املختصر
يف

علم الصرف
د .حممد بن رزق بن طرهوني
 1404هـ

1

هذه رسالة صغرية يف مباحث من علم الصرف
خمتصرة من شرح األلفية البن عقيل وكتاب شذا العرف يف فن الصرف
ألمحد احلمالوي
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 -1حرف وشبهه من الصرف بَ ِري  ...وما سوامها بتصريف َح ِري
علم الصرف  :علم يبحث عن أحكام بنية الكلمة العربية وما حلروفها من أصالة وزايدة وصحة وإعالل وشبه ذلك.
يدخل يف األمساء املتمكنة _ أي املنصرفة _ واألفعال املتصرفة أيضا.
وال يدخل يف احلروف وال األمساء املمنوعة من الصرف وال األفعال اجلامدة.
***
 -2وليس أدىن من ثالثي يرى  ...قابل تصريف سوى ما غُريا
التصريف ال يدخل ما كان أقل من ثالثي سوى ما حدث فيه تغيري مثل:
يد أصلها يدي

قل أصلها ق ول

&

ق زيدا من وقى يقي ق
ف الكيل من وف يفي ف
***
مخس إن جتردا  ...وإن يُزد فيه فما سبعا عدا
 -3ومنتهى اسم ٌ
االسم  :مزيد فيه  ،وجمرد عن الزايدة.
فاملزيد هو ما بعض حروفه ساقط وضعا  ،وأكثر ما بلغ به سبعة أحرف مثل أشهيباب واجملرد ما ال يسقط فيه شيء
يف أصل الوضع وأكثر ما بلغ مخس مثل سفرجل  ،جحمرش .
***
 -4وغري آخر الثالثي افتح وضم  ...واكسر وزد تسكني اثنيه تَعم
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العربة يف الوزن ابحلرفني األولني من الكلمة يف الثالثي ،فاحلرف األول له الفتح والضم والكسر والثاين له الفتح والضم
والكسر واإلسكان فيعطينا اثىن عشر بناء للثالثي.
***
 -5وفعل أُمهل والعكس يَِقل  ...لقصدهم ختصيص ِف ْعل ب ُف ِع ْل
هناك وزنني من االثين عشر أمهل أحدمها وهو فعل وقد أثبته البعض يف حبك فعنده يقل .
والثاين وزن فعل فهو قليل مثل دئل  ،وقل يف األمساء ألنه وزن املبين للمجهول يف األفعال مثل ضرب  ،قتل.
فخذ  :فخذ ،فخذ ،فخذ

كتف خيفف  :كتف ،كتف

إبل  :إبل .

***
ضمن
 -6وافتح وضم واكسر الثاين من  ...فعل ثالثي وزد حنو ُ
 -7ومنتهاه أربع إن ُجردا  ...وإن يـُ َز ْد فيه فما ستا َع َدا
اجملرد يف الفعل منتهاه أربع حنو  :دحرج
املزيد يف الفعل منتهاه ست  :حنو احرجنم
أوزان الفعل الثالثي  :ثالثة لفعل الفاعل  ،وواحد لفعل املفعول ،
ففعل الفاعل :ف عل ،فعل ،ف عل .
وفعل املفعول :فعل .
أوزان الفعل الرابعي اجملرد ثالثة :
واحد لفعل الفاعل وهو وزن دحرج  :ف علل.
واحد لفعل املفعول وهو وزن دحرج  :ف علل.
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واحد لفعل األمر وهو وزن دحرج  :ف علل.
الثالثي ابلزايدة يصل إىل أربعة ومخسة وستة.
الرابعي ابلزايدة يصل إىل مخسة وستة.
***
وفع ِلل ِ
ِ
وف ْعلَ ٌل وفُـ ْعلُ ْل
 -8السم جمرد رابع فَـ ْعلَ ُل …… ْ ٌ
َ -9وَم ْع ِف َع ٍّل فُـ ْعلَ ٌل َوإ ْن َع َال…… فَ َم ْع فَـ َعلَّ ٍّل َح َوى فَـ ْعلَلِالَ
لزيْد أ ِو النَّـ ْق ِ
ص انْـتَ َمى
َ -10ك َذا فُـ َع ِل ٌل َوِف ْعلَل َوَما……غَايَـ َر لِ َّ
 أوزان االسم الرابعي اجملرد ستة :ف علل  :جعفر  ،فعلل  :زبرج  ،فعلل  :درهم  ،ف علل  :بلبل  ،فعل  :هزبر  ،ف علل  :جخدب.
 أوزان االسم اخلماسي اجملرد أربعة :ف علل  :سفرجل  ،ف عللل  :جحمرش  ،ف علل  :قذعمل  ،فعلل  :قرطعب.
 وما اختلف عن هذه األوزان كلها فهو إما زائد مثل  :استخراج  ،أو انقص مثل  :يد  ،دم .***
الزائِ ُد ِمثْ ُل ََت ا ْحتُ ِذي
َص ٌل َوالَّذي…… ال يَـ ْل َزُم َّ
َ -11وا ْحلَْر ُ
ف إ ْن يَـل َْزم فَأ ْ
احلرف الذي يلزم تصاريف الكلمة  :أصل  ،والذي يسقط يف بعضها  :زائد .
مثل التاء يف  :احتذى  ،حذا حيذو حذوا.
***
ِ ِ
األصول يف…… َوْز ٍّن َ ،وَزائ ٌد بِلَ ْف ِظ ِه ا ْكتُ ِفي
 -12بض ْم ِن ف ْع ٍّل قَابِل ُ
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ضِ
ف الالم إذَاَ أصل بِِقي…… َكر ِاء جع َف ٍّر وقَ ِ
اع ِ
اف فُ ْستُ ِق
َ -13و َ
َ َْ َ
ٌْ
تقابل أصول الكلمة ابلفاء والعني والالم  ،وإن بقي أصل نكرر له الالم مرة  ،وإن بقي أصالن نكررها مرتني ،
...وهكذا.
أما الزائد فيكتفى بوضعه كما هو يف امليزان .
جعفر  :ف علل __ فستق  :ف علل __ مستخرج  :مست فعل __ جوهر  :ف وعل
***
ِ
الزائِ ُد ِ
ص ِل
ك َّ
ض ْع َ
َ -14وإ ْن يَ ُ
اج َع ْل له يف ال َْوْز ِن َما للَ ْ
فأ ْ
َصلي…… فَ ْ
إذا كان الزائد مثل األصلي وأتى بعده جيعل له يف امليزان ما جعل لألصلي.
مثل إخشوشن

