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مقدمة:
دعا اإلسالم إىل طلب العلم والتعلم ،ورفع مكانة العلماء وشرف أهل العلم ورفع منزلتهم على سائر اخللق،
َّ ِ
َّ ِ
ِ
ين أُوتُوا الْعِْل َم َد َر َجات ﴾ اجملادلة.11 :
ين َآمنُوا من ُك ْم َوالذ َ
قال اهلل تعاىل ﴿ :يَ ْرفَ ِع اللَّهُ الذ َ
وقوله تعاىل ﴿ :قُل َهل يستَِوي َّال ِذين ي عْلَمو َن وَّال ِذين ال ي عْلَمو َن إََِّّنَا ي تَ َذ ََّّر أُولُو ْاَْلَْ ِ
اِ﴾ الزمر.9 :
َ
ََ ُ َ َ َ ُ
ْ ْ َْ
َ ُ
ك طَ ِري ًقا
وعن أيب الدرداء رضي اهلل تعاىل عنه قال :مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقولَ " :م ْن َسلَ َ
اْلن َِّة ،وإِ َّن الْمالَئِ َكةَ لَتََضع أ ِ
ي ْلتَ ِم ِ ِ ِ
ِ
ضا لََِالِ ِ
ب الْعِْل ِمَ ،وإِ َّن
َجن ََتَ َها ِر ً
َُ ْ
س فيه ع ْل ًماَ ،س َّه َل اهللُ لَهُ طَ ِري ًقا إ َىل َْ َ َ
َ ُ
ان ِِف الْم ِاء ،وإِ َّن فََضل الْع ِ
ِ
اْلِيتَ ِ
الس َم ِاء َواْ َْر ِ
اِل َعلَى الْ َعابِ ِد،
ضَ ،ح ََّّت ْ
ب الْعِْل ِم يَ ْستَ ْغ ِفُر لَهُ َم ْن ِِف َّ
َ َ َْ َ
طَال َ
َض ِل الْ َقم ِر َعلَى َسائِِر الْ َكواَِّ ِ
ب ،وإِ َّن الْعُلَ َماءَ ُه ْم َوَرثَةُ اَْنَِْيَ ِاء ،إِ َّن اَْنَِْيَاءَ َِلْ يُ َوِّرثُوا ِدينَ ًارا َوالَ ِد ْرََهًا ،إََِّّنَا
ََّ َف ْ َ
َ
ِ
َخ َذ ِِبَ ٍّ
ظ َوافِر " – أخرجه مسلم والرتمذي وأيب داوود وابن ماجة
َخ َذهُ أ َ
َ .وَّرثُوا الْع ْل َم ،فَ َم ْن أ َ
ومن هذا املنَلق ،أقَل املسلمون على طلب العلم وااللتفاف ِف حلقاته اليت َّانت تعقد ِف بيوت اهلل،
فأخذوا من َّل العلوم بنصيب .وشريعة اإلسالم حَضت على العلم ،بل فرضت على العَاد أن يتعلموا مجيع
العلوم النافعة ِف أمور دينهم ودنياهم ،وتكفلت مع ذلك بَيان العلوم وتفصيالهتا.
 -1مبادئ علم الصرف:
ينَغي لكل طالب علم أوفن أن يعرف املَادئ ِف الفن الذي يريده ،وهي اْصول والقواعد اخلاصة به،
واملفاتيح اليت تفتح هبا مستغلقات أبوابه وقَضاياه ،ومفاتيَه هي المبادئ العشرة التي لخصها الشيخ
الصبان في قوله:
َّ
ثم الث ــمرة
إن مبادئ كل فن عشـ ـ ــرة ****الحد والموضوعُ َّ
حكم الشارع
ونسبةٌ وفضله والواضـ ـ ــع ****واالسم االستمداد ُ
مسائل والبع ـض بالبعض اكتفى****ومن درى الجميع حاز الشـرفا
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الحد :

وهو التعريف باملصَلح لغة :أي ِف معجمات العربية ،واصَالحا عند أهل االختصاص من أصَاِ ذلك
.العلم
:لغة :الصرف هو التغيري والتَدل واالنتقال من حال إىل حال ،ومن هذا القَيل قوله تعاىل
السم ِاء ِمن ماء فَأ ِ
ِ
ث فِ َيها ِمن َُّ ِّل َدابَّة وتَصِْر ِ
ا ِ
ض بَ ْع َد َم ْوِهتَا َوبَ َّ
الريَ ِ
يف ِّ
َحيَا بِه اْ َْر َ
َنزَل اللَّهُ م ْن َّ َ ْ َ ْ
﴿ َوَما أ َ
ْ
َ
والسَََّ ِ
اِ الْمُسَ َّخ ِر بَْيَْ السَّمَ ِاء وَاْ َْر ِ
ض آليَات لَِق ْوم يَ ْع ِقلُو َن ﴾ الَقرة.161 :
َ
.فتصريف الريا ِ ِف اآلية الكرمية عَارة عن تقليَها مشاال وجنوبا ،وحارة وباردة ،وقوية وضعيفة
اصطالحا :أي ِف عرف اْلماعة العلمية املخصوصة ،للصرف معنيان :علمي وعملي.
العملي :هو حتويل اْصل الواحد إىل أمثلة خمتلفة ملعان مقصودة ال حتصل تلك املعاين إالَّ بهَّ :اسم
الفاعل واملفعول والتثنية واْلمع واملصدر وإسناد اْفعال إىل الَضمائر ...
.العلمي :فهو العلم باْصول والقواعد اليت يعرف هبا أحوال أبنية الكلمة اليت ليست بَناء وال إعراِ
موضوعه :

الكلمات العربية ِف حالة إفرادها ،وحتديدا اْفعال املتصرفة احرتازا من اْفعال اْلامدة أو القليلة التصرف،
.واْمساء املعربة احرتازا من اْمساء املَنية
أما اْلروف ومَنيات اْمساء وجوامد اْفعال فال تدخل ِف جمال دراسته وأِباثه.
واضعه:

