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 مقدِّمة

بسم اهلل الرَّحمن الرَّحيم، وبو أستعين، وال حول وال قوة إاّل باهلل العمّي العظيم، وأصمِّي 
:  وأسمِّم عمى أشرف خمق في الوجود، سيِّدنا محمد صّمى اهلل عميو وسمَّم، وبعد

يعٌد الدرس الصرفي ضركريا؛ مف حيثي ككنيو يصكف القمـ كالٌمساف عف الخطأ في صكغ 
المفردات طبقنا لما نطقت بو العرب، فيك في المرتبة األكلى مف حيث التعٌمـ بالنسبة إلى 
عمـك العربيَّة، ألٌنو يؤلّْؼ بيف أشتات الٌمغة، كيمـٌ شعثيا في قكاعد كمٌية كضكابط جامعة، 

تقرّْب الشٌقة عمى الطالب، كتغنيو بعض الغناء عف التنقير في المعاجـ، باستعماؿ القياس، 
ـي  دى ): ؛ ألنَّنا نقكؿ مثال-أم الشيء العظيـ- كتطبيؽ القكاعد، فمف فىاتىوي ًعٍمميوي فىاتىوي الميٍعظى ، (كىجى

الة (كيٍجدنا): كىي كممة مبيمة، فإذا صرفت أفصحت؛ فقمت في الماؿ اننا)، كفي الضَّ ، (ًكٍجدى
ٍكًجدىةن )كفي الغضب    1كىكذا (كىٍجدنا)، كفي الحزف (مى

مف ىذا المنطمؽ مسَّت الحاجة إلى معرفة ىذا العمـ، الحتياج العمـك إليو كاعتمادىا عميو، 
أف يبدأ بمعرفة الصرؼ أك - مثال- لذا كاف مف الكاجب عمى مف أراد معرفة النحك 

ًمـالتصريؼ؛ ألٌف معرفة   كما 2الو المتنقّْمةكحأ الثابتة ينبغي أف يككف أصال لمعرفة أنفيس الكى
. نصَّ ابف جني

كفي إطار تعٌمـ العربية كتعميميا خدمة ليا، كحرصا عمى سالمتيا؛ تأتي ىذه الدركس؛ 
يا إٌياىا إلى أبنائي الطمبة؛ طمبة السنة أكلى ليسانس نظاـ ؿ - دركس في عمـ الصرؼ، مكجّْ

في قسـ الٌمغة كاألدب العربي، بجامعة محمد البشير اإلبراىيمي، برج  بكعريريج، كذلؾ - ـ د
 .2015/2016خالؿ المكسـ الجامعي 

                                                             
1

د ت، / محمد أحمد جاد المكلى بؾ كآخركف، منشكرات المكتبة العصرية، بيركت، د ط: السيكطي، المزىر في عمـك المغة كأنكاعيا، تحقيؽ: ينظر 
. 330، ص1ج
. 4، ص 1، ج1/1954إبراىيـ مصطفى كعبد اهلل أميف، كزارة المعارؼ العمكمية، ط: ابف جني، المنصؼ، تحقيؽ:  ينظر2
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 الكتاب :اعتمدت في إعداد ىذه الدركس عمى مجمكعة مف المصادر كالمراجع، أىمياقد ك
لسيبكيو، كالشافية في عمـ التصريؼ البف الحاجب، كعمـ الصرؼ الصكتي لعبد القادر عبد 
الجميؿ، كالخالؼ التصريفي كأثره الداللي في القرآف الكريـ لفريد عبد العزيز الزامؿ السميـ، 

  .كغيرىا مف المصادر كالمراجع
 . لمكزارة الكصيَّةت الرسميةكمكضكعات ىذه الدركس، كانت كفؽ المفردا
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 (الميزان الصرفي/ الصرف و ميدانو)معنى الصرف (: 01)المحاضرة رقم 
 

:  تأتي لمداللة عمى عٌدة معاني أبرزىا (ص ر ؼ) مادة : الداللة المغوية -1-1

 تضافرت عدَّة نصكص دالَّة عمى ىذا المعنى، مف ذلؾ قكؿ ابف :التحويل والتغيِّير 
رٌد الشيء عف كجيو، صرفو يصرفو صرفا فانصرؼ، : "بأٌف الصرؼ ( ىػ711ت )منظكر

ارىؼ نفسو عف الشيء ثـ انصرفكا؛ أم رجعكا عف المكاف : صرفيا عنو، كقكلو تعالى: كصى
 ...أف تصرؼ إنسانا عف كجو يريده إلى مصرؼ غير ذلؾ: كالصرؼ... الذم استمعكا فيو

يَواحِر  ﴿ رِريفِر الرِّ تَوصْص  (1) جعميا جنكبا كشماال كصبا كدبكرا:﴾وَو

تصٌرفيا مف كجو إلى كجو، كحاؿ إلى حاؿ، ككذلؾ :"  كقد كٌجو الخميؿ اآلية السابقة قائال
 (3)" كمف كجية إلى كجية (2)"تصريؼ الخيكؿ كالٌسيكؿ كاألمكر

 ثالثيف مرة، تفيد كمُّيا التغيّْير القرآن  كميما يكف؛ فقد كردت أصكؿ ىذه الكممة في 
نْصوُه كَويْصدَوىُهنَّ ﴿:كالتحكيؿ، كقكلو تعالى رَوفَو عَو يعُهونَو ﴿: كقكلو أيضا [ 34/يكسؼ ] ﴾فَوصَو تَوطِر ا تَوسْص فَومَو

ًرا ًفا وَوالَو نَوصْص رْص رِرفَو ﴿:كقكلو أيضا [ 19/الفرقاف ] ﴾صَو شَواوَو  لِرنَوصْص نْصوُه السُّسووَو وَوالْصفَوحْص  [ 24/يكسؼ ]﴾عَو
رَوفَو المَّوُه قُهمُهوبَويُهمْص ﴿: كقكلو أيضا  (4) [127/ التكبة ] ﴾صَو

كالصرؼ التقمُّب : "كغيره، قائال ( ىػ370ت  )األزىرم نصَّ عمى ىذا المعنى : التقميب
  فيك إذا  (5)فالف يصرؼ كيتصرَّؼ كيصطرؼ لعيالو؛ أم يكتسب ليـ: كالحيمة، يقاؿ

 (6)"جعمو يتقمب في أنحاء كثيرة"؛ بمعنى (صرؼ)مصدر لمفعؿ، 

. قكلؾ صرفتو في األمر، أم التقميب مف حاؿ إلى حاؿ: مثاؿ ذلؾ
                                                             

. 34، ص (صرؼ)، المجمد الرابع، مادة 1997/ 1ابف منظكر، لساف العرب، دار صادر، بيركت، ط(   1)
براىيـ السامرائي، سمسمة المعاجـ كالفيارس، د ط(2)  .109، ص7دت،  ج/   الخميؿ، كتاب العيف، تحقيؽ ميدم المخزكمي كا 
 20ىػ،  ص1427/  1 فريد عبد العزيز الزامؿ السميـ، الخالؼ التصريفي كأثره الداللي في القرآف الكريـ، دار ابف الجكزم، القصيـ، ط(3)
دراسة أنمكذجية في ديكاف زىير بف أبي سممى، رسالة ماجستير، جامعة - األفعاؿ- بعداش عمي، الميزاف الصرفي العربي أصكلو كتطبيقاتو(4)

 .3،  ص 2009-2008فرحات عباس، 
 األزىرم، تيذيب المغة، تحقيؽ أحمد عبد المنعـ اليردكني، مراجعة عمي محمد البجاكم، الدار المصرية لمتأليؼ كالترجمة، قكمية العربية لمطباعة، (5)

. 161، ص 12، ج1964/  القاىرة، د ط
عمي محمد فاخر : ، شرح التسييؿ المسمى تمييد القكاعد بشرح تسييؿ الفكائد، تحقيؽ(محب الديف محمد بف يكسؼ أحمد) ناظر الجيش (6)

 .4875، ص1/2007، حكار السالـ، القاىرة، ط (11)كآخركف، مجمد 
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 ع بو : كالصرؼ في القرآف:"... ( ىػ395ت  )يقكؿ ابف فارس : التوبة التكبة؛ ألٌنو ييرجى
 (1)"عف رتبة المذنبيف

 :يطمؽ الصرؼ في االصطالح عمى ثالثة معاف: الداللة االصطالحية -1-2
 كالتصغير كالتكسير تحويل المفظ إلى أبنية مختمفة لغرض من األغراض المعنوية 

ٍكىىر ٍيًير كفي تصغير : كاسـ الفاعؿ كاسـ المفعكؿ كنحكىا، تقكؿ في تصغير جى كى جي
اب يّْب كىمَـّ جرِّا: ًكتىاب كًحجى . كيتىيّْب كحيجى

: بىقىر كفي تىكسير ًمٍحرىاب كًكتىاب: مىسىاًجد، كفي تكسير بىقىرىة: كما تقكؿ في تكسير مىٍسًجد
اًريب ككيتيب كنحكىا  .مىحى

ٍرب اًرب كاسـ المفعكؿ: كما تقكؿ في اسـ الفاعؿ مف ضى كب: ضى : كىكذا مف...مىٍضري
كب، كمف قىٍتؿ: شيٍرب ٍقتيكؿ كعمى ذلؾ فقس: شىاًرب كمىٍشري . قىاتىؿ كمى

 كاإللحاؽ كالتخمص مف  تغّيير الكممة عن أصل وضعيا لغرض غير اختالف المعاني
اه؛ لفظ مقمكب أصمو كىٍجو عمى : ، كيسٌمى ىذا التغيّْير باإلعالؿ، نحكالساكنيفالتقاء  جى
اه المقمكبة ىك(فَوعْصل)كزف  فْصل): ، فيككف كزف جى لـ يىميدَّ، : ، كمثالو في اإلدغاـ نحك(عَو
لـ يىٍمديٍد كنحك ذلؾ، كينحصر ىذا التغيّْير في الحذؼ كالزيادة كاإلبداؿ كالقمب : أصمو

 .كالنقؿ كاإلدغاـ
 عالل : كنحك ذلؾ، كمثالو معرفة أبنية الكممة وما لحروفيا من أصالة وزيادة وصحة وا 

كب فيما اسماف مزيداف؛  . حرؼ األلؼ:  أصمو فىٍيـه كالزيادة فيو األولفىاًىـ كمىٍضري
ٍربه كالزيادة فيو الثانيكأٌما حرفاف، ىما الميـ كالكاك، كىذه الحركؼ زائدة ألٌنيا :  فأصمو ضى

 "سألتمونييا"مف أحرؼ الزيادة المجمكعة في قكليـ 
ٍرب كشىًربى كشيٍرب كنحكىما مف األسماء كاألفعاؿ الخالية مف :كمثاؿ الصحة رىبى كضى ضى
.  أحرؼ الزيادة

 

                                                             
 .343-342، ص ص 3، ج(ص ر ؼ)عبد السالـ محمد ىاركف، دار الفكر، مادة :  ابف فارس، معجـ مقايّْيس المغة، تحقيؽ(1)
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ا تتبعاستقراء المعنى االصطالحي أكثرف أجؿ ـك   التي  كالتعاريؼالحدكدتمكـ  ، كاف لزامن
كذلؾ ، (الصرؼ أك التصريؼ )لمصطمح كضعيا أساطيف عمـ الصرؼ قديمنا كحديثنا، 

: كفؽ النحك اآلتي

 :الصرف عند العمماو القدامى/ التصريف -1-3

 (التصريؼ)مصطمح استعممو المتقدمكف كالمازني في  (التصريؼ)ينبغي التنكيو أٌكال إلى أٌف 
كتابعيـ المتأخركف، كأٌكؿ ما ظير مصطمح الصرؼ بمعنى  (التصريؼ الممككي)كابف جني 

 في لمقاسم بن محمد بن سعيد المؤدب الشاشي (دقائؽ التصريؼ)التصريؼ في كتاب 
حسبي اهلل كنعـ الككيؿ، نعـ المكلى كنعـ النصير، كبحمد : "بداية كتابو بعد البسممة، إذ يقكؿ

ياه أستيدم، كبعركتو الكثقى أعتصـ، كبرحمتو التي كسعت كؿ شيء أستغيث،  اهلل أبتدم، كا 
، أذكر ما أحفظ فيو ألىؿ الٌمغة الصرفكأمرم إليو أفٌكض، كعميو أعٌكؿ في تأليؼ كتاب في 

 (1)"مف الحجج، كأكثر االقتصار عمى االختصار

العديد مف أعالـ العربيَّة؛  ،2 (الصرؼ/التصريؼ )مصطمح فقد تعاكر كميما يكف مف أمر؛ 
سيبكيو، ابف السراج، أبك عمي الفارسي، ابف جني، عبد القاىر الجرجاني، : لعؿَّ مف أبرزىـ

 .ابف الحاجب، ابف عصفكر كغيرىـ مف األعالـ

 ىذا باب ما بنت العرب مف :"  لمصرؼ بابا، كسمو بػسيبويوعقد :  (ق180ت )سيبويو
األسماء كالصفات كاألفعاؿ غير المعتمة كالمعتمة، كما قيس مف المعتؿ الذم ال يتكممكف بو 

يجيء في كالميـ إاٌل نظيره مف غير بابو، كىك الذم يسٌميو النحكيكف التصريؼ  كلـ
.  كىذا ىك المعركؼ عند المتأخريف بمسائؿ التمريف(3)كالفعؿ
ىك تغٌير : كمعنى التصريؼ عند سيبكيو:" مراد سيبكيو قائال (ق368ت  ) السيرافييشرح 

الكممة مف كزف إلى كزف آخر سكاء أكاف ذلؾ مف المعتؿ أـ مف غير المعتؿ عمى نسؽ كالـ 
العرب الذم تكممكا بو في غير باب المعتؿ أك بمعنى أف يقاس الصحيح عمى كزف المعتؿ لـ 

                                                             
 .61، ص 1990/ أحمد عبد المجيد ىريدل، مكتبة الزىراء، القاىرة، د ط:   ابف ىشاـ، نزىة الطرؼ في عمـ الصرؼ، تحقيؽ(1)
ؽ ؼ ننٌكه إلى أنَّنا ابتعدنا عف الجدؿ القائـ بيف عمماء الصرؼ حكؿ االختالؼ بيف المصطمحيف، ألٌنو ليس مكئؿ اىتمامنا، مكتفيف باستعماؿ ما اتَّ 2

. عميو أغمب العمماء مف المتقدميف كالمتأخريف باستعماؿ المصطمحيف بمعنى كاحد، لذلؾ ستجد في ىذه الدركس االستعماليف معا
 .242، ص 4، ج1982/ 2عبد السالـ محمد ىاركف، مكتبة الخانجي، القاىرة، ط:  سيبكيو، الكتاب، تحقيؽ(3)
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يأت الصحيح عميو كالعكس أيضا، كىذا يككف في مسائؿ التمريف كالتدريبات لتركيض قكانيف 
 (1")البدؿ كالقمب كالحذؼ كمعرفة األبنية كالميزاف الصرفي كىذا ىك التصريؼ عند سيبكيو

 ىذا الحدُّ إٌنما سمٌي تصريفا لتصريؼ : "يعٌرؼ التصريؼ قائال: (ق316ت  ) ابن السراج
 (2)"الكممة الكاحدة بأبنية مختمفة، كخصكا بو ما عرض في أصكؿ الكالـ، كذكاتيا مف التغٌيير

 النحك عمـ بالمقاييس المستنبطة مف استقراء :"ينص بأفٌ  (ق377ت  ) أبو عمي الفارسي
تغٌيير يمحؽ أكاخر الكممة كاآلخر تغٌيير يمحؽ ذكات : كالـ العرب، كىك ينقسـ قسميف أحدىما

 (3)"الكمـ كأنفسيا

 التصريؼ إٌنما ىك أف تجيء إلى الكممة :" يعٌرؼ التصريؼ قائال ( ق392ت ) ابن جني
، "جعفر"فتبني منو مثؿ " ضرب"الكاحدة فتصٌرفيا عمى كجكه شٌتى، مثاؿ ذلؾ أف تأتي إلى 

ٍربىبى كمثؿ: فتقكؿ ٍطرو : ضى ، كمثؿ ظىريؼ، : ، كمثؿ درىـ"ًضرىبٌ "ًقمى ًربى ، ضى ـى ًم ، كمثؿ عى ًضٍربىبه
؛ أفال ترل إلى تصريفؾ الكممة عمى كجكه كثيرة ريبى فيك في ىذا يسير عمى منكاؿ ( 4)"ضى

 .سيبكيو

معنى :" قائال (التصريؼ الممككي) كما يعٌرؼ ابف جني التصريؼ في مظاف آخر مف كتابو 
قكلنا التصريؼ ىك أف تأتي إلى الحركؼ األصكؿ فتتصرؼ فييا بزيادة حرؼ أك تحريؼ 

، فيذا  رىبى بضرب مف ضركب التغٌيير، فذلؾ ىك التصرؼ فييا كالتصريؼ ليا، نحك قكلؾ ضى
، أك اسـ الفاعؿ قمت ضارب، أك المفعكؿ  مثاؿ الماضي، فإف أردت المضارع قمت يٍضًربي

ف أردت أٌف  ، كا  قمت مضركب، أك المصدر قمت ضربا، أك فعؿ ما لـ يسـٌ فاعمو قمت ضيًربى
، فإف أردت أٌنو استدعى الضرب  ارىبى الفعؿ كاف أكثر مف كاحد عمى كجو المقابمة قمت ضى
رَّب، فإف أردت أٌنو كاف فيو  قمت استضرب، فإف أردت أٌنو كٌثر الضرب ككٌرره قمت ضى

الضرب في نفسو مع اختالج كحركة قمت اضطرب، كعمى ىذا عامة التصرؼ في ىذا النحك 
مف كالـ العرب، فمعنى التصريؼ ىك ما أريناؾ مف التالعب بالحركؼ األصكؿ لما يراد 

                                                             
 .13  بعداش عمي، الميزاف الصرفي العربي أصكلو كتطبيقاتو،  ص(1)
 .231، ص3، ج 3/1996عبد الحسيف الفتمي، مؤسسة الرسالة، بيركت، ط:   ابف السراج، األصكؿ في النحك، تحقيؽ(2)
 .3، ص 1/1981حسف شاذلي فرىكد، جامعة الرياض، ط:  أبك عمي الفارسي، التكممة، تحقيؽ(3)
 .4-3، ص ص1 ابف جني، المنصؼ، ج(4)
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فييا مف المعاني المفادة منيا كغير ذلؾ، فإذا ثبت ما قدمناه، فميعمـ أٌف التصريؼ ينقسـ إلى 
 (1)"زيادة، بدؿ، حذؼ، تغٌيير حركة أك سككف، إدغاـ: خمسة أضرب

 فالتصريؼ عند ابف جني تغٌيير الكممة كتحكيميا مف بناء آلخر كالماضي كالمضارع كاسـ 
... الفاعؿ كالمفعكؿ كالمبني لممعمـك كلممجيكؿ كالمجرد كالمزيد فيو كغيرىا

إٌف ابف جني قصر البحث في عمـ الصرؼ عمى النظر : "كمال بشركفي ىذا الصدد يقكؿ 
في الكممة ذاتيا كفيما يحدث ليا مف تغٌييرات أغمبيا ال يفيد في خدمة العبارة كالتركيب، عمى 
ف كاف بعضيا يفيد في دراسات أخرل كدراسة  خالؼ المنتظر مف الصرؼ الذم نفيمو، كا 

 (2)"المعجـ

 التصريؼ إٌنما " ... ينٌص الجرجاني عمى أفٌ : ( ق471ت  ) عبد القاىر الجرجاني
 (3)"ىك لمعرفة أنفس الكمـ الثابتة، كالنحك إٌنما ىك لمعرفة أحكالو المتنقّْمة 

اعمـ أٌف التصريؼ تفعيؿ مف الصرؼ، كىك أف :" كما يعٌرفو في مظاف آخر مف كتابو قائال
 (4)"تصٌرؼ الكممة المفردة فتتكٌلد منيا ألفاظا مختمفة، كمعاف متفاكتة

 التصريؼ عمـ بأصكؿ يعرؼ بيا : "يعٌرؼ التصريؼ قائال: ( ق646ت  ) ابن الحاجب
 (5)"أحكاؿ أبنية الكمـ التي ليست بإعراب

 ينبغي أف يقٌدـ عمـ التصريؼ عمى غيره مف "  ينٌص عمى أٌنو:( ق663ت  )ابن عصفور
عمـك العربيَّة، إذ ىك معرفة ذكات الكمـ في أنفسيا مف غير تركيب، كمعرفة الشيء في نفسو 
قبؿ أف يتركب ينبغي أف تككف مقدمة عمى معرفة أحكالو التي تككف لو بعد التركيب إاٌل أٌنو 
ر لمطفو كدقتو فجعؿ ما قٌدـ عميو مف ذكر العكامؿ تكطئة لو حٌتى ال يصؿ إليو الطالب،  أيخّْ

 (6)إاٌل كىك قد تدرب كارتاض لمقياس

                                                             
 .5-4-3-2د ت، ص ص ص ص / 1 ابف جني،  التصريؼ الممككي، شركة التمدف الصناعية، مصر، ط(1)
 .427،  ص2005/  كماؿ بشر، التفكير المغكم بيف القديـ كالجديد، دار غريب، القاىرة، د ط(2)
 .4، ص 1ابف جني، المنصؼ، ج:  ىذا التعريؼ أخذه عبد القاىر الجرجاني عف(3)
 .26،  ص 1، ج1/1987، المفتاح في الصرؼ، حققو كقٌدـ لو الدكتكر عمي تكفيؽ الحمد، مؤسسة الرسالة، بيركت، ط(عبد القاىر) الجرجاني (4)
. 88، ص2014/ 2حسف أحمد العثماف الشافيجي، المكتبة المكية، مكة، ط:   ابف الحاجب، الشافية في عممي التصريؼ كالخط، تحقيؽ(5)
 .31-30، ص ص1، ج1987/ 1فخر الديف قباكة، دار المعرفة، بيركت ، ط:  ابف عصفكر اإلشبيمٌي، الممتع في التصريؼ تحقيؽ(6)
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أحدىما جعؿ الكممة عمى صيغ مختمفة :"كما ينص ابف عصفكر عمى أٌف التصريؼ قسماف
فالكممة التي . لضركب مف المعاني، نحك ضرب، كضٌرب، كتضٌرب، كتضارب، كاضطرب

ىي مركبة مف ضاد كراء كباء، نحك ضٍرب، قد بنيت منيا ىذه األبنية المختمفة، لمعاف 
تغٌيير الكممة عف أصميا مف غير أف يككف ذلؾ : كاآلخر مف قسمي التصريؼ... مختمفة

 (1)"التغٌيير داال عمى معنى طارئ عمى الكممة

 التصريؼ عمـ يتعمؽ ببنية الكممة كما لحركفيا "يذىب إلى أٌف  ( ق672ت  ) ابن مالك
عالؿ كشبو ذلؾ  (2)"مف أصالة كزيادة كصحة كا 

 : الصرف عند العمماو المحدثين/ التصريف -1-4

كماؿ : العديد مف أعالـ العربيَّة؛ لعؿَّ مف أبرزىـ ،(الصرؼ/التصريؼ )مصطمح تناكؿ 
عبد ، كتماـ حساف، كعبد العزيز عتيؽ، كعبد الفتاح الدجني، كمحمكد فيمي حجازمبشر، ك

 .، كغيرىـ مف السادة األساتيذعباس حسف، كعبد اهلل بف صالح الفكزاف، كالقادر عبد الجميؿ

 أٌف كؿ دراسة تتصؿ بالكممة أك أحد أجزائيا كتؤدم إلى خدمة العبارة أك " يرل: كمال بشر
ىك تغٌيير في :" (التصريؼ) أٌما (3)الجممة أك تؤدم إلى اختالؼ المعاني النحكية ىي صرؼ

شكؿ الكممة كصكرىا دكف أف يترتب عمى ذلؾ تغٌيير في قيمتيا، أك معانييا الصرفية كتغٌيير 
 (4)..."الكممة إلى كزف معٌيف إلحاقا ليا بكممة أخرل، ككتغٌيير غزك إلى غزا مثال

 مجاؿ البحث في الصرؼ أك بناء الكممة ىك دراسة الكسائؿ التي : محمود فيمي حجازي
 (5)تتخذىا كؿُّ لغة مف المُّغات لتكٌكيف الكممات مف الكحدات الصرفية المتاحة في تمؾ المغة

 كىك تحكيؿ األصؿ الكاحد إلى : معنى عممي: الصرؼ لو معنياف: عبد الفتاح الدجني
كىك عمـ بأصكؿ تعرؼ بيا : أمثمة مختمفة لمعاف مقصكدة ال تحصؿ إاٌل بيا، كآخر عممي

 (1)أحكاؿ أبنية الكممة التي ليست بإعراب كال بناء
                                                             

 .32-31، ص ص  1  ابف عصفكر اإلشبيمٌي، الممتع في التصريؼ، ج(1)
 . 4875، شرح التسييؿ المسمى تمييد القكاعد بشرح تسييؿ الفكائد، ص(محب الديف محمد بف يكسؼ أحمد) ناظر الجيش (2)
 .85، ص 1998/ 1 كماؿ بشر، دراسات في عمـ المغة، دار غريب لمطباعة كالنشر، القاىرة، ط(3)
 .430  كماؿ بشر، التفكير المغكم بيف القديـ كالجديد، ص (4)
 .89، ص1997/  محمكد فيمي حجازم، مدخؿ إلى عمـ المغة، دار قباء، القاىرة، د ط(5)
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 (2)"تغٌيير في بنية الكممة لػػغرض معنكم أك لفظي " الصػػػرؼ ىك: عبد العزيز عتيق 

 يؤكد حاجة النحك إلى غيره مف عمـك العربيَّة كاألصكات كالصرؼ، يقكؿ: تمام حسان :
ذا كاف النحاة العرب قد قدمكا لدراسة النحك بباب صرفي ىك "...  الكالـ كما يتألؼ  )كا 
فإٌف صنيعيـ ىذا يشير إلى أٌف النحك ال يفتأ يستخدـ معطيات الصكتيات كالصرؼ ... (منو

المختمفة في عرض األغمب األعـ مف تحميالتو، كفي الرمز لعالقتو كأبكابو حٌتى إٌننا لنجد 
القرائف المفظية الدالة عمى أبكاب النحك المختمفة ىي في جممتيا عناصر تحميمية مستخرجة 
مف الصكتيَّات كالصرؼ، مف ذلؾ مثال اشتراط صيغة صرفيَّة ما لتككف مبنى لباب نحكم 
ما، أم قرينة لفظيَّة عمى ذلؾ الباب، كاشتراط المصدر لممفعكؿ المطمؽ كالمفعكؿ ألجمو، 

ككالقكؿ بالجمكد لمتمٌييز، ثـٌ باالشتقاؽ لمحاؿ، كالنعت الحقيقي ككاطراد صيغة المبني 
كمف ىذا القبيؿ أيضا التعبير عف اإلسنادات . لممفعكؿ في اإلسناد إلى نائب الفاعؿ كىمَـّ جرِّا

المختمفة بإلصاؽ الضمائر المتَّصمة باألفعاؿ ثَـّ ما يتصؿ بذلؾ مف إجراءات صكتيَّة 
 (3)"كالتحريؾ أك اإلسكاف أك صرفيَّة كالحذؼ أك النقؿ أك غير ذلؾ

 الصرؼ ىك العمـ الذم يبحث في أبنية الكحدة المُّغكيَّة كتمكناتيا، : عبد القادر عبد الجميل
عمى كجكه كأشكاؿ عٌدة، كبما يككف ألصكاتيا مف األصالة كالزيادة كالحذؼ كالصحة 
 (4)كاإلعالؿ كاإلدغاـ كاإلمالة، كبما يعرض لتكالييا مف التغٌيرات مٌما يفيد معاف مختمفة

 يرل بأٌف ما يتعمؽ ببنية الكممة مف جية المعنى كالتصغير : عبد اهلل بن صالح الفوزان
كالنسب كالتكسير كغيرىا أك ما يبحث في أكاخر الكممة ألغراض إعرابية ال يدخؿ في 

ٌنما ىك مف أبكاب النحك  (5)التصريؼ كا 

 تحكيؿ الكممة إلى أبنية - عند جميرة النحاة-يرل بأٌف ليس مف التصريؼ : عباس حسن
كال تغٌيير  (...كالتصغير كالتكسير كالتثنية كالجمع كاالشتقاؽ)مختمفة لتؤدم معاني مختمفة 

                                                                                                                                                                                              
 .16ق، ص 1403/  2 عبد الفتاح الدجني، في الصرؼ العربي نشأة كدراسة، تقديـ عبد السالـ ىاركف، مكتبة الفالح، الككيت، ط(1)
 . 7، ص 1969/ 2 عبد العزيز عتيؽ، المدخؿ إلى عمـ النحك كالصرؼ، دار النيضة العربية، بيركت، ط(2)
. 86، ص1994/  تماـ حساف، المغة العربية معناىا كمبناىا، دار الثقافة، المغرب، د ط(3)
 .37، عٌماف، ص1998/  عبد القادر عبد الجميؿ، عمـ الصرؼ الصكتي، دار أزمنة، د ط(4)
 .3د ت، ج/    عبد اهلل بف صالح الفكزاف، دليؿ السالؾ إلى ألفية ابف مالؾ، دار المسمـ لمنشر كالتكزيع، المممكة العربية السعكدية، د ط(5)

. 273ص
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أكاخرىا ألغراض إعرابية، فإٌف ىذا التغٌيير كذلؾ التحكيؿ يدخالف في اختصاص النحك 
 (1)كبحكثو عند تمؾ الجميرة

:  محصول الحديث

قٌسـ القدامى التصريؼ إلى قسميف؛ قسـ يكافؽ التعريؼ الحديث ليذا العمـ، كىك ما يحدث - 
. تغٌييرا في المعنى، أٌما القسـ اآلخر فيك ما كاف التغٌيير فيو لغرض لفظي

فالعممي ىك تحكيؿ األصؿ الكاحد ... عممي كعممي: "لمتصريؼ معنياف في االصطالح- 
إلى أمثمة مختمفة لمعاف مقصكدة، كىك القسـ األكؿ عند ابف عصفكر، أٌما المعنى العممي، 

   2"فيك عمـ بأصكؿ تعرؼ بيا أحكاؿ أبنية الكممة التي ليست بإعراب كال بناء
كالحؽ أٌف ىذا التعريؼ جامع مانع، كذلؾ ألٌف صاحبو ضمنو قسمي التصريؼ، فاألكؿ ىك 

ذات التحكيؿ لمعاف مقصكدة، كالثاني ىك معرفة األصكؿ كالقكانيف التي تفٌسر التغٌيير 
أصمو  (قاؿ)إفٌ : مثاؿ ىذا قكليـ... الطارئ عمى الكممة، كالذم ال يحدث تغٌييرا في المعنى

ؿ) ، أٌما ذات (القمب)، فإٌف التصريؼ ىك معرفة األصكؿ كالقكانيف التي أحدثت ىذا التغٌيير(قكى
ٌنما تكممكا بو مقمكبا  التغٌيير فيك ليس متصٌكرا ألٌنيـ ما تكممكا باألصؿ ثـٌ أحدثكا القمب كا 

 (3)فأخذ التصريفيكف يفسركف ىذا التغٌيير كيقٌننكنو

التصريؼ قكاعد كمية تعرؼ بيا صيغة االسـ المعرب كالفعؿ غير الجامد كتغٌيرىما لغرض -
معنكم أك لفظي، فالغرض المعنكم تحٌكيؿ الكممة إلى أبنية مختمفة لضركب مف المعاني 

. كالتصغير كالتكبير كاسـ الفاعؿ كالمفعكؿ

تغٌيير الكممة لغير معنى طارئ عمييا، كلكف لغرض آخر ينحصر : أٌما الغرض المفظي فيك
في اإلعالؿ كاإلبداؿ كالنقؿ كاإلدغاـ كىك عند المتقدميف قسـ مف النحك، كعند المتأخريف 

مقابؿ لو، كال يندرج تحتو، ألٌنيـ خصصكا بعمـ اإلعراب، كالبناء كىك حسف، إذ : قسيمو؛ أم
: كيقصد بالمتقدميف( 4)لو حقيقة تامة مغايرة لحقيقة اإلعراب إاٌل أٌف عمـ العربيَّة يشمميا

                                                             
 .747، ص 4د ت، ج/ 3 عباس حسف، النحك الكافي، دار المعارؼ، مصر، ط(1)
. 47، ص 1892/ محمد سعكد المعيني، الصيغ اإلفرادية العربية نشأتيا كتطكرىا، جامعة البصرة، د ط: ينظر  2
. 25 فريد عبد العزيز الزامؿ السميـ، الخالؼ التصريفي كأثره الداللي في القرآف الكريـ، ص(3)
 .4ص. 2/1993 أبك حفص الزمكرم، فتح المطيؼ عمى البسط كالتعريؼ، ديكاف المطبكعات الجامعية، الساحة المركزية بف عكنكف، الجزائر، ط(4)
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عبد القاىر الجرجاني : سيبكيو كالمبرد كالمازني كأبي عمي الفارسي، كابف جني، كبالمتأخريف
. كابف عصفكر كابف الحاجب كابف مالؾ كابف ىشاـ كغيرىـ

معرفة ىيئة الكممة كدراسة حركفيا لمعرفة ما فييا مف أصالة كزيادة : الغرض مف التصريؼ-
. أك حذؼ أك صحة أك إعالؿ أك إبداؿ كغير ذلؾ مٌما ال يتعمؽ بالمعنى

: يبحث في أمريف اثنيف ىما: ميدان عمم الصرف- 1-5

 .األسماء المتمكنة -
 (1)األفعاؿ المتصرفة -

األسماء المتمكنة كاألفعاؿ المتصرفة، كليا األصالة فيو : كمتعمقو مف الكمـ: "يقكؿ ابف مالؾ
"(2) 