أصلها

إفعوعل
كرم

خشن
فعل

أصلها

ف عل

كرم
ف عل
***

يل حر ِ
 -15و ْ ِ ِ
وف ِِسْ ِس ْم…… َوَْحن ِوهِ َو ْ
ْف يف َكلَ ْملَ ِم
اْلُل ُ
َ
اح ُك ْم بتَأص ِ ُ ُ
املراد بسمسم هو كل اسم رابعي تكررت فاؤه وعينه  ،ومل يكن أحد املكررين صاحل للسقوط .هذا حروفه أصلية
ويوزن على فعلل .
املراد بلملم هو كل فعل رابعي تكررت فاؤه وعينه وكان أحد املكررين صاحل للسقوط فأصله مل فتكون الالم زائدة ألن
وزن مل _ ملم _  :فعل فيكون وزنه  :ف عفل.
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واختلف يف األخري فقيل إن مللم  :مادة مستقلة حروفها أصلية وليس فيها ما يصلح للسقوط مثل مسسم فتوزن على
فعلل  ،ومل  :مادة أخرى.
***
ِ
ب َ ،زائِ ٌد بِغَ ِْري َم ْ ِ
َصلَ ِ
ني
 -16فَأَلِ ٌ
ف أَ َكثَـ َر م ْن أ ْ
ني…… َ
ص َ
اح َ
إذا أتى األلف مع أكثر من أصلني فهو زائد بال شك مثل
عامل

فعلى

وزنه  :فاعل  ،غضىب :

فإن صحبت أصلني فأصلية مثل  :قال وزنه  :ف عل  ،ابع وزنه  :فعل ؛ مبدلة أو أصلية مثل ( :إىل) _ مفرد آالء _
وزهنا  :فعل.
***
َ -17والْيَا َك َذا َوال َْو ُاو إِ ْن ِِلْ يَـ َق َعا…… َك َما ُمهَا ِيف يـُ ْؤيُ ٍّؤ َوَو ْع َو َعا
الياء والواو إن صحبتا أكثر من أصلني فزائدة  ،إال يف الرابعي املتكرر فاؤه وعينه هبا مثل  :يؤيؤ (طائر) ؛ فالياء
متكررة وأصلية  :فعلل .
 ،وعوع (صوت) الواو متكررة وأصلية  :فعلل
مثال الزائدة  :عجوز  :فعول

&

يعمل  :يفعل
***

مه ٌز وِميم سبـ َقا…… ثَالثَةً ََت ِ
ْصيلُ َها ََتََّق َقا
َ -18وه َك َذا َ ْ َ ٌ َ َ
إن وقع اهلمز أو امليم قبل ثالثة أحرف أصلية فهو زائد
مثل

أمحد

مكرم

إبل

مهد
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أفعل

مفعل

فعل

فعل

***
*حروف الزايدة جمموعة يف كلمة ((سألتمونيها)) العشرة .
***
تقسيم الفعل لصحيح ومعتل
الصحيح :ما خلت أصوله من أحرف العلة ،وهي األلف والواو والياء.
حرف العلة إذا سكن وانفتح ما قبله يسمى لينا  :ك ثوب وسيف  ،فإن جانسه ما قبله مسي مدا  :ك قال  ،يقول ،
قيال .
فاأللف حرف علة ومد ولني دائما ؛ ألن انفتاح ما قبلها يناسبها .
املعتل :ما كان أحد أصوله حرف علة .
***
أقسام الصحيح
سامل  :ما سلمت أصوله من حروف العلة واهلمز والتضعيف مثل ضرب .
مهموز  :ما كان أحد أصوله مهزة مثل أخذ .
مضعف  :أ -ثالثي :ما كانت عينه والمه من جنس واحد ك مد .
ب -رابعي  :ما كانت فاؤه والمه األوىل من جنس وعينه والمه الثانية من جنس مثل  :قلقل .
***
أقسام املعتل
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املثال  :ما اعتلت فاؤه مثل وعد ومسي مثاال ألنه مياثل الصحيح يف عدم إعالل ماضيه .
األجوف :ما اعتلت عينه مثل قال ومسي أجوفا خللو جوفه من احلرف الصحيح .
الناقص :ما اعتلت المه مثل غزا ومسي انقصا لنقصانه حبذف آخره يف بعض التصاريف.
اللفيف :أ -مفروق  :ما اعتلت فاؤه والمه حنو وقى ومسي بذلك للفرق بينها بصحيح.
ب -مقرون :ما اعتلت عينه والمه حنو طوى ومسي بذلك القرتاهنما معا.
ويسمى األجوف ذا الثالثة ألنه عند إسناده لتاء الفاعل يصري ثالثة أحرف .
ويسمى الناقص ذا األربعة ألنه عند إسناده لتاء الفاعل يصري أربعة أحرف .
***
حكم األفعال عند إسنادها إىل الضمائر وحنوها
الصحيح:
 -1السامل  :ال يدخله تغيري حنو كتبت  ،كتبوا  ،كتبت .
 -2املهموز  :مثل السامل إال يف :
األمر من أخذ وأكل حتذف اهلمزة ،
ويف أمر وسأل حتذف اهلمزة يف االبتداء وإذا سبقت بكالم فيجوز احلذف وعدمه مثل قلت له مر أو امر .
ويف رأى حتذف اهلمزة يف املضارع واألمر  :يرى ،ر(ه) .
ويف أرى (أرأى) حتذف اهلمزة يف املاضي  :أرى  ،واملضارع  :يري  ،واألمر :أر(ه) .
*إذا اجتمعت مهزاتن يف أول الكلمة وسكنت الثانية أبدلت حرف مد من جنس حركة ما قبلها .
 -3املضعف :الثالثي :املاضي جيب فيه اإلدغام إال مع ضمائر الرفع املتحركة جيب الفك .
9