الهراء املتوىف سنة 181ه  ،فهو أول من أفرد مسائل الصرف بالََث والتأليف ،مستقلة
معاذ بن مسلم َّ
عن فروع اللغة العربية ،وقيل :أبو االسود الدؤيل ،وقيل :علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه.
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نسبته:

علم من علوم اللغة العربية ،فهو قسيم النَو عند َّثري من املتقدمْي.
استمداده:

يستمد هذا العلم مادته من القرآن الكرمي واْلديث النَوي الشريف وَّالم فصَاء العرِ.
حكـمه:

 .الوجوِ الكفائي ،فهو فرض َّفاية ،إذا قام به الَعض ،سقط عن اآلخرين
فضلـه:

حيتاجه املشتغلون بالعربية ،فكثري من مَاحث اللغة والنَو واإلمالء متوقفة عليه.
ويرى بعض علماء الصرف أنه ينَغي تقدمي تعلمه على النَو ال لفَضلهَّ ،
وإَّنا لكونه يََث ِف ذوات الكلم
وأحواهلا مفردة من غري نظر إىل ترَّيب.
فاللغة اآلن أصََت ُحتلل وتدر انَالقا من أصغر وحدة فيها أالَ وهي الصوت ،وقد برع العرِ ِف هذا
العلم َّأميا براعة الرتَاط هذا العلم بقراءة القرآن الكرمي ،وِل يسَقهم إىل ذلك سوى اهلنود ولسَب ديين
أيَضا؛هو دراسة َّتاهبم املقد الفيدا....صوت إىل جانب صوت يعَينا َّلمة مفردة ،الكلمة املفردة هي
موضوع علم الصرفَّ،لمة إىل جانب َّلمة إذا وصلنا إىل النقَة و َّأدت اْلملة معىن حيسن السكوت
عليه ،نكون بصدد علم النَو.
فعلم الصرف إذن هو العلم الوسط بْي علم اْصوات وعلم النَو.
اسـمه:

الصرف ،ويقال له :التصريف ِف شقه املتعلق باْفعال ،واالشتقاق ِف شقه املتعلق باْمساء.
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مسائله:

قَضاياه من قَيل :التصغري والتثنية واْلمع والتقاء السكنْي ،والنسَة ،وأمور الصَة واالعتالل ،والزيادة
والتجرد ِف اْفعال....
وظـيفته:

لعلم الصرف وظيفتان :األولى معنوية :وتتمثل في بيان القواعد اليت يتمكن هبا متعلم العربية من تغيري
الكلمة من بنية إىل أخرىْ ،جل اْلصول على معىن جديدَّ ،نقل املصدر إىل املاضي واملَضارع واْمر
ضارِ
ِو
ِ ويَ ْ
ِو ْ
ِ إىل َ
واسم الفاعل واسم املفعول واسم اآللة وغريها ،حنو تغيريَ :
ٌ
اض ِر ْ
ض ْر ٌ
َض ِر ُ
ضَر َ
ِ...
ومَضروِ ِم ْ
َضَر ٌ
ٌ
الثانية لفظية :هو تغيري الكلمة عن أصلها من غري أن يكون ذلك التغيري داال على معىن طارئ على
الكلمة ،حنوَ :قوَل إىل قال.

-2اللبنات األساسية في علم الصرف:
الميزان

الصرفي:

مقيا وضعه علماء العربية ملعرفة أحوال بنية الكلمة املفردة ،وهو من أحسن ما عُ ِرف من مقاييس ِف

ضَط اللغات ،لذا فإن علماء الغرِ َّانوا ِف حالة انَهار من هذا املقيا الصغري الذي متكن به علماؤنا
.رضي اهلل عنهم وأرضاهم مجيعا من ضَط ووزن الكلمات العربية :اْمساء املعربة ،واْفعال املتصرفة
ويتكون امليزان الصرِف من ثالثة أحرف ( :ف-عـ  -ل ) ،واختاروا هذه اْلروف حتديدا ْن اْصل ِف
.الدراسات الصرفية هو إتقان اْلزء اخلاص باْفعال ،فاألفعال هي أكثر مواضيع الدراسات الصرفية
وجاء امليزان على ثالثة أحرفْ ،ن أصل الكلمات العربية -وهي من اللغات السامية -يعود إىل أصل
ثالثيَّ ،ما أن هذه اْصوات اليت اختارها علماء العربية عنوانا هلذا املقيا تمثل تمثيال وفيا جهاز النطق
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عند اإلنسان ،فالفاء حرف شفوي في مقدمة جهاز النطق ،والعين حرف حلقي محله في أقصى
جهاز النطق ،والالم في وسط الحنجرة

كيف نزن الكلمات

العربية:

ِوفق الموزون يكون

الميزان:

جيب أن يتَابق امليزان واملوزون ِف عدد اْحرف وِف اْلرَّات والسكنات.
تب وزهنا :فَ َع َل.
*نقابل الحروف األصلية بالفاء والعين والالم ،حنو ََّ َ
*إذا َّانت الكلمة حروفها األصلية فوق الثالثة ،نزيد في الميزان الما أو المين ،حنوِ :د ْرَه ٌم ،وزهنا:
ِ
ود ْحَر َج وزهنا :فَ ْعلَ َل.
ف ْعلَ ٌلَ ،
اع َل ،واستغفر على
اس َل ،على وزن :فَ َ
*إذا لم تكن الحروف من أصل الكلمة ،يعبَّر عنها بلفظها ،حنوَ :ر َ

وزن :استفعل..