أٌما األسماء األعجمية، كاألصكات، كالحركؼ، كما شبو بيا مف األسماء المتكغمة في البناء 
اعمـ أف التصريؼ ال يدخؿ في أربعة : " فال يدخميا تصريؼ، كفي ىذا يقكؿ ابف عصفكر

كإسماعيؿ كغيره، ألٌنيا نقمت مف - التي عجمتيا شخصية-األسماء األعجمية : أشياء كىي
لغة قـك ليس حكميا كحكـ ىذه المغة، كاألصكات كغاؽ كنحكه ألٌنيا حكاية ما يصٌكت بو، 

، كالحركؼ كما شٌبو بيا مف األسماء المتكغمة في البناء نحك   (مف)كليس ليا أصؿ معمـك
الفتقارىا فيي بمنزلة جزء مف الكممة التي تدخؿ عمييا، فكما أٌف جزء الكممة الذم ىك   (ما)ك

 (3)"حرؼ اليجاء ال يدخمو تصريؼ فكذلؾ ما ىك بمنزلتو 

: إذا الصرؼ ينأل عف

؛ "إبراىيـ، يكسؼ، إسماعيؿ، جالينكس، أرسطك: "األسماء األعجمية؛ نحك/ 1

قب، عبط؛ : أسماء األصكات؛ نحك/ 2

                                                             
محمد محفكظ بف الشيخ المٌسكمي المكريتاني الشنقيطي، كشاح الحٌرة بإبراز الاٌلمٌية كتكشيحيا مف أصداؼ الطٌرة في عمـ التصريؼ، :  ينظر(1)

 .5ص. 1/2003محمد محمكد كلد محمد األميف، ط: المحقؽ كالناشر
. 4877، ص (11)، شرح التسييؿ المسمى تمييد القكاعد بشرح تسييؿ الفكائد، ج (محب الديف محمد بف يكسؼ أحمد) ناظر الجيش، (2)
 .35 ابف عصفكر اإلشبيمي، الممتع  في التصريؼ، ص (3)
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ٍو، إيو، آميف، بمو، ىيت، ىييات، شتٌاف؛ : أسماء األفعاؿ؛ نحك/ 3 أؼ، صى

ليس، عسى، خال، حاشا، نعـ، بئس، حبذا؛ : األفعاؿ الجامدة؛ نحك/ 4

مف، إلى، ريٌب، سكؼ، ليت؛ : حركؼ المعاني؛ نحك/ 5

ميما، مف، كيؼ، متى، أٌياف، حيث، أيف، ىك، أنا، أنت، مف األسماء : ما يشبو الحركؼ/ 6
 (1).المبنية كأسماء اإلشارة كاألسماء المكصكلة كأسماء االستفياـ كالحركؼ بأنكاعيا المختمفة

ٌنما ىي " فالحركؼ ال يصمح فييا التصريؼ كال االشتقاؽ، ألٌنيا مجيكلة األصكؿ، كا 
. كاألصكات نحك صٍو كمٍو كنحكىما، فالحركؼ ال تمٌثؿ بالفعؿ، ألٌنيا ال يعرؼ ليا اشتقاؽ

ىٍؿ أك قٍد أك حٌتى أك ىاٌل كنحك ذلؾ مف الفعؿ لكانت مسألتو : ما مثاؿ: فمك قاؿ لؾ قائؿ
إٌف ىذا كنحكه ال يمٌثؿ، ألٌنو ليس بمشتؽ، إاٌل أف تنقميا إلى التسمية : محاال، ككنت تقكؿ لو

 (2)"بيا، فحينئذ يجكز كزنيا بالفعؿ، فأٌما كىي عمى ما ىي عميو مف الحرفية فال تصٌرؼ

ألٌف تمؾ األسماء في حكـ الحركؼ، "كاألسماء المبنية المتكغمة في شبو الحرؼ؛ ال تصٌرؼ، 
ٌنما كاف ذلؾ فييا "قد"ك " بؿ"ك " سكاكف األكاخر كػيىؿٍ " إذٍ "ك" مفٍ "ك " كـٍ "أال ترل أٌف  ، كا 

ٌياؾ كنحكىا  ذا كأٌنى كا  ذا كاف ذلؾ كذلؾ، فمعمـك أف األلؼ في متى كا  لمضارعتيا الحركؼ، كا 
غير منقمبة مف ياء كال كاك، كما أفَّ األلؼ في حٌتى ككاٌل كذلؾ، ككما كانت مىف ككـ كىؿ 
 (3)"كبؿ فيذه األسماء في حكـ الحركؼ ال تشتؽ كال تمثؿ مف الفعؿ كما أٌف الحركؼ كذلؾ

 (4)"كمما كاف االسـ في شبو الحركؼ أقعد كاف مف االشتقاؽ كالتصريؼ أبعد " أم 

ألٌف الفعؿ الجامد ىك ما " ؛ فإٌنيا ال تصرؼ كال تمثؿ في الميزاف "كعسى"أٌما األفعاؿ الجامدة 
أشبو الحرؼ مف حيث أداؤه معنى مجردا عف الزماف كالحدث المعتبريف في األفعاؿ، فمـز 

                                                             
 .40 عبد القادر عبد الجميؿ، عمـ الصرؼ الصكتي، ص(1)
 .7، ص1ابف جني، المنصؼ، ج( 2)
 .8 المصدر نفسو، ص(3)
 .9 المصدر نفسو، ص(4)
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مثمو طريقة كاحدة في التعبير، فيك ال يقبؿ التحكؿ مف صكرة إلى صكرة، بؿ يمـز صكرة 
 (1)"ليس كعسى كىبَّ كنعـ كبئس: كاحدة ال يزايميا، كذلؾ مثؿ

ال يقبؿ التصريؼ مف األسماء كاألفعاؿ ما كاف عمى حرؼ كاحد أك حرفيف، إاٌل إف "كذلؾ 
كاف محذكفا منو، فأقؿ ما تبنى عميو األسماء المتمكنة كاألفعاؿ ثالثة أحرؼ، ثـٌ قد يعرض 

يد، كقؿ، كـي اهلل، كًؽ زيدا: لبعضيا نقص، كػ
(2) 

ٍنًطينيً   (3 ):يقكؿ الناظـ عبد الكريـ بف محمد الفككف القسى

كال يككناف عمى أقؿ مف   ثالثة مف الحركؼ كأىًمٍف - 35

:  كيقكؿ ابف مالؾ

 (4)كليس أدنى مف ثالثٌي يرل       قىاًبؿى تصريؼ سكل ما غيٌيرا 

كما يمثّْؿ عبد الكريـ بف محمد الفككف القسنطيني لالستثناء الحاصؿ لألسماء كاألفعاؿ عمى 
: حرؼ أك حرفيف حاؿ الحذؼ قائال

كقد يككناف مغٌيريف     إذ يحذفكف الحرؼ كالحرفيف - 36

ًلوً - 37 كيٍؿ كًطٍب كًزٍنوي كى  (5)مثؿ يد مغٌيرا عف أصمو   كفىا كى

ـه مٌما حذؼ المو، يقكؿ سيبكيو ، يدلؾ دماءه عمى أٌنو مف : تقكؿ. فمف ذلؾ دـه :" فيىده كدى ديمىيُّ
ييديَّةه، يدلؾ أيدو عمى أنَّو مف بنات الياء أك : كمف ذلؾ أيضا يده، تقكؿ. الياء أك مف الكاك

 (6)"الكاك، كدماء كأيد دليالف عمى أفَّ ما ذىب منيما الـ

                                                             
، ص 1، ج1/1971، جامع الدركس العربية، راجعو كنقحو عبد المنعـ خفاجة، المطبعة العصرية، صيدا، بيركت،  ط(مصطفى ) الغالييني (1)

 .56-55ص 
  .153، ص 4، ج2005/  ابف عقيؿ، شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ، مكتبة التراث، القاىرة، د ط(2)
ابف إبراىيـ السعيد، رسالة دكتكراه، :  عبد الكريـ بف محٌمد الفككف القسىٍنًطينًي، فتح المطيؼ في أرجكزة المككدم في التصريؼ، دراسة كتحقيؽ(3)

 .121ص . 2004/2005. جامعة الجزائر
.  153، ص 4ابف عقيؿ، شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ، ج(4)
 .121 عبد الكريـ بف محٌمد الفككف القسىٍنًطينًي، فتح المطيؼ في أرجكزة المككدم في التصريؼ، ص (5)
 .      451، ص 3 سيبكيو، الكتاب، ج(6)
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ؿٍ ) كمٌما حذؼ عينو  ، فإف حٌقرتو قمت:"يقكؿ سيبكيو ؛(سى ٍيؿه : ألنَّو مف سألتي  كمما (1)"سيؤى
ألنَّيما مف كعدت ككزنت، فإٌنما ذىبت الكاك، كىي فاء :"؛ يقكؿ سيبكيو(ًعدىةه كزنة)حذؼ فاؤه 

 (2" )فعمتي 

التي ىي أمر مف -(فا): كمثاؿ ما إذا بقى االسـ عمى حرؼ كاحد ما مٌثؿ بو مف قكلو" 
ـي )- أك- (أىٍيميف)عند مف يجعمو بقية  (ـي اهلل)، كنحك -إلقامة الكزف (فا)، كاأللؼ في (كفى) أىٍي
  3(اهلل

كذلؾ الحركؼ كما أشبييا مف األسماء ال يدخميا تصريؼ، إالَّ إذا سميت أك نقمت الحركؼ 
كمٌما يدلؾ عمى أٌف الحرؼ : "ابن عصفور كلمتمثيؿ عمى ذلؾ نكرد نٌص (4 )إلى التسمية بيا

كنحكىما مف الحركؼ؛ أال ترل أٌف األلؼ ال تككف  (ال)ك (ما)ال يدخمو تصريؼ، كجكد 
ا)فييما منقمبة، كاأللؼ التي في  ى)ك (عىصى ألٌنيا لك كاف أصميا كاكا أك ياء لظيرتا  (رىحى
كػػ  (مىكٍ )كاكا، لقمت  (ما)كٍي كأٍم كلٍك، فمك كاف أصؿ ألؼ : لسككنيما، كما ظيرتا في نحك

، ألٌف حرؼ العٌمة إٌنما كاف يقمب لك كاف متحرّْكا كقبمو "كيٍ "كػػ " مىيٍ "كلك كاف ياء، لقمت " لىكٍ "
 (5 )"مفتكح

: الميزان الصرفي -1-6

نعرؼ األشياء كنعٌرفيا بصفاتيا، فقد يككف لمشيء طكؿ، كقد يككف لو كزف، كقد يككف لو " 
لكف، كقد يككف لو حجـ، قد نصؼ الشيء بأٌنو طكيؿ أك ثقيؿ أك كبير، كنقكؿ عف المكاف 
بعيد أك قريب، كلكفَّ ىذه الكممات تعطي صفة عامة غير دقيقة فيي تفيدنا انطباعا عاما 
فقط، كلكٌف في بعض األحياف نحتاج إلى الدقة في التعبير، كنشأت ىذه الحاجة عندما 
احتاج المجتمع إلى االحتكاـ إلى مقاٌييس مصطمح عمييا عند البيع كالشراء، عند البناء 

. كاإلنشاء، كقد تككف ىذه الكحدة عددا معٌينا أك طكال معٌينا أك كزنا معٌينا

                                                             
 .    450، ص ص 3، جالسابؽ  المصدر (1)
 .    449، ص 3 المصدر نفسو، ج(2)
 122عبد الكريـ بف محٌمد الفككف القسىٍنًطينًي، فتح المطيؼ في أرجكزة المككدم في التصريؼ ، ص :  ينظر3
 .7، ص1ابف جني، المنصؼ، ج:  ينظر( 4)
. 36، ص 1 ابف عصفكر، الممتع في التصريؼ، ج(5)
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استخدـ اإلنساف أطكاال اصطالحية فاستخدـ الذراع لقياس األطكاؿ، كاألقداـ لقياس 
المسافات، كالشبر كالفتر لألطكاؿ القصيرة، كاٌتخذ كتمة مف الحجارة اصطمح عمييا أف تككف 
كحدة لمكزف، فما يقابميا مف البضاعة بسعر كذا، كاٌتخذ إناء مف اآلنية جعمو معيارا لمحجـ، 
كسمّْي بعد ذلؾ بالصاع، كأنكاع المقاٌييس كثيرة، كفي العصر الحاضر أصبحت المقاييس 

أكثر دقة باالتفاؽ عمى طكؿ محدد كىك طكؿ المتر كمضاعفاتو كأجزائو، كاٌتفؽ لألكزاف عمى 
 1"كزف الكيمك، كفي الحجـك عمى المتر كأجزائو

كالكممات مختمفة فيي تحتاج إلى مقياس يحٌدد اختالفيا بعضيا عف بعض مف أجؿ ذلؾ   "
 (2 )"كجد ما يسمى بالميزاف الصرفي

عبارة عف مقياس مكٌحد مف الحركؼ يعرؼ بو عمماء الصرؼ عدد : فالميزاف الصرفي
 (3)حركؼ الكممة كترتيب تمؾ الحركؼ كما فييا مف أصكؿ كزكائد كحركات كسكنات

مقياس كضعو عمماء العربية لمعرفة أحكاؿ بنية الكممة، كىك مف أحسف ما عرؼ "   أك ىك
؛ فالمثؿ ىي مثال- أحيانا–مف مقاييس في ضبط المُّغات، كيسٌمى الكزفي في الكتب القديمة 

ىذا باب ما بنت العرب مف األسماء كالصفات كاألفعاؿ غير :"سيبويويقكؿ . (4)"األكزاف
المعتمة، كما قيس مف المعتؿ الذم ال يتكممكف بو، كلـ يجيء في كالميـ إاٌل نظيره مف غير 

 فالمقصكد بالفعؿ ىك الميزاف (5)"التصريؼ كالفعؿ: بابو، كىك الذم يسٌميو النحكيكف
. الصرفي

مقكلة منيجية تأتي عمى شكؿ صيغة تجريدية ذات مككنات أساسية كمككنات "  أك ىك
إضافية يستطيع الباحث استخداميا، كقياس المنطكؽ إلييا معرفة المحذكؼ كاألصيؿ 

 (6)"كالزائد

                                                             
 19، ص 1ق، ج1416،  2004/ 3 أبك أكس إبراىيـ الشمساف، دركس في عمـ الصرؼ، مكتبة الرشد، الرياض، ط1
 20، ص1 المرجع نفسو، ج(2)
 .43، ص 1999/ 1 محمد سميماف ياقكت، الصرؼ التعميمي كالتطبيؽ في القرآف الكريـ، مكتبة المنار اإلسالمية، الككيت، ط(3)
 .10،  ص1973/  عبده الراجحي، التطبيؽ الصرفي، دار النيضة العربية، بيركت، د ط(4)
 .       242، ص 4 سيبكيو، الكتاب، ج(5)
 .221، ص 1/1989 سعد مصمكح، دراسة نقدية في المسانيات العربية المعاصرة، عالـ الكتب، ط(6)
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جاء بيا عمماء صناعة التصريؼ بعدما شبيكىا  (ؼ ع ؿ)فالميزاف الصرفي ىك لفظة 
فكما أٌف الصكَّاغ يصكغ مف أصؿ كاحد أشياء مختمفة فكذلؾ التصريؼ : بالصياغة، كقالكا

يصكغ منو أشياء مختمفة كالماضي كالمضارع كغيرىما مف األصكؿ التصريفيَّة، فمف أجؿ 
تمؾ المشابية احتاج التصريفيكف إلى ميزاف تعرؼ بو األصكؿ مف الزكائد، كما يحتاج إلى 

. ذلؾ الصكَّاغ ليعمـ مقدار ما يصكغو مف ذلؾ األصؿ

كميما يكف مف أمر فإٌف المقياس الصرفي ىك الذم يعرؼ بو أحكاؿ أبنية الكممة حسب 
.  ميزانيا المقدَّر

كقد بحث أئمة الصرؼ في ذلؾ المباحث العديدة ليتكصمكا إلى حقيقة الميزاف، كانتيت 
مباحثيـ إلى أٌف أغمب األلفاظ العربيَّة تتككَّف أصكؿ أحرفيا مف ثالثة أحرؼ، جاعميف الكزف 

؛ فسمكا الحرؼ األكؿ فاء الكممة كالثاني عيف (فَو عَولَو )ىك كزف - عمكما–األصمي لممفردات 
الكممة كالثالث الـ الكممة، كقابمكا كؿ كممة بما يقابميا مف الميزاف، كقسمكا الحركؼ اليجائية 

؛ أم (سألتمكنييا): مجمكعة في قكليـإلى أحرؼ زائدة كأحرؼ أصمية، فاألحرؼ الزائدة
السيف كاليمزة كالالـ كالتاء كالميـ كالكاك كالنكف كالياء كالياء كاأللؼ كما دكف ذلؾ مف 

. الحركؼ فيي أصمية
.  كلمعرفة حقيقة التعامؿ مع الميزاف الصرفي، كضعت لو قكانيف خاصة تحت قكاعد مختمفة

: قواعد الميزان الصرفي- 1-6-1
 قاعدة األصل :

، أك (سألتمونييا)ىي كؿ كممة أحرفيا أصمية كلـ تشتمؿ عمى أحرؼ الزيادة مف لفظة 
رىجى كبىمىعى كعىطىؼى عمى كزف فىػعىؿى بفتح الفاء كالعيف: تضعيؼ أك حذؼ نحك رى كخى . نىصى

ـى عمى كزف : كنحك ًم ًزفى كلىًصؽى كعى لَو )أىًفؿى كبىًرحى كنىًحؿى كتىًعبى كحى بفتح الفاء ككسر  (فَو عِر
. العيف
ـى ككىميؿى كنىبيؿى عمى كزف  : كنحك ـى ككىري ري بيفى كحى .  بفتح الفاء كضـ العيف(فَو عُهلَو )بىعيدى كثىقيؿى كجى

                                                             
" زائدة "(Affixe)  في صيغة الجمع، كما أكرده سيبكيو في المفرد (ـ735/  ىػ117 )أكرد ىذا المصطمح عبد اهلل بف أبي إسحاؽ الحضرمي ،

، ص 2015محمد شندكؿ، الصرؼ العربي بيف المقاربات المغكية القديمة كالمقاربات المسانية الحديثة، مركز النشر الجامعي، تكنس : نظرم. كالجمع
123. 
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ـى كفيًجعى كميًنًي عمى كزف : كنحك .  بضـ الفاء ككسر العيف(فُهعِر لَو ) أيًىؿى كذيًعرى كعيًد
ٍفده عمى كزف : كنحك ٍمته ككى ٍرؼه كصى ، كصى ٍنبه ٍحده كجى بفتح  (فَو عْصل)أىٍجره كأىٍصؿه كأىٍكؿه كثىٍغره كجى

. الفاء كسككف العيف
فيذه المفردات الفعمية كاالسمية كنحكىا لـ تشتمؿ عمى أحرؼ الزيادة، كليس فييا تضعيؼ 

 .أك حذؼ
 ىي عمى ثالثة أضرب : قاعدة الزيادة :
. كؿ كممة زادت أحرفيا عمى األحرؼ األصمية بزيادةو مف صمب الكممة: األّول-

بىٍرىىفى كبىٍسمىؿى : أف تزيد الما فأكثر حسب الزيادة في الكممة نفسيا، نحك: كالحكـ في كزنيا
ٍسكىسى كسىٍبرىجى عمى كزف   ـى كدىٍحرىجى كزىٍعزىعى كمٍرمىرى كنىٍقنىؽى ككى ٍمرى مَولَو )كرى بفتح الفاء كالالـ  (فَو عْص

. رباعيةاألكلى كسككف العيف كىي أفعاؿ 
مُهلٌ )زيٍخريؼه كبيٍمبيؿه كطيٍحميبه كقيٍنفيذه كليٍؤليؤه كىيٍدىيده عمى كزف : كنحك بضـ الفاء كالالـ األكلى  (فُه عْص

. رباعيةكىي أسماء  كسككف العيف
ؿه عمى كزف : كنحك ده كسىفىٍرجى بىٍرجى مْصمَول)زى بفتح الفاء كالعيف كالالـ الثانية كىي أسماء  (فَو عَو

.  خماسية
. كؿ كممة زادت حركفيا بسبب التضعيؼ: الثاني-

دَّث : مضاعفة الحرؼ في الميزاف حسب كجكده في الكممة نحك: كالحكـ مَّى كحى بَّى كدىبَّر كصى رى
مَّـى عمى كزف مَّـ كعى   .بفتح الفاء كتضعيؼ العيف مفتكحةن  فَو عَّل ككى

مّْـ ككيمّْـ عمى كزف  : كنحك مّْـ كسي . بضـ الفاء كتضعيؼ العيف مكسكرةن فُه عِّل عي
  .كؿ كممة ازدادت حركفيا بزائد غير أصمي: لثالثا-

كالحكـ إنزاؿ الزائد في الميزاف حسب كجكده في الكممة نحك آًكؿ كباًئد كتاًلؼ كثاًقب كراًكد 
لكماًدح كماًىر عمى كزف  . فَواعِر

ر كاٍنتىفىعى عمى كزف : نحك بسككف الفاء كفتح التاء  (افْصتَوعَول)اٍشتىعىؿ كاٍشتىيىر كاٍمتىنىع كاٍنتىصى
. كالعيف
تَوفْصعَول)اٍستىٍشيىد كاٍستىٍعمىؿ كاٍستىٍأنىؼى كاٍستىٍأنىسى عمى كزف : كنحك بسككف السيف كالفاء كفتح  (اسْص

. التاء كالعيف
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 ىي حذؼ بعض حركؼ الميزاف لكجكد ما يقابميا في الكممة مف الحذؼ :قاعدة الحذف -
  :عمى نحك ما يكضحو الجدكؿ اآلتي

المحذوف الميزان الكممة 

 سىارى : األلؼ ألٌف الماضي منوًفػػٍؿ ًسػٍر 

 قىاؿى : األلؼ ألٌف الماضي منوفيػػٍؿ قيػػػػٍؿ 

قىى : الكاك كاأللؼ ألٌف الماضي منوًع ًؽ  كى

رىأىل : اليمزة كاأللؼ ألٌف الماضي منوؼى  ر
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: قاعدة القمب-
 ىك حمكؿ حرؼ مكاف آخر كيسمَّى بالقمب المكاني، كمعرفتو تتُـّ بالرجكع إلى المشتقات، 

اه)كالمصادر، كمقتضى قكاعد اإلعالؿ، مثالو مف المشتقات؛ كممتا  اًدم)ك (جى كىما  (حى
.  اسماف

اه مشتقة مف كىٍجو، كىذا دليؿ القمب ككزف كىٍجو : فػ بفتح الفاء كسككف العيف، فيككف  (فَو عْصل)جى
اه .  ألٌنيا مقمكبة مف كجو(عَو فْصل): كزف جى

اًدم فمشتؽ مف كىاًحد، كىذا دليؿ القمب ككزف كىاًحد : كأٌما ل)حى اًدم ،(فَواعِر  فيككف كزف حى
الِرف) (. عَو

تىا ًممى  .كىما فعالف (أَويِرسَو ) و (نَواوَو ) كمثالو مف المصادر كى
بفتح الفاء كسككف العيف  (فَو عْصل)؛ فمصدره نىٍأم، كىذا دليؿ القمب كنىٍأم عمى كزف (نىاءى ): فأٌما

(. فَو مَوع)فيككف كزف نىاءى 
بفتح الفاء كسككف العيف فيككف كزف  (فىػٍعؿ)عمى كزف  (يىٍأس)؛ فإٌف مصدره (أىًيسى )كأٌما 

ػًفؿ): (أىًيسى ) . (عى
ينبغي أف يتفطف طالب عمـ الصرؼ في باب القمب المكاني إلى كيفية أخذ : تنبي   و

المصادر كالمشتقات، كحٌتى ال يقع في الخطأ ينبغي أف ينبو إلى أٌف األفعاؿ المقمكبة تؤخذ 
مف مصادرىا االسمية، كاألسماء المقمكبة تؤخذ مف مشتقاتيا االسمية المفردة، كذلؾ حسما 

 . (طاًئيٌ )ك (لىػبَّى)مثاؿ القمب بمقتضى قكاعد اإلعالؿ كممتا . ليذا الباب
فاستثقمكا ثالث باءىات،  فقمبكا ًإحداىف ياءن لعٌمة  (فىػٍعمىؿى ): عمى كزف (لىػبَّبى ) :فػ لىبَّى أصميا

. ككزنو عمى األصؿ  (لىػبَّى)الثقؿ فصار الفعؿ 
فقمبكا الػياءى األيكلػى أىلىفنا كحذفكا الثانػية كذلؾ لدفع كراىية  (طَويْصئِري)فأصميا  (طاًئيٌ )كأٌما 

. الكسرات كالياءات، كأىٍبدلكا األىلؼ مف الػياًء فػيو
 :تتمثؿ في: (فعل)أسباب اختيار الصرفّيين لكممة  -1-6-2

 نة مف أصكؿ ثالثة، أٌما ما زاد عمى  (فعؿ) ألٌف كممة ثالثية أألحرؼ، كمعظـ األلفاظ مككَّ
. الثالثة فيك قميؿ
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ال يقؿُّ عدد حركفيا عف  (األسماء المتمكنة كاألفعاؿ المتصرفة) كذلؾ ألٌف الكممات أك
ثالثة أحرؼ إالَّ لعٌمة استكجبت ذلؾ أك اعتباطا كما في بعض األلفاظ، كال تزيد عف خمسة 
أحرؼ، فألفكا الميزاف مف ثالثة أحرؼ، ألٌف الكممات الثالثية أألصكؿ أكثر استعماال مف 
غيرىا في الكالـ، لذا فإٌف الثالثي أكثرىا استعماال كأعدليا تركيبا، كذلؾ ألٌنو حرؼ يبتدئ 

.  بو، كحرؼ يحشى بو كحرؼ يكقؼ عميو

ثـٌ لك أٌنيـ جعمكه رباعيا أك خماسيا الضطركا إلى حذؼ حرؼ أك اثنيف عند كزف كممة 
رباعية أك ثالثية، كلذلؾ آثركا أف يجعمكا الميزاف ثالثة أحرؼ، كأف يزيدكا عمى ذلؾ إذا كزنكا 

رباعيا أك خماسيا كرأكا أٌف ذلؾ خير مف أف يجعمكا الميزاف عمى خمسة أحرؼ ثـٌ ينقصكا 
 .منو، كالزيادة أسيؿ مف الحذؼ

 تشتمؿ عمى ثالثة أصكات تشكؿ أجزاء الجياز النطقي، فيي تضـ الفاء  (فعؿ) أٌف كممة
. كالالـ مف كسطو (الحمؽ)كالعيف مف آخره  (الشفتيف)كمخرجيا مف أكؿ الجياز 

أٌف لحركؼ "الحمؽ كالمساف كالشفتاف، حيث ذكر سيبكيو : إذا مخارج الفاء كالعيف كالالـ ىي
 1"العربية ستة عشر مخرجا كلكنَّيا ترجع كميا إلى الحمؽ كالمساف كالشفة

إذا الميزاف يضـ األصكات الثالثة لما تمتمكو مف خكاص صكتية متمٌيزة، فالفاء صكت 
أسناني شفكم احتكاكي ميمكس مرقؽ، كألٌنو شفكم فيك يمتمؾ خاصية الرؤية التشكيمية 

فالفاء ينفرد  ... (الباء كالميـ كالكاك)الصكرية حٌتى لك كاف ىمسا كتماثمو في ذلؾ أصكات 
. الخالصة الشفكية (أصكات الميـ كالباء)بأٌف األسناف كالشفتيف تشتركاف في إنتاجو، عكس 

 مف األصكات المتكسطة بيف الشدة أٌما العيف فيك صكت حمقي احتكاكي مجيكر مرقؽ،
نَوا)كالرخاكة كأحد أفراد عائمة  وْص عَو كصكت الالـ ... التي تتميز بشٌدة كضكحيا السمعي (لَومْص يَورَو

أحد أفرادىا أيضا، فيك صكت لثكم جانبي متكسط بيف الشدة كالرخاكة مجيكر مفخـ 
  (2)كمرقؽ

                                                             
 .405، ص 2 سيبكيو، الكتاب،  ج1
 .46-45 عبد القادر عبد الجميؿ، عمـ الصرؼ الصكتي، ص ص(2)
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 أكؿ، جمس، مشى، : ، فالفعؿ(ًفٍعؿ)عامة الداللة، فكؿ األفعاؿ تدؿ عمى  (فعؿ) أٌف كممة
 (1)كقؼ، ضرب، قتؿ، ناـ، قاـ، كغيرىا تدؿ عمى الحدث بمعنى ًفٍعؿي الشيء

  مشترؾ بيف جميع األفعاؿ كاألسماء المتصمة بيا، إذ الضرب فعؿ ككذا  "(فعؿ)معنى
، فجعمكا ما تشترؾ األفعاؿ كاألسماء المتصمة بيا في ىيئتو المفظية مٌما تشترؾ  القتؿ كالنـك
أيضا في معناه، ثـٌ جعمكا الفاء كالعيف كالالـ في مقابمة الحركؼ األصمية، إذ الفاء كالعيف 

 (2)" كالالـ أصكؿ

 صحة حركفيا فميس فييا حرؼ يتعرض لمحذؼ كاألفعاؿ التي أصكليا أحرؼ عٌمة 
.  كاأللؼ كالكاك كالياء، فاألفعاؿ المعتمة قد تتعرض لإلعالؿ

: محصول الحديث

 معيار مف الحركؼ يعرؼ بو عدد حركؼ :" الميزاف الصرفي عند عمماء الصرؼ ىك
 (3)"الكممة كترتيبيا كما فييا مف أصكؿ كزكائد كحركات كسكنات

ذا أردنا كزف كممة نقابميا بتمؾ : كأصكؿ الكممة ثالثة أحرؼ ىي الفاء كالعيف كالالـ، كا 
. الفاء فاء الكممة، الياء عينيا، كالميـ الميا: (فيـ)الحركؼ فمثال لفظة 

: كتضبط حركؼ الميزاف بمثؿ حركات الكممة المكزكنة مثال

 كىتىبى     فىعىؿى 

 كىريـ      فىعيؿى  

ًسبى      فىًعؿى  حى

.  كىكذا...  شىٍمسه      فىٍعؿه 

                                                             
 .39دراسة أنمكذجية في ديكاف زىير بف أبي سممى، ص- األفعاؿ- بعداش عمي، الميزاف الصرفي العربي أصكلو كتطبيقاتو(1)
، 1982/ محمد نكر الحسف كآخركف، دار الكتب العممية، بيركت، د ط:   رضي الديف االسترباضي، شرح شافية ابف الحاجب، حققو كضبطو(2)
 .13، ص1ج
 أـ السعد فضيمي، البنى الصرفية سياقاتيا كدالالتيا في شعر محمكد دركيش، قصيدة العب النرد أنمكذجا، رسالة ماجستير، جامعة فرحات ( 3)

 .17، ص2012-2011عباس، سطيؼ، 
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 الميزاف الصرفي ال يخرج عف ثمانية أمكر ىي  :

 ضبط الحركات الثالث، كالتمٌييز بينيا كبيف السككف في المفردات: األكؿ كالثاني-

 معرفة األصكؿ كالزكائد في الصيغ المختمفة: الثالث كالرابع-

معرفة ما طرأ عمى حركؼ الكممة الكاحدة مف التقديـ كالتأخير، كىذاف : الخامس كالسادس-
 ىما الٌمذاف يعٌبر عنيما عمماء الصرؼ بالقمب المكاني

 (1)حذؼ حرؼ أك أكثر مف الكممة أك عدـ الحذؼ: السابع كالثامف-

يعيف الميزاف الصرفي الدراسات النحكية في أمكر أىميا  :

 بناء الفعؿ لممجيكؿ؛-

 التمٌييز بيف المتعدم كالالـز في الصيغ القياسية؛-

 كيفية إسناد األفعاؿ إلى الضمائر، كما يحدث فييا مف تغٌيير؛-

 معرفة التغٌيرات التي تحدث عند تككيد الفعؿ بإحدل النكنيف؛-

 كيفية التثنية كالجمع بأنكاعو المختمفة؛-

 (2).النسبة-

 :نراعي حاؿ الكزف أمريف اثنيف: كيفية الوزن -1-7

 (الثالثية ) (3)الكممات ذات األبنية األصول: 

 عبارة عف الحركؼ التي تمـز فاألصل قبؿ أف نمج باب الكيفية نكضح مصطمح األصكؿ، 
الكممة في كؿ مكضع مف تصرفيا إالَّ أف يحذؼ شيء مف األصكؿ تخفيفا أك لعٌمة عارضة 

                                                             
 . 8-7، ص ص2/1972، في عمـ الصرؼ، دار المعارؼ، ط(أميف عمي) السيد (1)
 . 8 المرجع نفسو، ص (2)
الجار بردم شرح الشافية : ينظر.  األبنية األصكؿ لالسـ؛ تككف ثالثية كرباعية كخماسية، بينما األبنية األصكؿ لألفعاؿ تككف ثالثية كرباعية(3)
، المجمد 2014/ 1، ضبطيا كاعتنى بيا محمد عبد السالـ شاىيف، دار الكتب العممية، بيركت، ط(مجمكعة الشافية في عممي التصريؼ كالخط)

.              139- 136الثاني، ص ص 
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اعمـ أٌف األصؿ في كؿ كممة أف تككف عمى :" يقكؿ ابف الحاجب. فإٌنو لذلؾ في تقدير الثبات
ثالثة أحرؼ، حرؼ يبتدأ بو، كحرؼ يكقؼ عمييا، كحرؼ يككف كاسطة بيف المبتدأ بو 

 1"كالمكقكؼ عميو، إذ يجب أف يككف المبتدأ بو متحركا، كالمكقكؼ عميو ساكنا

نقابؿ الكممة المطمكب كزنيا : (األبنية األصكؿ) مف ىذا المنطمؽ عند كزف الكممات الثالثية 
رىبى  ،  فالضبط = بالميزاف الصرفي مع مراعاة الضبط، مثؿ ضى ال يعترم  (التشكيؿ)فىعىؿى

 . ألٌنو محؿ اإلعراب (الـ الكممة)الحرؼ الثالث 

 نراعي األمكر اآلتية: الكممات الزائدة عن ثالثة أحرف: 