املضارع جيب فيه اإلدغام إال إذا جزم ابلسكون جيوز األمران وإذا اتصلت به نون النسوة وجب
الفك.
واألمر كاملضارع.
الرابعي :مثل السامل
***
املعتل:
 -1املثال :اليائي  :ال حيذف منه شيء يف املضارع إال ((يسر  ،يئس)).
الواوي  :حتذف فاؤه من املضارع إذا كان على وزن يفعل وأيضا من األمر.
ويف املصدر جيوز احلذف ويعوض عنه اتء أتنيث مثل وعد عدة  ،أو عدمه فيقال :وعدا .
 -2األجوف :إذا أعلت عينه وحتركت المه ال حيذف منه شيء.
إذا أعلت عينه وسكنت المه للجزم أو البناء يف املاضي أو االتصال بضمري رفع متحرك يف املاضي
حذفت عينه وإذا كان أصلها واو ضم ما قبلها مثل  :قال قلت  ،وإذا كان أصلها ايء كسر ما قبلها
مثل ابع بعت .
 -3الناقص :املاضي  :إذا أسند لواو اجلماعة حذف حرف العلة  :سعوا  ،وضم ما قبله إن كان احملذوف واوا أو
ايء :سروا  ،رضوا.
 :إذا أسند لغري واو اجلماعة من الضمائر تقلب األلف واوا .أو ايء حسب أصلها إذا كانت اثلثة
وايء إذا كانت رابعة ((سروان ،رضينا ،رمينا ،غزوان ،أعطيت)).
 :إذا حلقته اتء التأنيث حذفت األلف فقط.
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املضارع  :إذا أسند لواو اجلماعة أو ايء املخاطبة حيذف حرف العلة ويفتح ما قبله إن كان ألفا ،وإن كان
واوا أو ايء يؤتى حبركة مناسبه للضمري.
 :إذا أسند لنون النسوة تقلب األلف ايء مع بقاء الفتحة .
 :إذا أسند أللف األثنني تقلب االلف ايء مع بقاء الفتحة أيضا.
األمر :كاملضارع اجملزوم .
 -4اللفيف  :املفروق  :حكم فائه حكم املثال وحكم المه حكم الناقص .
املقرون  :حكمه حكم الناقص .
***
توكيد الفعل
يؤكد الفعل بنون التوكيد الثقيلة واخلفيفة مثل ((ليسجنن وليكونن من الصاغرين)).
املاضي  :ال يؤكد مطلقا إال لضرورة شاذة إذا محل معىن الطلب .
األمر  :يؤكد مطلقا .
املضارع  :له ست حاالت :
 -1واجب  :إذا كان مثبتا مستقبال يف جواب قسم غري مفصول من المه بفاصل مثل ((اتّلل ألكيدن أصنامكم))
وجيب توكيده ابلالم والنون.
 -2قريب من الواجب  :إذا كان شرطا إلن املؤكدة مبا الزائدة حنو{ :وإما تافن من ق وم خيانة}.
 -3كثري  :إذا وقع بعد أداة طلب حنو{ :وال حتسَب اّلل غافال عما ي عمل الظالمون}.
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 -4قليل إذا كان بعد ال النافية أو ما الزائدة اليت مل تسبق إبن الشرطية حنو{ :وات قوا فت نة ال تصيَب الذين ظلموا
منكم خاصة}.
 -5أقل :إذا كان بعد مل أو بعد أداة جزاء غري إما سواء كان شرطا أو جزاء مثل
حيسبه اجلاهل ما مل يعلمن  ...شيخنا على كرسيه معمما
 -6ممتنع إذا كان يف جواب قسم منفي ولو كان النايف مقدرا حنو { اتّلل ت فتأ تذكر يوسف} أي ال تفتؤا.
أو كان حاال كقراءة ابن كثري {ألقسم بيوم القيامة}.
أو كان مفصوال من الالم حنو { ولئن متُّم أو قتلتم إلىل اّلل حتشرون} {ولسوف ي عطيك ربُّك فرتضى}.
***
اجلامد واملشتق
اجلامد  :ما مل يؤخذ من غريه ودل على ذات أو معىن.
ذات :شجر ،رجل
معىن :نصر ،فهم  ،قيام
املشتق  :ما أخذ من غريه ودل على ذات متصفة بصفة حنو عامل  ،ظريف .
وقد يشتق من أمساء األجناس فيقال أورقت األشجار ،فلفلت الطعام.
***
االشتقاق (هو أخذ كلمة من أخرى مع تناسب بينهما يف املعىن وتغري يف املبىن) ينقسم إىل:
صغري :وهو احتاد املشتق مع مصدره يف احلروف وترتيبها مثل  :فاهم من ف هم.
كبري :وهو احتاد املشتق مع مصدره يف احلروف ال يف الرتتيب مثل  :جبذ من اجلذب.
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أكرب :وهو احتاد املشتق مع مصدره يف معظم احلروف ويكون املختلف فيه متناسب مع بعضه مثل :نعق من النهق
العني واهلاء حلقيان يف املخرج .
***
املصدر عند البصريني هو أصل املشتقات لداللته على حدث فقط
الفعل عند الكوفيني هو أصل املشتقات ألن املصدر أييت بعده يف التصريف.
***
املشتقات :املاضي  ،املضارع ،األمر ،اسم الفاعل ،اسم املفعول ،الصفة املشبهة ،اسم التفضيل ،امسا الزمان واملكان،
اسم اآللة ،اسم اهليئة ،اسم املرة ،املنسوب ،املصغر.
***
املصدر
مصدر الفعل الثالثي:
للفعل الثالثي ثالثة أوزان.
ف عل  ،فعل  :وأييت منهما الالزم واملتعدي .
ف عل  :وال أييت منه إال الالزم .
مصدر املتعدي  :ف عل
ضرب

ضراب

رد

ردا

ف هم

فهما
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أمنا

أمن

إذا دل على حرفة فمصدره فعالة :
حياكة

حاك

***
مصدر الالزم:
-1

ف عول

ف عل  :مصدره
ق عد

ق عودا

جل س

جلوسا

وإذا اعتلت عينه كان مصدره  :فعال أو
قياما

قام

فعالة

&

نياحة

انح

وإذا دل على امتناع كان مصدره فعال
أىب

إابء

وإذا دل على :
تقلب  :كان مصدره ف عالن
غلى

غليان

مسري  :فعيل
رحل

رحيال

صوت  :فعال  ،فعيل
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صراخا

صرخ

،

صرخيا

حرفة  :فعالة
جتارة

جتر
مرض  :فعال

سعال

سعل
لون  :ف علة

محرة

محر
عيب  :ف عل

عرجا

عرج

 -2ف عل  :مصدره على وزن فعولة أو فعالة
عذب

عذوبة

،

شجع

شجاعة

 -3فعل  :مصدره على وزن ف عل
تعب

تعبا
***
اسم الفاعل

 تعريفه :ما اشتق من مصدر الفعل املبين للمعلوم  ،وهو ملن وقع منه الفعل أو تعلق به . اشتقاقه. -1من الثالثي على وزن فاعل حنو
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نصر فهو انصر (وقع منه الفعل)
ضرب فهو ضارب (وقع منه الفعل)
قعد فهو قاعد (تعلق به الفعل)
جلس فهو جالس (تعلق به الفعل)
مد ماد

،

شد

شاد  ،وقى واق

 ،طوى

طاو  ،عوى

عاو  ،قال

قائل  ،ابع ابئع ،

ذاع ذائع  ،عور عاور  ،عني عاين .
يالحظ أن :املضعف ال يفك تضعيفه يف اسم فاعله
الناقص حيذف المه يف اسم الفاعل.
املعل العني تقلب عينه مهزة .
املعتل العني غري املعل ال حيدث يف عينه قلب وبنيته مثل السامل .
 -2من غري الثالثي :على وزن مضارعه إببدال حرف املضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل اآلخر.
دحرج