 *:وزن ما فيه حذف :إذا ُح ِذف شيء في الموزون يحذف ما يقابله في الميزان ،حنو
ص ْم :فُ ْل ،بِ ْع :فِ ْل ،اِْرِم :اِفْ ِع ،قُواُ :عوا...
ُ
ص َوَم على وزن :فَ َع َل،
صام أصلهاَ :
* وزن ما فيه نقل :نزن الكلمة على األصل ال على النقل ،حنوَ :
وم ،وبقي وزهنا
مَضارعه :يَ ْ
ص ُ
ص ُو ُم على وزن يَ ْفعُ ُل ،نقلت حرَّة الواو ملا قَلها طلَا للخفة فأصََت :يَ ُ

سار أصله َسيَـ َر على وزن :فَ َع َل ،مَضارعه :يَ ْسِريُ على وزن يَ ْفع ُل
يَـ ْفعُ ُل ،على اْصل ال على النقل .ومثلهَ :
على اْصل وإن مت نقل الكسرة إىل ما قَل الياء.
* وزن ما فيه قلب مكاني :وهو تغيري مكان بعض اْلروف تغيريا ال يؤثر على معناها ،لكن القلب في
الموزون قلب في الميزان ،حنو َّلمة َم ْسَر ٌ ِ وزهناَ :م ْف َع ٌل ،بعَضهم ينَقهاَ :م ْر َس ٌح ،وهذا القلب ِف
حروف الكلمة ،قلب ِف امليزانَ :م ْع َف ٌل.
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ومنهِ :م ْل َع َقةٌ من الفعل :لعق ،وزهنا ِم ْف َعلَةٌ ،هناك من ينَقها ِم ْعلَ َقةٌ على وزن ِم ْع َفلَةٌ.

-2اللبنة الثانية :الصحة واالعتالل
للفعل خريَتان :الصحة واالعتالل ،والزيادة والتجرد.
الفعل الصحيح هو الفعل الذي خيلو من حرف من حروف العلة :الواو واأللف والياء ،وهو على ثالثة
:أقسام
*صحيح سالم :وهو أغلب افعال العربية ،وهو ما خلت حروفه من الهمز والتضعيف ،حنوَّ :تب وضرِ
ودخل وخرج....
*صحيح مهموز :1وهو ما َّانت فاؤه أوعينه أو المه َهزة ،حنو :أخذ ،سأل ،مأل.
شد َّ
* صحيح مضعف :ويسمى الفعل اْصم لشدته ،وهو الفعل الذي تشَه عينه المه ،حنوَّ :
وفر
ومد َّ
وقَ َّر...

الفعل

المعتل:

الفعل الذي َّان أحد حروفه أو أَّثر حرفا من حروف العلة ،إذا َّان ِف فاء الكلمة ،يسمى الفعل مثاال،
ف ،وقف...ويكون حرف العلة ِف اْغلب واواْ ،ن االفعال اليت تَدأ بياء قلة قليلة
ص َ
حنوَ :ولَ َدَ ،و َع َدَ ،و َ
ِف العربية ،حنو :يَِ ِ
س.
س ويَئ َ
َ َ
تنبيه :ال وجود لفعل مبدوء بألف ،ألن األلف تالزم السكون ،والعربية ال تبدأ بساكن.
نامَ ،س َار ،وِف اْلقيقة فاْلف هنا
وإذا َّان حرف العلة عين الفعل ،يسمى الفعل أجوفا ،حنوَ :
قالَ ،

ليست اصلية ،بل هي منقلَة عن الواو او الياء.

 -1خصوا الفعل المهموز بقسم خاص  ،ألن الهمزة من الحروف صعبة التحقيق  ،ومعلوم أن قريشا كانت ال تهمز .
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تنبيه :ال يُساعدنا المضارع للوصول إلى األصل ،بل نصل إليه عن طريق المصدر ،صام :صوما ،باع:
بيعا ،خاف :خوفا ،مال :ميال ،هاِ :هيَة....

تنبيه :بعض األفعال وردت بأصلها وهو نفسه حرف العلة ،وهي قلة قليلة من اْفعال ،وهي اليت تدل
ت الفتاة إذا صارت هيفاء ،وجيِ َد ِ
على عيب ِخلقي أو حلية ،حنو :ح ِوَل ،وع ِور ،وهيِ َف ِ
ت :إذا صارت
ََ َ
َ
َ
جيداء ،حرف العلة ِف هذه اْفعال ِل ينقلب إىل ألف.
إذا َّان حرف العلة الم الفعل ،يسمى الفعل ناقصا ،وهو على ثالثة أقسام:
*مختوم بياء ،حنوَ :ر ِض َيَ ،خ ِش َي ،لَِق َي ،بَِق َي...
*مختوم بواو :وهي أفعال قليلة جدا ،حنو :نَ ُه َو :أي صار ذا عقل ونَاهة.
*مختوم بألف :وهذا النوع هو الغالب ،حنو :مشى،دعا ،غزا ،دنا ،رمى...
:إذا َّان حرف العلة ِف حرفين من حروف الفعل اْصلية مسي الفعل لفيفا وهو على قسمْي
* لفيف مقرون :عينه والمه حرفا علة ،حنو :طوى ،شوىَّ ،وى ،نوى ،لوى ،عوى....
* لفيف مفروق :فاؤه والمه حرفا علة ،حنو :وعى ،وهى ،وىن ،وقى ،وىف....
خالصة :

الصحيح :سالم ومهموز ومضعف.
المعتل :مثال ،وأجوف ،وناقص ،ولفيف.
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-3:اللبنة الثالثة
:المجرد والمزيد
الفعل المجرد :اخلايل من الزيادةَّ ،ل حروفه أصلية ،إذا حذفنا حرفا واحدا خيتل املعىن وخنرج من العائلة
.اللغوية اليت تنتسب إليها الكلمة
المجرد الثالثي :وهو أَّثر ما ِف اللغة،وهو ستة أبواِ حسب حرَّة عْي الفعل ِف املاضي واملَضارع.

:جمعها هذا البيت الشعري
ضم كسرتان
كسر فتح ُّ
ضم ٍّ
فتح ٍّ
ضم ُ
ُ
فتح كسر فتحتان****** ُ
و يوضَها اْلدول اآليت:
المضارع المكسور

المضارع المضموم

الماضي

المضارع المفتوح العين

العين

العين
يَـ ْفعُ ُل

فَـ َع َل

يَـ ْف َع ُل

يَـ ْف ِع ُل

فَ ِع َل

يَـ ْف َع ُل

يَـ ْف ِع ُل

ــــــ

فَـعُ َل

ــــــ

ــــــ

يَـ ْفعُ ُل

تنبيه :يشترط في باب فَـ َع َل يَـ ْف َع ُل :أن تكون عين الفعل أو المه حرفا من حروف الحلق الستة:
الهمزة ،الهاء ،العين ،الغين ،الحاء ،الخاء.