 :إذا كانت األحرؼ الزائدة عف ثالثة أحرؼ أصمية زدنا-

 ( الما) ـه = دىٍحرىجى : في آخر الميزاف، إف كانت الكممة رباعية، نحك ، ًدٍرىى = فىٍعمىؿى
 .ًفٍعمىؿه 

 (المين) أم اسما كليس فعال–  في آخر الميزاف، إف كانت الكممة خماسية  -
ٍنفىره : نحك ٍحمىًرشه = غىضى ، جى  .فىٍعمىًمؿه = فىعىمَّؿه

إذا كانت الزيادة ناجمة مف تكرار حرؼ مف األحرؼ األصكؿ في الكممة نكٌرر ما يقابؿ -
ـى : الزائد في الميزاف، نحك ٍرمىًريس= قىدَّ ، مى . فىٍعفىًعيؿ= فىعَّؿى

إذا كانت الزيادة ناشئة عف حرؼ غير أصمي كغير مكٌرر، أم ناتجة عف زيادة حرؼ مف -
فإٌننا نزف مف الكممة أحرفيا األصكؿ فقط بما يقابميا في الميزاف،  (سىأىٍلتيميكًنييىا)حركؼ الزيادة 

. انفعؿ= فاعؿ، انفتح= فاتح: ثـٌ نزيد في الميزاف األحرؼ الزائدة، نحك

كما يكجد في الكممة مف التعريؼ أك التأنيث أك التككيد أك اإلضافة أك التثنية أك الجمع أك 
  2فعمتٍ = الفعؿ، ذىبٍت = العمـ: النسبة يتُـّ التعبير عنو بمفظو في الميزاف نحك

  3فيؿٍ = قيؿٍ : إذا أصاب الحذؼ بعض حركؼ الكممة حذؼ ما يقابميا في الميزاف مثال-

                                                             
 136،  صالسابؽ المصدر 1

. 45، ص 1/1999 محمد سميماف ياقكت، الصرؼ التعميمي كالتطبيؽ في القرآف الكريـ، مكتبة المنار اإلسالمية، الككيت، ط2
. 46  المرجع نفسو، ص 3
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، أم أٌنيا حرؼ غير أصمي يزاد لمعنى معٌيف، تاو االفتعالىناؾ تاء تزاد في الفعؿ تسٌمى -
ىذه التاء قد تتأثر بحركؼ الكممة فتنقمب إلى حرؼ آخر كالطاء أك الداؿ مثال، فإذا زدنا 

رىبى )ىذه التاء عمى الفعؿ  كعمى  (اصطبر)قمنا  (صبر)كعمى الفعؿ  (اضطرب)= قمنا (ضى
، كفي كال الحاالت يحسف أف نزنيا في (اٌذكر)أك  (اٍذدكر)أك  (اٌدكر)قمنا  (ذكر)الفعؿ 

// افتعؿ= اذدكر// افتعؿ= اصطبر: الميزاف حسب أصميا أم تاء كليس طاء أك داال فنقكؿ
 (1)افتعؿ= اٌذكر

؛ فالحرؼ الذم يحدث فيو اإلعاللىناؾ تغٌيير يحدث في حركؼ العٌمة يسميو الصرفيُّكف -
ٌنما عمى  (فاؿ)ال تكزف عمى  (قاؿ)تغٌيير باإلعالؿ يكزف حسب أصمو، فمثال كممة   (فىعىؿى )كا 

ؿى )ألٌف أصميا . (قىكى

، كىك أف يحؿ حرؼ مكاف حرؼ آخر، كنحف القمب المكانييحدث في الكممة ما يسٌمى -
ًفؿى = أىًيسى : نقابؿ الحرؼ المقمكب بما يساكيو أيضا في الميزاف، فنقكؿ  (2)(مقمكب يىًئسى )عى

  

                                                             
. 12  عبده الراجحي، التطبيؽ الصرفي، ص(1)
 .13 المرجع نفسو،  ص(2)
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 الحذف وأثره في الميزان الصرفي- القمب وأثره في الميزان الصرفي: (02)المحاضرة رقم 

ىناؾ كممتاف أك لفظاف يؤدياف معنى كاحدا كحركفيما كاحدة، لكٌنيما يختمفاف في : بدءا نقكؿ
ترتيب ىذه الحركؼ، كىذه ظاىرة مممكسة في التراث المغكم، كفي لغة أطفالنا الصغار، 

كلكٌنيا في لغة الصغار تعد مرحمة مف مراحؿ تعٌمميـ الٌمغة كاكتسابيا ما تمبث أف تزكؿ بعد 
فترة، أٌما في الٌمغة فيك استخداـ ال يختمؼ فيو الكبير عف الصغير، كيبدك أٌنو راجع إلى تعدد 

الميجات، التي جمعت بعد ذلؾ في إىاب ما يسٌمى بالٌمغة العربٌية الفصيحة فنشأت لدينا 
 1"الكممات كمقمكباتيا

 :القمب وأثره في الميزان الصرفي-2-1

   2بالقمب المكانيىك حمكؿ حرؼ مكاف آخر كيسمَّى 
 :ظاىرة القمب المكاني -2-1-1

 تتعرض الكممة فييا لتغٌيرات صكتية، (3) ظاىرة القمب المكاني ىي كاحدة مف ظكاىر كثيرة 
 (4)"القمب تحكيؿ الشيء عف كجيو، قمبو يقمبو قمبا:" جاء في المساف. نتيجة التحكيؿ

تغٌيير فنكلكجي يؤثر عمى ترتيب األصكات داخؿ الكممة، كقد عٌرفو : االصطالح كىك في
 (5)المغكيكف كالنحاة بتعريفات متقاربة

القمب تصٌيير حرؼ :" ىك كضع حرؼ مكاف حرؼ آخر بالتقديـ كالتأخير، يقكؿ أبك حيافأك 
 ( ىػ244ت  )مكاف حرؼ بالتقديـ كالتأخير، كقد جاء منو شيء كثير، حٌتى إٌف ابف السّْكّْيت 

                                                             
 . 36 أبك أكس إبراىيـ الشمساف، دركس في عمـ الصرؼ، ص1
 اعتبار القمب باعتبار االسـ أكلى مف اعتباره بدليؿ الفعؿ، كذلؾ أٌف مصادر المفردات العربية تعكد إلى االسـ؛ ألٌنو األصؿ في النشأة كىذا ما 2

. ذىب إليو البصريكف خالفا ألىؿ الككفة
  .137، ص2007، مام 11، مجمة العمـك اإلنسانية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، ع(بنية الكممة العربية كالقكانيف الصكتية) ربيح عمار، (3)
. 305 ص ، (5) المجمد ،(قمب ) ابف منظكر، لساف العرب، مادة (4)
، مجمة كمية دار (القمب المكاني في البنية العربية دراسة تحميمية في ضكء التراث النحكم كالدرس المغكم الحديث) مأمكف عبد الحميـ كجيو، (5)

، ع ،  جامعة الفيـك  .03، ص2010،  ديسمبر 24العمـك
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ألَّؼ فيو كتابا، كمع ذلؾ فال يٌطرد شيء منو، إٌنما يحفظ حفظا، ألٌنو لـ يجيء منو في باب 
 1"ما يصمح أف يقاس عميو

مف سنف العرب القمب، كذلؾ يككف في الكممة، كيككف :" كما نٌص ابف فارس في فقو المغة أفٌ 
ة، فأٌما الكممة، فقكليـ  (2)"كليس في القرآف شيء مف ىذا فيما أظف... جبذ كجذب : في القصَّ

أكثر ما يككف بتقديـ اآلخر عمى متمٌكه، " ك3"ما يقع القمب فيو المعتؿ كالميمكز" ثـٌ إٌف أكثر
 4"(رىأىل )مقمكب  (رىاءى )، (نىأىل)مقمكب  (نىاءى )كػ

إذا القمب ظاىرة لغكية عامة تقع في كؿ الٌمغات تقريبا، فالقمب المكاني مكجكد في جميع 
.  مثؿ العربية كاآلرامية كالسريانية، كيقع أيضا في المغات اليندك أكركبية المغات السامية،

كما تحفؿ العربية الفصيحة كالميجات المختمفة بكثير مف األمثمة المؤكدة كقكع القمب المكاني 
فييا مما حدا بكثير مف عمماء العربية األقدميف إلى دراسة ىذه الظاىرة في كتبيـ، كلعٌؿ 

كذلؾ  في  ( ق911ت  ) السيوطي؛ -جمعا ألمثمتيا-أكثر الناس اىتماما بيذه الظاىرة 
 6 كىمع اليكامع5كتابيو المزىر في عمـك المغة كأنكاعيا

كالكاقع أٌنو ظاىرة لغكية كاضحة في الٌمغة العربية كال يصح إنكارىا، :"يقكؿ عبده الراجحي 
كنحف نمحظيا كؿ يـك في لغة األطفاؿ الذيف ال يستطيعكف نطؽ األلفاظ الكثيرة التي 
يسمعكنيا كؿ يـك فيقمبكف بعض حركفيا مكاف بعضيا اآلخر، كنمحظيا أيضا في لغة 

فمك أٌننا كزناىا بعد القمب " مىٍرسح"التي تنطؽ كثيرا " مىٍسرىح"العامة، كأكضح مثاؿ عمييا كممة 
ٍعفؿ"لكاف الكزف   7"مى

                                                             
، 3، ج1998/ 1أحمد شمس الديف، دار الكتب العممية، بيركت، ط : ، ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع، تحقيؽ(جالؿ الديف )  السيكطي 1

 .440ص 
 .476، ص 1ج ، المزىر في عمـك المغة كأنكاعيا،(جالؿ الديف ) السيكطي (2)
 . 38  أبك أكس إبراىيـ الشمساف، دركس في عمـ الصرؼ، ص3
.  المرجع نفسو، الصفحة نفسيا4
 .476، المزىر في عمـك المغة كأنكاعيا، ص (جالؿ الديف ) السيكطي 5
.  440، ىمع اليكامع، ص (جالؿ الديف ) السيكطي 6
 .14 عبده الراجحي، التطبيؽ الصرفي، ص 7
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تكسمت مف خالليا الٌمغة الميؿ إلى التخفيؼ كالتيسير القمب المكاني آلية :   كميما يكف
كالتخمص ما أمكف مف األصكات المتنافرة، كلذلؾ كانت بنية الكممة في العربية تقـك عمى ىذا 

. األساس كىك الخفة في النطؽ كالجماؿ في السمع

 وسائل تحديد القمب المكاني في العربية :

إٌف فحص أم كممة كتحديد ترتيب أصكليا كمقارنتو مع الترتيب الخطي ألصكؿ الجذر   أك 
ألصميا المشتؽ يحٌدد بجالء مكضع القمب المكاني فييا كتأثيراتو عمى ترتيب األصكؿ، كىي 

: تغٌيرات تأخذ أشكاال متعددة أىميا

 التبادل الموقعي بين الفاو والعين: 

فىؿى )إلى  (فىعىؿى )حيث تتحكؿ  كهه )كأصميا  (جاه)مثؿ كممة  (عى ألٌف ألفيا منقمبة عف كاك،  (جي
كىذا الترتيب الخطي ألصكؿ الكممة يشير إلى تعرضيا  (جكه)كمف ثـٌ فترتيب أصكليا ىك 

لمقمب المكاني لعدـ كجكد أٌم عنقكد مف الكممات يجرم عمى ترتيبيا الخطي نفسو كيحمؿ 
داللتيا العاٌمة، بؿ إٌف داللتيا تشير إلى ارتباطيا بعنقكد مف الكممات ترتيبو الخطي ىك 

اهى )كجو كتكجيو ككاجو ككجاىة ككجيو، مٌما يؤكد أٌف : نحك (كىٍجوه ) عمى كزف  (كجو)أصميا  (جى
 (1)(عفؿ)عمى كزف  (جاه)ثـٌ تعرضت لمقمب المكاني فتحكلت إلى  (فىعىؿ)

 ىك أكثر األنكاع كقكعا؛ مف صكره:التبادل الموقعي بين العين والالم : 

  فعل       فمع

كعمى ىذا يككف كزنو  (نىٍأمه ): حدث فيو قمب، كالدليؿ العكدة إلى المصدر (نىاءى )فمثال الفعؿ 
  2(فىمىعى )

فمما تحركت الياء كفتح ما قبميا قمبت ألفا، ثـٌ تعرض ىذا األصؿ لمقمب المكاني الذم أٌدل "
 3"(نىأل)إلى تغٌيير الترتيب بيف اليمزة كالياء، كمف ثـٌ تحٌكلت 

                                                             
 .18، ص (القمب المكاني في البنية العربية دراسة تحميمية في ضكء التراث النحكم كالدرس المغكم الحديث)مأمكف عبد الحميـ كجيو، ( 1)
. 14 عبده الراجحي، التطبيؽ الصرفي، ص 2
 .19، ص (القمب المكاني في البنية العربية دراسة تحميمية في ضكء التراث النحكم كالدرس المغكم الحديث) مأمكف عبد الحميـ كجيو، 3
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. فصكرة القمب المكاني في المثاليف اآلنفيف كقعتا بيف حرفيف متجاكريف

 فعول   فموع 

، يؤكد ذلؾ العنقكد (ؽ ك س)فالترتيب الخطي ألصكليا ىك  (قىٍكسو )جمع  (ًقًسيّّ )كممة 
، تجرم – قكساف – ميقىكَّسه - تىقىكَّسى – قىكَّسى : المعجمي لمكممات المرتبطة بيا، مثؿ أىٍقكىاسه

أصكؿ كمماتو عمى الترتيب الخطي نفسو، كعميو فقد كقعت السيف كىي الـ الكممة مكقع 
، (فعكؿ) (قككس)، مٌما يؤكد خضكع ىذه الكممة لمقمب المكاني، كأصميا (قسي)العيف في 

فتحكلت إلى  (الكاك)كالعيف  (السيف)فمٌما تعرضت لمقمب حدث تبادؿ مكقعي بيف الالـ 
بقمب الكاك الثانية ياء الجتماع األمثاؿ؛ أقصد " (قسكم)، فصارت (فمكع)عمى زنة  (قسكك)

دغاميا في الياء بعدىا فصارت   (ًقًسيٌ )كاكيف كضمتيف كتصير  بقمب الكاك األكلى ياء كا 
  1"(فمكع)عمى كزف  (قسيٌ )

كتكسر السيف لمجانسة حركة الياء، كتكسر القاؼ لمتخمص مف ثقؿ الضـ قبؿ الكسر فتصبح 
؛ (فمكع)عمى كزف  (قسي)، ثـٌ تدغـ الياء األكلى في الثانية، فتتحٌكؿ إلى (قسيي)الكممة 

. (قسي):كعميو كقع القمب المكاني بيف صكرتيف غير متجاكرتيف، الشاىد عمى ذلؾ كممة

كالمثاؿ ذاتو تعاكره بالشرح عبده الراجحي، كذلؾ كفؽ مبدأ الرجكع إلى الكممات التي اشتقت 
  2:مف مادة الكممة نفسيا؛ يقكؿ

. فىٍعؿه = قىٍكسه : المفرد ىك

. فعكؿ= قيكيكس : الجمع ىك

 فمكع= قيسيكك : قٌدمت الالـ مكاف العيف لتصير -
 قيسهكل: قمبت الكاك األخيرة ياء تبعا لقكاعد اإلعالؿ لتصير -
 قيسييٌ : قمبت الكاك األكلى ياء تبعا لقكاعد اإلعالؿ كأدغمت في الثانية لتصير -
 قيًسيٌ : قمبت ضمة السيف كسرة لتناسب الياء لتصير -
 ًقًسيٌ : قمبت ضمة القاؼ كسرة لعسر االنتقاؿ مف ضـ إلى كسر لتصير -

                                                             
. 197، ص 2005، السنة (16)، العدد (1)، مجمة الجامعة العراقية،  المجمد (القمب المكاني في صكامت  صيغ العربية) محمد يحيى سالـ، 1
 15-14ص ص  عبده الراجحي، التطبيؽ الصرفي، 2
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. فمكع= ، ككزف قسي (قككس)مقمكبة عف  (ًقسيّّ )كممة : إذا

 يتضح ذلؾ مف خالؿ الصكرة اآلتية: انتقال العين والالم دون تبادل موقعي بينيما :

 فاعل    عالف 

ٌنما ينقؿ الحرفاف مف  في ىذه الصكرة ال يقع تبادؿ مكقعي بيف الحرفيف المتأثريف بالقمب، كا 
مكقعيما إلى مكقعيف آخريف، فتنقؿ الفاء مثال إلى مكضع الالـ، كالعيف إلى مكقع الفاء كما 

 (كاحد)مف حادم عشر كنحكه، حيث يشير معناىا إلى أٌف أصميا  (حادم)ك (كاحد)في كممة 
 (تكحيد)ك (حد)ك (كاحد): ، كىك الترتيب الخطٌي لألصكؿ بدليؿ ثباتو في(فاعؿ)عمى زنة 

. كغير ذلؾ (كحيد)ك (تكحد)ك (كحدانية)ك

عمى زنة ( حادك)لمقمب المكاني، تحٌكؿ إلى  (فاعل)كزنتو  (كاحد)فمٌما تعٌرض األصؿ 
  1( حادم)، ثـٌ قمبت الكاك المتطرفة ياء فصارت (عالف)

 مخالفة القوانين الصرفية:   

 إذا اتفقت كممتاف معنى كجذرا كاختمؼ الترتيب الخطٌي ألصكليما فيذا يعني أٌف إحدل 
الكممتيف منقمبة عف األخرل، كيمكف تحديد الكممة األصمية مف المقمكبة، كذلؾ مف خالؿ 
القكانيف الصرفية، حيث تعٌد المخالفة لمقكانيف محال لمتغٌيير، كمف ثـٌ لمقمب المكاني كما 

: يتضح مف اإلجراءات اآلتية

: مخالفة قوانين اإلعالل واإلبدال - أ

ليما المعنى ذاتو كاألصكؿ نفسيا، لكف بترتيب مختمؼ، كبفحصيما  (أىيسى )ك (يىئسى )الفعالف 
مخالفة لقكانيف اإلعالؿ اإلجبارية، حيث صحت ياؤىا كىي مستحقة  (أيس)صرفيا نجد 

لإلعالؿ نظرا لتحركيا كانفتاح ما قبميا، كمف ثـٌ يجب قمبيا ألفا، كذلؾ لـ يحدث، بينما 
 (عفؿ)ككزنيا  (أىًيسى )ك (فىعىؿى )منسجمة مع القكانيف الصرفية، فيي إذا األصؿ ككزنيا  (يئس)

. بتقديـ عينيا عمى الفاء

                                                             
 .20، ص(القمب المكاني في البنية العربية دراسة تحميمية في ضكء التراث النحكم كالدرس المغكم الحديث) مأمكف عبد الحميـ كجيو، 1
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أف يككف في الكممة حرؼ عٌمة يستحؽ : " كقد عٌبر عف ىذه القاعدة عبده الراجحي قائال
كػػػ .. اإلعالؿ، كمع ذلؾ يبقى ىذا الحرؼ صحيحا، فيككف دليال عمى حدكث القمب

كلمعرفة ذلؾ كجب .... (أيس)كىك آت  (آس)الذم ينبغي أف يككف الفعؿ ىكذا ... (أيس)
  1"(يئس)اليأس، فنعرؼ أٌنو مقمكب عف : العكدة إلى المصدر، كىك

أٌف بقية التقاليب يجرم ترتيب أصكليا عمى الترتيب الخطٌي نفسو لػػ  (يئس)كمٌما يؤكد أصالة 
، كيأس كاستيأس كيائس كميؤكس  : نحك (يئس) يىٍيئىسي

 :إجراو المصروف مجرى الممنوع من الصرف - ب

، إٍذ (أشياء) أك أف نجد كممة ممنكعة مف الصرؼ دكف سبب ظاىر، كأشير أمثمتيـ كممة 
ت  )اختمفت آراء النحاة في تكجيو ىذه الكممة، نذكر عمى سبيؿ المثاؿ ما ذىب إليو الخميؿ 

ٌنما اسـ جمع، ( أشياء)إلى أٌف - ماعدا المازني-كسيبكيو كالبىصرٌييف  (ق170 ليست جمعا كا 
، كأصميا شيئاف، عمى زنة فعالء، ثـٌ خضع ىذا األصؿ لقمب، مٌما أٌدل (ش م ء)كجذرىا 

، كقد حرمت مف (لفعاء)، عمى زنة (أشياء)إلى تقديـ اليمزة عمى الالـ، فتحٌكلت إلى 
. الصرؼ سماعا دكف سبب مف األسباب منع الصرؼ المعركفة

بأشياءى؛ كالمعركؼ أيضا أٌف كزف - أشياءى – أشياءي : إذا الكممة ممنكعة مف الصرؼ، إذ تقكؿ
أسماءي : أشياء فأنت تقكؿ: مشابية لػ (أسماء)ليس ممنكعا مف الصرؼ، بدليؿ كممة " أفعاؿ"

بأسماًء - أسماءى – 

ٌنما ىي عمى  (أفعاؿ)إٌف ىذه الكممة ليست عمى كزف :  لـ منعت إذا ؟ يقكؿ الصرفٌيكف كا 
كاسـ الجمع منيا  (شيء)كزف آخر مف األكزاف الممنكعة مف الصرؼ، كذلؾ ألٌف مفردىا 

، كأنت تعمـ أٌف ألؼ التأنيث الممدكدة تمنع االسـ مف الصرؼ، (فعالء)عمى كزف  (شيئاء)
في آخرىا ىمزتاف بينيما ألؼ، كاأللؼ مانع غير حصيف،  (شيئاء)إٌف كممة : كىـ يقكلكف

ككجكد ىمزتيف آخر الكممة، ثقيؿ لذلؾ قٌدمت اليمزة األكلى التي ىي الـ الكممة مكاف الفاء، 
:  عمى الكجو اآلتي

 (فعالء )          (شئياء)
                                                             

. 16-15 عبده الراجحي، التطبيؽ الصرفي، ص ص 1
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  1(لفعاء )           (أشياء)

 : أن يترتب عمى عدم القمب وجود ىمزتين في الطرف - ج

فمثال الفعؿ األجكؼ تقمب عينو ىمزة في اسـ الفاعؿ؛ أم يقمب حرؼ العٌمة ىمزة تبعا لقكاعد 
. (فاعؿ)عمى كزف : قائؿ- (قاؿ): اإلعالؿ، فتقكؿ مثال

اءى ): كلك طبقنا ىذه القاعدة عمى فعؿ أجكؼ ميمكز لقمنا . (فاعؿ)عمى كزف  (جاًئئ)- (جى

لذا نص الصرفٌيكف عمى أٌف الكممة حدث فييا قمب . كاجتماع اليمزتيف في النياية ثقيؿ
مكاف العيف قبؿ قمبيا  ىمزة، فتككف - التي ىي اليمزة - مكاني، كذلؾ بأف انتقمت الالـ 

اًئئ): الكممة ، ثـٌ تحذؼ الياء كما تفعؿ في كؿ اسـ منقكص، لتصرؼ (فىالع)عمى كزف  (جى
اءو )   (فىاؿو )عمى: (جى

: وجود المصدر وتمام التصاريف - د

إذا تشابيت كممتاف في المعنى كالجذر كاختمؼ ترتيب األصكؿ فييما فالمصدر قرينة ىامة 
ألٌف المصدر  (أيس)أصؿ  (يئس)لمتفرقة بيف األصمية كالمحٌكلة بالقمب المكاني، كعميو فػػ 

. (أيس)جار عمى حركفيىا خالفنا لػ  (يىٍئسه )

 :الحذف وأثره في الميزان الصرفي -2-2

 ظاىرة لغكية عرفتيا العربيَّة، كىك يخص الحرؼ أك الكممة أك الجممة، كالذم الحذف الصرفي
الكممة المتصرفة عند تشكميا عمى ىيئات مختمفة، سكاء " ييمنا ىنا الحذؼ الذم يخصُّ 
 كىك كجو مف كجكه اإلعالؿ حيث تيسقطي فيو حرؼ مف 2"أكانت حركفيا أصمية أـ مزيدة

 ابنحركفيا لعمة تصريفية تكجبيا، كيككف الحذؼ في فاء الكممة أك عينيا أك الميا يقكؿ 
إٌف العرب إذا حذفت مف الكممة حرفا، إمَّا ضركرة أك إيثارا، فإنَّيا تصكّْر تمؾ الكممة »: جني

و لخركجو عنيا  سكاء كاف ذلؾ ؛بعد الحذؼ منيا تصكيرا تقبمو أمثمة كالىما، كال تعافو كتمجُّ
كه الحرؼ المحذكؼ أصال أـ زائدا ، فإف كاف ما يبقى بعد ذلؾ الحرؼ مثاال تقبمو ميثيمييـ أقرُّ

                                                             
. 17 عبده الراجحي، التطبيؽ الصرفي، ص 1
".  ز"، ص 1995 محمد أميف أحمد نيار الركابدة، الحذؼ الصرفي في المُّغة العربية، رسالة دكتكراه، كمية الدراسات العميا، الجامعة األردنية، 2
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ف نافرىا كخالؼ ما عمييا أكضاعي كممتيا نًقض عف تمؾ الصكرة، كأصير إلى احتذاء  عميو، كا 
 (1)«رسكميا

مراعاة الحذؼ في الميزاف الصرفي أمر ضركرم، ألفَّ الحرؼ المحذكؼ "مف ىذا المنطمؽ؛ 
مف المكزكف يجب أف يحذؼ ما يقابمو في الميزاف، لكي تتحقؽ في الميزاف الصكرة التي تبيّْف 

  2"ما طرأ عمى الكممة مف الحذؼ

: مثال (قيؿٍ )حصؿ حذؼ في المكزكف حيذؼ ما يقابمو في الميزاف، فتقكؿ في كزف "لذا إف 
 3"(فىاعو ): (قىاضو )كفي كزف  (فيؿٍ )

 :صور الحذف -2-2-1

نختار بعضا منيا عمى   4شتَّت عمماء الصرؼ مباحث الحذؼ في مكاضع متفرقة مف أبكابو
: النحك اآلتي

 مف أمثمتو:  حذف فاو الكممة :

 : حذف فاو الميموز  - أ

ٍذ، كيٍؿ، ميرٍ  ): األمر منيا يككف (أخذ، أكؿ، أمر): كذلؾ في األمر، نحك ، ككمُّيا عمى (خي
ذٍ : ، كأصميا(عيؿٍ ): فكز كقد حذفت فاء ىذه األفعاؿ تخفيفا لكثرة . "اٍأميرٍ - اٍأكيؿ- اٍأخي

ىمزة الكصؿ كفاء الفعؿ، كلما حذفت استغني : االستعماؿ عمى غير قياس كالجتماع ىمزتيف
 5"عف ىمزة الكصؿ لزكاؿ اليمزة الساكنة كتحرؾ ما ييبتدأ بو

                                                             
. 112، ص 03د ت، ج/ ، تحقيؽ محمد عمي النجار، دار الكتب المصرية، د طالخصائص ابف جني،  1
 .58، في عمـ الصرؼ، ص(أميف عمي) السيد 2
ص ، د ت/ محمد بف عبد المعطي، دار الكياف، الرياض، د ط. ، شذا العرؼ في فف الصرؼ، قٌدـ لو كعمَّؽ عميو د(أحمد بف محمد)الحمالكم  3

. 54- 53ص 
، كما يعترم مصادر األفعاؿ الثالثية كاألفعاؿ فكؽ الثالثية، كما يعترم (الماضي كالمضارع كاألمر كالمبني لممجيكؿ) فالحذؼ يعترم األفعاؿ 4

جمع االسـ المنقكص )، كما يعترم الجمكع (اسـ الفاعؿ كاسـ المفعكؿ كأفعؿ التفضيؿ كأفعؿ في التعجب كاسـ اآللة كالصفة المشبية )المشتقات 
، كما يمس الحذؼ بابي التصغير كالنسب، كىناؾ أيضا الحذؼ االعتباطي؛ الذم كرد (القمة كالكثرة: كجمع االسـ المقصكر كجمع التكسير بنكعيو

". ح"محمد أميف أحمد نيار الركابدة، الحذؼ الصرفي في المُّغة العربية، ص: ينظر. عف العرب اعتباطا كمعمكما منو الحرؼ المحذكؼ
 .114 المرجع نفسو، ص 5
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مَوة)حذف فاو المثال الواوي من المضارع واألمر والمصدر المبني عمى  - ب  (فِرعْص
 :الييئة لغير

 1:كىذا الحذؼ كاجب إذا تحقؽ شرطاف فيو

كعد، كرث :  أف يككف ماضيو ثالثيِّا مجردا، مثؿ

أف تككف عيف المضارع مكسكرة، كيشمؿ ذلؾ  :

 كًثؽ، يثؽ، ثؽ: أف تككف عيف الماضي مكسكرة، نحك (1)
كىعىد، يعد: أف تككف عيف الماضي مفتكحة، نحك (2)

 ،عد 

مَوةٌ )عمى كزف  (عدةكعد يعد  ): تحذؼ فاؤه نحك (ًفعمة)كالمصدر الذم عمى كزف  ( عِر

 ككراىية 2"التخفيؼ" ،  كعمَّة ىذا الحذؼ ىي(ًكٍعدىة): بحذؼ الفاء كتعكيضيا بالتاء، كاألصؿ

.كقكع الكاك بيف الياء كالكسرة  

حذف عين الكممة   :

تحذؼ عيف الفعؿ األجكؼ إذا بني عمى السككف اللتقاء : حذف عين األجوف - أ
 :الساكنيف، كيككف ذلؾ في

، تي قيؿٍ  ):  مثؿ 3يبنى عمى السككف إذا اتَّصؿ بضمائر الرفع المتحركة:  الماضي -
، أك ًفٍمتي : )ككزنو (فى ، ًبٍعنىا، قيـٍ تي ، ًبعٍ نىاقيؿٍ   (فيٍمنىا أك ًفٍمنىا. فيٍمتي
، تىقيٍمفى  ): يبنى عمى السككف إذا اتَّصؿ بنكف النسكة مثؿ: المضارع -     (يىقيٍمفى
يبنى عمى السككف إذا أسند إلى ضميرم المخاطب المفرد كالجمع المؤنث : األمر -

 .(قيٍمفى  ): ، مثؿ(فيٍؿ كًفؿٍ )عمى كزف  (قيٍؿ كًبعٍ ): نحك

                                                             
. 61، في عمـ الصرؼ، ص(أميف عمي) السيد 1
 (يعد) (يفعؿ): عمى كزف (يٍكًعد ): ، بحذؼ الفاء، إذ أصميا(يىًعؿي ): تككف عمى كزف .
 (عد) (افعؿ): عمى كزف (اٍكًعد ): ، بحذؼ الفاء، إذ أصميا(ًعؿٍ ): تككف عمى كزف. 
 .101، المفتاح في الصرؼ، ص(عبد القاىر ) الجرجاني 2
 .تاء المتكمـ، تاء المخاطب، تاء المخاطبة، نكف الفاعميف، نكف النسكة:  ضمائر الرفع المتحركة ىي3
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. (تىًفؿ)ك (تىفيؿٍ )ككزنو  (لـ تىقيٍؿ كلـ تىًبعٍ ): أك جاء المضارع منو مجزكما، نحك
 :حذف عين المضعَّف - ب

:  يذىب بعض العمماء إلى حذؼ عيف المضٌعؼ

إذا كاف الفعؿ ماضكيا ثالثيِّا مكسكر العيف، كعينو كالمو مف جنس كاحد، مثؿ   :
: فعند إسناده إلى ضمير رفع متحرؾ؛ جاز فيو ثالثة أكجو (فىًعٍمتي )عمى كزف  (ظىًمٍمتي )

 حذؼ عينو دكف تغيُّر شيء في ضبط ما بقي مف الحرؼ، مثؿ  :

 (فىٍمتي ): عمى كزف (ظىٍمتي )             (ظىًمٍمتي )

 حذؼ عينو كنقؿ حركتيا إلى فاء الكممة، نحك : 

 (ًفٍمتي ): عمى كزف (ًظٍمتي )             (ظىًمٍمتي )

  كظىًمٍمنىا، كىفَّ   1(ظىًمٍمتي )إبقاؤه عمى حالو مع فؾ إدغامو كجكبا، كالمثاؿ السابؽ
 2ظىًمٍمفى 

ٍستي : فإذا زاد عمى الثالثة كجب اإلتماـ، كشذَّ  ، ككذا يجب : في قكليـ- بالحذؼ- أىحى أىٍحسىٍستي
مىٍمتي : اإلتماـ إف كاف مفتكح العيف، نحك مىٍمتي كضى  3حى

  إذا كاف الفعؿ مضارعا أك أمرا مسندا إلى نكف النسكة جاز فيو الحذؼ مع نقؿ
، كنحك: الحركة، كجاز فيو اإلتماـ، نحك ، كًقٍرفى : يىٍقًرٍرفى كيىًقٍرفى ٍرفى اٍقرى

4 

حذف الم الكممة   :

:  حذف الم الناقص - أ

: يحذؼ الـ الفعؿ المعتؿ اآلخر كذلؾ في

                                                             
. 801، ص4عباس حسف، النحك الكافي، ج:  ينظر1
. 67، في عمـ الصرؼ، ص(أميف عمي) السيد 2
 .  المرجع نفسو، الصفحة نفسيا3
.  المرجع نفسو، الصفحة نفسيا4
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أمر )، اسع (أعطى: أمر مف )، أعط (غزا: أمر مف)أٍغزي :  األمر المفرد المذكر، نحك
  1(اسعى: مف

الذم لـ يتصؿ بآخره شيء، نحك ، ، فإذا قمت (فىعىؿى )عمى كزف  (دعا):  المضارع المجزـك
فمما كقع حذؼ في الـ الكممة كقع حذؼ في ما . (يىٍفعي )عمى كزف  (يىٍدعي )، تككف (لـ يدع)

. يقابمو مف الميزاف الصرفي

 :كذلؾ في:  حذف الم المفيف المقرون - ب

 (افع)عمى كزف  (ًاٍطكً ): ، األمر منو(طكل): األمر، نحك 

 نحك ، عمى  (يىٍغكً )كانت  (لـ يغك): ، فإذا قمت(فىعىؿى )عمى كزف  (غكل): المضارع المجزـك
 (يىٍفعً )كزف 

 :حذف الم اسم الفاعل من الناقص - ج

، داعو ): مثؿ ، كاألصؿ فييما (فىاعو ): كميا تكزف بحذؼ الالـ منيا؛ أم عمى كزف (قاضو
كيختص ىذا الحذؼ  بحالتي الرفع كالجر، بشرط أف " ،(فاعؿ) عمى كزف (قاضي كداعي)

، كحضر قاضو : ، نحك(اإلضافة)كمف  (أؿ)يككف االسـ مجردا مف   فإف كاف 2ىذا قاضو
 3رأيت قاضينا: االسـ منصكبا لـ تحذؼ الياء فتقكؿ

ىاالم فاو الكممة و حذف  :

 :حذف فاو والم المفيف المفروق - أ

 4(عً )، عمى كزف (ؽً ): ، األمر منو(فىعىؿى )عمى كزف  (كقى ): نحك

 

 
                                                             

 .62، في عمـ الصرؼ، ص(أميف عمي) السيد 1
 .68، صالمرجع نفسو 2
. 69 المرجع نفسو، ص3
 .12عبده الراجحي، التطبيؽ الصرفي، ص:  ينظر4
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االعتالل  الفعل من حيث الصحة و: (03)المحاضرة رقم 
 : تعريف الفعل -3-1

، كبنيت (مصادر)كأٌما الفعؿ فأمثمة أخذت مف لفظ أحداث األسماء :"يقكؿ سيبكيو في الكتاب
... لما مضى، كلما يككف كلـ يقع، كما ىك كائف لـ ينقطع، فأٌما بناء ما مضى فذىب كسمع
كأٌما بناء ما لـ يقع فإٌنو قكلؾ آمرا اذىب كاقتؿ كاضرب، كمخبرا يذىب كيضرب كييقتىؿ 

 1"كييضرىب، ككذلؾ بناء ما لـ ينقطع كىك كائف إذا أخبرتى 

 :ثـٌ إٌنو ينظر إلى الفعؿ مف جكانب عديدة، ىي كاآلتي

 (الصحة كاالعتالؿ ) مف حيث البنية 

مف حيث الجمكد كالتصرؼ  

 مف حيث التعدم كالمزـك 

 (التجريد كالزيادة ) مف حيث التركيب 

مف حيث الزمف  .