يدحرج

مدحرج

انطلق

ينطلق

منطلق

شذ عن القاعدة:
أسهب

يسهب

مسهب

بفتح ما قبل اآلخر

أحصن

حيصن

حمصن

بفتح ما قبل اآلخر

يلفج

ملفج

بفتح ما قبل اآلخر

يعشب

عاشب

(أفلس) ألفج
أعشب

على وزن فاعل
16

أورس

يورس

وارس

على وزن فاعل

أيفع

ييفع

ايفع

على وزن فاعل
صيغ املبالغة من اسم الفاعل

داللة على كثرة وقوع احلدث واملبالغة فيه
 أوزاهنا:املشهور -1 :فعال غفار  -2مفعال مقدام  -3ف عول غفور  -4فعيل مسيع

 -5فعل حذر

غري مشهور -1 :فعيل سكري  -2مفعيل مطري  -3ف عله مهزة ملزة  -4فاعول فاروق  -5ف عال طوال
 -6ف عال كبار.
 أييت اسم الفاعل ويراد به اسم املفعول حنو { يف عيشة راضية} أي مرضية  ،كقول الشاعر:واقعد فأنت الطاعم الكاسي

دع املكارم ال ترحل لبغيتها
أي املطعوم املكسو .

 أييت اسم الفاعل ويراد به النسب حنو البن  ،اتمر أي ذو لَب  ،ذو متر. أييت فعيل ويراد به فاعل حنو قدير مبعىن قادر. أييت فعول ويراد به فاعل حنو غفور مبعىن غافر. اسم الفاعل من اختار  :خمتار أصله خمتري حتركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا.***
اسم املفعول
 تعريفه :ما اشتق من مصدر الفعل املبين للمجهول ،ويدل على من وقع عليه الفعل .17

 اشتقاقه: -1من الثالثي على وزن مفعول حنو
نصر فهو
رمي

منصور  ،ضرب فهو مضروب  ،رد فهو مردود  ،شد فهو مشدود ،

مرمي  ،وقى

موقي  ،طوي مطوي  ،قيل

مقول  ،بيع مبيع .

يالحظ أن:
أصل مرمي مرموي اجتمعت الواو والياء فقلبت الواو ايء وكسرت امليم لتناسب الياء وأدغمت الياء األوىل يف الثانية
وأصل مقول مقوول نقلت حركة الواو للساكن قبلها فاجتمعت واوان ساكنتان فحذفت إحدامها فيكون وزنه مفول أو
مفعل .
 -2وزنه من غري الثالثي :كاسم الفاعل إال أنه يفتح ما قبل آخره حنو :
أكرم
عظ م

مكرم
معظم

استعني به مستعان به (زايدة اجلار واجملرور لعدم تعديه  ،حيث ال يصاغ اسم املفعول من الالزم إال مع الظرف أو
اجلار واجملرور أو املصدر)
 أييت اسم املفعول أحياان على وزن فعيل حنو قتيل وجريح ويف هذه احلالة يستوي املؤنث واملذكر فيقال :رجل جريح  ،امرأة جريح
 أييت مفعول ويراد به املصدر حنو قوهلم فالن ليس عنده معقول أي ليس عنده عقل. اسم املفعول من ((اختري)) خمتار أصله خمتري حتركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا.وعلى هذا يستوي اسم الفاعل واملفعول يف حنو خمتار ومعتد وحماب ومتحاب .
***
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الصفة املشبهة اسم الفاعل
تعريفها  :لفظ مصوغ من مصدر الالزم تدل على الثبوت واالستمرار .
يغلب بناؤها من الزم ابب فرح (فعل) وابب شرف (ف عل) وأوزاهنا من هذين البابني اثنا عشر وزان :
أ -وزانن خاصان بباب (فرح):
 -1أفعل مثل أمحر الذي مؤنثه فعالء محراء فعله (محر)
 -2فعالن مثل عطشان الذي مؤنثه فعلى عطشى فعله (عطش).
ب -أربعة أوزان خاصة بباب ( َش ُرف):
 -3ف عل مثل حسن فعله (حسن)
 -4ف عل مثل جنب فعله (جنب) وهذا قليل
 -5ف عال مثل شجاع فعله (شجع)
 -6ف عال مثل جبان فعله (جَب)
ج  -ستة أوزان مشرتكة بني البابني:
 -7ف عل مثل سبط فعله (سبط) ،ضخم فعله (ضخم)
 -8فعل مثل صفر فعله (صفر) ،ملح فعله (ملح)
 -9ف عل مثل حر فعله (حر) ،صلب فعله (صلب)
 -10فعل مثل فرح فعله (فرح) ،جنس فعله (جنس)
 -11فاعل مثل صاحب فعله (صحب) ،طاهر فعله (طهر)
 -12فعيل مثل بيل فعله (بل) ،كرمي فعله (كرم)
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 أما وزهنا من غري الثالثي إذا أريد به الثبوت على وزن اسم الفاعلاعتدل

معتدل القامة

انطلق

منطل اللسان

وهذا مضطرد قياسا
مالحظات:
 رمبا اشرتك فاعل وفيعل يف بناء واحدحنو ماجد  ،جميد
انبه

 ،نبيه

من جمد
من نبه

 أتيت الصفة املشبهة من أبواب أخرى غري ابيب فرح وشرف ولكن بقلة حنوسيد من ساد  ،ميت

من

مات  ،شيخ من شاخ .

وأحياان أتيت على أوزان غري املذكورة حنو
شكس على وزن ف عل (تقال لسيء اخللق)
 إذا أريد هبا التجدد واحلدوث أتيت من الثالثي على وزن فاعل حنو :زيد شاجع أمس وشارف غدا وحاسن وجهه الستعمال األغذية اجليدة .