فع َل يَ ْف َع ُل ،رغم أن عينه والمه ليسا من
وع ّدوا :الفعل :أبَى يَأْبَى شاذا في بابهْ ،نه جاء على وزنَ :
حروف الحلق.
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*باب فَـ َع َل يَـ ْف َع ُل :حنو :فتح فتح ،حنو َقرأ :يَ ْقَرأَُ ،نَ َح :ينِ َج ُحَ ،ج ََ ُدَْ :جي ََ ُدَ ،خ َش َعَ :خيْ َش ُع ،ذَبَ َح :يَ ْذبَ ُح،

ف....
ف :يَ ْز َح ُ
طَ َم َح :يََْ َم ُحَ ،ز َح َ

صُر ،طََر َق :يََُْر ُقَ ،عََ َد :يَ ْعَُ ُد ،نَََ َغ:
ك :يَ ْسلُ ُ
*باب فَـ َع َل يَـ ْفعُ ُل :فتح ضم ،حنوَ :سلَ َ
صَر :يَْن ُ
ك ،نَ َ

،خلَ َدَ :خيْلُ ُد ،ذَ َََّر :يَ ْذ َُُّر....
يَْنَُ ُغ َ

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
سَ ،سََ َق:
َِْ :جيذ ُ
سَ ،ج َذ َ
س :يَ ْغم ُ
سَ ،غ َم َ
سَْ :حيَ ُ
َِ ،حََ َ
سَْ :جيل ُ
*باب فَـ َع َل يَـ ْفع ُل :فتح كسر ،حنوَ :جلَ َ
يَ ْسَِ ُقَ ،دفَ َن :يَ ْدفِ ُن....
* باب فَ ِعل يـ ْفعل :كسر فتح ،حنو :صعِ َد يصع ُد ،ح ِز َن َحيز ُن ،تََِع ي ْتَع ،ج ِهل َجيهلِ ،
َض َجُر ،قََِ َل
ضجَر يَ ْ
َ َ ْ َ َ َْ َ َ َ ُ َ ْ َ ُ َ
ََ َُ
ِ
ِ....
ِ يَ ْشَر ُ
يَ ْقََ ُل ،طَم َع يََْ َم ُعَ ،ش ِر َ
ِ
ِ
ِ ِ
ب.....
ص َْحي ِر ُ
*باب فَع َل يَـ ْفع ُل :كسر كسر ،حنوَ :ح ِر َ
بَْ :حيس ُ
صَ ،حس َ
ف،
ف يَ ْ
* باب فَـعُ َل يَـ ْفعُ ُل :ضم ضم ،حنوََُّ :رَم ي ْكُرُمَ ،ح ُس َن َْحي ُس ُن ،ثَ ُق َل يَثْ ُق ُلَ َََُّ ،ر يَ ْكَُ ُرَ ،
َضعُ ُ
ضعُ َ
ب.....
ب يَ ْ
َ
صعُ ُ
صعُ ُ

المجرد الرباعي :هو فعل مكون من أربعة أحرف َّلها أصلية ،حنو :بَ ْعثَ َرَ ،د ْحَر َجَ ،ح ْر َج َم....
وهو على وزن :فَـ ْعلَ َل.

الفعل

المزيد :

هو ما زيد على حروفه اْصول حرفا أو حرفْي أو حرفْي بالنسَة للفعل الثالثي ،وحرفا أو حرفْي بالنسَة
.للرباعي
تنبيه :أقل عدد حروف الفعل ثالثة ،وأقصاها ستة.
الزيادة نوعان :زيادة بتضعيف عين الفعل ،حنوَ :خَّر َجَ ،وزلَْزل ،وهذه يعرب عنها بلفظها ِف امليزان الصرِف،

خرج :فَ َّع َل ،ووزن َزلَْزَل :فَ ْعلَ َل.
فوزن َّ
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وزيادة بحروف الزيادة العشرة اليت ُتمع ِف عَارة :سألتمونيها،أو :هناء وتسليم،أو :نهاية مسؤول ،تال
يوم أنسه ،أو أمان وتسهيل.
:جمعها ابن مالك في قوله
هناء وتسليم تال يوم أ ِ
ُنسه****نهايةُ مسؤول ،اما ٌن وتسهيل
َ
ٌ
ٌ

أوزان الفعل الثالثي المزيد بحرف

واحد :

أصََ َح...
أفْـ َع َلْ :
أخَر َجْ ،أد َخ َلْ ،
اه َد...
فَ َ
اص َمَ ،ش َارَك ،قَاتَ َلَ ،ج َ
اع َلَ :خ َ
َّث...
ِ ،حد َ
فَـ َّع َلَ :خَّر َج ،قَ َّوَمَ ،علَّ َمَّ ،أد َ

أوزان الثالثي المزيد

بحرفين :

تأمَر...
ت ََ َعلَّ َمَّ ،
ََِ ،تََّر َجَ ،
تَـ َف َّعل :تَأ ََّد َ
صا ََلَ ،تَ َش َارَك....
تَ َ
صافَ َح ،تَ َ
فاعل :تَ َ
صَر ،انْتَ َق َم...
افْـتَـ َعلْ :
اصََََ َر ،انْتَ َ
انْـ َف َعل :انْ َفتَ َح ،انْ َك َسَر ،انْغَلَ َق...
اس َوَّد...
َضَّرْ ،
اخ َ
افْـ َع َّلْ :
اْحََّرْ ،