  .فعؿ معتؿ- فعؿ صحيح  : يقسَّـ الفعؿ إلى قسميف:(لالصحة واالعتال)فمن حيث البنية 

جمس، أخذ، : ىك ما خمت أصكلو مف أصكات العٌمة، مثؿ: الفعل الصحيح -3-2
: ينقسـ إلى ثالثة أقساـك

  :سالمصحيح  -3-2-1
ـى : ىك كؿ فعؿ ثالثي سممت أصكلو مف أحرؼ العمة كاليمزة كالتضعيؼ، نحك شىًربى ككىري

ـى كسىكىتى  ًم مىسى ككيًتبى كعى . كجى
أك ىك الذم ليس في مقابمة فاءه كعينو كالمو حرؼ مف حركؼ العمة، كىي الكاك كالياء 
: كاأللؼ كاليمزة كالتضعيؼ، أم سممت أصكلو مف أحرؼ العمة كاليمزة كالتضعيؼ، نحك

ؿى كبىٍرىىفى  ٍلزى .  ذىىىبى كدىٍحرىجى كزى
                                                             

. 12، ص 1 سيبكيو، الكتاب، ج1
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فتظنيما مف الميمكز، كال  (أعتب)ك (أذىب )ال يغٌرنؾ كجكد اليمزة في " مف ىذا المنطمؽ 
فتظنيما مف المعتؿ، ألٌف ذلؾ حادث في األحرؼ  (ناصر)، كاأللؼ في (عكتب)الكاك في 

 1"الزائدة كال صمة لو بأصكؿ الكممة

 :ميموز صحيح -3-2-2
يتبٌيف مف األمثمة أٌف الثالثي قد . أىمىرى كسىأىؿى كقىرىأى:  ىك ما كاف أحد أصكلو ىمزة نحك
 .يككف ميمكز الفاء أك العيف أك الالـ

كالميـ في درس الصحيح كالمعتؿ ىك الفعؿ . طمأف: كقد يككف الرباعي ميمكزا مثؿ" 
 2"الثالثي

 3:مضّعف صحيح -3-2-3
 :ينقسـ إلى قسميف. ىك ما كاف في أصكلو حرفاف مف جنس كاحد

 دَّ، : ىك ما كانت عينو كالمو مف جنس كاحد نحك: مضّعف ثالثي دَّ، صى ، جى ، حؿَّ شدَّ، فرَّ
، مىدَّ  دىدى حذفت حركة الداؿ األكلى ثـٌ أدغمت في الداؿ الثانية (مدٌ ):فػ؛ سىرَّ  .مثال أصميا مى

 ىك ما كانت فاؤه كالمو األكلى مف جنس، كعينو كالمو الثانية مف جنس: مضّعف رباعي .
 .زلزؿ، عسعس، دمدـ:نحك

 :مالحظة-

َـّ )قد يككف الفعؿ مضٌعفا كميمكزا مف نحك-   4(أ

، بؿ البٌد أف تككف عينو (قمؽ): لما كاف فاؤه كالمو مف جنس كاحد، نحك (مضٌعفا)ال يقاؿ - 
. عدَّ : كالمو مف جنس كاحد، نحك

إذا أردنا أف نحٌدد نكع الفعؿ مف حيث الصحة كاالعتالؿ نظرنا إلى حركفو األصكؿ، فإف - 
 (جمس)فعؿ معتؿ،  (قاـ): كاف الفعؿ مزيدا جردناه مف الزيادة لنرل حركفو األصكؿ، مثال

. كىكذا (قتؿ)فعؿ صحيح، ألٌف أصمو  (قاتؿ)فعؿ صحيح، 

                                                             
. 27، ص2005/ 2شعباف صالح، تصريؼ األفعاؿ  في المغة العربية، دار غريب لمطباعة كالنشر، مصر،  ط:  ينظر1
. 118 أبك أكس إبراىيـ الشمساف، دركس في عمـ الصرؼ، ص2
. 28شعباف صالح، تصريؼ األفعاؿ  في المغة، ص : ينظر". األصـ" المضعؼ يسٌمى أيضا 3
. 296، ص2010/ 1 ىادم نير، النحك الكافي دراسات كصفية تطبيقية، عالـ الكتب الحديث، أربد، األردف، ط4
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 (المفيف / الناقص/ األجوف/ المثال )  الفعل المعتل :(04)المحاضرة رقم 

 : الفعل من حيث االعتالل -4-1
ىك ما كاف أحد أصكلو "أك . كجد، قاؿ، سعى: ىك ما كاف أحد أصكلو صكت عٌمة، نحك

 1"األلؼ، كالكاك، كالياء: حرفا مف أحرؼ العٌمة الثالثة- الفاء، أك العيف، أك الالـ–
 كقد يككف معٌتال بالياء، 2كعد، ككرث، ككأؿ، ككغؿ،: فقد يككف الفعؿ معٌتال بالكاك، نحك

 4قاؿ، كصاـ، كداـ: ، كقد يككف معٌتال باأللؼ، نحك3يسر، كيبس، كيئس: نحك
 :ينقسـ إلى أربعة أقساـ: أقسام الفعل المعّتل -4-2

: مثالالفعل ال- 4-2-1

 5كصؿ، كجد، يبس، يسر: يقصد بو ما كانت فاؤه كاكا أك ياء، نحك

ـر كيىنع أك ىك الذم يككف في مقابمة فائو حرؼ مف حركؼ العمة، نحك  كى
6  .

فالفاء معتمة في األفعاؿ السابقة كميا، كلذا تعد مف قبيؿ المثاؿ، بصرؼ النظر عف ككف " 
، كسكاء أكانت الصيغة مجردة كما في (يئس)أك ياء كما في  (كىب)حرؼ العمة كاكا كما في 

، كسكاء أبقي حرؼ العمَّة أـ اقتضت قكاعد اإلبداؿ تغيّْيره إلى (تكٌعد)أـ مزيدة كما في  (كعد)
فقد  (عد)أٌما في "...افتعؿ"عمى كزف  (اكتصؿ) ؛ إذ أصمو(اٌتصؿ)حرؼ صحيح كما في 

حذفت الفاء مف األمر تبعا لحذفيا في المضارع، كمع ذلؾ تعدُّ ىذه األفعاؿ مف قبيؿ 
 7"المثاؿ

                                                             
 .136، ص 1995/  محمد محي الديف عبد الحميد، دركس التصريؼ، المكتبة العصرية، بيركت، د ط1
  المرجع نفسو، الصفحة نفسيا2
  المرجع نفسو، الصفحة نفسيا3
 المرجع نفسو، الصفحة نفسيا 4
 .251 فخر الديف قباكة، تصريؼ األسماء كاألفعاؿ، ص5
 .136 محمد محي الديف عبد الحميد، دركس التصريؼ، ص 6
. 29-28شعباف صالح، تصريؼ األفعاؿ  في المغة العربية، ص ص :  ينظر7
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كعد ككرث كيسر، : ماضيو يماثؿ السالـ في احتماؿ الحركات، نحك"كسمي مثاال ألٌف 
: بخالؼ األجكؼ كالناقص المذيف ال يماثؿ ماضييما السالـ في احتماؿ الحركات، نحك

 1"(دعا)، فإٌف جكفو؛ أم األلؼ ال تحتمؿ الفتحة، ككذا (قاؿ)

 :الفعل األجوف -4-2-2

عمى أاٌل تككف . " قىاؿى ككىاؿى : ىك الذم يككف في مقابمة عينو حرؼ مف حركؼ العٌمة، نحك
فيذا ليس  (أيس)العمة في فعؿ مقمكب قمبا مكانيا عف غيره، فيك بحسب ما قمب عنو، نحك 

 2"(عفؿ)بفعؿ أجكؼ بؿ مثاؿ، ألٌف الياء فاء الفعؿ، فكزنو 

، كراـ، كحًيد، كغًيد، كحًكر: "أك ىك كؿ فعؿ اعتمت عينو، نحك  3"اختص باسـ األجكؼ- قاـى

 3"األجكؼ
 :  الفعل الناقص -4-2-3

، :" ىك الذم يككف في مقابمة المو حرؼ مف حركؼ العمة، نحك ، كرًضيى رنا، كرثى، كصًميى
 4اختص باسـ الناقص- كنييكى 

:  المفيف- 4-2-4
ما "   أك ىك 5"حرفاف مف أحرؼ العمة في مقابمة أصميف مف أصكلو"ىك الذم يككف فيو 
 : كىك عمى قسميف6"اعٌتؿ فيو أصالف

 ىك الذم يككف في مقابمة عينو كالمو حرفاف مف حركؼ العمة، نحك:المفيف المقرون  ":
، كحًييى   7"فيختٌص باسـ المفيؼ المقركف -طكل، كىكل، كلكل، كنكل، كشكل، كقكمى

                                                             
مكتبة المعارؼ، بيركت، فخر الديف قباكة، تصريؼ األسماء كاألفعاؿ، : كينظر. 296ص   ىادم نير، النحك الكافي دراسات كصفية تطبيقية،1
 .251ص، 1988/ 2ط
 . 121 أبك أكس إبراىيـ الشمساف، دركس في عمـ الصرؼ، ص 2
. 136  محمد محي الديف عبد الحميد، دركس التصريؼ، ص 3
 .137 المرجع نفسو، ص 4
 .137 المرجع نفسو، ص 5
 251صفخر الديف قباكة،  تصريؼ األسماء كاألفعاؿ،   6
 .137 محمد محي الديف عبد الحميد، دركس التصريؼ، ص 7
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 ىك الذم يككف في مقابمة فائو كالمو حرفاف مف حركؼ العمة، نحك: المفيف المفروق :
، ككرمى "   1"فيختٌص باسـ المفيؼ المفركؽ- كعى، ككفى، ككقى، ككنى، ككليى

فىى، كسمي مفركقا ألٌف عينو حرؼه صحيحه : أك ىك كؿ فعؿ اعتمت فاؤه كالمو، نحك كىعىى ككى
 .فىرَّؽ بيف حرفي العمة

 مالحظة  :

 .أتى، جاء، رأل، يئس: نحك. قد يككف الفعؿ معتال كميمكزا- 

. كٌد، كسكس: نحك. قد يككف الفعؿ معتال كمضٌعفا- 

قد يراد بالمصطمح الكاحد أكثر مف معنى ال سيما إذا اختمفت العمـك المستعممة لممصطمح، -
مثال المعتؿ يراد بو في عمـ النحك ما كاف آخره حرؼ عٌمة، كىنا ما كاف أحد أصكلو حرؼ 
. عمة، كالناقص يطمؽ في النحك عمى كاف كأخكاتيا، كىنا يطمؽ عمى ما كاف آخره حرؼ عمة

كال تككف ألفا؛ ألٌف األلؼ ساكنة، كال  (يئس)أك ياء  (كعد )تككف فاء الفعؿ المثاؿ كاكا - 
 2تبدأ الكممة في العربية بالساكف

  3:لو أربعة أنكاع، كىي عمى النحك اآلتيأصل عين الفعل األجوف - 

حًكؿ، عًكر:  تككف عيف الفعؿ األجكؼ كاكا باقية عمى أصميا، نحك  

 صاـ : تككف عيف الفعؿ األجكؼ كاكا، كلكٌنيا قمبت ألفا، نحك

 غًيد :  تككف عيف الفعؿ األجكؼ ياء باقية عمى أصميا، نحك

 باع:  تككف عيف الفعؿ األجكؼ ياء، كلكٌنيا قمبت ألفا، نحك 

 4:لو خمسة أنكاع، كىي عمى النحك اآلتي أصل الم الفعل الناقص- 

كى :  تككف الـ الفعؿ الناقص كاكا باقية عمى أصميا، نحك   رخي
                                                             

 .          المرجع نفسو، الصفحة نفسيا1
 .72 محمكد سميماف ياقكت، الصرؼ التعميمي كالتطبيؽ في القرآف الكريـ، ص2
. 70 المرجع نفسو، ص 3
.  المرجع نفسو،  الصفحة نفسيا4
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 حًميى الشيء حالكة؛ أم كاف حمكا : تككف الـ الفعؿ الناقص كاكا، كلكنَّيا انقمبت ياء، نحك

سما يسمك:  تككف الـ الفعؿ الناقص كاكا، كلكنيا قمبت ألفا، نحك 

 صًغيى :  تككف الـ الفعؿ الناقص ياء باقية عمى أصميا، نحك 

رمى يرمي  :  تككف الـ الفعؿ الناقص ياء، كلكنيا انقمبت ألفا، نحك  

: كيمكف التمثيؿ لما سبؽ كفؽ المخطط اآلتي

الصحة واالعتالل 

  
 صحيح

 مهموز مضعف سالم

 مفروق

 مثال أجوف

 معتل

 مقرون

 ناقص لفيف
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المجرد والمزيد : (05)المحاضرة رقم 

   جٌؿ عمماء الصرؼ يبتدئكف مبحث األفعاؿ بذكر تصاريؼ الفعؿ، لككنيا األصؿ األصيؿ 
: في عمـ الصرؼ، كعمى ذلؾ درج ابف مالؾ في الميتو قائال

ٍز مف الٌمغًة األبكابى كالسيبال رُّفىوي  يىحي كبعدي فالفعؿي مىف ييٍحًكـ تىصى
1 

بمعنى أٌف مف يحكـ تصاريؼ الفعؿ يحز أبكابا كسبال مف لغة العرب، إذ عمـ الصرؼ عمـه 
. مف عمكميا

 .مجرد كمزيد: إلى قسميف- بالنظر إلى التركيب-   ثـٌ إٌف الفعؿ ينقسـ 

 : المجرد-5-1
 2ىك ما كانت حركفو كٌميا أصمية، ال تسقط في أحد التصاريؼ، إاٌل لعٌمة تصريفية

 3"ما كانت جميع حركفو أصمية، ال يسقط حرؼ منيا في تصاريؼ الكممة بغير عٌمة:" أك ىك
 4"ما كانت أحرفو كميا أصمية، كرجؿ، كدرىـ، كسفرجؿ" أك ىك

  5:كالفعؿ المجرد قسماف
ـى : ثالثي، مثؿ - أ .    نصر كشىًربى ككىري
ؿى : رباعي نحك - ب ٍلزى ٍكقىؿى كزى . دىٍحرىجى كحى

إذا الفعؿ المجرد ىك ما كانت أحرؼ ماضيو كميا أصمية، كقد يككف ثالثيا؛ حرؼ يبدأ بو 
كتب، أك رباعيا، مثؿ دحرج كال يسقط منو : كحرؼ يقؼ عميو كحرؼ يتكسط بينيما، مثؿ

.  حرؼ إاٌل لعٌمة تصريفية

مصطمح يطمؽ عمى الكممات التي تتألؼ مف الحٌد األدنى مف األحرؼ المعٌبرة "ثـٌ إٌف المجرد 
كال  (أ/ ر/ ؽ)تتألؼ مف ثالثة أحرؼ ىي - مثال– (قرأ)عف المعنى العاـ لمكممة، فكممة 

فكاضح أٌف ليا عالقة  (قراءة)أٌما كممة مثؿ . يمكف إدارؾ معنى الكممة بأقؿ مف ىذه األحرؼ

                                                             
 .7، ص 2006/ 3 عالؿ نكريـ، فتح أقفاؿ المية األفعاؿ، مكتبة دار الجيؿ، ط1
 .54 محمد محي الديف عبد الحميد، دركس التصريؼ، ص 2
.  61، شذا العرؼ في فف الصرؼ، ص (أحمد بف محمد)الحمالكم  3
 .6، ص2  مصطفى الغالييني، جامع الدركس العربية، ج4
. 27عبده الراجحي، التطبيؽ الصرفي، ص :   ينظر5
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بالسابقة، كىذه العالقة ىي تضمف المعنى السابؽ مع معنى إضافي حيث حدث بزيادة 
 1المزيد، ىذا النكع مف األلفاظ يطمؽ عميو مصطمح (ة/ ا)حرفيف 

ثـ إٌف الفعؿ ال يزيد عمى أربعة أحرؼ، فال يككف سداسيا لئال يتكىـ أٌنو كممتاف، كال يككف 
خماسيا، ألٌنو قد يتصؿ بو ضمير الفاعؿ، كىك كجزئو فيككف بو ستة أحرؼ، كحٌرككه 
بالفتحات لخفتيا، كأدخمكا بينيا ساكنا لئالَّ تتكالى أربع فتحات، كاختاركا الحرؼ الثاني 

لمتسكيف، ألٌنيـ لك جعمكا األخير ىك الساكف ألٌدل ذلؾ إلى التقاء الساكنيف عندما يتصؿ بو 
   2"ضمير رفع متحرؾ

إذا الفعؿ في العربية يأتي مجردا، ال يقؿ تأليفو عف ثالثة أحرؼ، كال يزيد عف أربعة، كيأتي 
مزيدا، ال يزيد عف ستة حركؼ، كيعٌد الفعؿ الثالثي المجرد أكثر استعماال مف غيره مف 

. األفعاؿ

ثالثي كرباعٌي كال يككف خماسيا، كالعٌمة في ذلؾ أٌف الفعؿ لما كاف أكثر : " فالمجرد إذا
تصرفا منو االسـ؛ لـ يحتمؿ مف عٌدة الحركؼ ما احتممو االسـ، فميذا لـ يجاكز المجرد منو 
أربعة أحرؼ، كال المزيد ستة أحرؼ، كالتتبع كاالستقراء يقضي بأٌنو ال يبنى منو الخماسي كال 
الثنائي، كالمحافظة عمى االعتداؿ تشيد لذلؾ؛ لئالَّ يؤدم الخماسي إلى الثقؿ، كالثنائي إلى 

   3"الضعؼ عف قبكؿ ما يتطرؽ إليو مف التغٌيرات

مجرد ثالثي كآخر رباعي  :  الفعؿ المجرد قسماف:أقسام الفعل المجرد -5-2
 : المجرد الثالثي -5-2-1

، قىرىأى، كىتىبى : ىك ما كانت أحرؼ ماضيو ثالثة فقط مف غير زيادة عمييا، مثؿ .  ذىىىبى

 

                                                             
 .85  أبك أكس إبراىيـ الشمساف، دركس في عمـ الصرؼ، ص1
بف زيف، دار الفكر العربي، بيركت، ط 2 / 1أحمد بف محمد األميف بف أحمد المختار الجكني، عكف المعيف بشرح الالمية مع زيادات بحرؽ كا 

 17، ص 2001
 125ص  عبد الكريـ بف محٌمد الفككف القسىٍنًطينًي، فتح المطيؼ في أرجكزة المككدم في التصريؼ، 3
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  كأقصى ما تصؿ إليو األسماء بالزيادة 1لذا فإٌف أقٌؿ ما تبنى عميو األفعاؿ كاألسماء ثالثة
 2سبعة أحرؼ، كاألفعاؿ ستة أحرؼ

ىذا كلـ يزد الفعؿ المجرد عمى أربعة، ألٌف الضمائر تتصؿ بو فيصير معيا كالكممة الكاحدة، 
كاالسـ ال يزيد المجرد منو عمى خمسة، فجاءكا بالفعؿ أقٌؿ منو حرفا، ليتكافأ االسـ معو لك 

 3كاف متصال بتاء الفاعؿ مثال

 : المجرد الرباعي -5-2-2

.  دحرج، كسكس، زلزؿ:   مثؿ4ىك ما كانت أصكلو رباعية لـ يزد عميو شيء

 :أبنية الفعل المجرد -5-3
:  أبنية المجرد الثالثي -5-3-1

لَو – فَوعُهلَو – فَوعَولَو ): بالنظر إلى الثالثي الماضكم المجرد كحده، فمو ثالثة أبنية ذلؾ ألٌف  " (فَوعِر
لمبناء، كأٌكلو مفتكح أبدا؛ إذ يمتنع أف يككف ساكنا، ألنَّو ال - لفظا أك تقديرا- ثالثة مفتكح أبدا 

ثقؿ الفعؿ، كثقؿ - يبدأ بالساكف في العربية، كلك كقع مكسكرا أك مضمكنا لـز اجتماع ثقميف
كثانيو يمتنع أف يقع ساكنا، ألٌف آخره عرضة لمتسكيف عند اإلسناد إلى - الضـ أك الكسر

لتقى ساكناف، فمـ يجز إالَّ تحريكو، كالحركات  الضمائر المتحركة، فمك كاف الثاني ساكنا الى
 5"فتح، ككسر، كضـ، كفييا ينحصر اختالؼ األبنية: ثالث

بيد أٌف ىناؾ مف يجعؿ أبنية الثالثي المجرد ستة، كذلؾ بالنظر إلى عينو في الماضي 
: كذلؾ كفؽ النحك اآلتي. كالمضارع

 

 

                                                             
. 91 أبك أكس إبراىيـ الشمساف، دركس في عمـ الصرؼ، ص1
. المرجع السابؽ، الصفحة نفسيا:  ينظر2
 .54 محمد محي الديف عبد الحميد، دركس التصريؼ، ص 3
 .9، ص2012/ 4 جماؿ عبد العزيز، قكاعد الصرؼ، كزارة األكقاؼ كالشؤكف الدينية، سمطنة عيماف، ط4
. 55 محمد محي الديف عبد الحميد، دركس التصريؼ، ص 5
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  ٌم  : (فعَول يفعُهل)فَوتْصٌح ضَو

رى يىٍنصيري ): نحك  1، كبو يسٌمى الباب(نىصى

 كعالمتو أف يككف عيف فعمو مفتكحا في الماضي كمضمكما في المضارع، كبناؤه لمتعدية 
ٍمرا، كمثاؿ الالـز: غالبا، كقد يككف الزما، مثاؿ المتعدم رى زيده عى رىجى زيده، كالمتعدم : نىصى خى

ما يتجاكز فعؿ الفاعؿ إلى المفعكؿ بو، كالالـز ىك ما لـ يتجاكز فعؿ الفاعؿ إلى المفعكؿ بو 
 2بؿ كقع في نفسو

 3:كينقاس في اآلتي

. مدَّه يمدُّه، شدَّه يشدُّه: الصحيح المضعؼ المتعدم، نحك -1
. قاؿ يقكؿ، جاع يجكع: المعتؿ األجكؼ الكاكم، نحك -2
. دعا يدعك، رجا يرجك: المعتؿ الناقص كاكم الالـ، نحك -3

.  أٌما ما جاء مف غير ىذه األنكاع فسماعي ال قياسي

 مالحظة  :

ننٌكه أٌف ىذا الباب يأتي لمعاف عٌدة كثيرة ال تضبط، ألٌنو أخٌؼ األفعاؿ، كالمَّفظ إذا خؼَّ - 
: كثير استعمالو نذكر منيا

 بالفتح فييما، كقكؿ العجاج4(فىعىؿى )مطاكعا لػػػ  (فىعىؿى ) يجيء     :

بىٍر  بىرى الدّْيفى اإًللىوي فىجى قىٍد جى

اىءى  )ك (ذىىىبى ):مفتكح العيف يككف الزما، مثؿ (فىعىؿى ): يككف متعديا أك الزما؛ فػػػ  5(جى

                                                             
 .91 أبك أكس إبراىيـ الشمساف، دركس في عمـ الصرؼ، ص1
. 95د ت، ص/  قاسـ بف نعيـ الطائي الحنفي، شرح  رسالة متف البناء، دار الكتب العممية، بيركت،  د ط2
. 92 أبك أكس إبراىيـ الشمساف، دركس في عمـ الصرؼ، ص3
، 3، ج 1955/ 1محمد محي الديف عبد الحميد، دار الكتاب العربي، بيركت، ط: عمى ألفية ابف مالؾ، تحقيؽ  األشمكني، شرح األشمكني 4

. 784ص
.  المصدر نفسو، الصفحة نفسيا5
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ٍبتيوي أىٍضريبيو بضـ الراء:  الداللة عمى غمبة المفاخر، مثؿ رى ٍبتيو فىضى ارى ضى
  فالفعؿ الذم يدؿ 1

: عمى المفاخرة يككف مضمـك العيف، بشرط أالَّ تككف فيو أسباب كسر عينو، كذلؾ الشرط ىك
 2إذا لـ يكف فاؤه كاكا، أك تكف عينو ياء، أك تكف المو ياء

كاعدني فكعدتو فأنا أعده بكسر عينو، أٌما إذا كانت عينو : فإذا كانت فاؤه كاكا؛ فإٌننا نقكؿ
: بايعني فبعتو فأنا أبيعو بكسر عينو، أٌما إذا كانت المو ياء، فإٌننا نقكؿ: كاكا؛ فإٌننا نقكؿ

 3قاالني فقميتو فأنا أقميو بكسر عينو

 اشترط شرطا آخر ىك أاٌل تككف عيف الفعؿ أك المو مف حركؼ الحمؽ، فإف الكسائيكما أٌف 
ف كاف داال عمى المفاخرة، مثاؿ ذلؾ  كانت كذلؾ فإٌف المضارع منو يككف بالفتح حٌتى كا 

فاىمني ففيمتو فأنا أفيىمو بفتح العيف كىي الياء: تقكؿ
4 

 ل فعَول )فتح كسر :  (يفعِر

رىبى يىٍضًربي : مثؿ عالمتو أف يككف عيف فعمو مفتكحا في الماضي  كبو يسمى الباب، ك،ضى
 5"كيككف متعديا كالزما" كمكسكرا في المضارع، 

:  ينقاس في األنكاع اآلتية

نحك ، ، ذٌؿ يًذؿُّ :  الصحيح المضعؼ الالـز .  عؼَّ يًعؼُّ

كصىؼ يًصؼ، فإف كاف :  المعتؿ المثاؿ الكاكم المو ليس حرفا حمقيا، نحك ، ثىبى يىًثبي كى
عي : حمقيا فتحت عيف المضارع منو، نحك عى يىضى كىضى

6 

بىاعى يىًبيعي، صاح يًصيحي :  إذا كاف عينو ياء، مثؿ  .

1أىتىى يىٍأًتي، بشرط أالَّ تككف عينو حرؼ حمؽ:  إذا كاف المو ياء، مثؿ 

                                                             
 17فتح أقفاؿ المية األفعاؿ، ص   عالؿ نكريـ، 1
 .26 المرجع نفسو، ص 2
 .الصفحة نفسيا، نفسو المرجع 3
. 27-26المرجع نفسو، ص ص :  ينظر4
 .15 المرجع نفسو، ص 5
 .92 أبك أكس إبراىيـ الشمساف، دركس في عمـ الصرؼ، ص6
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رأىل يرىل، رعىى يىٍرعىى، : فإذا كانت عينو حرؼ حمؽ يككف حينئذ بفتح عيف المضارع، مثؿ
. سعىى يٍسعىى، نىيىى يىٍنيىى

يأتي غالبا في كؿ فعؿ ثالثي مجرد مٌما ىك مفتكح الفاء كالعيف، إف كاف مبدكء إذا ىذا البناء 
أىتىى يىٍأًتي كأىكىل: بيمز أك كاك، نحك

دى يىًردي  :  يىٍأًكم، كنحك رى دى يىًعدي ككى كىعى
، كنحك ذي كأىكىؿى يىٍأكيؿي ذى يىٍأخي كىىىؿى يىٍكىىؿ: كيخرج عنو أىمىرى يىأىمير كأىخى

 

 كيغمب أيضا في كؿ فعؿ أجكؼ كناقص إف كاف باأللؼ في الماضي كبالياء في المضارع، 
مىى يىٍرًمي كىىكىل يىٍيًكم: سىاؿى يىًسٍيؿي كسىارى يىًسيري ككىادى يىًكيدي، كنحك: نحك . رى

 (فعَول يفعَول) فتحتان : 

، كبو يسمى الباب، : نحك كعالمتو أف يككف عيف فعمو مفتكحا في الماضي فىتىحى يىٍفتىحي
 :كالمضارع، بشرط

أف يككف عيف فعمو حرؼ حمؽ سأؿ يسأؿ :   مثؿ

2بدأ يبدأ:  أف يككف الـ فعمو حرؼ حمؽ، مثؿ 

إذا الفعؿ إذا كانت عينو أك المو حرؼ حمؽ كلـ يكف داال عمى غمبة المفاخر، فإٌف عيف 
 3ذىىب يذىىب، ذبح يذبح: مضارعو تككف مفتكحة، مثؿ

 4:كلكٌف ىذا مشركط بثالثة شركط

                                                                                                                                                                                              
 .16فتح أقفاؿ المية األفعاؿ، ص عالؿ نكريـ، 1
 المىٍأكىل كؿ مكاف يأكم إليو شيء ليال أك نيارا  : أَووَوى 
  مف الكىىىؿ بالتػحريؾ بمعنى الفزىع: وَوىَولَو. 
 كيرمزكف إلى ىذه األحرؼ الستة بأحرؼ أٌكؿ كممات ىذا البيت   خ/ غ/ ح/ ع/ ق/ أ: الحركؼ الحمقية ىي  :

. أخي ىاؾ عمما حا زه غير خاسر
 .29ص فتح أقفاؿ المية األفعاؿ، عالؿ نكريـ، : ينظر

 .28، صالمرجع نفسو:  ينظر2
 . المرجع نفسو، الصفحة نفسيا3
  30-29-28ص صص المرجع نفسو، :  ينظر4
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 الزما، فإٌنو ييرجع إلى بابو األصمي  مضٌعفاألٌنو إذا كاف  أالَّ يككف مضٌعفا، :األول
، أٌما إذا كاف مضٌعفا : المكسكر العيف، مثؿ (فعىؿ يفًعؿ)القياسي، كىك باب  صحَّ يًصحُّ

. دعَّو يديعُّو: ، مثؿ(فعىؿ يفعيؿ) متعديا كاف مضمـك العيف؛ أم مف باب
سغىب : يككف مكسكرا، مثؿ  أالَّ يككف مشيكرا بالكسر، ألٌنو إذا كاف مشيكرا بكسر: الثاني

ر يشًخر، فيذه األمثمة كٌميا بكسر العيف، ككاف مف حقيا أف تككف  يسًغب، رجع يرًجع، شخى
. مفتكحة

ؿ : يككف مضمكما، مثؿ  أالَّ يككف مشيكرا بالضـ، ألٌنو إذا كاف مشيكرا بضٍّـم : الثالث دخى
يدخيؿ، صرخ يصريخ، نفخ ينفيخ، فيذه األمثمة كٌميا بضـٌ العيف، ككاف مف حقيا أف تككف 

مفتكحة 
ٌنما قد يككف : مالحظة-  المضارع ال يتحتـ فتح عينو إذا كانت عينو أك المو حرؼ حمؽ، كا 

المضارع مفتكحا كىذا القياس، كقد يككف غير ذلؾ، كقد ذكر صاحب الشرح الكبير أٌف 
طبعا إذا كانت عينو أك المو حرؼ -المفتكح العيف يتنكع إلى سبعة أنكاع  (فىعىؿ)مضارع 

: كىذه األنكاع السبعة ىي- حمؽ

. منعى يىٍمنىعي : نكع جاء بالفتح عمى القياس، مثؿ- 1

عى يرًجع: نكع جاء بالكسر، مثؿ- 2 . رىجى

نفخ ينفيخي : نكع جاء بالضـ، مثؿ- 3

. كعب ثدمي الجارية يىٍكًعبي كيٍكعيب: نكع جاء بالكسر كالضـ معا، مثؿ- 4

. جنح يجًنح يجنيح يجنىح: نكع جاء بالكسر كالضـ كالفتح، مثؿ- 5

. طبخ المحـ يطبىخو يطبيخوي : نكع جاء بالفتح كالضـ، مثؿ- 6

 1نعب الغراب ينعىب ينًعب: نكع جاء بالفتح كالكسر، مثؿ-7

 