أحوال الصفة املشبهة من حيث نسبتها إىل موصوفها :
ثالثة أقسام:
 -1ما حيصل ويزول بسرعة كالفرح والطرب.
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 -2ما هو موضوع على الثبوت واالستمرار والبقاء مثل األلوان والعيوب واحللي حنو احلمرة واحلمق والغيد واهليف.
 -3ما حيصل ويزول ببطء كالعطش واجلوع .
***
ملحوظة :أييت فعيل ويراد به.
 -1املصدر حنو صهيل  ،عويل  ،رحيل .
 -2اسم فاعل حنو مسيع  ،قدير .
 -3اسم مفعول حنو قتيل  ،جريح وهذا يستوي فيه املذكر واملؤنث  ،وقد تدخله اتء التأنيث حنو صفة ذميمة .
 -4صفة مشبهة حنو بيل  ،كرمي
 -5مفاعل حنو جليس يراد به جمالس  ،مسري يراد به مسامر
 -6مفعل حنو حكيم يراد به حمكم
 -7مفعل حنو بديع يراد به مبدع
***
اسم التفضيل
 تعريفه  :اسم مصوغ من املصدر للداللة على شيئني اشرتكا يف صفة وزاد أحدمها على اآلخر فيها . وزنه ( :أفعل) حنو  :زيد أكرم من عمروخرج عن الوزن القياسي ثالثة ألفاظ حذفت مهزهتا لكثرة االستعمال.
 -1حب ومنه قول الشاعر :
وحب شيء إىل اإلنسان ما صنعا
ُّ
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وقيل حذفت منه ضرورة .
 -2خري ومنه  :قوله صلى هللا عليه وسلم ( :املؤمن القوي خري وأحب إىل هللا من املؤمن الضعيف)
وقيل  :حذفت مهزته لعدم وجود فعل له.
 -3شر ومنه  :انر اآلخرة شر من انر الدنيا
وقيل  :حذفت مهزته لعدم وجود فعل له كذلك
وتستعمل هذه األلفاظ على األصل حنو
زيد خري الناس وإنه األخري { ،سي علمون غدا من الكذاب األشُّر} يف قراءة ( ،أحب األعمال أدومها.))..
 شروط أفعل التفضيل: -1أن يكون من فعل :وشذ أقمن بكذا أي أحق به  ،ألص من شظاظ
 -2أن يكون الفعل ثالثيا  :وشذ أخصر من اختصر املبىن للمجهول  ،هو أعطاهم للدرهم  ،أوالهم ابملعروف .
وبعضهم جوز بناءه من أفعل مطلقا ،وبعضهم جوزه إذا مل تكن اهلمزة للتعدية .
 -3أن يكون الفعل متصرفا  :فخرج عسى وليس
 -4أن يكون قابال للتفاوت  :فخرج مات وفىن
 -5أن يكون اتما  :فخرجت األفعال الناقصة
 -6أال يكون منفيا  :لئال يلتبس النفي ابإلثبات
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 -7أال يكون من أفعل الذي مؤنثه فعالء ألهنا صيغة الصفة املشبهة وبعضهم أجازه مطلقا وبعضهم أجازه يف
العيوب الباطنة فقط .
 -8أال يكون مبنيا للمجهول لئال يلتبس ابملبين للمعلوم وشذ :
أزهى من ديك ،

أشغل من ذات النحيني

واألصح أن األول من زها يزهو فال شذوذ فيه
حاالت اسم التفضيل من حيث اللفظ :
 -1جمردا من أل واإلضافة حنو زيد أكرم من عمرو وجيب يف هذه احلالة إفراده وتذكريه وأن يؤتى بعده ب (من) جاره.
فيقال  :الزيدان أكرم من غريمها  ،اهلندات أكرم من غريهن
وقد حتذف من وما دخلت عليه حنو {واآلخرة خريٌ وأب قى}
وجاء احلذف واإلثبات يف {أان أكث ر منك ماال وأعُّز ن فرا}
 -2حملى أبل :حنو زيد األفضل وجيب يف هذه احلالة املطابقة بينه وبني موصوفه وال يؤتى بعده مبن فيقال
الزيدان األفضالن  ،اهلندات الفضليات
وقد ورد :
ولست ابألكثر منهم حصى

23

وإمنا العزة للكاثر

فأتى ب ((من)) بعده فتأولوه على أن أل زائدة أو أن ((من)) متعلقة أبكثر حمذوفة نكرة  ،والتقدير  :ولست ابألكثر
أكثر منهم حصى
 -3أن يكون مضافا :
أ -إىل نكرة  :حنو  :حممد أفضل رسول  ،يلتزم اإلفراد والتذكري ،وتلزم املطابقة بني املفضل واملضاف إليه حنو :
الزيدان أطول رجلني  ،الزيدون أطول الرجال
أما قوله تعاىل {وال تكونوا أول كافر به} فبتقدير مضاف أي ((أول فريق كافر به)).
ب -إىل معرفة  :حنو  :زيد أطول الرجال  ،ويف هذه احلالة جتوز املطابقة وعدمها
فاملطابقة كقوله تعاىل{ :وكذلك جعلنا يف كل ق رية أكابر جمرميها} وعدمها كقوله تعاىل{ :ولتجدهنم أحرص الناس
على حياة}.
حاالت اسم التفضيل من جهة املعىن:
 -1املعىن األصل وهو الداللة على شيئني اشرتكا يف صفة وزاد أحدمها على اآلخر فيها حنو زيد أفضل من عمرو.
 -2الداللة على شيء زاد يف صفة يف نفسه على شيء آخر يف صفته فال يكون بينهما اشرتاك يف صفة وذلك حنو
الصيف أحر من الشتاء مبعىن حر الصيف أشد من برد الشتاء.
 -3للداللة على وصف من غري نظر إىل تفضيل كقولك البنت الصغرى  ،والفاصلة الكربى  ،أي  :الصغرية  ،الكبرية
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 إذا أردان التفضيل من فعل غري مستوف للشروط ففي معظم احلاالت يؤتى بصيغة مستوفاة للشروط وبعدها مصدرهحنو عمرو أكثر كتبا من زيد
***
فعل التعجب
 التعجب هو انفعال النفس عند شعورها مبا خفي سببه -صيغته  :ما أفعله &

أفعل به

حنو  :ما أحسن الصدق  ،وأحسن به
 شروطه  :نفس شروط اسم التفضيلوالدليل على أنه فعل أنه تلحقه نون الوقاية فتقول ما أحوجين إىل هللا
 أصل ما أفعله  :ما  :نكرة  ،وأفعل  :فعل ماضيأصل أفعل به  :أف عل هو  ،مث أريد التعجب فحول الفعل إىل صورة صيغة األمر وزيدت الباء يف الفاعل لتحسني
اللفظ .
 إذا أردان التعجب من فعل مل يستوف الشروط ففي معظم احلاالت يؤتى بصيغة مستوفاة للشروط وبعدها مصدرغري املستويف للشروط حنو :
ما أشد استخراج احلديد  ،أشدد ابستخراج احلديد
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اِسا الزمان واملكان واملصدر امليمي
 تعريف امسي الزمان واملكان  :امسان مصوغان لزمان وقوع الفعل أو مكانه . أوزان امسي الزمان واملكان : -1من الثالثي الذي مضارعه مضموم العني أو مفتوحها أو معتل الالم مطلقا :
على وزن مفعل حنو  :منصر  ،مذهب  ،مرمى  ،خماف
 -2من الثالثي الذي مضارعه مكسور العني أو كان مثاال مطلقا :
على وزن مفعل حنو  :جملس  ،موعد  ،موجل
*وقيل إن صحت الواو يف املضارع كان على مفعل حنو يوجل موجل
 -3من غري الثالثي على وزن اسم مفعوله حنو مستخرج
 -4من االسم اجلامد للداللة على كثرة الشيء يف املكان على وزن مفعله حنو مأسدة  ،مسبعة  ،مبطخة
 ألفاظ شذت عن القاعدةما كان قياسه الفتح وكسر حنو مسجد  ،مطلع  ،مسكن  ،مشرق  ،مغرب  ،جمزر  ،منسك  ،مفرق
ومسع الفتح يف بعضها حنو مسكن  ،مطلع  ،منسك  ،مفرق
ومسع الكسر يف حنو جممع .
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املصدر امليمي
مسي بذلك البتدائه ابمليم الزائدة ويصاغ من الثالثي على وزن مفعل إال إذا كان مثاال صحيح الالم فيكون على وزن
مفعل .
***
اسم اآللة
تعريفه :اسم مصوغ من مصدر الثالثي ملا وقع الفعل بواسطته .
أوزانه:
مفعال