أوزان الثالثي المزيد بثالثة حروف:
استَ ْكثَ َر...
ْ
استَ ْف َه َمْ ،
استَ ْغ َفَرْ ،
استَـ ْف َع َلْ :
ِ
ِ
اِفْـع َّ ِ
اض ،اِ ْع َو َّار...
ال :ا ْخ َ
َ
َض َّار ،ا ْْحَ َّار ،ابْيَ ّ
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ِ
ب ،اِ ْخ َش ْو َش َن...
افْـ َع ْو َع َل :ا ْع َش ْو َش َ
افْـعو َّل :اِجلَ َّوذَ ِ
ت اإلبل :أسرعت ،و ْاعلَ َّو َط :تعلَّ َق بعنق الَعري.
ََ ْ

وزن الرباعي المزيد بحرف واحد:
ب...
تَـ َف ْعلَ َل :تَ َد ْحَر َجَ ،تَْلََ َ

أوزان الرباعي المزيد بحرفين:
اِفْـ َعلَ َّل :اِ َّْ َف َهَّر ،اِ ْمشَأَزَّ ،اِطْ َمأ َّ
َن...
افْـ َع ْنـلَ َل :اِ ْحَرِنَ َم ...احرنمت اإلبل :إذا اجتمعت.

 -4:معاني الزيادة األفعال كثيرة قلّما تنضبط ،وإنما تفهم من السياق
:وزن أفْعل :من أشهر معانيه
* -التعديةُ :وهي تصيير الفعل الالزم متعديا حنو:
أذهَت زيدا.
بكرا.
أقعدت عليًّا.
ُ
ُ
ُ
أخرجت ً
حممدا زيدا جمداً.
املوضوع.
أعلمت زيدا
أعلمت ً
َ
ُ
ُ
ِ ِ
يع إِميَانَ ُكم﴾ الَقرة.111 :
ومنه قوله تعاىلَ ﴿ :وَما ََّا َن اللَّهُ ليَُض َ
* -الصيرورةُ ومعناها التحول والتبدل ،حنو:
الشجر ،وألنب الرجل
ْأمتَر
ُ
صار ذا متر ،و ذا لنب.
السلب واإلزالة
َّ -*:
املهموم ،أي :أزلت شكواه.
أشكيت
ُ
َ
لت عجمته بالنقط.
تاِ ،أي :أز ُ
وأ َْع َج ْم ُ
ت الك َ
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الدخول في الشيء مكانًا أو زمانًا.
*
ُ
حنو :أصَح الرجل .أي :دخل ِف الصَا ِ.
وأمسى :أي :دخل ِف املساء.
وأشأم وأعرق ،أي :دخل ِف الشام والعراق.
مطاوعا ل َف َّعل.
* أن يكون
ً
حنو :فََّرته فأفَََْر.
* وجدا ُن الشيء على صفة .حنو :
أخبلت بكراً ،أي :وجدته خبيالً.
ُ
ومنه قوله تعاىلَ ﴿ :وَال تُ َِ ْع مَنْ أَ ْغ َف ْلنَا قَ ْلََهُ َع ْن ِذ َّْ ِرنَا َواتَََّ َع َه َواهُ َوََّا َن أ َْمُرهُ فُ ُرطاً﴾ سورة الكهف اآلية:
غافال
.88.أي :وجدناه ً

* -التعريض :وهو أن تجعل المفعول به معرضا لمعنى الفعل ،نحو :
العقار ،أي :عرضتُهُ للَيع.
ُ
أبعت َ
*  -االستحقاق .حنو :
حصاده.
استَق
الزْرعُ ،أي:
َّ
ُ
ْ
ص َد َ
أح َ

 -2وزن فاعــل :من أشهر

معانيه :

 -*.المشاركة :بين شخصين أو أكثر ،نحو:
خاصمت زيداً
ُ
مشيت ومشى بكر.
ماشيت بكرا ،ومعناها:
* -التعدية :نحو:
ُ
ُ

تابعت عملي ِجب ٍّد
* -المواالة والمتابعة ،للداللة على استمرار الفعل وعدم انقَاعهُ :
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اْجر.
* -التكثير :حنو
ُ
ضاعفت َ

فع َل :من أشهر
 -3وزن َّ

معانيه :

*  -التعدية:
ِ
الكعَة ،أي :أَّثر الَواف.
املعتمر حول
ف ََ
* -المبالغة والتكثير :طََّو َ
ُ

ِ
ك﴾ سورة يوسف ،81 ،أي :أغلقت أبوابا َّثرية.
ت لَ َ
اِ َوقَالَ ْ
ت َهْي َ
ومنه قوله تعاىل ﴿ :وَغََّلقَت ْاَْبْ َو َ
َّرت الفاَّهة ،إذا نزعت قشرهتا وأزلتها.
* -الداللة على السلب واإلزالة :قش ُ
مت زيداً.
*  -التعدية :نحوَّ :
فه ُ
* -النسبة :حنوَّ :
ت بكراً ،أي :نسَته إىل الكذِ.
َّذبْ ُ
اختصار حكاية الشيء ،حنو:
*-
ُ
َهلَّ َل :إذا قال :ال إله إال اهلل.
سََّح  :إذا قال :سََا َن ِ
اهلل.
َ َ
َََََّّر :إذا قال :اهللُ أَّربُ.
توجهت جهة الشرق.
قت إذا
*  -الداللة على الجهة ،حنوَّ :
َ
شر َ
توجهت جهة الغرِ.
ت إذا
َّ
َ
وغربْ َ
*  -إظهار الشيء ،حنو :تَ َش َّج َع أي :أظهر الشجاعة.