                                                             
. 31، صفتح أقفاؿ المية األفعاؿ  عالؿ نكريـ، 1
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  ٌر فَوتْصٌح ل يفعَول )كَوسْص :  (فعِر

فًرح يفرىح، كبو سمي الباب، كيجيء الزما كمتعديا، إاٌل أٌف لزكمو أكثر مف تعديو، كيكثر ىذا 
: في (فًعؿ)البناء 

 1"ذًرب لسانو، كشًنب ثغره، كبمج جبينو:" النعكت المالزمة 

  2الخ... جًرب جربا، كعًطب، كعًرج، -: كمنيا األمراض كالعيكب-األعراض 

كخًضر: نحك:  األلكاف ،  3الخ...صًيب، كغًرب، كبًغث، كبًرج، كدًعج، كحـً

 كبر األعضاء ليست لو مادة أصمية، كلكٌنيا مأخكذة مف أعضاء الجسـ، :" كبر األعضاء
  4الخ ... رًقب، ككًبد، كطًحؿ: المكضكعة ألفاظيا عمى ثالثة أصكؿ، كذلؾ نحك

غىًضبى :  األفعاؿ الدالة عمى الحالة النفسية كالصحية، نحك ، طًرب يطرىب، بًطر يٍبطىري
 5يىٍغضبي 

شًبع يٍشبىعي، عىًطشى يٍعطىشي :  أفعاؿ االمتالء كالفراغ، نحك
6 

 (7) ألٌف ىذه المعاني ثابتة فًمف قامت بو غير متعمقة بغيره ،(الزم)كىك في ىذه المعاني كميا 

  8الخ ... رًكبىو، كشًربىو، كصًحبىو:   كما يأتي ىذا الباب متعديا أيضا، كمف أمثمة ذلؾ

  ٌّ(فعُهل يفعُهل)ضمٌّ ضم  :

كعالمتو أف يككف عيف فعمو مضمكما في الماضي كبو سمي الباب، . كريـ يكريـ: نحك
 1"كلـ يخرج عف ىذه القاعدة شيء" كالمضارع، 

                                                             
 .57  محمد محي الديف عبد الحميد، دركس التصريؼ، ص1
 .  المرجع نفسو، الصفحة نفسيا2
 .58، صنفسو  المرجع 3
 . المرجع نفسو، الصفحة نفسيا4
 .92 أبك أكس إبراىيـ الشمساف، دركس في عمـ الصرؼ، ص5
 . المرجع نفسو، الصفحة نفسيا6
 .73، ص 1 رضي الديف االسترباضي، شرح شافية ابف الحاجب، ج(7)
 .61 محمد محي الديف عبد الحميد، دركس التصريؼ، ص8
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: تدؿ عمى (فعيؿ)  ثـٌ إفٌ 

  كفعيؿ ألفعاؿ الطبائع كنحكىا :" كالطبائع كنحكىا، يقكؿ ابف الحاجب: الصفات الالزمة
ألف الطبيعة الزمة لصاحبيا كال تتعٌدل إلى ... كحسيف كقبيح ككبير كصغير فمف ثـ كاف الزما

  (2)" غيره

. (حسيف) كما مٌثؿ بو مف ،المضمـك العيف ال يككف إاٌل الزما (فعيؿ)إذا 

 (فعُهل) كال يككف متعديا إال بتضميف أك تحكيؿ؛ :"  يقكؿ األشمكني:ال يكون متعديا
، كقكؿ عميٍّم : فالتضميف نحك ـٍ الدَّاري بىٍتكي ًإفَّ ًبٍشرنا قد طىميعى اليىمىف، ضمف -: رضي اهلل عنو-رىحي

  (3)األكؿ معنى كسع، كالثاني معنى بمغ

، فإف أصمو سكٍدتىو، بفتح العيف، ثـٌ حٌكؿ إلى فعيؿ، بضـ (سيدتيو):" كمثاؿ التحكيؿ؛ نحك
العيف، كنقمت الضمة إلى فائو عند حذؼ العيف،  كفائدة التحكيؿ اإلعالـ بأنو كاكٌم العيف، 

إذ لك لـ يحٌكؿ إلى فعيؿ كحذفت عينو اللتقاء الساكنيف عند انقالبيا ألفا، اللتبس الكاكم 
 (4)"باليائي

  كريـ كلؤيـ، أك كمطبكع نحك:  نحك: إاّل لمعنى مطبوع عميو من ىو قائم بو (فعُهل)ال يرد :
 5"جنيب، شبو بنجيس، كلذلؾ كاف الزما لخصكص معناه بالفاعؿ: فقيو، كخطيب، أك شبيو نحك

 قاؿ ابف . إاٌل ىيئت كنىييكى : لم يُهسمَوع من باب فَوعُهلَو بضم العين مّما ىو يائي الالم أو العين
لمعنى مطبكع " فعؿ"ك" فىٍعمىؿى "ك" فىعىؿى "ك" فىًعؿى "ك" فىعيؿ"لماضييا المجٌرد مبنيِّا لمفاعؿ : "مالؾ

كال " ىىييؤى "عميو ما ىك قائـه بو أك كمطبكع عميو أك شبيو بأحدىا، كلـ يرد يائي العيف إالَّ 
ـ إالَّ  كال مضاعفا إالَّ قميال مشرككنا، كال متعديا إالَّ بتضميف أك " نىيكى "متصرفا يائيَّ الالَّ

، كال غير مضمـك عيفي مضارعو إاٌل بتداخؿو   6"تحكيؿو
                                                                                                                                                                                              

 .36، صفتح أقفاؿ المية األفعاؿ عالؿ نكريـ، 1
 . 74، ص1  رضي الديف االسترباضي، شرح شافية ابف الحاجب، ج(2)
  .785، ص 1 األشمكني، شرح األشمكني عمى ألفية ابف مالؾ، ج(3)
 . المصدر نفسو، الصفحة نفسيا(4)
  المصدر نفسو، الصفحة نفسيا5
  3707، ص 11ج ، شرح التسييؿ المسمى تمييد القكاعد بشرح تسييؿ الفكائد، (محب الديف محمد بف يكسؼ أحمد) ناظر الجيش 6
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  ل)كسرتان ل يفعِر  :(فعِر

كلـ يخرج   " 1"كيعمىـ: كعًمـ، ال يككف مضارعو إاٌل مفتكح العيف- بكسر العيف "(فًعؿ)كزف 
: عف ىذه القاعدة إاٌل أفعاؿ جاءت كفؽ اآلتي

  ل يفعَول)بناو ل يفعِر مفتكح قياسا، إذ /  الماضي مكسكر العيف، المضارع مكسكر شذكذا:(فعِر
حًسب يحًسب يحسىب، كيئس ييًئس : ، مثالو2"األفصح كاألكلى"الفتح ىك األصؿ، أك ىك 
كبناؤه مف فًعؿ بكسر :" بدر الديف بف جماؿ الديف بف محمد بف مالؾكييأىس، كنحكىما، يقكؿ 

عمـ يعمىـ، كسًمـ يسمىـ، كقد تكسر شذكذا مع مجيء : العيف عمى يفعىؿ بفتح العيف، نحك
 3"أم الكسر شذكذا- كعدمو- أم الكسر شذكذا كالفتح عمى القياس- األصؿ

  ل)بناو ل يفعِر مف أفعالو خمسة عشر فعال  ىذا الضرب انفرد فيو الكسر عمى الشذكذ،  :(فعِر
: تسعة، مجمكعة في قكلو- في الميتو-ذكر منيا ابف مالؾ األندلسي 

ال  ًقفىٍت حى ٍع كى ًفقىٍت مى ًرعىٍت كى ًرـى كى ًلػيى   كى ًرثى ككى كاٍفًرٍد الكسرى فيما كى

ـٍ       كسران لعيًف مضارعو يىًمي ًفٍعػػال  ًرمى المخُّ اٍحًكىىا كأىًد ًثقىٍت مىعى كى كى
ًليى يىًمي: كحاصؿ ىذه التسعة ، ككى ًرثى يىًرثي ًرـى يىًرـي إذا انتفخ . كى تقكؿ كلي األمر كالية، ككى

ًمؽى بمعنى أحٌب، مضارعو ًرعى يىًرعي أم عٌؼ، ككى ًفؽى يىًفؽي؛ إذا حسف : الجرح، ككى يىًمؽي، ككى
ًرمى يىًرم، تقكؿ ًثؽى يىًثؽي، ككى ـي : الفرس، ككى ـى يىًد كالعاشر مف . كرم المخ، إذا اكتنز سمنا، كأىًد

دى بو يىًجدي كىٍجدىا، إذا أحبو حبا كحزف عميو، كالحادم : كىًجدى يىًجدي، تقكؿ: غير المذككر كجى
، إذا اضطجع، كالثاني عشر: عشر ًرؾى يىًرؾي ًرـى الجرح إذا انتفخ  يىًرـي، كالثالث عشر: كى : كى

؛ أم عجؿ يىًعؽي، كالرابع عشر ًقوى يىًقوي، كالخامس عشر: كىًعؽى ـي، إذا اغتـ كاكترب: كى ـى يىًك ًك كى
4 

 
 

                                                             
. 216 مصطفى الغالييني، جامع الدركس العربية، ص 1
 .217 المرجع نفسو، ص 2

بدر الديف بف جماؿ الديف بف محمد بف مالؾ، خالصة األقكاؿ عمى شرح المية األفعاؿ، تحقيؽ أحمد بف إبراىيـ بف عبد المكلى المغيني، :  ينظر33
 .29، ص 2006/ 2المكتبة اإلسالمية، مصر،  ط

 1461/ 2 صادؽ بف محمد صالح البيضاني،  نزىة الطرؼ شرح بناء األفعاؿ في عمـ الصرؼ، دار المؤلؤة، العيف، اإلمارات العربية المتحدة، ط4
 .44ىػ، ص 
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مالحظة  : 

 1"قميؿ في الصحيح، كثير في المعؿ " (فًعؿ يفًعؿ ) بناء 

 ًسبى زيده : لمتعدية غالبا، كقد يككف الزما، مثاؿ المتعدم، نحك" يككف  (فًعؿ يفًعؿ ) بناء حى
ًرثى زيده : عمرا فاضال، كمثاؿ الالـز كى

2 

نتيجة :   

 تأتي ىذه األكزاف أفعاال سالمة .

  (ضرىب يضرب)ك (نىصرى ينصير)يكثر المضٌعؼ مف بابي 

  (حًسب يًحسب)يجيء ميمكز الفاء عمى كؿ  األبكاب، سكل 

  ر ينصير)يجيء ميمكز العيف عمى أربعة أبكاب، سكل  (حًسب يحسب)ك (نصى

  (حًسب يحًسب)يجيء ميمكز الالـ عمى خمسة أبكاب، سكل 

 رب يًضرب، فًرح يفرىح): يجيء األجكؼ عمى ثالثة أبكاب، ىي ر ينصير، ضى  (نصى

 ًسبى ): يجيء المفيؼ المفركؽ عمى ثالثة أبكاب، ىي رب يضيرب، حى ر ينصير، ضى نصى
 (يىٍحًسبي 

رىبى يضًرب، فًرح يٍفرىحي ):  يجيء األجكؼ عمى بابيف ىما  3(ضى

:  أبنية المجرد الرباعي -5-3-2

مِرلُه ): لمفعؿ الرباعي المجرد بناء كاحد ىك مَولَو يُهفَوعْص ا، أك : ، نحك(فَوعْص دحرج يدحرج، كيككف سالمن
طىٍمأف، كيككف صحيحا كاألفعاؿ السابقة أك معتال : زلزؿ، أك ميمكزا، نحك: مضٌعفا، مثؿ

                                                             
 .67 الحمالكم، شذا العرؼ في فف الصرؼ، ص 1
. 43 صادؽ بف محمد صالح البيضاني،  نزىة الطرؼ شرح بناء األفعاؿ في عمـ الصرؼ، ص 2
 .94-93 أبك أكس إبراىيـ الشمساف، دركس في عمـ الصرؼ ، ص ص3
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كسكس، كليس لمصحة أك االعتالؿ أىمية في ىذا الفعؿ ألٌنو ال ينالو االعتالؿ عمى : مثؿ
 1نحك ما يناؿ األفعاؿ الثالثية

، فمثاؿ ما جاء منو ثـٌ إٌف الرباعي المجرد يأتي الزما، كمتعديا، كاألكثر فيما كرد منو الٌتعدّْم
 2قرطبو: حشرج، كمما كرد منو متعديا: الزما

:   أك المنشعبة منو صيغ ستٌ  كممحقاتو

ألبسو الجكرب : ، كجكربو، أم(فوعل: )األول

أسرع : كرٍىكؾ في مشيتو، أم (فعْصول: )الثاني

أصمح الدكاب : كبيطر، أم (فيعل: )الثالث

قطع شريافو . ، كشريؼ الزرع(فعيل): الرابع

إذا استمقى عمى ظيره : ، كسمقى(فعمى: )الخامس

 3ألبسو القنسكة: كقمنسو (فعنَولَو : )السادس

 :المزيد -5-2

زيد عمى حركفو األصمية حرؼ يسقط في بعض تصاريؼ الفعؿ لغير عٌمة "ىك كؿ فعؿ 
  4تصريفية، أك حرفاف أك ثالثة أحرؼ كذلؾ

  :الفعؿ المزيد قسماف: أنواع المزيد -5-2-1
 ٌما بثالثة أحرؼ :مزيد الثالثي ٌما بحرفيف، كا    .إٌما مزيد بحرؼ، كا 

ٌما بحرفيف: الرباعي  مزيد . إٌما مزيد بحرؼ، كا 

                                                             
 .94، ص السابؽ المرجع 1
 .67-66-65محمد محي الديف عبد الحميد، دركس التصريؼ، ص ص ص  :  ينظر2
72الحمالكم، شذا العرؼ في فف الصرؼ، ص : ينظر. أف تزيد في البناء زيادة، لتمحقو بآخر أكثر منو، فيتصرؼ تصرفو:  اإللحاؽ .

. 72الحمالكم، شذا العرؼ في فف الصرؼ، ص :  ينظر33
 .7، صفتح أقفاؿ المية األفعاؿعالؿ نكريـ، : كينظر. 54 محمد محي الديف عبد الحميد، دركس التصريؼ، ص 4
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ٌما مزيد بثالثة أحرؼ، كمزيد "إذا مزيد الثالثي؛  ٌما مزيد بحرفيف، كا  إٌما مزيد بحرؼ كاحد، كا 
ٌما مزيد بحرفيف؛ فتككف جممة أنكاع المزيد فيو مف األفعاؿ : الرباعي إٌما مزيد بحرؼ كاحد، كا 
 1"خمسة

  

                                                             
. 70 محمد محي الديف عبد الحميد، دركس التصريؼ، ص 1
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- المعاني التي تزاد ليا اليمزة- معاني المزيد بحرف: (06)المحاضرة رقم 

 : مزيد الثالثي بحرف- 6-1
ىك ما زيد فيو حرؼ كاحد عمى الثالثي، كىك ثالثة أبكاب، كحٌده  كؿ فعؿ ثالثي سبؽ بيمزة 

عّْفت عينو أك زيد فيو ألؼ بيف الفاء كالعيف  قطع أك ضي
ف : ، نحك(أَوفْصعَولَو )فإف سبؽ بيمزة قطع فيك الباب األكؿ منو، ككزنو  ـى كأىٍكلىى، كا  ـى كأىٍعظى أىٍكرى

عّْفت عينو فيك بابو الثاني، ككزنو  ف زيد فيو ألؼ بيف : ، نحك(فَوعَّلَو )ضي ، كا  مَّـى ـى ككىرَّـ كعى قىدَّ
لَو )الفاء كالعيف، فيك بابو الثالث، ككزنو  ، كلكؿ كاحد مف ىذه : ، نحك(فَواعَو رىابىحى كقىاتىؿى كنىاظىرى

 1األبكاب داللتو في العربية

 :كلو أبنية ثالث

لُه   - أفعل)-  (أ) ، أحسف، أخرج : بزيادة اليمزة، نحك: (يُهفْصعِر ـى أىٍكرى

ـى : بتضعيؼ العيف، نحك: (يُهفَوعِّلُه  – فعَّل)- (ب) كىرَّ

ل) -(ج)  لُه  –فَواعَو  2قىاتىؿى :  بزيادة األلؼ، نحك:( يُهفَواعِر

: كيككف لمعاف أشيرىا: (أفعل)المعاني التي تزاد ليا اليمزة - 6-2

 التي تكسب الفعؿ الالـز معنى التعدية، " ىي  (أفعؿ)األلؼ في " حيث إفٌ : التعدية غالًبا
  3"فيبدك أٌنو مف الصعب تتبعيا بدكف تكمؼ

تضمف الفعؿ معنى التصيّْير، فيصبح االسـ الذم كاف فاعال في األصؿ : فالتعدية ىي
ذا كاف متعديا لكاحد صار متعديا  مفعكال، فإذا كاف أصؿ الفعؿ الزما صار متعديا لكاحد، كا 

ذا كاف متعديا الثنيف صار متعديا إلى ثالثة اعمـ أفَّ المعنى :" يقكؿ ابف الحاجب. الثنيف، كا 
الغالب في أفعؿ تعدية ما كاف ثالثيا، كىي أف يجعؿ ما كاف فاعال لالـز مفعكال لمعنى 

الجعؿ فاعال ألصؿ الحدث عمى ما كاف، فمعنى أذىبت زيدا؛ جعمت زيدا ذاىبا، فزيد مفعكؿ 
                                                             

 .48صادؽ بف محمد صالح البيضاني،  نزىة الطرؼ شرح بناء األفعاؿ في عمـ الصرؼ، ص :  ينظر1
 .81محمكد سميماف ياقكت، الصرؼ التعميمي كالتطبيؽ في القرآف الكريـ، ص:   ينظر2
ىشاـ محمد عمي سخنيني، نظاـ الفعؿ في المغة العربية، دائرة المغة العربية كلغات الشرؽ األدنى، الجامعة األمريكية ببيركت،  رسالة ماجستير،  3

. 37، ص 1974حزيراف 
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لمعنى الجعؿ الذم استفيد مف اليمزة فاعؿ لمذىاب كما كاف في ذىب زيد، فإف كاف الفعؿ 
أم الجعؿ - الثالثي غير متعد صار باليمزة متعديا إلى كاحد ىك مفعكؿ لمعنى اليمزة

ف كاف : كأذىبتو، كمنو أعظمتو- كالتصيّْير أم جعمتو عظيما باعتقادم، بمعنى استعظمتو، كا 
متعديا إلى كاحد صار باليمزة متعديا إلى اثنيف أكليما مفعكؿ الجعؿ كالثاني ألصؿ الفعؿ، 

أم جعمتو حافرا لو، فاألكؿ مجعكؿ، كالثاني محفكر، كمرتبة : أحفرت زيدا النير: نحك
ف كاف الثالثي . المجعكؿ مقدمة عمى مرتبة مفعكؿ أصؿ الفعؿ؛ ألفَّ فيو معنى الفاعمية كا 

متعديا إلى اثنيف صار باليمزة متعديا إلى ثالثة أكليا لمجعؿ كالثاني كالثالث ألصؿ الفعؿ، 
  1"أعمـ، كأرل: ىك فعالف فقط

 2أقشرت الفاكية، إذا أزلت قشرتيا، كأقذيت عينو، إذا أزلت قذاىا: نحك: اإلزالة 

 ا ألصؿ الفعؿ سكاء صار مفعكال لو أـ : التعريض أم أف يجعؿ فاعؿي أفعؿ مفعكلىو معرضن
عرضتو لمقتؿ سكاء قتؿ أـ : أىبىٍعتيوي؛ أم عرضتو لمبيع سكاء بيع أـ ال، أقتمتو؛ أم: ال، نحك

  3ال، كأسقيتو؛ أم جعمت لو ماءن كسقيا شرب أـ لـ يشرب

ًمٍف ميثيًؿ : فصؿ: " كقد ذكر ىذا المعنى كمعاني أخرل ألفعؿ صاحب شرح التسييؿ قائال
كىك لمتعدية، أك لمكثرة، أك لمصيركرة، أك لإلعانة، أك لمتعريض، أك لمسمب  (أفعؿ)المزيد فيو 

أك إللفاء الشيء بمعنى ما صيغ منو، أك لجعؿ الشيء صاحب ما ىك مشتؽ مف اسمو، أك 
 4"لبمكغ عدد أك زماف أك مكاف، أك لمكافقة ثالثي أك إلغنائو عنو أك لمطاكعة فىعىؿى 

 ىي أف تدؿ عمى أٌف الفاعؿ قد صار صاحب شيء؛ ىك ما اٍشتيؽ الفعؿ منو، : الصيرورة
، كأكرؽ الشجر، كأٍتمر محمد: نحك دَّ البعير، كألبنت الشاة، كأثمر البستافي :  البعير، فأغد5أىغى

  6إذا صار ذا غيدَّةو 

                                                             
 .87-86، ص ص1ج رضي الديف االسترباضي، شرح شافية ابف الحاجب، 1
. 50 صادؽ بف محمد صالح البيضاني،  نزىة الطرؼ شرح بناء األفعاؿ في عمـ الصرؼ، ص 2
. 11ص، 2015-2014جامعة قاصدم مرباح، كرقمة،   مسعكد غريب، محاضرات في الصرؼ كالنحك، 3
  374، ص5، شرح التسييؿ المسمى تمييد القكاعد بشرح تسييؿ الفكائد، ج(محب الديف محمد بف يكسؼ أحمد) ناظر الجيش 4
 .71 محمد محي الديف عبد الحميد، دركس التصريؼ،  ص 5
 الغدة بضـ أكلو كتشديد الداؿ مفتكحة كؿ عقدة يطيؼ بيا شحـ في جسد اإلنساف كىي أيضا طاعكف اإلبؿ .
. 3745، ص 8، شرح التسييؿ المسمى تمييد القكاعد بشرح تسييؿ الفكائد، ج(محب الديف محمد بف يكسؼ أحمد) ناظر الجيش 6
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           1ألحـ الرجؿ، أم صار سمينا ذا لحـ: أك نحك

 معنى ذلؾ أف يجد الفاعؿ المفعكؿ : أو وجود الشيو عمى صفة معّينة: المصادفة
أبخمتو، كأحمدتو، كأعظمتو؛ أم كجدتو : مكصكفنا بصفة مشتقة مف أصؿ ذلؾ الفعؿ، نحك

ا .  بخيال كمحمكدنا كعظيمن

  فأنت ىنا تيمقي الشيء بمعنى مىا صيغ منو؛ كػ أحمدتى فالننا؛ إذا ألفيتو متصفنا بما يكجب 
ٍمدىهي  فأٌما أحمدتو فتقكؿ كجدتو مستحقا لمحمد مني، فإٌنما تريد أٌنؾ استبنتو : "يقكؿ سيبكيو. حى

ا  2"محمكدن

 أشكيتو كأقذيت عينو، : " معناه أف يزيؿ الفاعؿ عف المفعكؿ أصؿ الفعؿ، نحك:السمب
 3أزلت شككاه، كقذل عينو، كعجمة الكتاب بالنقط كنحكه: كأعجمت الكتاب، أم

 انا أو مكانا ـى كأٍنجد كأصحر كأعرؽ كأمصر؛ أم دخؿ : "نحك: الدخول في الشيو زمَو أىٍتيى
كأصبح كأمسى كأضحى؛ أم دخؿ في الصباح ... في تيامة كنجد كالصحراء كالعراؽ كمصر

أيمف : أصبح الرجؿ نشيطا، أم ظير نشاطو في الصباح، كنحك:   كنحك4"كالمساء كالضحى
 5أيمف الرجؿ اليـك بمعنى اتجو جية اليميف

 أحصد الزرع، : "معناه أف يقرب الفاعؿ مف الدخكؿ في أصؿ الفعؿ، نحك: الحينونة
 6كأصـر النخؿ، أم قرب حصاده كصرامو

 نحك أسبعت النخؿ، إذا صٌيرتو سبعا : أو إيصال العدد إلى حد معّين الوصول إلى العدد
 8"أعشر؛ أم كصؿ العشرة: "  كنحك7في العدد

                                                             
 .50 صادؽ بف محمد صالح البيضاني،  نزىة الطرؼ شرح بناء األفعاؿ في عمـ الصرؼ، ص 1
 .    60، ص 4 سيبكيو، الكتاب، ج2
. 3746، ص 8 ج  المسمى تمييد القكاعد بشرح تسييؿ الفكائد، شرح التسييؿ، (محب الديف محمد بف يكسؼ أحمد) ناظر الجيش 3
 3748 ص 8 ج  المصدر نفسو،4
 .51 صادؽ بف محمد صالح البيضاني،  نزىة الطرؼ شرح بناء األفعاؿ في عمـ الصرؼ، ص 5
 72دركس التصريؼ، ص  محمد محي الديف عبد الحميد،  6
. 50 صادؽ بف محمد صالح البيضاني،  نزىة الطرؼ شرح بناء األفعاؿ في عمـ الصرؼ، ص 7
 .11 مسعكد غريب، محاضرات في الصرؼ كالنحك، ص8
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  كىذا قميؿ بالنظر إلى ما يختمؼ فيو البناءاف، كمف أمثمة ذلؾ:(فعل)الداللة عمى معنى  :
 1كذعف لو كأذعف. شىكىؿ األمر كأشكؿ

 2كقكلؾ أشجر المكاف: الداللة عمى الكثرة  

 ؛ أم مكنتو مف الدخكؿ ، كنحك أىٍسمىٍمتيو الماؿ إذا مكنتو منو: التمكين ٍمتيو الدارى نحك أىٍدخى
3 

  تَوفْصعَولَو )أن يكون بمعنى ؛ :(اسْص  نحك أىٍعرىٍضتي قكتي، إذا استعرضتيا، كنحك أىٍخرىٍجتي الكنزى
 4أم استخرجتو

 نحك قكلو تعالى: كون الشيو عمى وصف الحال : نَووُه بَورْص  5؛ أم كجدنو كبيرافممَّا رَوأَويْصنَوو أَوكْص
 5كبيرا

  كنحك أىٍعطىيتيوي فىأىٍعطىى:  نحك:(فَوعَّلَو )داللتو عمى المطاوعة لموزن ، ـى ٍمتيو فىأىٍكرى كىرَّ
6 

مالحظة: 
أقسـ، كأفمح كألعف كأفاض : قد يجيء أفعؿ مف غير أف يككف لو ثالثي مجرد نحك -

  7كآنس كأقؿ كأناب
أف يككف  ، التمكيف،إيصاؿ العدد إلى حد معٌيفالسمب، اإلزالة، التعريض، : معاني -

،  ككف الشيء عمى كصؼ الحاؿ، داللتو عمى المطاكعة لمكزف (اٍستىٍفعىؿى )بمعنى 
 8، كميا معاف تتفرع مف التعدية(فىعَّؿى )
، داللتو عمى الدخكؿ في الشيء زمانا أكمكانا، الصيركرة، الداللة عمى الكثرة: معاني -

 9معاف متفرعة مف الالـز
  

                                                             
 .73دركس التصريؼ، ص  محمد محي الديف عبد الحميد،  1
 .12 مسعكد غريب، محاضرات في الصرؼ كالنحك، ص2
. 50 صادؽ بف محمد صالح البيضاني،  نزىة الطرؼ شرح بناء األفعاؿ في عمـ الصرؼ، ص 3
 . المرجع نفسو، الصفحة نفسيا4
 . المرجع نفسو، الصفحة نفسيا5
 .50 صادؽ بف محمد صالح البيضاني،  نزىة الطرؼ شرح بناء األفعاؿ في عمـ الصرؼ، ص 6
 .72دركس التصريؼ، ص   محمد محي الديف عبد الحميد، 7
. 50صادؽ بف محمد صالح البيضاني،  نزىة الطرؼ شرح بناء األفعاؿ في عمـ الصرؼ، ص :  ينظر8
 .المرجع نفسو، الصفحة نفسيا:  ينظر9
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- معاني تضعِّيف العين- معاني المزيد بحرف : (07)المحاضرة رقم 

ا، كعالمتو أف يككف ماضيو عمى أربعة : فىعَّؿى ييفىعّْؿي تىٍفًعيالن مكزكنو، نحك فىرَّحى ييفىرّْح تىٍفًريحى
أحرؼ بزيادة حرؼ كاحد بيف الفاء كالعيف مف جنس عيف فعمو، كبناؤه لمتكثير، كىك قد يككف 

، كقد يككف في : طىكَّؼى زيده الكعبةى، كقد يككف في الفاعؿ، نحك: في الفعؿ، نحك مىكَّتى اإلبؿى
 1غمَّؽ زيد الباب: المفعكؿ، نحك
 : (فعَّلَو )معاني  -7-1

كمنيا فٌعؿ كىك لمتعدية كلمتكثير كلمسمب : "تأتي لسبعة معاني مشيكرة، قاؿ ابف مالؾ (فعَّلَو )
كلمتكجو كلجعؿ الشيء بمعنى ما صيغ منو، كالختصار حكايتو كلمكافقتو تفٌعؿ كفعؿ 

 2"كلإلغناء عنيما

 ٌما : " ىك إٌما في الفعؿ نحك قكلؾ:التكثير كىالىًف، كا  ؛ أم أكثرت الطكاؼ كالجى ، كطكَّفتي ٍلتي كَّ جى
ٌما في المفعكؿ، : في الفاعؿ، نحك تىت اإلبؿ، كبرَّكت؛ أم كثر الميت منيا كالبارؾ، كا  مىكَّ

مٍَّقتي األبكاب؛ أم: "نحك  3أغمقت أبكابنا كثيرة: غى

كالتكثير عمى أحد أكجو ثالثة إٌما بتكثير المفعكؿ أك بتكثير الفعؿ : "... قاؿ الرازم في شرحو
  4" أك بتكثير الفاعؿ

 ٌمٍمتوي : التعدية ٌمٍمتيو المسألة، كفٌيٍمتىوي المسألة، كفٌرٍحتوي، لىٌبٍستيوي الثكب، ككأٌدبتي الصبي كىعى كعى
 5الخير

  ـى أظافره: السمب/ اإلزالة قىٌرٍدتي البعير كجمٌدتو كجٌربتو؛ أم : "، كنحك6أزاؿ قالمتيا. كقىٌم
بو، ككذا قٌشرتي الفاكية؛ أم أزلت قشرىا رى أزلت قيرادىهي كًجٍمدىهي كجى

7 

                                                             
. 53 صادؽ بف محمد صالح البيضاني،  نزىة الطرؼ شرح بناء األفعاؿ في عمـ الصرؼ، ص1
. 3749، ص 8 ج ، شرح التسييؿ المسمى تمييد القكاعد بشرح تسييؿ الفكائد،(محب الديف محمد بف يكسؼ أحمد) ناظر الجيش 2
. 73دركس التصريؼ، ص  محمد محي الديف عبد الحميد، 3
 3749،  ص 8 ج  المسمى تمييد القكاعد بشرح تسييؿ الفكائد،شرح التسييؿ، (محب الديف محمد بف يكسؼ أحمد) ناظر الجيش 4
 .73دركس التصريؼ، ص محمد محي الديف عبد الحميد، :  ينظر5
. 12 مسعكد غريب، محاضرات في الصرؼ كالنحك، ص6
 .74- 73دركس التصريؼ، ص ص محمد محي الديف عبد الحميد، :  ينظر7
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 1 مثؿ فٌسٍقتيو نسبة إلى الفسؽ، كسميتو فاسقا:نسبة المفعول إلى أصل الفعل وتسميتو بو  
 كىذا العنصر ييعٌبر عنو أيضا بجعؿ الشيء بمعنى ما صيغ منو، كما يعٌبر عنو بالنسبة،

ٍبتيوي إلى التجريًح، كنحك: نحك رٍَّحتي عمرا، إذا نىسى ٍبتيوي إلى الغمط: جى مَّطتي زيدا، إذا نىسى  2غى

 و جُّس  3شٌرؽ خالدي كغٌرب، أم تٌكجو نحك الشرؽ كالغرب:  نحك:التَّوَو

 ال إلو إاٌل اهلل، كاهلل أكبر، : إلخ؛ أم قاؿ... نحك ىٌمؿ ككٌبر كلٌبى: اختصار حكاية المرّكب
 4كلٌبيؾ

 نحك قٌكس عمي؛ أم انحنى طيره حٌتى : الداللة عمى أّن الفاعل يشبو ما أخذ منو الفعل
 5أشبو القكس، كنحك حٌجر الطيف، أم أشبو الحجر في صالبتو

  ٌلى عنو كتكلى، إذا أعرض عنو كفٌكر في األمر كتفكرٌ : كقكليـ: (تفّعل)موافقة كى
6 

 قَّرىؾى اهللي، أك الغائب، نحك: نحك: الدعاو عمى المخاطب قَّرىهي اهللي : عى عى
7 

 نحك سىقَّاؾى اهللي الغيث، أك لمغائب، نحك سىقَّاهي اهللي الغيثى : الدعاو لممخاطب
8 

 9نحك كلَّيتيو البالد إذا صٌيرتو كاليا عمييا: التحّول والصيرورة 

 مالحظة :

طٌكؼ زيد : في الفعؿ نحك- أفعاؿ ىذا الباب ال تككف إاٌل متعدية، كالتعدية إٌما لمتكثير -
- غٌمؽ زيد الباب: نحك. كفي المفعكؿ. مٌكت عمرك اإلبؿ: كفي الفاعؿ نحك. الكعبة

ٌما لغير التكثير، نحك زتؾ: كا   10عجَّ

                                                             
 .12 مسعكد غريب، محاضرات في الصرؼ كالنحك، ص1
 .54 صادؽ بف محمد صالح البيضاني،  نزىة الطرؼ شرح بناء األفعاؿ في عمـ الصرؼ، ص2
 3749 ، ص 8، ج  المسمى تمييد القكاعد بشرح تسييؿ الفكائدشرح التسييؿ، (محب الديف محمد بف يكسؼ أحمد) ناظر الجيش 3
 .74دركس التصريؼ، ص  محمد محي الديف عبد الحميد، 4
 . المرجع نفسو، الصفحة نفسيا5
 3750 ، ص 8، ج المسمى تمييد القكاعد بشرح تسييؿ الفكائدشرح التسييؿ ، (محب الديف محمد بف يكسؼ أحمد) ناظر الجيش 6
 .54 صادؽ بف محمد صالح البيضاني،  نزىة الطرؼ شرح بناء األفعاؿ في عمـ الصرؼ، ص7
 . المرجع نفسو، الصفحة نفسيا8
 . المرجع نفسو، الصفحة نفسيا9