مفتاح  ،منشار  ،مقراض

مفعل

مقشط  ،مربد  ،مشرط

مفعلة

مكنسة  ،مصفاة  ،مسطرة

خرج عن القياس حنو مكحله بضم امليم والعني  ،منخل
أمساء آلة جامدة حتفظ حنو  :فأس  ،قدوم  ،سكني
***
مجع التكسري
 مجع التكسري هو ما دل على أكثر من اثنني بتغيري صورة مفرده :27

تغيريا مقدرا  :كفلك مجع ف لك
أو تغيريا ظاهرا وهذا كثري .
 وله سبعة وعشرون بناء ،أربعة للقلة والباقي للكثرة. مجع القلة من ثالثة إىل عشرةوالكثرة من أحد عشر إىل ما ال هناية وقيل من ثالثة إىل ما ال هناية
مجوع القلة :
ال مجوع قلة
أفعلةٌ أف عل مث فعله…… ُثت أف ع ٌ
 -1أف عل :لكل اسم ثالثي صحيح الفاء والعني ومل يضعف على وزن ف عل
كل ب
ظيب

أكلب
يب كسرت عينه لتناسب الياء وسكنت الياء الستثقال الضمة عليها فالتقت الياء الساكنة
أظب  :أصلها أظ ٌ

ونون التنوين فحذفت .
دلو

أدل  :أصلها أدل ٌو مل يسمع يف كالم العرب ينتهي بواو قبلها ضم ،فقلبت الواو ايء وكسرت العني لتناسب

الياء واستثقلت الضمة على الياء فسكنت فالتقت الياء الساكنة مع نون التنوين فحذفت .
ومسع  :أوجه  ،وأكف  ،وأعني  ،وسيف
وكذلك :لكل اسم رابعي  ،مؤنث بال عالمة  ،قبل آخره مد
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كذراع أذرع  ،ميني
ومسع

أمين

أمكن  ،أغرب  ،أشهب
لفعل امسا صح عي نا أف عل…… ول ُّلرابعي امسا أيضا جيعل
إن كان كالعناق والذراع يف…… مد وأتنيث وعد األحرف
***
أثواب

 -2أف عال  :لكل ما مل يطرد فيه أف عل حنو  :ثوب
ومسع  :أفراخ  ،أمحال مجع محل
وغري ما أفعل فيه مطرد…… من الثُّالثي امسا أبف عال يرد

***
 -3أفعلة  :لكل اسم مذكر  ،رابعي  ،قبل آخره مد
طعام أطعمة &

أرغفة

رغيف

ويلتزم يف  :فعال مضعف الالم أو معتلها  ،ويعين مبضعف الالم أي المه متاثل عينه
زمام أزمة &

قباء

أقبية
يف اسم مذكر رابعي مبد…… اثلث افعلة عن هم اطرد
والزمه يف ف عال أو فعال …… مصاحيب تضعيف أو إعالل
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فتية

 -4فعلة  :مساعي حنو  :شيخ شيخة & فىت

& صيب

صبية

ولعدم اضطراده قيل إنه اسم مجع ال مجع
***
فعالل وشبهه
وبفعالل وشبهه انطقا…… يف مجع ما ف وق الثالثة ارت قى
من غري ما مضى ومن مخاسي…… جرد اآلخر انف ابلقياس
والرابع الشبيه ابلمزيد قد…… حيذف دون ما به َت العدد
الرابعي احذفه ما……مل يك لينا إث ره اللذ ختما
وزائد العادي ُّ
فعالل :يطرد يف  -1الرابعي اجملرد  -2ومزيده  -3اخلماسي اجملرد  -4ومزيده.
 -1جعفر

جعافر

 -2مدحرج دحارج بذف الزائد
إال إذا كان ما قبل اآلخر لينا فال حيذف فإن كان ايء جاء يف اجلمع كما هو وإن كان ألفا أو واوا قلب ايء حنو
قنديل

قناديل & عصفور عصافري &

سرداح

سراديح

 -3سفرجل سفارج حبذف خامسه إال إذا كان رابعه شبيه ابحلرف املزيد أي يف اللفظ أو املخرج فيخري بني حذفه
وحذف اخلامس حنو :
30

خدرنق

خدارق

بذف النون ألهنا من أحرف الزايدة .

فرزدق

فرازق

حبذف الدال ألهنا تشبه التاء يف املخرج .

 -4قرطبوس قراطب حبذف الزائدة مع اآلخر.
***
شبه فعالل  :ما ماثله عددا وهيئة وإن خالفه زنة حنو
مفاعل  ،فواعل  ،فياعل ،

أفاعل

يطرد يف مزيد الثالثي فإن كان الزائد واحدا مل حيذف ،وإن كان أكثر من واحد حذف ما زاد عليه ويؤثر ابلبقاء ما له
فائدة معىن ولفظا أو أحدمها حنو :
مستخرج خمارج

،

استخراج

تاريج

حيزبون حزابني

،

سرندي

سراند
***

 جيوز تعويض ايء قبل الطرف مما حذف سواء كان احملذوف حرفا زائدا أو أصليا حنو :سفاريج ،

مطاليق

وعند الكوفيني :
 -جيوز زايدهتا فيما مل حيذف منه حنو :

جعافري  ،معاذير
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 -جيوز حذفها مما جاء على مفاعيل حنو  :عصافر

 ،مفاتح
***
التصغري

ابنيته :
ف عيل  :للثالثي ضم األول وفتح الثاين وزايدة ايء ساكنة بعده
مثاله  :فلس

ف ل يس

ف عيعل  ،ف عيعيل  :الرابعي وما فوقه ضم األول وفتح الثاين وزايدة ايء ساكنة بعده وكسر ما بعد الياء
مثاله :