 -4وزن افتعل :ومن أشهر

معانيه :

*  -الداللة على االختيار ،حنو:
اجتََاه ،اختاره ،انْتَ َخََه.
انتقاه ،اصَفاهْ ،
* -الداللة على املشارَّة ،حنو:
بكر.
ْ
صم زي ٌد و ٌ
اختَ َ
*  -االتخاذ ،حنو :افرتش النائم اْرض ،أي :اَتذها فراشا له.
اختَتَ َم زي ٌد ،أي :اَت َذ له خامتًا.
وْ
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*  -إظهار الشيء ،حنو:
ذر.
أظهر العُ َ
ْاعتَ َذ َر ،أيَ :
ك ،أي :اظهر االرتَاك.
و ْارتَََ َ
* -االجتهاد والطلب .حنو:
الكسب.
طلب
َ
ب ،أيَ :
ا َّْتَ َس َ
 .واَّتتب ،أي طلب الكتابة
*المبالغة في معنى الفعل ،حنوْ :ارتَ َّد ،أي بالغ ِف الردة.
واقْ تَ َد َر ،أي :بالغ ِف القدرة.
* المطاوعة ،حنو:
فاجتمع ،عدَّلته فاعتدل ،نزعته فانتزع.
مجعتُه
َ

ـل :ومن أشهر
- 5تَـ َف ـعـَّ َ

معانيه :

وهذبتُهُ َّ
*  -المطاوعة :حنو :علَّمته فتعلَّمَّ ،
فتأدِ.
فتهذِ ،و َّأدبْتُهُ َّ

صََّ َرَ ،حتَلَّ َمَ ،تَلَّ َد.
*  -التكلُّ ُ
ف ،حنو :تَ َش َّج َع ،تَ َ
*  -الصيرورة والتحول ،حنو:
زوجا.
ينب ،أي:
ْ
تَ َزَّو َج ْ
صارت ً
تز ُ
تَ ََ لَّ َل اْلاج ،أي :انتهى إحر ُامه.

مالزما يل
ت
َ
 *.االتخاذ ،حنو :تَ َو َّخْي ُ
الصدق ،أي :اَتذتُه ً
أخا ً

ُّب ،حنو:
* التجن ُ
تنَت اإلثَ.
ت ،أيُ :
تَأَثَّ ْم ُ
تنَت اْلر َج.
َ
ت ،أيُ :
وحتََّر ْج ُ

 *:الداللة على تكرار الفعل ،حنو

لت ِف املدينة.
عت الدواءَّ ،
وتو ُ
َتََّر ُ
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 – 6:وزن تفاعل ،ومن أشهر معانيه
*  -المشاركة ،حنو :تعانق الَضيف واملَضيف.
* -حصول الشيء وحدوثه ،حنو :تزايد املاء ،أي :زاد شيئا فشيئا.
* التكلف ،وهو حماولة إظهار خالف ما هو عليه فعال ،حنو :تغاىب وتعامى وتغافل...
* المطاوعة ،حنو :باعدته فتَاعد.

 – 7:وزن استفعل ،ومن أشهر معانيه
*  -الطلب ،حنو :استغفر :طلب املغفرة
واستفهم :طلب الفهم.
.ومنه قوله تعاىل ﴿ :إيَّاك نعَد وإياك نستعْي﴾ سورة الفاحتة :اآلية5 :
 -*:التحول والتغير ،حنو
حجرا.
استَ ْح َجر ُ
الَْي ،أي :صار ً

وِف املثل السائرَّ ( :
غاث بأرضنا يَ ْستَـ ْن ِس ُر ) ،أي :صار َّالنسر ِف القوة.
إن الَُ َ
* االختصار ،حنو :استرجع ،إذا قال :إنَّا هلل وإنَّا إليه راجعون.
 *:مطاوعة الفعل أفعل
حنو :أقَ ْمتُهُ فاستقام.

ال ،افْـ َع َّو َل
- 8افْـ َع ْو َع َل ،افْـ َع َّل ،افْـ َع ّ

أوزان تفيد املَالغة.

ش ْو َش َن املكا ُن
.نقولَ :خ ُش َن املكا ُن ،فإذا أردنا املَالغة والتوَّيد ،نقول :ا ْخ َ
ِ
ش ْو َشبت
اْرض ،فإذا أردنا
أعشَت
.ونقول:
العموم والكثرة ،نقول :ا ْع َ
ُ
َ
افعال:
افعل و ّ
* ّ
اْلسية.
يستعمالن إلفادة املَالغة ِف ِف اْلوان والعيوِ ّ
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ـار.
احـم ّـر ،احـم ّ
ـضار.
اخض ّـر ،اخ ّ

حنو:

افعول:
* َّ
اجلوذ .مبعىن أسرع.
حنو:
ّ
تنبيه :الزيادة في أوزان األفعال في الصيغ المذكورة أعاله زيادات دلّت على ٍ
معان كما ذكرنا.
َّأما الزيادةُ اللفظية في الفعل واالسم التي ال تدل على معا ٍن مطَّ ٍ
ردة فهي زيادة اإللحاق.
-5المصدر :

َّلمة تدل على حالة أو حدث دون اإلشارة إلى زمان معين ،أو هو االسم الدال على حدث جمرد من
الزمانَّ :القيام والقعود والكتابة والعَاء....

:الفرق بين المصدر والفعل
الـمصـدر

الف ـعــل

حدث مجرد من الزمان.

حدث مقترن بزمان معين.

عرف بـ ( ال ).
يُ َّ

الفعل ال يُـ َع َّرف.

المصدر يُـنَـ َّون ،ألنه اسم يلحقه التنوين.

ينونَّ ،
ألن التنوين من عالمات التنوين
الفعل ال َّ

المصادر من الفعل الثالثي أكثرها سماعية ،ال قاعدة هلا ،ال يوجد هلا قالب ميكن أن نَضع فيه الفعل،
فيعَينا مصدر معيناَّ ،
عرف بالسماع والرجوع إىل
ْهنا مساعية؛ َّما مسعت عن العرِ ،و نُقلت عنهم ،و تُ ُ
معجمات اللغة ،حنو :رجع رجوعا ،قتل قْتال ،قَع قَعا ،رعى رعيا...
:ومن األوزان الغالبة في مصادر األفعال الثالثية ما يأتي
* فِعال :بكسر الفاء فيما َّ
دل على امتناع ،حنو :إباءٌ من الفعل أىب ،ونِفارمن الفعل نفر...
17

وصناعةِ ،
دل على ِحرفة ،حنوِ :مالحة ،وفِالحةِ ،
*فِعالة :بكسر الفاء فيما َّ
وخياطةِ ،ونارة...
*فُعال :بَضم الفاء ،فيما َّ
ودوارمن الفعل
وسعال من الفعل َس َع َلُ ،
دل على داء ،حنوُ :زَّام من الفعل َزَّمُ ،
َد َار...