. 54 صادؽ بف محمد صالح البيضاني،  نزىة الطرؼ شرح بناء األفعاؿ في عمـ الصرؼ، ص10
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قىطَّبى كجيو : كمف أمثمة ذلؾ– كىذا قميؿ – في المعنى  (فعؿ)مثؿ  (فٌعؿ)قد يجيء  -
 1كشمَّر ذيمو كشمره. كقىٌطبىوي 
 :(فاعل)معاني  -7-2

مىةن كًفعىاال كًفٍيعىاال مكزكنو، نحك ؿى ييفىاًعؿي ميفىاعى قىاتىؿى ييقىاًتؿي ميقىاتىمىةن كًقتىاال كًقٍيتىاال، : فىاعى
كعالمتو أف يككف ماضيو عمى أربعة أحرؼ بزيادة األلؼ بيف الفاء كالعيف، كبناؤه 

قىاتىؿى زيده عمرا، : مثاؿ المشاركة بيف االثنيف. لممشاركة بيف االثنيف غالبا، كقد يككف لمكاحد
قىاتىمىييـٍ اهللي : كمثاؿ الكاحد

2 
لَو )ثَـّ إفَّ  ؿى القتساـ الفاعمية : "قاؿ ابف مالؾ.  تزاد ألفو لثالثة معاني مشيكرة(فَواعَو كمنيا فىاعى

كالمفعكلية لفظنا كاالشتراؾ فييما معنى، كلمكافقة أفعؿ ذم التعدية، كالمجٌرًد، كلإلغناء 
 3"عنيما

 :تتمثؿ في (فاعؿ)كمدار األمر؛ المعاني التي تحيؿ عمييا صيغة 

 لى : المفاعمة معناه نسبة حدىث الفعؿ الثالثي إلى الفاعؿ متعمقنا بالمفعكؿ صراحةن، كا 
المفعكؿ متعمقا بالفاعؿ ضمنا، ثـٌ إف كاف الفعؿ الثالثي الزما، نحك كريـ كحسيف فإٌنو يصٌير 

ذا كاف الثالثي متعديا إلى : بيذه الصيغة متعديا فتقكؿ ٍمت عمينا، كحاسىٍنتي محمدنا، كا  كىارى
مفعكؿ ال يصمح أف يقع فاعال، نحك جذبت ثكبو، تعدل بيذه الصيغة إلى مفعكؿ آخر 

جاذبتي عميا ثىٍكبىوي، كأٌما إذا كاف الثالثي متعديا إلى مفعكؿ : يحسف أف يقع فاعال، فتقكؿ
، فنقكؿ: صالح، نحك : شتىٍمتي خالدنا كضربت بكرنا، فإٌف ىذه الصيغة ال تعديو إلى مفعكؿ ثافو

 4شاتمتي خالدنا كضاربت بكرا

 فزيد كعمر 5ضاربى زيدي عمرا، كؿ منيما فاعؿ كمفعكؿ في الكقت نفسو:  نحك:المشاركة 
يشتركاف في الفاعمية كالمفعكلية مف جية المعنى، كىما في المفظ مجعكؿ أحدىما فاعال 

                                                             
 .74دركس التصريؼ، ص  محمد محي الديف عبد الحميد، 1
 .56 صادؽ بف محمد صالح البيضاني،  نزىة الطرؼ شرح بناء األفعاؿ في عمـ الصرؼ، ص2
 .3754 ، ص 8ج المسمى تمييد القكاعد بشرح تسييؿ الفكائد، شرح التسييؿ ، (محب الديف محمد بف يكسؼ أحمد) ناظر الجيش 3
 75- 74دركس التصريؼ، ص  محمد محي الديف عبد الحميد، 4
. 12 مسعكد غريب، محاضرات في الصرؼ كالنحك، ص5



 دروس في علم الصرف                                                                                 األستاذ موسى لعور 

64 
 

كاآلخر مفعكال، فقد اقتسما في المفظ الفاعمية كالمفعكلية، كاشتركا فييما مف جية المعنى، 
 1كليس أحدىما أىٍكلى مف اآلخر بالرفع كال بالنصب

لك أيتبع منصكبييما بمرفكع أك مرفكعييما بمنصكب لجاز، كقكؿ الراجز : كى

ا     األفعكافى كالشُّجاعى الشٍَّجعىمىا  يىاتي منوي القىدىمى ـى الحى قىٍد سىالى

ـى   فنصب األفعكافى كىك بدؿ مف الحيات؛ المرفكعة لفظا المنصكبة معنى، كما أٌف القىدى
كىذا التكجيو أسيؿ . منصكب لفظا مرفكع معننى، ألٌف كؿ شيئيف تسالما فيما فاعالف مفعكالف

قد سالـ الحٌيات منو القدـ، كسالمت القدـي األفعكافى : لسالمتو مف كثرة الحذؼ، إذ التقدير
كالشجاعى  الشجعـى 

2    

  تابع الصـك بمعنى أىتبع : نحك: أو الموافقة ألفعل المتعدي أو مرادفتيا- أفعل-بمعنى
، أك جعمو ذا عافية :  كمثؿ3بعضو بعضا ، يقكؿ 4(لمصيركرة)عافاؾ اهلل، بمعنى أىٍعفىاؾى

ٍمتي ال تريد بيا عمؿ اثنيف، كلكٌنيـ بنكا عميو الفعؿ كما بنكه عمى : "سيبكيو كقد تجيء فىاعى
ناكلتو، كعاقبتو، كعافاهي اهلل كسافرتي كظاىرتي عميو كناعمتو، بىنىٍكهي عمى : أفعمت، كذلؾ قكليـ

 5"فاعمت كما بنكه عمى أفعمت

  أم خرجت لمسفر، كقاتميـ اهلل؛ أم قتميـ: (فَوعَولَو )بمعنى ،  6نحك سافرتي بمعنى سىفىٍرتي
ٍزتو ٍزتي الشيء كجي جاكى

7 

 

                                                             
 3754 ص 8 ج ، شرح التسييؿ المسمى تمييد القكاعد بشرح تسييؿ الفكائد،(محب الديف محمد بف يكسؼ أحمد) ناظر الجيش 1

  3755 ، ص 8المصدر نفسو، ج  2
 .57 صادؽ بف محمد صالح البيضاني،  نزىة الطرؼ شرح بناء األفعاؿ في عمـ الصرؼ، ص3
. 12 مسعكد غريب، محاضرات في الصرؼ كالنحك، ص4
 68، ص 4سيبكيو، الكتاب، ج 5
. 12 مسعكد غريب، محاضرات في الصرؼ كالنحك، ص6
 3755 ، ص 8، ج المسمى تمييد القكاعد بشرح تسييؿ الفكائدشرح التسييؿ ، (محب الديف محمد بف يكسؼ أحمد) ناظر الجيش 7
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، كما قد يجيء مغنيا عنو لعدـ كركد المجرد، (فىعىؿى )بمعنى  (فاعؿ) يجيء بناء عمى ىذا
ك " بىالىى ًبوً "ك" قىاسىى: "  كقد مٌثؿ لو ابف مالؾ بالمثاؿ اآلتي1ىاجر كجاكز كسافر: نحك
 2"بىارىؾ اهلل فيو"

  ضاعفت : نحك ضاعفت أىٍجرىهي، ككاثىٍرتي إحساني عميو، كنحك: أو التكثير (فّعل)بمعنى
    3الشيء بمعنى ضعَّفتو، كباعدتو بمعنى بعدتو

 أم استمرارية الفعؿ كعدـ انقطاعو، أك أف يتكرر الفعؿ يتميك بعضو : المواالة والمتابعة
، كتابعت القراءة: بعضا، نحك         4"كالىٍيتي الٌصٍكـى

  

                                                             
 75 ، دركس التصريؼ، ص  محمد محي الديف عبد الحميد1
.  3755، ص 8، ج  المسمى تمييد القكاعد بشرح تسييؿ الفكائدشرح التسييؿ، (محب الديف محمد بف يكسؼ أحمد) ناظر الجيش 2
 12، ص 2015-2014محاضرات في الصرؼ كالنحك، جامعة قاصدم مرباح، كرقمة،  مسعكد غريب، 3
 75دركس التصريؼ، ص  محمد محي الديف عبد الحميد، 4
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 (افعلّ – تفّعل – تفاعل – انفعل – افتعل)معاني المزيد بحرفين : (08)المحاضرة رقم 
 .المزيد باليمزة كالتاء: (افتعل)معاني  -8-1

كمنيا افتعؿ كىك لالتخاذ كلمتسبب كلفعؿ الفعؿ بنفسو، : "يمخص معانييا ابف مالؾ قائال
  1"كلمتخٌير كلمطاكعة أفعؿ كلمكافقة تفاعؿ كتفعؿ كاستفعؿ كلممجرد كاإلغناء عنو

:  لخمسة معاني مشيكرة ىي(افتعل) بناء عمى ىذا ترد

 اشتكل كاختبز : "اتخاذ فاعمو ما تدؿ عميو أصكؿ الفعؿ، نحك:  يعٌبر عنو أيضا:االتخاذ
 2اتخذ شكاءن كخبزنا كبقال: إلخ؛ أم... كابتقؿ

 جمعتو فاجتمع، : " يطاكع الثالثي سكاء أكاف دىاال عمى عالًج أـ لـ يكف، نحك:المطاوعة
، ككذلؾ يطاكع  ٍمتو فاٍغتَـّ مى قٌربتو : ، نحك(فٌعؿى )أنصفتو فانتصؼ، كيطاكع : ، نحك(أفعؿ)كغى
فاقترب، كعدَّلت الريمحى فاعتدؿ

اشتكركا بمعنى تشاكركا، كيطاكع : ، نحك(تفاعؿ)،    كيطاكع 3
          4ارتاح استراح: ، مثؿ(استفعؿ)ائتزر تأزر، كيطاكع : ، مثؿ(تفٌعؿ)

 رىا: أك التشارؾ، نحك: المشاركة رىا ك اٍشتكى ، 5اختصـ زيد كعمرك كاٍجتىكى  كنحك اجتكر القـك
 6أم صار بعضيـ لبعضيـ جيرانا

 اجتيد في تحصيؿ : نحك اكتسب عمرك؛ أم: الطمب واالجتياد في تحصيل أصل الفعل
   7الكسب

 8نحك انتقاه كاصطفاه: الداللة عمى االختيار  

                                                             
   3759، ص 8ج ، شرح التسييؿ المسمى تمييد القكاعد بشرح تسييؿ الفكائد، (محب الديف محمد بف يكسؼ أحمد) ناظر الجيش 1
. 77دركس التصريؼ، ص  محمد محي الديف عبد الحميد، 2
 المرجع نفسو، الصفحة نفسيا 3
 3760، ص 8ج ، شرح التسييؿ المسمى تمييد القكاعد بشرح تسييؿ الفكائد، (محب الديف محمد بف يكسؼ أحمد) ناظر الجيش 4
. 77دركس التصريؼ، ص  محمد محي الديف عبد الحميد، 5
 .13محاضرات في الصرؼ كالنحك، ص مسعكد غريب، 6
 .63 صادؽ بف محمد صالح البيضاني،  نزىة الطرؼ شرح بناء األفعاؿ في عمـ الصرؼ، ص 7
 .77دركس التصريؼ، ص  محمد محي الديف عبد الحميد، 8
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 كنحك1نحك اعتصد عمرك كاعتصر، إذا شابو المعصكد كالمعصكر: الداللة عمى الشبو  :
  2ارتعد مف الحمى، كارتعش

. المزيد باليمزة كالنكف: (انفعل )معاني -8-2

، ىك المطاكعة، كأكثر ما تككف مطاكعة ىذا البناء لمثالثي   ىذه الزيادة تردي لمعنى كاحدو
كسرتو فاٍنكىسىر كفتىٍحتيو فاٍنفتىح كقيٍدتيو فانقاد، كيأتي قميال مطاكعنا ألفعؿ : "المتعدم لكاحد، نحك

كسرت الزجاج فانكسر، حيث األفعاؿ : ، كنحك3أزعجتو فانزعج كأغمقت الباب فانغمؽ: "نحك
المطاكعة انعكاسية تدؿ عمى أٌف الفاعؿ يفعؿ الفعؿ بنفسو، كما يشترط في الفعؿ عمى ىذا 

الكزف أف يككف ظاىرنا نحك انكسر
4       

بزيادة التاء في أكلو كاأللؼ بعد فائو : (تفاعل)معاني  -8-3

: ثـٌ إٌف بناءه يأتي لعدة معاني أشيرىا ثالثة. تضارب، تباعد، تمارض، تغافؿ: مثؿ

 تخاصـ محمد : نحك: الداللة عمى مشاركة اثنين فأكثر في أصل الفعل الثالثي صراحة
 6اكتتب محمد كعمي:   كنحك5كخالد، كتشارؾ عمي كعمرك كبكر

ؿى )يخالؼ  (تفاعؿ)ثـٌ إٌف ىذا البناء  يدؿ عمى المشاركة في الفعؿ  (تفاعؿ)مف جية أٌف  (فىاعى
بيف االثنيف صراحة، كذلؾ يدؿ عمى أٌف أحدىما فاعؿ صراحة، كعمى أٌف الثاني فاعؿ 

متعديا  (فاعؿ)مفعكال، فإذا كاف  (فاعؿ)ينقص عف  (تفاعؿ)ضمنا، مف أجؿ ىذا بناء 
تجاذب : يتعدل إلى مفعكؿ كاحد، فتقكؿ (تفاعؿ)جاذبت عميا ثكبىو، فإٌنو مع : لمفعكليف، نحك

  7عمي كمحمده الثكبى 

                                                             
. 64 صادؽ بف محمد صالح البيضاني،  نزىة الطرؼ شرح بناء األفعاؿ في عمـ الصرؼ، ص 1
 3759، ص 8ج  المسمى تمييد القكاعد بشرح تسييؿ الفكائد،  شرح التسييؿ، (محب الديف محمد بف يكسؼ أحمد) ناظر الجيش 2
. 76دركس التصريؼ، ص  محمد محي الديف عبد الحميد، 3
 12محاضرات في الصرؼ كالنحك، ص  مسعكد غريب، 4
 .79دركس التصريؼ، ص  محمد محي الديف عبد الحميد، 5
 .64 صادؽ بف محمد صالح البيضاني،  نزىة الطرؼ شرح بناء األفعاؿ في عمـ الصرؼ، ص 6
 .79دركس التصريؼ، ص  محمد محي الديف عبد الحميد، 7
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 المراد بو الداللة عمى أٌف الفاعؿ ييظير الفعؿ كليس :التكمف أو داللتو عمى اإلظيار 
افتقر الرجؿ لمناس : "تغابى، تباخؿ، تكاسؿ، كنحك– تجاىؿ : متصفنا بو في الحقيقة، نحك

 1"إذا أظير ذلؾ

     بمعنى  (تفاعؿ) نحك باعدتو فتباعد كتابعتو فتتابع، كقد يجيء :(فاعل)المطاوعة ل
ٍبتي مف األمر، كتراءيت لخصمي: ، نحك(فعؿ) تىقارى

2 

 . بزيادة التاء في أٌكلو، كتضعيؼ عينو:(تفّعل )معاني -8-4

شَّعى :  مثؿ ٌمعى كتىجى : إلخ، كتأتي لستة معاف ىي... تىجى

  نحك ىٌذبتو فتيىٌذب:  المضعف العين (فّعل)مطاوعة
3  

نَّعى الشاعر؛ أم تكٌمؼ في صياغة الشعر: مثؿ:  التكمف ، كتحٌمـ كتسٌخى؛ إذا تكٌمؼ 4تصى
يقكؿ . الحمـ كالسخاء، كمعنى التكمؼ في ىذه األفعاؿ أٌنو تعاطى ذلؾ الفعؿ لقصد تحصيمو

ذا أراد الرجؿ أف يدخؿ نفسو في أٍمر حتى ييضاؼ إليو كيككف مف أىمو، فإنؾ : "سيبكيو كا 
ر كتحٌمـ كتجٌمد: تقكؿ   5"تفٌعؿ كذلؾ تشٌجعى كتبصَّ

 المراد بو الداللة عمى أٌف الفاعؿ قد اتخذ المفعكؿ فيما يدؿ عميو الفعؿ، نحك: االتخاذ :
ٌسٍدتي يدم    6اتخذتيا كسادة- أم– تكى

 تحرجت كتأثمت : المراد بو أف تدؿ عمى أٌف الفاعؿ قد ترؾ أصؿ الفعؿ، نحك: التجنب
  7تركت الحرج كاإلثـ كاليجكد كىك النـك : كتيٌجدت؛ أم

 الداللة عمى أّن الفعل قد حدث مرة بعد مرة :سىٍيتي الماءى : نحك رىٍعتي الدكاء كتحى تىجى
ا كتفيىٍمتي المسألة؛ أم كاف ذلؾ مني ميعاكدن

1 
                                                             

 .64 صادؽ بف محمد صالح البيضاني،  نزىة الطرؼ شرح بناء األفعاؿ في عمـ الصرؼ، ص 1
 .80دركس التصريؼ، ص  محمد محي الديف عبد الحميد، 2
 .78 المرجع نفسو، ص3
 12محاضرات في الصرؼ كالنحك، ص  مسعكد غريب، 4
. 71، ص4 سيبكيو، الكتاب، ج5
 .78دركس التصريؼ، ص  محمد محي الديف عبد الحميد، 6
 . المرجع نفسو، الصفحة نفسيا7
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 2نحك تكبَّر كتعىظَّـ؛ أم طمب أف يككف كبيرا كعظيما: الطمب  

 ر الطيف، تزٌبب العنب: الصيرورة   3مثؿ تحجَّ

لَّى كتكلىٌ  (فىعَّؿ)مكافقا لػ  (تىفىعَّؿى ) ىذا كقد يجيء    4المضعؼ العيف، نحك كى

 .بزيادة ىمزة الكصؿ في أٌكلو كتضعيؼ المو: (افْصعَولَّ  )معاني -8-5

 يجيء مف األفعاؿ الدالة عمى األلكاف كالعيكب الحسية، لذا ال يككف إالَّ الزمنا، كذلؾ لغرض 
ظيار قكتيا، نحك دَّ، كنحك: كاحد؛ ىك قصد المبالغة فييا كا  اٍعكىرَّ : ابيىٌض كاٍحمىرَّ كاسكى

كاٍعمىشَّ 
5 

  

                                                                                                                                                                                              
 13محاضرات في الصرؼ كالنحك، ص مسعكد غريب، : ينظر. ىذا العنصر يعٌبر عنو أيضا بالتكرار، كتجٌرع الماء، تفٌيـ، كنحك ذلؾ         .
 .78دركس التصريؼ، ص  محمد محي الديف عبد الحميد، 1
 . المرجع نفسو، الصفحة نفسيا2
 .        13محاضرات في الصرؼ كالنحك، ص  مسعكد غريب، 3
 .79دركس التصريؼ، ص  محمد محي الديف عبد الحميد، 4
 .77 المرجع نفسو، ص 5
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 (افعّول- افعالّ –   افعوعل -استفعل)معاني المزيد بثالثة أحرف : (09)المحاضرة رقم 
  بزيادة ىمزة كصؿ في أكلو بعدىا سيف بعده تاء:استفعل -9-1

: نحك استغفر، استخرج ، استقاـ، كمعانييا خمسة ىي

 إفَّ األصؿى في استفعمت : "قاؿ السيرافي. كاستعاف كاستغفر كاستكىب كاستطعـ: الطمب
 1"الشيء، طمبتو كاستدعيتو، كىك األكثر، كما خرج عف ىذا فيك حفظ كليس بالباب

 فالفاعؿ ىنا قد 2مثؿ اٍستىٍتيىسىًت الشاةي؛ أم تخمقت بأخالؽ التيس: الصيرورة والتحّول  
استنكؽ الجمؿ؛ أم تخمؽ بأخالؽ : انتقؿ مف حالتو إلى الحالة التي يدؿ عمييا الفعؿ، نحك

 3الناقة، أك صار ناقة

؛ أم: ىذا كقد يككف التحكؿ عمى جية الحقيقة، نحك ر الطيفي ككؿ ذلؾ . صار حجرنا: اٍستىٍحجى
 4عمى كجو الشبو

 يقصد بيا أٌف الفاعؿ قد كجد المفعكؿى عمى معنى ما ًصيغ منو الفعؿ، نحك: المصادفة :
ٍدتيو، استكرمتو؛ أم كجدتو جيّْدنا، كسمينا   5اٍستىجى

 نَّا إليو راجعكف: استرجع، أم قاؿ: نحك: اختصار حكاية الجمل  6إنَّا هلل كا 

  دى كاستٍحصد الزرع، أحكمتو فاستحكـ:(أفعل)مطاوعة كقد : "قاؿ سيبكيو.  مثالو أىٍحصى
استألـ كاستخمؼ : يجيء استفعمت عمى غير ىذا المعنى، كما جاء تذاءبت كعاقبت، تقكؿ

  7"أخمؼ ألىمو كالمعنى كاحد: ألىمو، كما تقكؿ

                                                             
 3763، ص 8ج ، شرح التسييؿ المسمى تمييد القكاعد بشرح تسييؿ الفكائد، (محب الديف محمد بف يكسؼ أحمد) ناظر الجيش 1
 .     13محاضرات في الصرؼ كالنحك، ص  مسعكد غريب، 2
 .82دركس التصريؼ، ص  محمد محي الديف عبد الحميد، 3
 . المرجع نفسو، الصفحة نفسيا4
  المرجع نفسو، الصفحة نفسيا5
 . المرجع نفسو، الصفحة نفسيا6
 .   70، ص4الكتاب، ج سيبكيو، 7
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 تعٌظـ : كقد دخؿ استفعؿ ىينا، قالكا: "قاؿ سيبكيو. كاستكبر كتكٌبر: مطاوعة تَوفّعل
كاستعظـ، كتكٌبر كاستكبر، كما شاركت تفاعمىٍت تفٌعٍمت، الذم ليس في ىذا المعنى، كلكٌنو 

          1"تيقنت كاستيقنت: "استثبات، كذلؾ قكليـ

 كقالكٍا قٌر : "قاؿ سيبكيو.  نحك أنس كاستأنس، كغني كاستغنى:موافقة الثالثي في المعنى
ٍرحي كأجمب، يريدكف بيما شيئا كاحدنا، كما يبنى ذلؾ : في المكاف كاستقر، كما يقكلكف جمب الجي

 2"عمى أفعمت بنى ىذا عمى استفعمت

  ىمزة كصؿ في أكلو ثـ كاك بيف عيني الكممة:افعوعل -9-2

: يأتي لمعنى رئيسي كآخر ثانكم. نحك اٍغدىٍكدىفى كاٍعشىٍكشبى 

  (افعوعل)المعني الرئيسي ل: 

 كقكليـ اخشكشف الشيء، إذا كثرت خشكنتو، كاعشكشب المكاف إذا كثر : التكثير والمبالغة
، إذا كقر ككثر سكاده كًلينيوي  شيف كقالكا: "قاؿ سيبكيو. عشبو، كاغدكدف الٌشٍعري : كقالكٍا خى

اعشكشبًت : كأٌنيـ أرادكا المبالغة كالتككيد، كما أٌنو إذا قاؿ: اخشكشف، كسألت الخميؿ فقاؿ
ا قد بالغ ككذلؾ اٍحمىٍكلى امن  3"األرض فإٌنما يريد أف يجعؿ ذلؾ كثيرنا عى

  (افعوعل)المعني الثانوي ل:  

 نحك احمكلى الشيء، إذا صار حمكا، كاحقكقؼ الجسـ، إذا صار أحقؼ أم :الصيرورة 
   4منحنيا

 ىمزة كصؿ في أكلو ثـٌ ألؼ بيف الفاء كالالـ ثـٌ الـ مضٌعفة: افعَوالّ  -9-3

، تفيد ما تفيد : نحك .  مع المبالغة فييا (افعىؿٌ )احمارَّ كاخضارَّ كاشيابَّ

 ىمزة كصؿ في أكلو ثـٌ كاك مضٌعفة بيف العيف كالالـ: افعّول -9-4
                                                             

 .  71، ص4المصدر السابؽ، ج 1
 .   70، ص4المصدر نفسو، ج 2
 .   74، ص 4المصدر نفسو، ج 3
  3767، ص8ج ، شرح التسييؿ المسمى تمييد القكاعد بشرح تسييؿ الفكائد، (محب الديف محمد بف يكسؼ أحمد) ناظر الجيش 4
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ذى   1، كبناؤه لمبالغة الالـز(عىالى )كاٍعمىكَّط  (اٍمتىدَّ )مثؿ اٍجمىكَّ

مالحظة : 

 افعاٌؿ – افعٌؿ – انفعؿ : جميع الصيغ المذككرة تجيء متعدية كالزمة، إالٌ  -
      2المعاني المذككرة سمفا ىي الغالبة فييا -

  

                                                             
 .13محاضرات في الصرؼ كالنحك، ص  مسعكد غريب، 1
 . المرجع نفسو، الصفحة نفسيا2
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( مزيد الرباعي بحرفين- مزيد الرباعي بحرف)مزيد الرباعي : (10)المحاضرة رقم 

: المزيد- 10-1

تصنيفٌية تعتمد عدد الحركؼ األصكؿ، فالٌثالثٌي بعدد حركفو يتخذ معٌيارا،  تسمية"  المزيد 
كيعتبر مجردا، فما كاف عدد حركفو دكف الٌثالثة سٌمي ناقصا، كما زاد عنيا سٌمي مزيدا، ىي 

 1"تسمية نستعمميا مجاراة لممعيكد، كال ضير في ذلؾ

كجكد عنصر ليس مف أصؿ الكممة، أم كجكد عنصر إضافي " مزيد"يفيد معنى مصطمح " 
حركؼ تزاد إلى ... ، كالزائدة في التصكر التقميدم"زائدة"فييا، يسٌمى في الدرس الصرفي

 2"سألتمكنييا"الكممة، كىي عند القدماء عشرة حركؼ تجمعيا عبارة 

 :مزيد الرباعي بحرف -10-1-1

مَولَو ) لو بناء كاحد، ىك   .، بزيادة التاء في أكلو(تَوفَوعْص

قمقمتو فتقمقؿ، كزلزلتو فتزلزؿ، أك : ؛ سكاء كاف مف المضٌعؼ، نحك(فعمل) كيككف لمطاكعة 
كقد جعؿ مجمع الٌمغة العربٌية  " 3دحرجتو فتدحرج، كبعثرتو فتبعثر: مف غير المضٌعؼ، نحك

، (تفعمؿ)كما ألحؽ بو قياس المطاكعة فيو  (فعمؿ)فنٌص عمى أٌف  (فعمؿ)قياسية المطاكعة 
 4"دحرجتو فتدحرج، كجمببتو فتجمبب: نحك

:  ممحقات ىي (تفعمؿ)ثـٌ إٌف ليذه الصيغة 

 ( تمفعل) : تمسكف يتمسكف : نحك

 ( تفعمى) :لبس القمنسكة، كىي لباس يمبس في الرأس : تقمسى يتقمسى، بمعنى: نحك

 (تفوعل) :تحكقؿ كتجكرب : نحك

                                                             
 .53، ص 2017 األزىر الزناد، الفعؿ في الٌمغة العربٌية بحث في تكٌلد الٌصيغ كانتظاميا، مركز النشر الجامعي، تكنس،  1
 .122 محمد شندكؿ، الصرؼ العربي بيف المقاربات المغكية القديمة كالمقاربات المسانية الحديثة، ص 2
 .64دركس التصريؼ، ص  محمد محي الديف عبد الحميد، 3
. 141دراسة أنمكذجية في ديكاف زىير بف أبي  سممى، ص - األفعاؿ– عمي بعداش، الميزاف الصرفي العربي أصكلو كتطبيقاتو 4
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 ( تفيعل) :1تشيطف يتشيطف: نحك 

 :  لو بناءاف:المزيد الرباعي بحرفين -10-1-2

 (افْصعَونْصمل): بزيادة ىمزة الكصؿ في أكلو كالنكف بيف عينو كالمو األكلى، كىك يأتي لمطاكعة 
. حرجمت اإلبؿ فاحرنجمت: المتعدم أيضا، نحك (فعمل)

احرنبى، بمعنى ناـ كاستمقى عمى ظير، أك : نحك (افعنمى)ثـٌ إٌف ىذه الصيغة يمحؽ بيا كزف 
 2تييأ لمغضب

 ( ّافْصعَومَول):اٍسبىطىٌر، :  بزيادة ىمزة الكصؿ في أكلو كالـ ثالثة في آخره، كىك لممبالغة، نحك
       3كاطمأفٌ 

اككىٌد الفرخ ، أم ارتعد، كاككأٌؿ الرجؿ، : نحك (افوعلّ )   ثـٌ إٌف ىذه الصيغة يمحؽ بيا كزف 
 4أم قصر

  

                                                             
. 41، ص 2 السيكطي، المزىر، ج 1
 .142دراسة أنمكذجية في ديكاف زىير بف أبي  سممى، ص - األفعاؿ– عمي بعداش، الميزاف الصرفي العربي أصكلو كتطبيقاتو 2
 .84دركس التصريؼ، ص  محمد محي الديف عبد الحميد، 3
. 41، ص 2  السيكطي، المزىر، ج4
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 -اسم الفاعل- المشتقات: (11)المحاضرة رقم 

ىك تكليد كممة مف أصميا كأخذىا مف مادتيا، كتقميبيا في أكزاف مختمفة ىك "    االشتقاؽ
أسماء الفاعميف كالمفعكليف، كالصفات : التصريؼ، كالمشتقات في عرؼ الصرفٌييف سبعة

كلـ تعد صيغ المبالغة ألٌنيا ممحقة . المشبية، كاسـ التفضيؿ، كأسماء الزماف كالمكاف، كاآللة
باسـ الفاعؿ، كيمحؽ بيا االسـ المجمكع كاالسـ المنسكب كاالسـ المصغر لما فييا مف 

 1"تغٌييرات تكسب البنية خصكصية ما في المعنى

  :تعريفو -11-1

:  تفاكت العمماء في تعريؼ اسـ الفاعؿ، كلعٌؿ أبرز التعاريؼ

 2 ىك االسـ الذم يصاغ لمداللة عمى الحدث كمف قاـ بو 

 ىك ما صيغ مف مصدر مكازنا لممضارع ليدؿ عمى فاعمو، غير صالح لإلضافة إليو 
   3كضارب كميكًرـ كميستخًرج

4 ىك ما دؿ عمى الحدث كالحدكث كفاعمو 

 فما دؿ عمى الحدث؛ يقصد بو معنى المصدر، كما دؿ عمى الحدكث ىك ما يقابؿ الثبكت 
اسـ فاعؿ يدؿ عمى القياـ كىك الحدث، كعمى الحدكث أم التغٌير، فالقياـ - مثال - (قائـ): فػ

 5ليس مالزمنا لصاحبو يدؿ عمى ذات الفاعؿ، أم صاحب القياـ

أٌما المتأخركف فيجركف في الغالب األعـ عمى سنف القدامى في تعريؼ اسـ الفاعؿ؛ لذا نمفي 
صفة تشتؽ مف مصدر الفعؿ المتصرؼ المبني لممعمـك : " يعٌرفو بقكلوفخر الدين قباوة

  1"لمداللة عمى مف كقع منو الفعؿ حدكثا ال ثبكتا 
                                                             

 41، ص 2007/ 2فاضؿ صالح السامرائي، معاني األبنية في العربية، دار عمار، عٌماف، ط: يسميو الككفيكف الفعؿ الدائـ، ينظر. 
 126أنمكذجا، ص " قصيدة العب النرد"   أـ السعد فضيمي، البنى الصرفية سياقاتيا كدالالتيا في شعر محمكد دركيش1
 .326فريد عبد العزيز الزامؿ السميـ، الخالؼ التصريفي كأثره الداللي في القرآف الكريـ، ص :   ينظر2
، 1،  ج2000/ 1 ابف مالؾ، شرح الكافية الشافية، تحقيؽ عمي محمد معٌكض كعادؿ أحمد عبد المكجكد، دار الكتب العممية، بيركت، ط3

 .459ص
 216، ص 3د ت، ج/ ابف ىشاـ، أكضح المسالؾ إلى ألفية بف مالؾ، تحقيؽ محمد محي الديف عبد الحميد، دار الفكر، بيركت، د ط 4
 .41 ص فاضؿ صالح السامرائي، معاني األبنية في العربية،5
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اسـ مشتؽ يدؿ عمى فاعؿ الحدث كجرل مجرل الفعؿ في  :فيعٌرفو بأٌنو ياقوت محمود  أٌما
الحدث، كىك القراءة، : الصيغة دلت عمى أمريف"فتمؾ  (قارئ): إفادة الحدكث، فإذا قمت

   2"كالفاعؿ كىك الذم يقـك ًبالقراءة

  أم 3"اسـ مشتؽ يدؿ عمى معنى مجرد، حادث كعمى فاعمو:"  فيعٌرفو بقكلوعباس حسنأٌما 
. كقؼ كاقؼ: يدؿ عمى كصؼ مف فعؿ الفعؿ عمى كجو الحدكث، مثؿ

كصؼ يدؿ عمى حدث كزمف، كداللتو عمى الزمف :" بأٌنوالصبور شاىين عبد كما يعرفو 
 4"ترتبط بالحاؿ كبالمستقبؿ، كىك زمف المضارع، فكالىما يدؿ عمى االستمرار

 محصول الحديث  :

  كمف كقع منو أك فيو، داللة تفيد  (الفعؿ) اسـ الفاعؿ كصؼ مشتؽ لمداللة عمى الحدث
التجدد كليس الثبكت في الغالب، كأٌف ىذا الكصؼ جار عمى الفعؿ المضارع في تصريفو، 