درهم

دريهم

&

دينار

دنينري

 الوزن هبذه األبنية اصطالح خاص للتقريب وليس على امليزان الصريف وقد توافقه يف بعض األحيان فمثال :أمحر تصغريه أحيمر على وزن فعيعل يف امليزان التصغريي  ،وعلى وزن أفيعل يف امليزان الصريف
 يتوصل إىل فعيعل وفعيعيل مبا توصل به إىل فعالل وفعاليل يف مجع التكسري. جيوز تعويض ايء قبل اآلخر عما حذف حنو :يف تصغري سفرجل نقول  :سفريج وجيوز سفرييج
وما شذ عن القياس ال يقاس عليه حنو  :مغريابن يف مغرب
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ف عيال اجعل الثُّالثي إذا…… صغرته حنو قذى يف قذى
ف عيع ٌل مع ف عيعيل لما…… فاق كجعل درهم دريهما
وما به لمن ت هى اجلمع وصل…… به إىل أمثلة التصغري صل
وجائٌز ت عويض اي ق بل الطرف……إن كان ب عض االسم فيهما احنذف
ويستثىن من كسر ما بعد ايء التصغري فيما زاد عن الثالثي:
 -1ما قبل عالمة التأنيث  :شجرية  ،حبيلى  ،محرياء
 -2ما قبل ألف أفعال  :أجيمال  ،أفرياس
 -3ما قبل ألف فعالن الذي ال جيمع على فعالني حنو عثيمان  ،سكريان
ويستثىن من التوصل إىل فعيعل وفعيعيل مبا توصل به إىل فعالل وفعاليل :
ما ختم بشيء مقدر انفصاله حنو:
 -1ما وقعت فيه ألف أتنيث ممدودة أو اتئه بعد أربعة أحرف فصاعدا
قرفصاء قريفصاء

&

حنظلة

حنيظلة

 -2ما وقعت فيه عالمة نسب بعد أربعة أحرف فصاعدا
عبقري

عبيقري

 -3ما وقعت فيه ألف ونون زائداتن
33

زعفران

زغيفران

 -4ما وقعت فيه عالمتا تثنية أو مجع صحيح
مسلمان

&

مسيلمان

جعيفريون

جعفرون

&

مسيلمات

مسلمات

 -5ما كان مركبا تركيبا إضافيا أو مزجيا
بعلبك

&

بعيلبك

عبيد هللا

عبد هللا

أما حكم ما ختم أبلف التأنيث املقصورة :
 -1إذا كانت رابعة بقيت حنو  :حبلى

حبيلى

 -2إذا كانت خامسة قبلها مدة خريت بني خذفها وحذف املدة حنو :حبارى

حبريى & حبري

 -3إذا كانت غري ذلك كاخلامسة غري املسبوقة مبدة والسادسة والسابعة حتذف حنو :
لغي زى

لغيغيز

بردرااي

&

بريدير

&

قرقرى

قريقر

وألف التأنيث ذو القصر مىت…… زاد على أرب عة لن ي ث ب تا
وعند تصغري حبارى خري…… بني احلبريى فادر واحلبري
 التصغري ي رد األشياء إىل أصوهلا فاللني املنقلب عن غريه يرد ألصلهقيمة قومية &

ذيب

ذؤيب &

دنينري أصلها دانر

دينار

أما غري اللني فال .
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 األلف الزائدة الثانية واجملهولة واثين آدم تقلب واوا حنو :ضويرب &

ضارب

صاب

صويب

&

آدم

أويدم

 إذا حذف بعض أصول االسم فإن بقي على ثالث ال يرد له شيء حنوشويك

شاك

قاض

&

قويض

ويف حالة نصبه  :قاضي قويضيا
أما إذا بقي أقل من ثالث رد من أصوله إىل ثالث حنو
يد
قه

يدي  ،يدية

&

وقي & فه

دم

دمي

ويف ( أعالم)

العلم الثنائي الوضع :
 إذا صح اثنيه ضعف أو زيد عليه ايء حنوهل  :هل هليل

 ،هلي

هلي

 إذا اعتل اثنيه وجب تضعيفه حنولو  :لو

لويو اجتمعت الواو والياء وسبقت أحدامها ابلسكون فقلبت الواو ايء لوي

إال إذا كان اثنيه ألفا فال ميكن تضعيفها فيزاد مهزة بعدها حنو
ما  :ماء مويء تطرفت اهلمزة بعد ايء التصغري فقلبت ايء وأدغمت الياء يف الياء موي
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النسب
يسمى اإلضافة  ،والنسبة
حيدث به ثالثة تغيريات :
 -1لفظي  :زايدة ايء مشددة يف آخر االسم مكسور ما قبلها يظهر عليها عالمات اإلعراب.
 -2معنوي  :يصبح امسا للمنسوب.
 -3حكمي :معاملته معاملة الصفة املشبهة يف رفع الظاهر واملضمر حنو زيد قرشي أبوه وأمه مصرية (هي)

مضمرة.

_____________________________________
 -1النسب إىل ما آخره ايء مشددة :
 واقعة بعد ثالثة أحرف فأكثر حنو  :كرسي وشافعي حتذف الياء املشددة وتلحق ايء النسب مكاهنا وذلك تقديراويظهر أثر ذلك إذا قيل ((كراسي)) علم على مذكر فتمنع من الصرف ملنتهى اجلموع أما إذا نسب إليه صرف ألن
الياء أصبحت زائدة .
 إذا كان إحدى الياءين زائدة واألخرى أصلية جاز حذفهما أو حذف األوىل وقلب الثانية واوا حنو :مرمي يقال فيه  :مرمي  ،مرموي
 إذا كانت واقعة بعد حرف واحد تفتح األوىل وترد إىل أصلها وتقلب الثانية واوا حنو :حيوي يف حي

&

طووي يف طي
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 إذا كانت واقعة بعد حرفني حنو عدي  ،غين  ،علي حتذف األوىل مث تقلب الكسرة فتحة فتقلب الثانية ألفا مثتقلب واوا فيقال  :عدوي  ،غنوي  ،علوي
وحنو قصي مثل ذلك يقال  :قصوي
 -2النسب إىل ما آخره اتء التأنيث  ،تقول يف مكة  :مك ٌّي.
يت ويف خلوة خلويت  ،حل ٌن ،وصواهبما :خلفي وخلوي .
وقول العامة يف اخلليفة  :خليف ٌّ
 -3النسب إىل ماآخره ألف :
_ إن كانت خامسة أو رابعة متحركا اثين كلمتها،
فاألوىل :ألف التأنيث؛ كحبارى ،أو ألف اإلحلاق؛ كحربكى أو األلف املنقلبة عن أصل؛ كمصطفى ،حتذف فيقال
حباري  ،حربكي  ،مصطفي
والثانية  :ألف التأنيث خاصة ؛ كجمزى  ،حتذف فيقال مجزي
_ وأما الساكن اثين كلمتها فيجوز فيها القلب واوا واحلذف ،واألرجح يف اليت للتأنيث كحب لى :احلذف ،ويف اليت
لإلحلاق كعلقى القلب  ،وجيوز زايدة ألف قبل الواو فيقال  :حبلي  ،حبلوي  ،حبالوي
 -4النسب إىل ما آخره ايء املنقوص :
 خامسة أو سادسة حنو معتدي ،مستعلي حتذف فنقول معتدي ،مستعلي. رابعة حنو قاضي جاز احلذف والقلب واوا واألول أرجح فتقول قاضي ،قاضوي37