*فَ ِعيل أو فُعال :فيما َّ
وصراخ
دل على صوت ،حنو طنْي وصهيل وهديل اْلمام ،ووجيب خلفقان القلبُ ،

ونَُا ِ...

*فَـ َعالن :فيما َّ
وخف َقان من الفعل خفق...
دل على اضَراِ ،حنو :فَيَ َ
َضان من الفعل فاضَ ،
*فَ ِعيل :فيما َّ
دل على سري ،حنو رحيل من الفعل َر َح َل....
* فُـعُول :فيما َّ
وصعود...
دل على معاْلة ،حنو :قُدوم ُ
ِ
*فَـ َع ٌل :فيما َّ
وع َوٌر...
وح َور َ
دل على عيب أو حلية ،حنوَ : :عَرج َ
*فُـ ْعلَةٌ :فيما َّ
وص ْفرة....
َضرةُ ،
دل على لون ،حنوُ :خ ْ
وْحْرةُ ،
خالصة :أوزان األفعال الثالثية كثيرة جدا ال تح ّدها ضوابط ثابتة ،يمكن القياس عليها ،فالغالب في
مصادر الثالثي يتوقف على السماع واالستعانة بمعجمات اللغة لمعرفة الفصيح منها.
مصادر الفعل الرباعي المجرد :غير الثالثي مصادره كلها قياسية ،وهي مسألة عجيَة جدا ،تعرف
القالب وتقيس عليه ِف معرفة املصدر من الفعل.
الوزن

الفعل

مصدره

ََ فَـ ْعلَ َل ( الرباعي المجرد )

بَـ ْعثَـ َر

بَـ ْعثَرة على وزن فَـ ْعلَلَة.

فَـ ْعلَ َل ( الرباعي المضعف)

َزل َْز َل

َزل َْزلة على وزن فَـ ْعلَلَة.
وِزلْز ٌ
ال على وزن فِ ْعالل.
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أ ْخ َر َج.

إخراج على وزن إفعال.

أفْـ َع َل

ألْقى.

إلقاء على وزن إفعال.

فاع َل
َ

قاتَ َل

ُمقاتلة على وزن ُمفاعلة ،وقِتال
على وزن فِعال.

فَـ َّع َل

َسبَّ َح.

تسبيحا على وزن تفعيل.
ْ

سوى.
َّ

تسوية على وزن تَـ ْف ِعلة.

انْـ َف َع َل

انْطَلَ َق

انْ ِطالق على وزن انِْفعال.

افْـتَـ َع َل

ابْـتَـلَ َع.

ابْتِالع على وزن افْتِعال.

اع َل
تَـ َف َ

اس َل.
تَ َك َ

كاس ٌل على وزن تَفاعُ ٌل.
تَ ُ

تَـ َف َّع َل

تَـ َعلَّ َم.

تَـ َعلُّم على وزن تَـ َف ُّع ٌل.

اِفْـ َع َّل

ِ
ض َّر
.ا ْخ َ

اِ ْخ ِ
ضرار على وزن اِفْ ِعالل.

اِ ْستَـ ْف َع َل

اِ ْستَـغْ َف َر.

ِ ِ
استِ ْفعال.
ا ْستغْفار على وزن ْ

-6إسناد األفعال إلى

الضمائر :

الضمير هو ما َّ
دل على مسماه بقرينة :تكلم أو خطاب أو غيبة،والَضمائر اليت تسند إليها اْفعال هي
ضمائر الرفع اليت موقعها اإلعرايب رفع على الفاعلية ،أو النيابة عن الفاعل ِف حالة غياِ الفاعل لغرض من
االغراض الَالغية اليت حملها َّتب الَالغة ِف باِ املعاين حتديدا.
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وهلذا الَاِ أَهية قصوىْ ،ن اَّثر االخَاء تقع فيه رغم أن َّثريا من الَاحثْي يستنكف اْلديث عنه
ِ.بجة أنه ال فائدة من معرفته
وانَالقا من خريَيت الفعل السابقة ،فاألفعال السالمة ليس فيها مشكلة،وال حيدث فيها أي تغيري ،حنو:
ب.
ب ،اُ َّْتُ ْ
ب ،يَ ْكتُ ُ
ََّتَ َ
:واألفعال المهموزة ال حيدث فيها تغيري أيَضا ،فيما عدا أفعاال قليلة ،وهذه اْفعال على قسمْي
وخ ْذ على وزنُ :ع ْل،ومن شواهده ِف القرآن
* أ َخ َذ وأ َك َلِ :ف اْمرُْ ،حت َذ ُ
ف َهزهتما وجوهبا ،نقولْ َُّ :ل ُ

الكرميُ ﴿ :،خذوا زينتكم عند كل مسجد﴾ سورة اْعراف ،آية ،11 :وقوله تعاىلُ ﴿ :كلوا من طيبات

ما رزقناكم﴾ سورة طه ،آية ،81 :وقوله تعاىلُ ﴿ :كلي واشربي وقَـ ِّري عينا﴾ سورة مرمي ،آية.86 :
تنبيه :في المضارع ،مع المتكلم المفرد ،في األصل نقول :أَأْ ُخ ُذ ،وهذه قاعدة صرفية ،لكنها أصال
في األصوات؛ عندما تلتقي همزتان :األولى متحركة والثانية ساكنة ،تنقلب الثانية إلى مد من جنس
حركة األولى.
وس ْل ،وِف
َ
*سأ ََل وأ ََم َرُ :حتذف َهزهتما وجوهبما ِف اْمر ،شريَة أن يكونا ِف أول الكالم ،نقولُ :م ْر َ
ِ ِ ِ
اهم ِّم ْن آيٍَة بَـيِّـنَ ٍة﴾ سورة الَقرة ،آية:
يل َك ْم آتَـ ْيـنَ ُ
القرآن الكرمي ،قال اهلل تعاىلَ ﴿ :س ْل بَني إ ْس َرائ َ

