلليل ألف وست مئة مادة من العجب أن الكتاب فاته مواد
 – 9وف ا  – 8وول،  – 7زوي،  – 6زيًا،  – 5. الت – 4مهيل،  – 3الوأد،  – 2

ي مهة أحد من  وبقي عل. س ن ي – 12ث ن ن،  – 11ل م ي،  – 10ف ا و، 
وميكن أن جييئ الكتاب بعد التكميل . األمة أن يكمل ويهذب ويفصل كتاب اإلمام الراغب

ولكان الكتاب أصح . والتهذيب والتفصيل أمجع وأوجز وأسهل من كتال اإلمام الراغب
 .تفسري ملعاين القرآن، وأنفع وسلة لتعليم لسان الكتاب ونشره يف عامل اإلسالم

والفطحل . أعجب ما بقي يف لغة البادية كلمة الفطحل وكلمة اهلدملةمن  – 22      
دهر قدمي . زمن الفطحل إذ السالم رطاب: انشد البعض. جهر قدمي مل ختلق الناس فيه بعد

واهلدملة دهر قيدم اليوقف . من أدوار التاريخ الطبيعي مل يكن فيه للحجارة قسة وصالبة
 :وأنشد لكثري. عليه لطول التقادم

 أن مل يدمنها  أنيس ومل يكنك
 هلا بعد أيام اهلدملة عامر

اشتكت  – 1الفعل قد يشتق من أبنية خمتلفة ويبقي شكل الفعل واحًدا مثل  – 23      
 .اشتكت إيل هللا من الشكوي: اشتكت املرأة – 2. اختذت الشكاء للغزو: املرأة 
فإن احلال . ذ كان حيار فيها األديبوالبدوي اجلاهل كان يعرف املعاين بذوقه العريب إ      

 .والسليقة أقوي من العلم
 

 فصل يف أصول مفيدة
منت اللغة عندنا قياس، مبين علي قواعد يف األحكام العامة وضوابط يف الشعب   1      
لاللفاظ عالقة باملعاين واختالف املعاين جيري علي قياس معلوم، وعلي انتظام ال . اخلاصة

 .وكذلك األلفاظ هلا اختالفن والخالفها أسباب وقوانني. والقواننيخيرج من األسباب 
فعلم اللغة يف كتب اللغة علم بأصول، مثل سائر العلوم القياسية سهل ضبطها  – 2      

 ويسهل استعماهلا بربكة قليل من امللكة مثل أن املاضي فاؤه والمه مفتوحز ومثل فتح حرف



ومثل لزوم كل ) 102(احد وثالثني بابًا من أبوابنا املضارعة يف غري الرباعي وذلك ف ي
 .املشتقات علي أبنيتها املعينة

ليس من املعقول أن يكون بعض االصول يف اللغة قياسيا جيري علي مقتضي احلكمة       
البيانية ولعي االنتطام ويكون بعضها ركاما علي ما ينايف احلكمة بل البد أن يكون ملا مل 

 .دامة البحث وبانعام النظري، قياس مل يزل خفيًا يستطلع بإيعرف له قياس بعد
احلركات هلا داللة مثل داللة احلرف واحلركات داخلة يف تركيب البنية مثل دخول  – 3      
 .احلرف
وعلي حركة العني . وحركة العني أصلية. الفعل الثالثي اجملرد كل حروفه متحركة– 4      

 .يعتمد اختالف معاين األبواب
 .املزيد من االفعال أبنيتها كلها قياسية مطردة وكذلك الرباعي يف جمرده ومزيده – 5      
 .ال اضطراب يف أفعال اللغة العربية أصًال  – 6      
 .ليس يف لغة العرب اضطراب حبسب االصل وليس فيها شذوذ – 7      
تحقق يف مباحث علم وإن ظهر يف ابدي النظر ما يشبه االضطراب فذلك من عدم ال      

جاء من خفاء احلقيقة علي من وما ادعاه بعض أهل العلم من الشذوذ فقد . اللغة العربية
 .وإمنا هو مصنوع موضوع. وما حتقق شذوذه مل يكن من اللغة يف شيء. قال بالشذوذ