.   أم في حركاتو كسكناتو

 ،فيك مبنى صرفي كداللتو "  اسـ الفاعؿ يأخذ دالالت مف خالؿ السياؽ الذم يأتي فيو
التي ليا - ذائقة–األساسية ىي كصؼ الفاعؿ بالحدث، كيدؿ عمى التجدد داللة الفعؿ، مثؿ 

داللتاف إحداىما الماضي إذا أضيفت كثانييما الحاؿ أك االستقباؿ إذا قطعت عف اإلضافة 
كنٌكنت، كما تخرج صفة الفاعؿ عف داللتيا األساسية لتدؿ عمى المكصكؼ بالحدث مف ذلؾ 

مرضية كمطعـك : كممة راضية كالطاعـ كالكاسي؛ التي دلت عمى اسـ المفعكؿ بمعنى
- كمكسك، كقد تدؿ عمى مطمؽ الحدث دكف قيد زمني مثمما ىك مكجكد في اسمي الفاعؿ 

 5"إذ ىما بمعنى البقاء كالكذب- باقية ك كاذبة

 

                                                                                                                                                                                              
 149 صفخر الديف قباكة،  تصريؼ األسماء كاألفعاؿ،  1
 104 ص  محمد سميماف ياقكت، الصرؼ التعميمي كالتطبيؽ في القرآف الكريـ،2

. 238، ص 3 عباس حسف، النحك الكافي، ج 3
 . 114، ص 1980 عبد الصبكر شاىيف، المنيج الصكتي لمبنية العربية، مؤسسة الرسالة، بيركت،  4
 .185، ص 2003صفية مطيرم، الداللة اإليحائية في الصيغة اإلفرادية،  اتّْحاد الكتاب العرب، دمشؽ،  5
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 :كيفية صياغتو-11-2

عمى أكزاف مختمفة - الثالثي كغير الثالثي- الفعؿ المبني لممعمـك "مف  : يصاغ اسـ الفاعؿ
 1"قائـ كجالس، فقائـ يدؿ عمى القياـ كفاعمو، ككذلؾ جالس: ، نحك(فاعؿ)أشيرىا 

 عمى كزف: من الفعل الثالثي: 
 ( فَوعَولَو) : سأؿ سائؿ،  : نحك: ، صحيحا كاف أـ معتال، مثؿ(فاعؿ)الزما كمتعديا عمى كزف

. كتب كاتب، درس دارس، ذىب ذاىب، نصر ناصر، دار دائر
( لَو سمع سامع، حسب : صحيحا كاف أـ معتال، نحك (فاعؿ)متعديا، عمى كزف : (فَوعِر

.  حاسب، كرث كارث
( فَوعُهلَو) :الالـز فال ( فًعؿ)أك  (فعيؿ)مف  إف كاف: " بمقاسم بمعرج. ديقكؿ . كريـ كاـر: نحك

 2"كسًمـ فيك سالـ... عقيرت المرأة فيي عاقر: إالَّ سماعا، نحك (فاعؿ)يأتي عمى كزف 
 :مالحظة -

قاؿ :  إف كاف الفعؿ أجكؼ، كعينو ألؼ، قمبت ىذه األلؼ ىمزة في اسـ الفاعؿ، فتقكؿ
 3قائؿ، باع بائع

 إف كاف الفعؿ أجكؼ كعينو صحيحة، أم كاكا أك ياء، فإٌنيا تبقى كما ىي في اسـ الفاعؿ 
عًكرى عاًكر، حًكؿى حاًكؿ: فتقكؿ

4 
 إف كاف الفعؿ ناقصا، فإٌف اسـ الفاعؿ ينطبؽ عميو ما ينطبؽ عمى االسـ المنقكص؛ أم 

، مشى : تحذؼ ياؤه األخيرة في حالتي الرفع كالجر كتبقى في حالة النصب فتقكؿ دعا داعو
، رًضي راضو  جاء :   ككذلؾ يككف الكزف الصرفي لمفعؿ األجكؼ الميمكز الالـ، نحك5ماشو

  6جاءو 

                                                             
، 2002ميثاؽ عمي عبد الزىرة الصيمرٌم،  أبنية المشتقات في نيج البالغة دراسة داللية، رسالة ماجستير، كمية اآلداب، جامعة البصرة، :   ينظر1

. 26ص
  .38، ص2005بمقاسـ بمعرج، لغة القرآف الكريـ دراسة لسانية لممشتقات في الربع األكؿ، دار العمـك لمنشر كالتكزيع، الجزائر،    2
 . 76 عبده الراجحي، التطبيؽ الصرفي، ص 3
  المرجع نفسو، الصفحة نفسيا4
  المرجع نفسو، الصفحة نفسيا5
 .221 ، محمد سميماف ياقكت، الصرؼ التعميمي كالتطبيؽ في القرآف الكريـ، ص 6
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 من غير الثالثي   :
بداؿ - ييصاغ اسـ الفاعؿ عمى مف الفعؿ غير الثالثي عف طريؽ اإلتياف بالفعؿ المضارع، كا 

أخرج يخرج ميخًرج، أذؿَّ يذؿُّ : ق، نحك ككسر ما قبؿ آخر مضمكمةميماحرؼ المضارعة 
ميًذؿّّ 

1 
:   عمى أكزاف ىيالمزيد بحرفكما يصاغ مف -
 (ل  أكـر مكـر:  نحك(مُهفْصعِر
 (مُهفَوعِّل)جٌرب يجٌرب فيك مجٌرب:  نحك... 
 (ل  2قاتؿ مقاتؿ:  نحك(مُهفَواعِر

:  عمى األكزاف اآلتيةالمزيد بحرفينكما يصاغ اسـ الفاعؿ مف  -
 (ل  استمع مستمع:  نحك(مفتَوعِر
 (متفّعل)تبٌسـ متبٌسـ:  نحك 
 (ل  انطمؽ منطمؽ:  نحك(متْصفَوعِر
 (متفاعل)تخاصـ متخاصـ:  نحك 

 : المزيد بثالثة أحرفكما يصاغ مف  -
 (مستفعل)استخرج مستخرج:  نحك .
 مالحظة :
يختار :  إف كاف الحرؼ الذم قبؿ اآلخر ألفا فإٌنو يبقى كما ىك في اسـ الفاعؿ، مثؿ

، ألٌف الكزف ال يتأثر (مفتعؿ): كيككف الكزف ىنا. ميختىار، يكتاؿ ميكتىاؿ، يختاؿ ميختىؿ
 3يختىًير، يكتىًيؿ، يختىًيؿ: باإلعالؿ، إذ أصؿ ىذه األفعاؿ

 ىناؾ بعض األفعاؿ التي تزيد عمى ثالثة أحرؼ كجاء منيا اسـ الفاعؿ عمى كزف فاعؿ 
  4أعشب المكاف فيك عاشب: كما يحدث مع الفعؿ الثالثي، نحك

                                                             
.  المرجع السابؽ، الصفحة نفسيا1
 .78بمقاسـ بمعرج، لغة القرآف الكريـ دراسة لسانية لممشتقات في الربع األكؿ، ص 2
 .77 عبده الراجحي، التطبيؽ الصرفي، ص3
. 222 محمد سميماف ياقكت، الصرؼ التعميمي كالتطبيؽ في القرآف الكريـ، ص 4
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 : إعمالو-11-3
أقادـ صديقؾ؟ :  يعمؿ اسـ الفاعؿ عمؿ فعمو، فيك يرفع الفاعؿ إذا كاف فعمو الزما، مثؿ

أمنجز أخكؾ عممو؟  : كيرفع الفاعؿ كينصب المفعكؿ بو إف كاف فعمو متعديا، مثؿ
يعمؿ الزما كمتعديا بأحد الشرطيف  :

 1أقبؿ الحافظ كٌدؾ: أف يككف معٌرفا بأؿ، فيعمؿ دكف قيد أك شرط، نحك -1
 :فإف لـ يكف معٌرفا بأؿ عمؿ بشرطيف -2

 :أن يدل عمى الحال أو االستقبال- 2-1
محمد شاكر معممو أمس، أما : القاطرة نازؿ ركابيا، كال نقكؿ: فداللتو عمى الحاؿ مثؿ

.  محمد محضر الكاجب: داللتو عمى االستقباؿ مثاليا
 :أن يعتمد عمى نفي أو استفيام 2-2

ىؿ كاتب عمي الدرس؟  أك مبتدأ : ما شاكر أخكؾ المحسف إليو أك استفياـ، مثؿ:  مثؿ
: ىذا منفؽ مالو في كجكه البر، أك مكصكؼ كىك صفة لو، مثؿ: كىك خبر لو، مثؿ

سحقا كبعدا لمماؿ جالبا الذؿ كالشقاء : الحسد نار قاتمة صاحبيا، أك يقع حاال مثؿ
 2لصاحبو

  

                                                             
. 16مسعكد غريب، محاضرات في الصرؼ كالنحك، ص :   ينظر1
 .المرجع نفسو، الصفحة نفسيا:  ينظر2
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 المفعول اسم: (12)المحاضرة رقم 

  :تعريفو -12-1
مف فعؿ مزيد بسابقة الميـ، كبالكاك بيف العيف كالالـ، كبيما تدؿ عمى "ىي  (مفعكؿ)إٌف كممة 

 1"مف كقع عميو الفعؿ، كسمي بو نكع مف أنكاع المشتقات
 2"ما اشتؽ مف المصدر ليدؿ عمى ذات كقع عمييا الفعؿ: "أك ىك
اسـ أك صفة تشتؽ مف الفعؿ المجيكؿ كينعت بو المكصكؼ، كتدؿ عمى حدث أك : أك ىك

الجاىؿ : معنى يقع عمى المكصكؼ بيا، كتككف ىذه الصفة طارئة، أم غير ثابتة، نحك
 3"ميزـك كمدحكر كنيايتو محتكمة

صفة تشتؽ مف مصدر الفعؿ المتصرؼ، المبني لممجيكؿ، لمداللة عمى مف كقع "أك ىك 
 4"مدفكع، مسؤكؿ، ميغربىؿ، ميعىدّّ : عميو الفعؿ، حدكثا ال ثبكتا، نحك

، فإٌف اسـ المفعكؿ ىك مأخكذ مف فعؿ  ذا كاف اسـ الفاعؿ مأخكذا مف فعؿ مبني لممعمـك كا 
كب :   فإذا قمنا(5)"لمداللة عمى صفة مف كقع عميو الحدث" مبني لممجيكؿ المييًمؿ مىٍضري
: اسـ مفعكؿ لما يأتي (مضركب)إلىمالو، كممة 

 اسـ مشتؽ؛  
 مف الفعؿ المضارع؛ 
 كىذا الفعؿ متعٌد، أم يأخذ مفعكال بو؛ 
 ؛لممجيكؿ مبني كالفعؿ 
  6.(الميمؿ)عمى مف كقع عميو الفعؿ كىك  (مضركب)كتدؿ 

 
                                                             

. 185صفية المطيرم، الداللة اإليحائية في الصيغة اإلفرادية،  ص  1
. 232، ص 3 أكضح المسالؾ إلى ألفية بف مالؾ، ج ابف ىشاـ2
 .164، ص 2000/ 1محمكد مطرحي، في الصرؼ كتطبيقاتو، دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر، ط 3
 .155صفخر الديف قباكة،  تصريؼ األسماء كاألفعاؿ،  4

.  185صفية المطيرم، الداللة اإليحائية في الصيغة اإلفرادية،  ص (5) 
 .234 محمد سميماف ياقكت، الصرؼ التعميمي كالتطبيؽ في القرآف الكريـ، ص 6
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 :كيفية صياغتو  -12-2

 مصدر الفعؿ المبني لممجيكؿ، أك مف الفعؿ المضارع المبني يصاغ اسـ المفعكؿ مف
:   كىك قياسي في الثالثي كغيره عمى الكجو اآلتي1لممجيكؿ

:   من الثالثي-12-2-1

، مكجكد: ، نحك(مفعكؿ)يصاغ مف الثالثي عمى كزف   كىذا ىك 2مكتكب، مدركس، معمـك
الكزف القياسي، كال فرؽ بيف الصحيح منو كالمعتؿ إالَّ في بعض التغٌيرات التي تطرأ عمى 

 :المعتؿ، نكضحيا فيما يأتي
 )إذا كاف الفعؿ الثالثي أجكؼ؛ أم معتؿ العيف، كحرؼ العمة كاك، أك ياء حذفت كاك -أ

ًبيع: ، نحك(مفعكؿ قيكؿ، باع يبيع مى قاؿ يقكؿ مى
إلى كاك أك ياء  (ألفو) كذلؾ بقمب كسطو 3

ؿ)بحسب أصؿ الفعؿ قبؿ حدكث اإلعالؿ فيو إذا كاف   4(باع)في  (بىيىع)ك (قاؿ)في  (قىكى
إذا كاف الفعؿ الثالثي ناقصا؛ أم معتؿ اآلخر، نأتي بالمضارع ثـ نضع مكاف حرؼ -ب

، : المضارعة ميما مفتكحة، كنضٌعؼ الحرؼ األخير، كىك حرؼ العمة، نحك ٍدعيكّّ دعا يدعك مى
ٍرًميّّ  رمى يرمي مى

5 
 (خاؼ يخاؼ ): إذا كاف الفعؿ معتؿ العيف باأللؼ في الماضي كالمضارع، نحك-ج

- خاؼ: فالمفعكؿ منو عمى الكزف نفسو مع إعادة األلؼ إلى أصميا، عمى النحك اآلتي
 6(ألٌنو مف الخكؼ )مىخيكؼ = المفعكؿ- يخاؼ

 :من غير الثالثي- 12-2-2
يصاغ مف مصدر الماضي غير الثالثي عمى كزف مضارعو مع إبداؿ حرؼ المضارعة -

ى"ميما مضمكمة كفتح ما قبؿ آخره،   7"كميقدَّـ كميدحرىج كميعاد كميصفَّى كميرتقىب كميرتىجى

                                                             
 .130  ىادم نير، الصرؼ الكافي دراسة كصفية تطبيقية، ص1
. 156صتصريؼ األسماء كاألفعاؿ، فخر الديف قباكة، : كينظر. 235 محمد سميماف ياقكت، الصرؼ التعميمي كالتطبيؽ في القرآف الكريـ، ص 2
 .235 المرجع نفسو،  ص 3
 .131 ىادم نير، الصرؼ الكافي دراسة كصفية تطبيقية، ص4
. 235 محمد سميماف ياقكت، الصرؼ التعميمي كالتطبيؽ في القرآف الكريـ، ص 5
 .131 ىادم نير، الصرؼ الكافي دراسة كصفية تطبيقية، ص6
 .158، ص1997/ 2 محمد أسعد النادرم، نحك المغة العربية، المكتبة العصرية، بيركت، ط7
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استعاف يستعيف ميستىعىاف، كاألصؿ : يككف فتح ما قبؿ آخر اسـ المفعكؿ مقدَّرا، نحك-
ف، ثـٌ نقمت الفتحة مف حرؼ العمة إلى الساكف الصحيح قبمو؛ أم العيف، كقمبت الكاك  مٍستىٍعكى

 1ألفا
 :عممو- 12-3

يعمؿ اسـ المفعكؿ بالشركط التي يعمؿ بيا اسـ الفاعؿ عمؿ فعمو، فيرفع نائب الفاعؿ إف 
الدرس مفيكمة أجزاؤه، كيرفع نائب الفاعؿ كينصب الثاني إف :  نحك،كاف فعمو متعديا لكاحد
كيرفع نائب الفاعؿ كينصب مفعكليف . ىؿ المظنكفي الدرسي سيال: كاف متعديا الثنيف، مثؿ

 2.ما ميخبىره الطالبي الدرسى سيال: إف كاف فعمو متعديا لثالثة مفعكالت، نحك

ف كاف الفعؿ الزما ال يرفع نائب فاعؿ قاـ الظرؼ كالجار كالمجركر مقاـ نائب الفاعؿ أك  كا 
 3السرير منـك عميو: تعمقا بنائب فاعؿ محذكؼ، مثؿ

كيجكز في اسـ المفعكؿ أف يضاؼ إلى ما كاف مرفكعا بو، مع بقاء داللتو عمى الحدكث، 
 4الجامعة مفتكحةي األبكاًب : الجامعة مفتكحةه أبكابييا، أف تقكؿ: فمؾ في قكلؾ

؛ أم كزف   (مفعول)كيشترط لصحة ىذه اإلضافة أف يككف اسـ المفعكؿ عمى كزنو األصميّْ
فإف كاف . أك كزف مضارعو مع إبداؿ حرؼ المضارعة ميما مضمكمة كفتح ما قبؿ اآلخر

غير أف الغالب في . لـ يجز عند الجميكر إضافتو إلى مرفكعو (فعيل)عمى كزف آخر ككزف 
اسـ المفعكؿ عند إضافتو إلى مرفكعو تحكيؿ داللتو مف الحدكث إلى الثبكت كالدكاـ، كبذلؾ 

 5المبنانٌي محمكدي الطباعً : يصير صفة مشٌبية، نحك
 :تنبيو -

إذا كاف الفعؿ الزما يصح اشتقاؽ اسـ المفعكؿ منو حسب القكاعد السابقة بشرط استعماؿ -
 6ذىب بو، مذىكب بو، سافر يـك السبت، مسافر يـك السبت: شبو الجممة مثؿ

                                                             
 .236 محمد سميماف ياقكت، الصرؼ التعميمي كالتطبيؽ في القرآف الكريـ، ص 1
  20محاضرات في الصرؼ كالنحك، ص مسعكد غريب، 2
 .المرجع نفسو، الصفحة نفسيا 3
 .159 محمد أسعد النادرم، نحك المغة العربية ص4
 .160 المرجع نفسو، ص 5
. المرجع نفسو، الصفحة نفسيا 6
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: كردت ألفاظ تدؿ عمى صيغة المفعكؿ مف الثالثي كلـ تأت بحسب القياس المكضكع، نحك-
 1جريح بمعنى مجركح، كالفعؿ جرح، كذبيح بمعنى مذبكح، كالفعؿ ذبح

ىناؾ أبنية تستعمؿ لمداللة عمى المفعكلية، لـ تأت بحسب القكاعد المبينة في صيغة - 
: المفعكؿ، كمف ىذه األبنية

يل)- أ قتيؿ بمعنى مقتكؿ : نحك: (فَوعِر
طحيف بمعنى مطحكف 

ذبيح بمعنى مذبكح 
ل)- ب نىًقض بمعنى منقكص : نحك: (فَوعِر
ميكب بمعنى مىحميكب: نحك: (فَوعُهول)-ج حى

2 
  

                                                             
. 134 ىادم نير، الصرؼ الكافي دراسة كصفية تطبيقية، ص1
 .133المرجع نفسو، ص:   ينظر2
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الصفة المشبية : (13)المحاضرة رقم 
 : تعريفيا -13-1

:"  أك ىي1"ما اشتؽ مف فعؿ الـز لمداللة عمى الحدث كمف قاـ بو عمى جية الثبكت" ىي
صفة تدؿ :"   أك ىي2"اسـ مشتؽ مف الفعؿ الالـز لمداللة عمى استمرار الحدث عبر أزمنتو

؛ أم أٌنيا اسـ مشتؽ لمداللة عمى معنى 3"عمى حدكث ثابت في المكصكؼ ثبكتا مالزما لو
. حسف، أحمر، رٌياف، تعب، كريـ: اسـ الفاعؿ عمى كجو الثبكت، مثؿ

، كلمتمثيؿ عمى ذلؾ؛ 4"اسـ مشتؽ يدؿ عمى ثبكت صفة ما لصاحبو ثبكتا عاما: "  أك ىي
عرفتو جميؿى الصكرة،  أبيضى :" فكاف مٌما قاؿ" أبا نكاس" سيئؿ أحد األدباء القدامى أف يصؼ

مك االبتسامة، مسنكف الكجو، ممتؼ األعضاء بيف الطكيؿ  المكف، حسفى العينيف كالمضحؾ، حي
 5"كالقصير، جٌيد البياف، عذب األلفاظ

الخ، ...جميؿ، أبيض، حسف، حمك : ؛ مثؿ-الصفة المشبية- ثـٌ إٌف ىذا الكصؼ 
: التدؿ إاٌل عمى أربعة أمكر مجتمعة" جميؿ"ينيض بأداء داللة معٌينة، فمثال كممة 

 الجماؿ؛:  المعنى المجرد الذم يسمى الكصؼ أك الصفة، كىك ىنا  -
، أك غيره مف األشياء التي اليقـك المعنى المجرد إاٌل بيا، كال (المكصكؼ) الشخص   -

يتحقؽ كجكده إاٌل فييا، كالمراد بو في المثاؿ الشخص الذم ننسب لو الجماؿ، كنصفو 
 بو؛

لصاحبو في كؿ األزمنة ثبكتا   (الكصؼ أك الصفة)ثبكت ىذا المعنى المجرد    -
فكصؼ ... عاٌما، أم االعتراؼ بتحققو ككقكعو شامال األزمنة الثالثة المختمفة،

شخص بالجماؿ، معناه االعتراؼ بالجماؿ لو، كأف ىذا الجماؿ ثابت متحقؽ في 
 ماضيو، كفي حاضره، كفي مستقبمو؛

                                                             
   .361 فريد بف عبد العزيز الزامؿ، الخالؼ التصريفي كأثره الداللي في القرآف الكريـ، ص 1
 .299 عبد القادر عبد الجميؿ، عمـ الصرؼ الصكتي، ص2
 . 18ص محاضرات في الصرؼ كالنحك،  مسعكد غريب، 3
. 77، ص2/2009 محمد ربيع الغامدم، محاضرات في عمـ الصرؼ،  دار خكارـز العممية، ط4
. 281، ص 3 عباس حسف، النحك الكافي، ج5
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فالجماؿ مثال اليفارؽ ...  مالزمة ذلؾ الثبكت المعنكم العاـ، لممكصكؼ كدكامو، -
ف فارقو  فزمف المفارقة أقصر مف زمف المالئمة الطكيمة التي ىي بالدكاـ  صاحبو، كا 

 1.أشبو
 : سبب نعتيا بالمشبية -13-2

لعؿَّ سبب نعتيا بالمشبية اختصارا مف التشبيو باسـ الفاعؿ، كبتكالي االستعماؿ ككثرتو 
 2حذفت نياية المصطمح

: كيأتي ىذا المَّكف مف التشابو في مكاضع خمسة
 التثنية كالجمع -1
 قبكؿ األلؼ كالالـ -2
 نصب المعرفة -3
 الداللة عمى الحدث كمف قاـ بو -4
 3التذكير كالتأنيث -5

 :(اسم الفاعل- الصفة المشبية ) أوجو االختالف -13-3
 :تختمؼ مع اسـ الفاعؿ في مكاضع ىي

فالصفة المشبية تثبت في صاحبيا عمى : "أٌنيا تدؿ عمى صفة ثابتة لصاحبيا -1
فإٌنو يدؿ عمى الحدث كصاحبو " بخالؼ اسـ الفاعؿ 4"جميؿ كطكيؿ: كجو الدكاـ، نحك

 لذا ال تطمؽ الصفة المشبية إالَّ 5"عمى جية الحدكث، كىي تدؿ عميو عمى جية الثبكت
ىك ظمآف غدا أك أمس بخالؼ اسـ الفاعؿ فإٌنو : إذا اٌتصؼ بيا صاحبيا، فأنت التقكؿ

 6ىك ظامئ غدا أك أمس: يصح فيو ذلؾ، تقكؿ
أٌنيا تدؿ عمى زماف معٌيف، ألنَّيا مالزمة لمثبكت، كىذا مٌما ال يحتاج إلى زمف،  -2

 كلكف إذا أريد بالصفة الحدكث كالتجدد ال الثبكت كاالستمرار 7عكس الصفات العارضة
                                                             

 .282-281، ص ص 3، جالمرجع السابؽ 1
 .299 عبد القادر عبد الجميؿ، عمـ الصرؼ الصكتي، ص2
 299 المرجع نفسو، ص3
 .65 فاضؿ صالح السامرائي، معاني األبنية في العربية، ص 4
 . 361 فريد بف عبد العزيز الزامؿ، الخالؼ التصريفي كأثره الداللي في القرآف الكريـ، ص 5
 .67 فاضؿ صالح السامرائي، معاني األبنية في العربية، ص 6
 .299 عبد القادر عبد الجميؿ، عمـ الصرؼ الصكتي، ص7
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متصؼ بالكـر عمى جية االستمرار، : ، أم(ىك كريـ): تقكؿ"كاالستمرار قرنت بزماف، 
، ككذلؾ إذا كقع منو كـر (ىك كاـر غدا): فإذا أردت أنَّو سيقع منو كـر في الغد، قمت

:" جاء في التصريح. 1"(ىك كريـ أمس): كال تقكؿ (ىك كاـر أمس): في الماضي قمت
ف أردت حدكثو قمت (حاسف)كال تقكؿ  (حسف)أٌنؾ إذا أردت ثبكت الكصؼ قمت  ، كا 

 2"(حسف)كال تقكؿ  (حاسف)
، بخالؼ اسـ الفاعؿ؛ الذم يصاغ  -3 أٌنيا ال تصاغ إاٌل مف مصدر الفعؿ الالـز

 3مف مصدر الفعؿ الالـز كالفعؿ المتعدم
أٌنيا تصاغ عمى عٌدة أبنية، بخالؼ اسـ الفاعؿ؛ الذم يصاغ مف الفعؿ  -4

 4(فاعؿ)الثالثي عمى كزف كاحد فقط، كىك 
في حركاتو كسكناتو، كما في : أٌنيا يغمب عمييا عدـ مجاراتيا المضارع، أم -5

: جميؿ المظير، أبيض الشعر، ضخـ الجٌثة، كيقؿ في مجاراتيا لو، كما في قكلنا: قكلنا
 5طاىر القمب، معتدؿ القامة، أٌما اسـ الفاعؿ فإٌنو يجارم المضارع لزكما

 : صياغة الصفة المشبية -13-4
: تصاغ الصفة المشبية مف كؿ

كذلؾ حسب القكاعد الصرفية اآلتية:  الثالثي الالزم: 
لَو )إذا كاف الفعؿ عمى كزف  -1  :، فإٌف الصفة المشبية تشتؽ عمى ثالثة أكزاف(فَوعِر

، كذلؾ إذا كاف الفعؿ يدؿ عمى فرح أك حزف أك أمر مف (فىٍعمىةه ) الذم مؤنثو (فىًعؿه ) - أ
ةه : فىًرحى : األمكر التي تعرض كتزكؿ كتتجدد، مثؿ طًربه ك : طًرب- فىًرحه ك فىًرحى

ًجرىةه : ضًجر- طًربىةه  ضًجره كضى
6 

ء) الذم مؤنتو (أىٍفعىؿ) - ب ، كذلؾ إذا كاف الفعؿ يدؿ عمى لكف أك عيب أك (فىٍعالى
 1حكر أحكر حكراء- حكؿ أحكؿ حكالء- حمر فيك أحمر كىي حمراء: حمية، مثؿ

 1حكراء
                                                             

 .65 فاضؿ صالح السامرائي، معاني األبنية في العربية، ص1
 . 65 المرجع نفسو، ص2
 . 361 فريد بف عبد العزيز الزامؿ، الخالؼ التصريفي كأثره الداللي في القرآف الكريـ، ص 3
 .361 المرجع نفسو، ص 4
 .19ص محاضرات في الصرؼ كالنحك،  مسعكد غريب، 5
 .79 عبده الراجحي، التطبيؽ الصرفي، ص 6
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ف) - ت : ، كذلؾ إذا كاف الفعؿ يدؿ عمى خمك أك امتالء، مثؿ(فىٍعمىى) الذم مؤنثو (فىٍعالى
 2شبع فيك شبعاف كىي شبعى- عطش فيك عطشاف كىي عطشى

 :، فإٌف الصفة المشبية تشتؽ عمى األكزاف اآلتية(فَوعُهلَو )إذا كاف الفعؿ عمى كزف  -2
 .حسيف فيك حسف:  مثؿ(فىعىؿ) - أ
  .جنب فيك جنب:  مثؿ(فيعيؿ) - ب
 3كقر فيك كقكر:  مثؿ(فعيكؿ) - ت
 شريؼ، نبيؿ، رزيف:  مثؿ(فىًعيؿ) - ث
 .صعب، شيـ:  مثؿ(فىٍعؿ) - ج
 .جباف:  مثؿ(فىعىاؿ) - ح
 4.شجاع:  مثؿ(فيعىاؿ) - خ

جٌيد، : ، نحك(فىٍيًعؿ)، فالصفة المشبية عمى كزف (فَوعَولَو )إذا كاف الفعؿ عمى كزف  -3
 5مٌيت، سٌيد

 تصاغ الصفة المشبية مف غير الثالثي، فتككف كاسـ الفاعؿ، : من غير الثالثي
- (ميٍشتىدُّ العزيمة): كيشترط في تمؾ الحالة داللتيا عمى صفة ثابتة تالـز صاحبيا، مثؿ

ـي األطكار)  6.استقاـ- اشتدٌ : ؛ فقد ضيغت العبارتاف مف الفعميف(ميٍستىقي
 :عمل الصفة المشبية -13-5

، فحقيا أف تككف   الصفة المشبية األصيمة مشتقة مف مصدر الفعؿ الثالثي الالـز
: كفعميا بأف ترفع فاعال حتما، كال تنصب مفعكال بو، لذلؾ

إٌنما يفكز برضا الناس :  إذا كرد بعد الصفة المشبية اسـ معرفة منصكب، نحك قكليـ
مكي ا ـي لقكؿى الحي  7القمبى ، الشجاعي الطبعى ، الكري

                                                                                                                                                                                              
 .244كمحمكد سميماف ياقكت، الصرؼ التعميمي كالتطبيؽ في القرآف الكريـ، ص . 79عبده الراجحي، التطبيؽ الصرفي، ص:  ينظر1
 .244 محمكد سميماف ياقكت، الصرؼ التعميمي كالتطبيؽ في القرآف الكريـ، ص2
 .80 عبده الراجحي، التطبيؽ الصرفي، ص3
 .245 محمكد سميماف ياقكت، الصرؼ التعميمي كالتطبيؽ في القرآف الكريـ، ص4
 .245 المرجع نفسو، ص5
 247المرجع نفسو،  ص:  ينظر6
. 248المرجع نفسو، ص:  ينظر7
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، كال يسٌمى مفعكال بو، ألٌف الفعؿ "منصكب عمى التشبيو بالمفعكؿ بو:" فإٌنو يقاؿ في إعرابو
ٌنما سمي شبييا بالمفعكؿ بو ألٌنو جاء  الذم اشتقت الصفة المشبية مف مصدره الـز أصال، كا 
منصكبا كاقعا بعد الٌداٌؿ عمى الحدث كمرفكعو، غير صالح ألف يعرب إعراب نكع آخر مف 

 1"المنصكبات غير المفعكؿ بو
فإٌنو كفعمو المتعدم  )مف ىذا المنطمؽ شابيت الصفة المشبية اسـى الفاعؿ المتعدم لكاحد،

 (يرفع فاعال حتما، كقد ينصب مفعكال بو
كجينامحمد حسفه :  إذا كرد بعد الصفة المشبية اسـ نكرة؛ فإٌنو ينصب عمى التميّْيز، نحك 
2محمد حسفي الكجوً :  أف يجر باإلضافة، مثؿ 
 ىذا عالـ عظيـ :" إذا كرد بعد الصفة المشبية اسـ ظاىر، فإٌنو يعرب فاعال ليا، نحك

 3نفعيو
  

                                                             
. 150 صمحمد أسعد النادرم، نحك المغة العربية، 1
. 19ص محاضرات في الصرؼ كالنحك، مسعكد غريب، :  ينظر2
 .248محمد سميماف ياقكت، الصرؼ التعميمي كالتطبيؽ في القرآف الكريـ، ص :   ينظر3
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 اآللة اسم -اسما الزمان والمكان-اسم التفضيل : (14)المحاضرة رقم 
 :اسم التفضيل-14-1

 :ت  عريفو 14-1-1
لمداللة عمى أف شيئيف اشتركا في صفة، كزاد أحدىما عمى  (أفعؿ)اسـ مبني عمى :" ىك

أجمؿ كأحسف كأعظـ أـ تنقيصا، : اآلخر فييا، كسكاء أكانت ىذه الزيادة تفضيال، نحك
 1"أرذؿ كأقبح:نحك

االسـ المصكغ مف المصدر لمداللة عمى أفَّ شيئيف اشتركا في صفة كزاد أحدىما :" أك ىك
 2"عمى اآلخر في تمؾ الصفة

يدؿ في األغمب عمى أٌف شيئيف اشتركا في معنى كزاد  (أفعؿ)اسـ مشتؽ عمى كزف "أك ىك 
 .محمد أكرـي مف خالد:   مثؿ3"أحدىما عمى اآلخر فيو

المفٌضؿ، كأداة التفضيؿ، كالمفٌضؿ : نعمـ أٌف أركاف التفضيؿ ثالثة، ىي" مف ىذا التعريؼ 
. عميو

زيد أفضؿ مف خالد، كقد يككنا :   ثـٌ إٌف المفٌضؿ كالمفٌضؿ عميو قد يككنا اسمٌي ذات، مثؿ
 4"العمـ أحسفي مف الجماؿ: اسمٌي معنى، مثؿ

 :يصاغ اسـ التفضيؿ كفؽ الشركط اآلتية :شروط صي اغتو- 14-1-2
أم ال يصح أف يبنى مف كصؼ أك اسـ ال فعؿ لو، كليذا عدَّ بناؤه : أف يككف لو فعؿ -1

 5أم أحؽ" أقمف"ىك: مف كصؼ ال فعؿ لو شاذا، نحك قكليـ
بمعنى أٌنو ال يبنى مف غير الثالثي كدحرج كاستخرج : أف يككف مف فعؿ ثالثي -2

كانطمؽ، ألٌنؾ تضطر في ىذه الحاؿ إلى حذؼ بعض أحرؼ الكممة، ألفَّ البناء 
 1يككف بيمزة زائدة أٌكال كثالثة أصكؿ بعدىا، كحينئذ يككف ىذا ىدما ال بناء