...811:ومنه قول أمري الشعراء أْحد شوقي

سلوا قلبي غداة سال وتابا ****لعل على الجمال له عتابا
لكن إذا استعمل الفعل سأل وامر ِف وسط الكالم ،فأنت باخليار ،لك ان تقول :قلت لهَ :س ْل حاجتك،

اسأ َْل حاجتك ،قال اهلل تعاىل﴿ :واسألوا اهلل من فضله ﴾ سورة النساء ،آية.18 :
وْ

خالصة :في أول الكالم تحذف همزتهما في األمر وجوبا ،في وسط الكالم أنت بالخيار.
الفعل :رأى
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وهو فعل مهم جدا ِف االستعمال ،في المضارع :أنا أرى ِبذف َهزته فيصَح وزنه :أَفَ ُل.
األمر منهَ :رَ ،ر ْيَ ،ريَاَ ،رْواَ ،ريْ َن...ومن حقنا والفعل على حرف واحد مع المخاطب المفرد أن
نضيف له هاء السكتَ :رْه.

الفعل المضعف أواألصم :نحو :
تِ -
َّ
ت-
(ت – َ
استَ َعدَّ ،إذا أسند الفعل املَضعف ومزيده إىل ضمائر الرفع المتحركةُ :
عد ومزيده َ
أع َّد و ْ

تُما – تُ ْم – تُ َّن – نا الدالة على الفاعلية – نون النسوة) :يُـ َف ُّ
ت
ك اإلدغام وجوبا ،تقولَ :ع َد ْد ُ
ت.
واستَـ ْع َد ْد ُ
وأَ ْع َد ْد ُ
ت ْ
أما إذا أسند الفعل إلى ضمائر الرفع غير المتحركة ،وهي :ياء المخاطبة ،وألف اإلثنين وواو
الجماعة ،نبقي على اإلدغام ،نقولَ :عدواَ ،عدَّا.
ت إِلَى ربِّي ِ
ألج َد َّن َخ ْيـ ًرا ِم ْنـ َها ُم ْنـ َقلَبًا﴾ سورة الكهف ،آية.16 :
ومنه قوله تعاىلَ ﴿ :ولَئِن ُرِد ْد ُ
َ
تنبيه :في المضارع ،ال يُـ َف ُّ
هن يَ ْستَـ ْع ِد ْد َن ،والسر في ذلك أن
ك اإلدغام إال مع نون النسوة ،نقولَّ :

الفعل المضارع عند اتصاله بنون النسوة يكون مبنيا على السكون ،فحاجة هذا الفعل إلى سكون هو

سبب فك إدغامه ،فنون النسوة تفرض السكون.
في المضارع المجزوم :فأنت بالخيار :تفك اإلدغام وتُظهر السكون ،حنوِ :لْ أ َْمُرْر...أو تَقي على
اإلدغام مع إظهار الفتَة ،حنو ِل أ َُمَّر.

ِف اْمر :نقولُ :مَّر أو ْامُرْر.
الفعل المثال :حنو وصفَ ،وَز َن...في الماضي ال يحدث فيه تغيير ،لكن في المضارع يحذف حرف
أعل.
العلة منه ،نقول :انا أصف على وزنُ :
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ف ،وِز ْن على وزنِ :ع ْل ،ومنه قوله تعاىل﴿ :وِزنوا بالقسطاس المستقيم﴾ سورة اإلسراء،
وِف اْمرِ :ص ْ
ِ
آية ،15 :وقوله تعاىل(( :فَِإذَا س َّويـتُهُ ونَـ َف ْخ ُ ِ ِ ِ
ِِ
ين)) سورة اْلجر ،آية:
َ ْ َ
ت فيه منْ ُروحي فَـ َقعُوا لَهُ َساجد َ
 ،89.من الفعل وقع

الفعل

األجوف :

حنو قال :في اتصاله بضمائر الرفع المتحركة ،يحذف حرف العلة ،نقول :انا قلت وقلت ِ
وقلت ،قلنَا،
ُ َ
قلت ،قُ ْل َن.
قلتُما ،قلتمَّ ُ ،

مع ضمائر الرفع غير المتحركة نبقي على حرف العلة :تقولْي و قويل ،قاال ويقوالن وقوال ،قولوا ويقولون
وقولوا.

الفعل المعتل

اآلخر :

ِ
ِ
ِ
وخ ِش َي...هذه اْفعال ال إشكال فيها ،إالَّ مع واو الجماعة
ما آخره ياء ،حنوَ :رض َي ،وبَق َي ،ولَق َيَ ،

خشوا ولَ ُقوا.
ضوا وبَ ُقوا َو ُ
يُحذف حرف العلة ويُضم ما قبلها ،نقولَ :ر ُ

ما آخره ألف ،حنو :سعى ورمى ودعا وغزا....إذا كانت األلف حرف العلة منه هو الحرف الثالث في
ت
ت َ
ومشْيتُ و َغَزْو ُ
.الترتيب نعيد الفعل إلى األصلَ :د َع ْو ُ
ت َورَمْي ُ
إذا لم تكن األلف ثالثة في ترتيب الحروف حنو :هتادى ومتاشى ،اهتدى ،استدعى،فإ ّن القاعدة تقول:
ت.
إ ّن هذه األلف تقلب ياء مباشرةَ :
ت ،تَ َد َ
ت ،تَ َه َاديْ ُ
اعْي ُ
متاشْي ُ
وم َش ْوا و َغ ْزوا َورَم ْوا.
مع واو الجماعة :يحذف حرف العلة ويُـ ْفتَ ُح ما قبلها ،نقولَ :د َع ْوا َ
ي ََ ْدعون :على وزن يَـ ْفعون ألن واو الفعل األصلية
هم يَ ْدعو َن َّ
تنبيه :نقولْ :
وهن يدعُون...هم َ

هن يدعون:
ُحذفت وهذه واو الجماعة في محل رفع فاعل ،الن الفعل من األمثلة الخمسةَّ .أما َّ

ْن،والواو هنا هي واو الفعل األصلية
.فالفعل على وزن يَـ ْفعُل َ
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