 .الييلتجأ إيل الشذوذ ما أمكن وجه من وجوه القياس – 8      
ألن اللغة ملك موروث . ة قول ليايعضده قياس، أواليسنده مساعال يقبل يف اللغ -  9      

عدم السماع اليوجب عدم االطراد . لألمة، ليس ألحد أن يتصرف فيه علي حسب أهوائه
أما القياس فاخلطأ فيه . ميكن أن الناقل خيطئ يف السماع. عند وجود وجه من وجوه القياس

 .قليل نادر
 ".تلك عشرة كاملة"     

 
 لكتابخامتة ا

كتبته ونشرته ومقصدي أن ابين لسان . هذا الكتاب كتاب يف صرف القرآن الكرمي      
القرآن الكرمي علي صرف قياسي وعلي حنو قياسي وأهم ما قصدت إليه هو تسهيل تعليم 



وهي معدودة حمدودة سهلة يسرها اله وأبدها . يم كلمات القرآن الكرميلغة القرآن الكرمي، بتعل
. وقد أحصيت مواد الكتاب الكرمي، فلم تزد علي ألف وست مئة. رآن الكرميوخلدها الق

حيفظها كل أحد يف يف ظرف سنة واحدة بكل السهولة ومفردات اإلمام الراغب أحسن  
 .كتاب يف مواد القرآن الكرمي

كتبت هذا الكتاب عن ظهر قليب أوال، وأنا نزييل ضيف بكاشغار عند كرام أهلها        
اهلجرية، يف  1349ها وكرميها السيد عمر أخونباء يف شعبان رمضان سنة فيبيت عزيز 

 .املسيحية 1931األشهر األوائل من سنة 
مث زدت يف الكتاب ماكنت أمجعها من كتب األئمة وجعلته هدية ألهل الرغبة من طلبة       

 .علوم القرآن الكرمي
 أن يتقن علوم اللغة العربية أوأل: وكل طالب يزغب يف علوم القرآن الكرمي أوصيه      

مقتصًرا علي أمهات كتب التعليم، مقتصًدا يف الوقت غاية االقتصاد، مستقصيًا ف يكل 
 .علم ويف كل فن كماله ومتامه

ثانيًا أن يأخذ حظًا وافرًا من العلوم الرياضية ومن علوم الطبيعة ومن علوم االجتماع فإن       
ن ومن الحظَّ له من هذه العلوم فحظه من معاين القرآن قليل العلوم كلها تفسري ملعاين القرآ

 .معدوم
يقدم أصول الرياضيات علي الطبيعيات، مث : ثالثًا أن يراعي الرتتيب يف طلب العلوم      

يقدم العلوم األدبية علي العلوم الدينية فال تأخذ بيديك كتاب فقه قبل أن حتيط بأمهات  
 .ين القرآن الكرمي متاًماكتب احلديث، وقبل أن تعلم معا

وال يكون . فإذا راعيت هذه الوصايا الثالث ال حتتاج أصال أبًدا إيل شروح وحواش      
وتكون قد سلكت يف طلبك مسالك السلف . علمك علي هواء وعلي عمي وعلي هوي

 .يف االسقصاء – 3. يف االقتصاد - 2. القصد – 1: يف
: عليه وعلي آله وصحبه النيب احلكيم حممد صلي هللاوقد قال صاحب القرآن الكرمي        

حيمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه حتريف الغالني وانتحال املبطلني وتأويل "
 ".اجلاهلني



فكن من عدول أثين عليهم سيد األنبياءز وإياك أن تكون غاليًا غاًال حيرف، أو مبطًال       
 .يؤولعاطًال ينتحل، أو جاهًال مدعيًا 

ماكنا لنهتدي لو ال . وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني احلمد هلل الذي هدانا هلذا      
 .أن هدانا هللا

وصلي هللا علي سيد األنبياء حممد وعلي آله وصحبه وصاحبيه يف األولني واآلخرين ويف املأل 
 .األعلي إيل يوم الدين