                                                             
، 292ص بمقاسـ بمعرج، لغة القرآف الكريـ دراسة لسانية لممشتقات في الربع األكؿ،   1
 . 383 فريد بف عبد العزيز الزامؿ، الخالؼ التصريفي كأثره الداللي في القرآف الكريـ، ص 2
 داللة معٌينة يحددىا السياؽ مفادىا أنو تـ اشتراؾ اثنيف في صفة  (فعؿ)، كزيادتيا أضفت عمى صيغة (فعؿ)مزيدة بسابقة اليمزة عمى : أفعؿ

أـ السعد فضيمي، البنى الصرفية : ينظر. كاحدة، غير أف أحدىما قد تفكؽ عمى الثاني في ىذه الصفة، كىك مف أحكاؿ األبنية التي تككف لمحاجة
. 175ص  .أنمكذجا" قصيدة العب النرد" سياقاتيا كدالالتيا في شعر محمكد دركيش

  .395، ص 3 عباس حسف، النحك الكافي، ج 3
  .119حساف بف عبد اهلل الغنيماف، الكاضح في الصرؼ، ص  4
  .292ص بمقاسـ بمعرج، لغة القرآف الكريـ دراسة لسانية لممشتقات في الربع األكؿ،   5 
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 .نعـ كبئس كعسى كليس: أف يككف الفعؿ متصرفا؛ أم ال يصاغ مف الجامد نحك -3
كريـ كشريؼ، فال يصاغ مٌما ال يقبؿ ذلؾ : أف يككف قابال لمتفاضؿ كالتفاكت، نحك -4

 . أفنى منو: فالف أمكت مف فالف، أك: مات كفني، فال يقاؿ: نحك
 قدىر كعدىؿ كعظيـ:   نحك2أف يككف مبنيا لممعمـك -5
  .ما ضرب كما قاـ:   فال يصاغ مف منفي، نحك3أف يككف مثبتا -6
؛ أم ال يصاغ مف الناقص، ألٌف األفعاؿ الناقصة ال تدؿ عمى 4أف يككف الفعؿ تاما -7

 .كاف كأخكاتيا: الحدث، نحك
عكر فيك أعكر : ، نحك5أف ال يككف الكصؼ منو عمى كزف أفعؿ الذم مؤنثو فعالء -8

كىي عكراء، كعرج فيك أعرج كىي عرجاء مف العيكب، كشيؿ فيك أشيؿ كىي 
شيالء مف المحاسف، كخضر فيك أخضر كىي خضراء، كاحمٌر فيك أحمر كىي 
حمراء مف األلكاف، كلمي فيك ألمى كىي لمياء مف الحمي، فالكصؼ مف كؿ ىذا 

 (أفعؿ)عمى 

كقد اختمؼ العمماء في المانع مف ىذا، فسبب المنع عند الخميؿ أٌف األلكاف كالعيكب تجرم 
مجرل الخمؽ، كاليد كالرجؿ، فكما ال يأتي التفضيؿ كالتعجب مف ىذه فكذلؾ  ال يؤتى بيما 

مف تمؾ، ككما ال يجكز ما أيداه كما أرجمو، فكذلؾ ال يجكز ما أسكده كما أعكره،  يقكؿ 
ما أشٌد يده كما أشٌد : ما أيداه كال ما أرجمو، إٌنما تقكؿ: أال ترل أنَّؾ ال تقكؿ:" ... سيبكيو

 6"رجمو كنحك ذلؾ

 : مالحظة- 14-1-3

مباشرة " أفعؿ "  إذا استكفى الفعؿ الشركط السابقة صغنا اسـ التفضيؿ منو عمى كزف 
كتسٌمى الطريقة المباشرة، أٌما إذا افتقد الفعؿ شرطا مف الشركط السابقة فال يصاغ اسـ 

ٌنما يتكصؿ إلى التفضيؿ منو بذكر مصدره الصريح مع اسـ تفضيؿ  التفضيؿ منو مباشرة كا 
                                                                                                                                                                                              

 . 295، صالسابؽ المرجع  1  
 . 385 فريد بف عبد العزيز الزامؿ، الخالؼ التصريفي كأثره الداللي في القرآف الكريـ، ص 2
 .385 المرجع نفسو، ص 3  
 . 384 المرجع نفسو، ص4 
 . 384 المرجع نفسو، ص5
 .      98، ص 4سيبكيو، الكتاب، ج 6  
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كتسٌمى ىذه الطريقة بالطريقة  (أكثر، أشد، أكبر، أجمؿ، أحسف، كنظائرىا )مساعد مثؿ 
 1:غير المباشرة، كييعرب المصدر بعدىا تمييزا، كنمخص ذلؾ في أربع قكاعد ىي كاآلتي

ثـٌ  (أفعؿ)؛ نأتي باسـ تفضيؿ مالئـ عمى كزف غير ثالثيإذا كاف الفعؿ : القاعدة األولى-  
: ،  نحك(مصدر الفعؿ غير الثالثي+ اسـ تفضيؿ مناسب )نأتي بمصدر الفعؿ نفسو، 

.  مف غيرىـاحتماال أَوشدُه المؤمنكف 

اإذا كاف الفعؿ :  القاعدة الثانية- ثيَـّ نضع  (أفعؿ)، نأتي باسـ تفضيؿ مالئـ عمى كزف ناقصن
: ، نحك(الفعؿ الناقص+ ما المصدرية + اسـ تفضيؿ )الفعؿ الناقص مسبكقنا بما المصدرية، 

قعُه ما يكونالظمـ  اأَوفضلُه ما يصيرالطالب :  مؤلػمػنا، كنحكأَووْص .  مجتيدن

 (أفعؿ)؛ نأتي باسـ تفضيؿ مالئـ عمى كزف مبنينا لممجيكؿإذا كاف الفعؿ : القاعدة الثالثة- 
+ أف المصدرية + اسـ تفضيؿ )ثيَـّ نضع أف المصدرية كبعدىا الفعؿ المبني لممجيكؿ، 

. األُـّ أحؽُّ أف تيرعى: ، نحك(الفعؿ المبني لممجيكؿ

ثَـّ نضع أف  (أفعؿ)؛ نأتي باسـ تفضيؿ عمى كزف منفيناإذا كاف الفعؿ : القاعدة الرابعة- 
األميات : نحك (الفعؿ المنفي+ أف المصدرية + اسـ تفضيؿ  )المصدرية ثيَـّ الفعؿ المنفي، 
 . أكلى أف ال يشعرف بضيؽ

  السـ التفضيؿ في االستعماؿ أربع حاالت :اسم التفضيل وأحكامو حاالت -14-1-4
 2:ىي

كحينئذ يككف حكمو : –" نكرة " – التعريؼ كاإلضافة  (أؿ)أف يككف مجردا مف  :أوال *
كجكب اإلفراد كالتذكير، أم أنَّو ال يتبع المفٌضؿ في عددًه كال في جنسًو، كييذكىر بعدهي 

برُه محمد : المفضؿ عميو مجركرنا ًبمف كقد ييحذؼ، كال يطابؽ المفٌضؿ، مثؿ :  مف أخيو، أكأكْص
كاسـ التفضيؿ  (البنتاف)فالمفٌضؿ مثنى .  مف أختييماأكبرالبنتاف : كمثؿ.  سنِّا أكبرُه محمد 

. مفرد مذكر

                                                             
   .28-27، ص ص2007-2006 ثامر إبراىيـ المصاكرة، مقصكصات صرفٌية كنحكٌية، جامعة مؤتة، األردف،  1
  .30-29-28، ص ص ص المرجع نفسو:  ينظر2
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مثؿ الحالة األكلى ، لكنَّو ال ييؤتىى بعده بػ  كحكمو : أف يككف نكرة مضافا إلى نكرة  : ثانيا*
لُه الكتاب : نحك. ، كيعرب االسـ الذم بعده مضاؼ إليو (مف) القصتاف :  صديؽ، كنحكأَوفضَو

 .قصتيف في المكتبةأفضلُه 

كحكمو كجكب مطابقتو لممفٌضؿ، كال يذكر بعده المفضؿ : أف يككف معرفا بأؿ :ثالثا * 
    . سنِّا، فالمفضؿ مفرد مذكر كاسـ التفضيؿ مفرد مذكراألصغرخميؿ ىك : عميو، نحك

.  سٌنا، فالمفضؿ مثنى مذكر كاسـ التفضيؿ مثنى مذكراألصغرانالطالباف ىما : كمثؿ

 . سنِّاالصغريانالطالبتاف ىما : كنحك

.  سنِّا الصغرياتالطالبات ىفَّ : كنحك

.  سنِّا أك األصغركفاألصاغرالطالب ىـ : كنحك 

 (ًمف)كحكمو جكاز المطابقة كعدميا، كامتناع مجيء : أف يككف مضافا إلى معرفة : رابعا*
:  الطالب، كنحكأفضال الطالب، أك المحمداف أفضلُه المحمداف : مثؿ. كالمفضؿ عميو بعده

.  الطالباتفضمياالفاطمتاف : الطالبات، أكأفضلُه الفاطمتاف 

 :اسما الزمان والمكان- 14-2

اسماف يصاغاف مف المصدر األصمي لمفعؿ بقصد الداللة عمى أمريف معا؛ ىما "   ىما 
المعنى المجرد الذم يدؿ عميو ذلؾ المصدر، مزيدا عميو الداللة عمى زماف كقكعو، أك مكاف 

 2مكاف الضرب كالجمكس أك زمانيما: مضرىب كمجًمس؛ أم:   نحك1كقكعو

 : اسم الزمان -14-2-1
 3"الحيف"ىك اسـ يدؿ عمى كقت كقكع الفعؿ، كقد سمَّاه سيبكيو 

 4"ىك اسـ مشتؽ يفيد الداللة عمى زمف كقكع الفعؿ" أك 

                                                             
 .318، ص3 عباس حسف، النحك الكافي، ج1
. 36 فاضؿ صالح السامرائي، معاني األبنية في العربية، ص 2
 . 168أنمكذجا، ص " قصيدة العب النرد"  أـ السعد فضيمي، البنى الصرفية سياقاتيا كدالالتيا في شعر محمكد دركيش3
 .265 محمكد سميماف ياقكت، الصرؼ التعميمي كالتطبيؽ في القرآف الكريـ، ص4
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 :اسم المكان -14-2-2
 1"اسـ مشتؽ يفيد الداللة عمى مكاف كقكع الفعؿ" ىك

عمى المعنى المجرد كزمانو، كاسـ - بكممة كاحدة– اسـ الزماف ما يدؿ : محصول الحديث
 2"عمى المعنى المجرد كمكانو- بكممة كاحدة– المكاف ما يدؿ 

  3:صوغيما -14-2-3
 :يصاغ اسـ الزماف، كاسـ المكاف مف

ل- مفعَول: كذلؾ عبر كزنيف ىما: الفعل الثالثي المجرد -1  مفعِر
  كذلؾ في الحاالت اآلتية:(مفعَول)عمى وزن : 
 سعى يسعى مىسعىى: إذا كاف الفعؿ معتؿ الالـ، نحك -1
 ذىب يذىىب مذىىب: إذا كاف الفعؿ في المضارع مفتكح العيف، نحك -2
 طمع يطميع مطمىع: إذا كاف الفعؿ في المضارع مضمـك العيف، نحك -3
  ل)عمى وزن  : كذلؾ في الحاالت اآلتية:(مفعِر

جمس : الماضي صحيح األحرؼ الثالثة كمضارعو مكسكر العيف،  نحك -1
 يجًمس مجًمس

ع مكًضع: فاؤه كاك، نحك: الماضي المثاؿ؛ أم -2 ع يضى  كضى
ًبيع: الماضي األجكؼ، عمى أف يككف  حرؼ العمة ياء، نحك -3  باع يبيع مى
 :من الفعل غير الثالثي -2

يصاغ اسـ الزماف، كاسـ المكاف مف الفعؿ غير الثالثي؛ كذلؾ عف طريؽ اإلتياف بالمضارع، 
أخرج ييخًرج ميخرىج: كقمب حرؼ المضارعة ميما مضمكمة كفتح ما قبؿ اآلخر، نحك

4 
 :مالحظات -14-2-4
شذكذا  (مفًعؿ)ىناؾ بعض الكممات الدَّالة عمى اسـ المكاف أك اسـ الزماف كردت عمى كزف -

 5"المسًجد كالمشًرؽ كالمغًرب كالمرًفؽ كالمنًبت كالمنًخر:" إذ قياسيا فتح العيف، نحك
                                                             

. ، الصفحة نفسياالسابؽ المرجع 1
 .318، ص3 عباس حسف، النحك الكافي، ج2
. 267-266-265محمكد سميماف ياقكت، الصرؼ التعميمي كالتطبيؽ في القرآف الكريـ،  ص ص ص :  ينظر3
 . يشترؾ اسـ الزماف كاسـ المكاف كاسـ المفعكؿ كالمصدر الميمي في تمؾ الصياغة مف غير الثالثي، كالذم يفرؽ بينيا السياؽ النحكم كالداللي4
 .36 فاضؿ صالح السامرائي، معاني األبنية في العربية، ص 5



 دروس في علم الصرف                                                                                 األستاذ موسى لعور 

94 
 

لمداللة عمى  (مَوفعَومَوة)قد يرد اسـ المكاف مشتقا مف األسماء الثالثية الجامدة، كىك عمى كزف -
ٍأسىدىة؛ كذلؾ لمداللة عمى المكاف الذم تكثر فيو األسكد : كثرة الشيء في المكاف، نحك مى

 1كتألفو
–مدرسة : ، كلكف مأخكذة مف الفعؿ الثالثي، نحك(مَوفعَومَوة)كردت بعض الكممات عمى كزف -

المكاف المعد لطباعة - ، مطبعة-األرض التي تيزرع- ، مزرعة-مكاف الدرس كالتعميـ
 2-.الكتب

يشترؾ اسـ الزماف كاسـ المكاف كاسـ المفعكؿ كالمصدر الميمي ممَّا ىك فكؽ الثالثي -
 :المجرد مف األفعاؿ في الكزف، كيفٌرؽ بينيا السياؽ النحكم كالداللي أك القرينة، نحك

جئتؾ كقت انسكابو، فيك اسـ زماف:  جئتيؾ مينسىكىب المطر، كالمعنى. 
 في المكاف الذم يرتقي فيو إليو،  فيك اسـ مكاف: انتظرتؾ في ميرتىقىى الجبؿ، كالمعنى . 
أفَّ الناس ينتظركنو، فيك اسـ مفعكؿ:  ىذا األمر مينتىظىر، كالمعنى 
اعتقد ميعتىقىد السمؼ، كمعتقد مصدر ميمي بمعنى االعتقاد 

3 
فائدة اسـ الزماف كاسـ المكاف؛ الداللة عمى زماف الفعؿ أك مكانو باختصار، فمطمع الفجر -

  كىذا ألفَّ الكقت كالمكاف ال يككناف مقيداف، فجاءت 4كقت طمكع الفجر: أخصر مف قكلؾ
الميـ،  (مكرفيـ)سابقة " بنية اسـ الزماف كبنية اسـ المكاف لتقيّْيد الكقت كالمكاف، كذلؾ بزيادة 

كىي سابقة ذات داللة صرفية، كبكاسطة ىذا المكرفيـ تصبح الكممة دالة عمى اسـ الزماف أك 
 5"المكاف كما يساعد عمى الفصؿ بيف االسـ كالفعؿ

 : حكميما-  14-2-5
اسـ الزماف كالمكاف مشتقاف، يصح أف يتعمؽ بيما شبو الجممة، كلكنَّيما ال يعمالف شيئا مف 

 6عمؿ فعميما، فال يرفعاف الفاعؿ أك نائبو، كال ينصباف المفعكؿ بو كال غيره
  

                                                             
 .268محمكد سميماف ياقكت، الصرؼ التعميمي كالتطبيؽ في القرآف الكريـ،  ص :  ينظر1
 .269 نفسو، ص  المرجع2
 .269  المرجع نفسو، ص3
.  168أنمكذجا، ص " قصيدة العب النرد"  أـ السعد فضيمي، البنى الصرفية سياقاتيا كدالالتيا في شعر محمكد دركيش4
.  المرجع نفسو، الصفحة نفسيا5
 .322-321، ص ص 3 عباس حسف، النحك الكافي، ج6
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 اسم اآللة- 14-3

 : تعريفو -14-3-1
اسـ :" أك ىك2"فيك اسـ ما يعالج بو كيينقؿ  "1"يطمؽ اسـ اآللة عمى األداة التي يعالج بيا"

 3"مشتؽ لمداللة عمى األداة التي يككف بيا الفعؿ كالمبرد كالمنشار كالمكنسة
 :صوغو -14-3-2

  ال يصاغ اسـ اآللة إالَّ مف المصدر األصمي لمفعؿ الثالثي المتصرؼ المتعدم 
بقصد الداللة عمى األداة التي تستخدـ في إيجاد معنى ذلؾ المصدر، كتحقيؽ "كذلؾ 
 5  فيك يأتي إذا لمداللة عمى أداة يقع الفعؿ بكاسطتيا4"مدلكلو

ًمٍفعىؿ، ًمٍفعىاؿ، : ثـٌ إفَّ السـ اآللة ثالثة أكزاف يبدأ كؿ منيا بميـ زائدة مكسكرة؛ ىي
مىة  6ًمٍفعى

( فْصعَول  ًمنشىر: نشر الٌنجار الخشب نشرنا، فآلة النشر ىي: ًمنشىر؛ مثاؿ ذلؾ: كػػػ: (مِر
 (فْصعَوال  الخ... كمفتاح كمقراض كمثقاب: (مِر
 (فْصعَومَوة  .الخ...كمكنسة كمطرقة (: مِر

ًمصبىاح : ، نحك-خالؼ األصؿ– ىذا كقد يشتؽ اسـ اآللة مف مصدر الثالثي المجرد الالـز 
نة . كًمعرىاج كًمدخى

ئىة مف تكضأ   كما قد يشتؽ مف مصدر فعؿ غير ثالثي مجرد، كًمسرىجة مف أسرج كًميضى
. كمئزر مف ائتزر كمعالؽ مف عٌمؽ

فة مف المحاؼ كمقممة مف القمـ دة مف الخٌد كًممحى  1كقد يشتؽ مف األسماء الجامدة كًمخى

                                                             
. 109 فاضؿ صالح السامرائي، معاني األبنية في العربية، ص1
 . 185 محمد أسعد النادرم، نحك المغة العربية، ص 2
 .22 مسعكد غريب، محاضرات في الصرؼ كالنحك، ص3
 .333، ص 3 عباس حسف، النحك الكافي، ج4
. 185 محمد أسعد النادرم، نحك المغة العربية، ص 5
فاضؿ صالح السامرائي، : ينظر. فاعمة، فاعكؿ، فٌعالة، فىٌعاؿ، فيعَّاؿ، ًفعّْيؿ، فىعُّكؿ، ًفعاؿ، ًفعالة:  ىناؾ صيغ أخرل أقرىا الصرفٌيكف، كىي كاآلتي6

. 110معاني األبنية في العربية، ص
ًمنشار، ًمنشىرة:  يجكز كذلؾ. 
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 :تنبييات -14-3-3
 مىة)ك (ًمٍفعىاؿ)ك (ًمٍفعىؿ) إٌف بناء يدؿ عمى األداة مف دكف قيد آخر أك زيادة في  "(ًمٍفعى

ىي األداة : فالمكنسة. المعنى كالمكنسة كالمطرقة كالمفتاح كالمنشار كالمبرد كالمسٌف كالمثقب
 2"ىي األداة التي يطرؽ بيا كىكذا: التي يكنس بيا، كالمطرقة

  كما فيو مف التضعيؼ عمكما تفيد  (فىعُّكؿ)ك (ًفعّْيؿ)ك (فيعَّاؿ)ك (فٌعالة)ك (فىٌعاؿ)إٌف صيغة
 3التكثير في اآللة كالقٌذاؼ كىك المنجنيؽ

 تدؿ عمى االشتماؿ في الغالب كالًحزاـ كالًخمار كالعمامة  (ًفعالة)ك (ًفعاؿ) إٌف صيغة
 4كالكنانة، فالحزاـ يشتمؿ عمى الجسـ كيمفو كىكذا

قمـ، سكيف، فأس، :  بعض أسماء اآللة أسماء جامدة غير مشتقة تعرؼ بالسماع منيا
، جرس، رمح سيؼ   الخ...قدـك

                                                                                                                                                                                              
. 186-185محمد أسعد النادرم، نحك المغة العربية، ص :  ينظر1
 .110 فاضؿ صالح السامرائي، معاني األبنية في العربية، ص2
 .110 المرجع نفسو، ص 3
 .110 المرجع نفسو، ص 4
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المصادر والمراجع 
 .القرآن الكريم -

: المصادر-1
حسف أحمد العثماف : ، الشافية في عممي التصريؼ كالخط، تحقيؽابن الحاجب -

 .2014/ 2الشافيجي، المكتبة المكية، مكة، ط
عبد الحسيف الفتمي، مؤسسة الرسالة، : ، األصكؿ في النحك، تحقيؽابن السراج -

 .3، ج 3/1996بيركت، ط
 :ابن جني -
  د ت/ 1التصريؼ الممككي، شركة التمدف الصناعية، مصر، ط .
  ،المنصؼ، تحقيؽ إبراىيـ مصطفى كعبد اهلل أميف، كزارة المعارؼ العمكمية
 .1،  ج1/1954ط
 03جد ت، / الخصائص، تحقيؽ محمد عمي النجار، دار الكتب المصرية، د ط. 

فخر الديف قباكة، دار المعرفة، : ، الممتع في التصريؼ تحقيؽابن عصفور -
 .1،  ج1987/ 1بيركت ، ط

/ ، شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ، مكتبة التراث، القاىرة، د طابن عقيل -
. 4، ج2005

مَّد بف عبد اهلل )ابن مالك - شرح الكافية الشافية، تحقيؽ عمي  ،(جماؿ الٌديف ميحى
/ 1محمد معٌكض كعادؿ أحمد عبد المكجكد، دار الكتب العممية، بيركت، ط

. 1،  ج2000
 :ابن ىشام -

 أحمد عبد المجيد ىريدل، مكتبة : نزىة الطرؼ في عمـ الصرؼ، تحقيؽ
. 1990/ الزىراء، القاىرة، د ط

 أكضح المسالؾ إلى ألفية بف مالؾ، تحقيؽ محمد محي الديف عبد الحميد، دار 
. 3د ت، ج/ الفكر، بيركت، د ط

حسف شاذلي فرىكد، جامعة الرياض، : ، التكممة، تحقيؽأبو عمي الفارسي -
 .1/1981ط
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محمد محي الديف عبد : ، شرح األشمكني عمى ألفية ابف مالؾ، تحقيؽاألشموني -
 .3، ج 1955/ 1الحميد، دار الكتاب العربي، بيركت، ط

، خالصة األقكاؿ عمى شرح المية بدر الدين بن جمال الدين بن محمد بن مالك -
األفعاؿ، تحقيؽ أحمد بف إبراىيـ بف عبد المكلى المغيني، المكتبة اإلسالمية، 

 .2006/ 2مصر،  ط
، ضبطيا (مجمكعة الشافية في عممي التصريؼ كالخط) شرح الشافية الجار بردي -

، 2014/ 1كاعتنى بيا محمد عبد السالـ شاىيف، دار الكتب العممية، بيركت، ط
.    المجمد الثاني

 المفتاح في الصرؼ، حققو كقٌدـ لو الدكتكر عمي تكفيؽ ،(عبد القاىر) الجرجاني -
 .1، ج1/1987الحمد، مؤسسة الرسالة، بيركت، ط

محمد نكر : ، شرح شافية ابف الحاجب، حققو كضبطورضي الدين االسترباضي -
 .1، ج1982/ الحسف كآخركف، دار الكتب العممية، بيركت، د ط

عبد السالـ محمد ىاركف، مكتبة الخانجي، القاىرة، : ، الكتاب، تحقيؽسيبويو -
 .1982/ 2ط
 :(جالل الدين )السيوطي  -

 أحمد شمس الديف، دار الكتب : ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع، تحقيؽ
 .3، ج1998/ 1العممية، بيركت، ط 

 محمد أحمد جاد المكلى بؾ كآخركف، : المزىر في عمـك المغة كأنكاعيا، تحقيؽ
 .1د ت، ج/ منشكرات المكتبة العصرية، بيركت، د ط

، شرح التسييؿ المسمى تمييد (محب الديف محمد بف يكسؼ أحمد) ناظر الجيش -
عمي محمد فاخر كآخركف، حكار السالـ، : القكاعد بشرح تسييؿ الفكائد، تحقيؽ

(. 11)، مجمد 1/2007القاىرة، ط 
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 المراجع-2
، دركس في عمـ الصرؼ، مكتبة الرشد، الرياض، أبو أوس إبراىيم الشمسان -

. 1ق، ج1416،  2004/ 3ط
، فتح المطيؼ عمى البسط كالتعريؼ، ديكاف المطبكعات أبو حفص الزموري -

 .2/1993الجامعية، الساحة المركزية بف عكنكف، الجزائر، ط
، عكف المعيف بشرح الالمية مع أحمد بن محمد األمين بن أحمد المختار الجكني -

بف زيف، دار الفكر العربي، بيركت، ط . 2001/ 1زيادات بحرؽ كا 
، الفعؿ في الٌمغة العربٌية بحث في تكٌلد الٌصيغ كانتظاميا، مركز األزىر الزناد -

 .2017النشر الجامعي، تكنس،  
 لغة القرآف الكريـ دراسة لسانية لممشتقات في الربع األكؿ، دار بمقاسم بمعرج، -

 .2005العمـك لمنشر كالتكزيع، الجزائر، 
. 1994/ ، المغة العربية معناىا كمبناىا، دار الثقافة، المغرب، د طتمام حسان -
 مقصكصات صرفٌية كنحكٌية، جامعة مؤتة، األردف، ثامر إبراىيم المصاورة، -

2006-2007. 
، قكاعد الصرؼ، كزارة األكقاؼ كالشؤكف الدينية، سمطنة عماف، جمال عبد العزيز -

 .9، ص2012/ 4ط
. ، الكاضح في الصرؼحسان بن عبد اهلل الغنيمان -
.  شذا العرؼ في فف الصرؼ، قٌدـ لو كعمؽ عميو د،(أحمد بن محمد)الحمالوي  -

. د ت/ محمد بف عبد المعطي، دار الكياف، الرياض، د ط
، دراسة نقدية في المسانيات العربية المعاصرة، عالـ الكتب، سعد مصموح -

 .1/1989ط
 . 2/1972 في عمـ الصرؼ، دار المعارؼ، ط،(أمين عمي)السيد  -
، تصريؼ األفعاؿ  في المغة العربية، دار غريب لمطباعة كالنشر، شعبان صالح -

. 2005/ 2مصر،  ط
،  نزىة الطرؼ شرح بناء األفعاؿ في عمـ صادق بن محمد صالح البيضاني -

.  ىػ1461/ 2الصرؼ، دار المؤلؤة، العيف، اإلمارات العربية المتحدة، ط
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، الداللة اإليحائية في الصيغة اإلفرادية،  اتحاد الكتاب العرب، صفية مطيري -
 .2003دمشؽ، 

 .د ت/ 3، النحك الكافي، دار المعارؼ، مصر، طعباس حسن -
، المنيج الصكتي لمبنية العربية، مؤسسة الرسالة، بيركت، عبد الصبور شاىين -

1980. 
، المدخؿ إلى عمـ النحك كالصرؼ، دار النيضة العربية، عبد العزيز عتيق -

 .1969/ 2بيركت، ط
، في الصرؼ العربي نشأة كدراسة، تقديـ عبد السالـ ىاركف، عبد الفتاح الدجني -

 .ق1403/  2مكتبة الفالح، الككيت، ط
 .، عٌماف1998/ ، عمـ الصرؼ الصكتي، دار أزمنة، د طعبد القادر عبد الجميل -
، دليؿ السالؾ إلى ألفية ابف مالؾ، دار المسمـ لمنشر عبد اهلل بن صالح الفوزان -

 .3د ت، ج/ كالتكزيع، المممكة العربية السعكدية، د ط
 .1973/ ، التطبيؽ الصرفي، دار النيضة العربية، بيركت، د طعبده الراجحي -
 .2006/ 3، فتح أقفاؿ المية األفعاؿ، مكتبة دار الجيؿ، طعالل نوريم -
 جامع الدركس العربية، راجعو كنقحو عبد المنعـ خفاجة، ،(مصطفى )الغالييني  -

 .1، ج1/1971المطبعة العصرية، صيدا، بيركت،  ط
/ 2، معاني األبنية في العربية، دار عمار، عٌماف، طفاضل صالح السامرائي -

2007 .
/ 2،  تصريؼ األسماء كاألفعاؿ، مكتبة المعارؼ، بيركت، طفخر الدين قباوة -

1988. 
، الخالؼ التصريفي كأثره الداللي في القرآف الكريـ، فريد عبد العزيز الزامل السميم -

. ىػ1427/  1دار ابف الجكزم، القصيـ، ط
، شرح رسالة متف البناء، دار الكتب العممية، قاسم بن نعيم الطائي الحنفي -

 .د ت/ بيركت،  د ط
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 :كمال بشر -
  2005/ التفكير المغكم بيف القديـ كالجديد، دار غريب، القاىرة، د ط .
 1998/ 1دراسات في عمـ المغة، دار غريب لمطباعة كالنشر، القاىرة، ط. 
 .1997/ 2، نحك المغة العربية، المكتبة العصرية، بيركت، طمحمد أسعد النادري -
، محاضرات في عمـ الصرؼ، دار خكارـز العممية، محمد ربيع الغامدي -

 .2/2009ط
، الصيغ اإلفرادية العربية نشأتيا كتطكرىا، جامعة البصرة، د محمد سعود المعيني -

. 1892/ ط
، الصرؼ التعميمي كالتطبيؽ في القرآف الكريـ، مكتبة المنار محمد سميمان ياقوت -

 .1999/ 1اإلسالمية، الككيت، ط
، الصرؼ العربي بيف المقاربات المغكية القديمة كالمقاربات المسانية محمد شندول -

. 2015الحديثة، مركز النشر الجامعي، تكنس 
، كشاح الحٌرة بإبراز محمد محفوظ بن الشيخ المّسومي الموريتاني الشنقيطي -

الاٌلمٌية كتكشيحيا مف أصداؼ الطٌرة في عمـ التصريؼ، المحقؽ كالناشر محمد 
 . 1/2003محمكد كلد محمد األميف، ط

 دركس التصريؼ، المكتبة العصرية، بيركت، د محمد محي الدين عبد الحميد، -
. 1995/ ط

 .1997/ ، مدخؿ إلى عمـ المغة، دار قباء، القاىرة، د طمحمود فيمي حجازي -
، في الصرؼ كتطبيقاتو، دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر، محمود مطرحي -

. 2000/ 1ط
، النحك الكافي دراسات كصفية تطبيقية، عالـ الكتب الحديث، أربد، ىادي نير -

 .2010/ 1األردف، ط
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: المعاجم-3
عبد السالـ محمد ىاركف، دار الفكر، : ، معجـ مقاييس المغة، تحقيؽابن فارس -

 .3، ج(ص ر ؼ)مادة 
- ، المجمد الرابع1997/ 1، لساف العرب، دار صادر، بيركت، طابن منظور -

 .المجمد الخامس
 تيذيب المغة، تحقيؽ أحمد عبد المنعـ اليردكني، مراجعة عمي محمد األزىري، -

/  البجاكم، الدار المصرية لمتأليؼ كالترجمة، قكمية العربية لمطباعة، القاىرة، د ط
. 12، ج1964

براىيـ السامرائي، سمسمة المعاجـ الخميل - ، كتاب العيف، تحقيؽ ميدم المخزكمي كا 
 .7دت،  ج/ كالفيارس، د ط

: الرسائل الجامعية-4
، البنى الصرفية سياقاتيا كدالالتيا في شعر محمكد دركيش، أم السعد فضيمي -

قصيدة العب النرد أنمكذجا، رسالة ماجستير، جامعة فرحات عباس، سطيؼ، 
2011-2012. 

دراسة - األفعاؿ-، الميزاف الصرفي العربي أصكلو كتطبيقاتوبعداش عمي -
أنمكذجية في ديكاف زىير بف أبي سممى، رسالة ماجستير، جامعة فرحات عباس، 

2008-2009. 
ينيِر  - ، فتح المطيؼ في أرجكزة المككدم في عبد الكريم بن محّمد الفكون القسَونْصطِر

. ابف إبراىيـ السعيد، رسالة دكتكراه، جامعة الجزائر: التصريؼ، دراسة كتحقيؽ
2004/2005. 

، الحذؼ الصرفي في المُّغة العربية، رسالة محمد أمين أحمد نيار الروابدة -
 .1995دكتكراه، كمية الدراسات العميا، الجامعة األردنية، 

محاضرات في الصرؼ كالنحك، جامعة قاصدم مرباح، كرقمة، ، مسعود غريب -
2014-2015. 

،  أبنية المشتقات في نيج البالغة دراسة داللية، ميثاق عمي عبد الزىرة الصيمريّ  -
. 2002رسالة ماجستير، كمية اآلداب، جامعة البصرة، 
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، نظاـ الفعؿ في المغة العربية، دائرة المغة العربية ىشام محمد عمي سخنيني -
كلغات الشرؽ األدنى، الجامعة األمريكية ببيركت،  رسالة ماجستير، حزيراف 

1974 
 :المجالت -5

، مجمة العمـك اإلنسانية، (بنية الكممة العربية كالقكانيف الصكتية)، ربيح عمار -
 .2007، مام 11جامعة محمد خيضر، بسكرة، ع

القمب المكاني في البنية العربية دراسة تحميمية في )، مأمون عبد الحميم وجيو -
،  جامعة (ضكء التراث النحكم كالدرس المغكم الحديث ، مجمة كمية دار العمـك

، ع  .2010،  ديسمبر 24الفيـك
، مجمة الجامعة (القمب المكاني في صكامت  صيغ العربية)، محمد يحيى سالم -

 .2005، السنة (16)، العدد (1)العراقية،  المجمد 
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