 اثلثة حنو الشجي  ،الشذي جيب قلبها واوا بعد قلبها ألفا فتقول شجوي ،شذوي -5النسب إىل ما آخره عالمة تثنية أو مجع صحيح مذكر علمني:
 إذا أعراب ابحلروف يقال زيدي يف النسب إىل زيدان وزيدون أجري املثىن يف االعراب جمرى سلمان فيقال زيداين أجري اجلمع يف اإلعراب جمرى غسلني أو عربون يقال زيديين  ،زيدوين -6النسب إىل فعل مكسور العني:
حنو منر ،دئل ،إبل تفتح عينه فيقال منري ،دئلي  ،إبلي وقال بعضهم إببقاء الكسر يف حنو إبل إتباعا.
 -7النسب إىل فعيلة ،ف عيلة:
قال ابن مالك
وف عل ُّي يف فعيلة التزم  ...وف عل ُّي يف فعيلة حتم
ومتموا ما كان كالطويلة  ...وهكذا ما كان كاجلليلة
_ يف فعيلة  :حتذف التاء مث الياء وتقلب كسرة العني فتحة فيقال حنفي يف حنيفة  ،صحفي يف صحيفة
أما معتل العني أو مضعفها فال حتذف ايؤمها حنو طويلي يف طويلة  ،جليلي يف جليلة.
_ يف ف عيلة  :حتذف التاء مث الياء فيقال جهين يف جهينة  ،قرظي يف قريظة
أما مضعف العني فال حتذف حنو قليلي يف قليلة .
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 -8النسب إىل فعولة :بفتح الفاء صحيح العني غري مضعفها
حتذف التاء مث الواو وتقلب الضمة فتحة حنو  :شنئى يف شنوءة
وذهب البعض إىل حذف التاء فقط وآخرون إىل حذف الواو مع التاء فقط
 -9النسب إىل فعيل  ،فعيل :
 معتل الالم سبق يف ما آخره ايء مشددة صحيح الالم ال حيذف منه شيء حنو عقيلي يف عقيلوشذ  :قرشي  ،ثقفي  ،هذيل يف قريش  ،ثقيف  ،هذيل
***
مهزة الوصل
 ال يبتدأ بساكن كما ال يوقف على متحرك  ،فإذا سكن أول الكلمة أيت هبمزة متحركة للتوصل للنطق به تثبت يفاالبتداء وتسقط يف الدرج تسمى  :مهزة الوصل
 موقعها  :قال ابن مالكوهو لفعل ماض احت وى على…… أكث ر من أرب عة حنو اجنلى
واألمر والمصدر منه وكذا……أمر الثُّالثي كاخش وامض وان فذا
 -1أتيت يف الفعل املاضي أكثر من أربعة أحرف واألمر منه واملصدر منه حنو استخرج  ،استخرج  ،استخراجا
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 -2أتيت يف أمر الثالثي  :اخش  ،امض  ،انفذ
قال ابن مالك
ويف اسم است ابن ابنم مسع…… واث نني وامرئ وأتنيث تبع
وامين مهز أل كذا وي بدل……مدا يف االستفهام أو يسهل
 مهزة الوصل يف عشرة أمساء حتفظ:اسم ،است ،ابن  ،ابنم ،اثنني ،وامرئ ،ابنة ،اثنتني ،امرأة ،وامين يف القسم .
 ويف حرف ((أل)) والبعض اعترب ((أل)) اسم واهلمزة فيه من األصل فقطعها***
اإلعالل يف اهلمزة
 تقلب الياء مهزة يف أربعة مواضع وجواب : -1إذا تطرفت بعد ألف زائدة (3شروط)
مثل بناء أصلها بناي
خرج ابلشرط األول حنو هداية لعدم تطرف الياء
خرج ابلشرط الثاين حنو ظيب لعدم تقدم األلف
خرج ابلشرط الثالث حنو راية لعدم زايدة األلف
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 -2أن تقع عينا السم فاعل من فعل أعلت فيه (3شروط)
مثل ابئع أصلها ابيع وفعلها ابع قلبت الياء فيه ألفا
خرج بذلك حنو عاين ألن الفعل عني مل تعل فيه الياء.
 -3أن تقع بعد ألف مفاعل وشبهه وكانت مدة زائدة اثلثة يف املفرد صحيح الالم ( 5شروط)
مثل صحيفة وصحائف
فخرج حنو معيشة ومعايش ألن الياء من بنية الكلمة
وشذ حنو مصيبة ومصائب ألن الياء من بنية الكلمة
 -4أن تقع اثنية لينني بينها ألف مفاعل ( 3شروط)
حنو نيف ونيائف
 وتقلب جوازا يف موضع واحد :إذا وقعت بعد ألف وقبل ايء مشددة حنو
غائي نسبة إىل غاية وجيوز غايي
رائي نسبة إىل راية

وجيوز رايي

 أما الواو فتقلب مهزة يف مخسة مواضع وجواب :_ أربعة الياء السابقة :
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فمثال  -1مساء أصلها مساو
فخرج حنو إداوة لعدم تطرف الواو
 ،دلو لعدم تقدم األلف
ومثال  -2قائل أصلها قاول فعلها  :قال قلبت الواو فيه ألفا
فخرج حنو عاور ألن الفعل عور مل تعل فيه الواو
ومثال  -3عجوز وعجائز
فخرج حنو قسور وقساور ألن الواو ليست مدة
وشذ حنو منارة ومنائر ألن الواو أصلية يف املفرد من بنيته
ومثال  -4أول وأوائل

 ،سيد وسيائد

أما قوله :
وكحل العينني ابلعواور
بغري قلب ألن أصلها ابلعواوير مث حذفت الياء فهي مل تقع بعد ألف مفاعل
أما املوضع اخلامس:
إذا تصدرت قبل واو متحركة مطلقا أو واو أصلية الواوية ساكنة حنو :
أواصل أصلها وواصل  ،أواق أصلها وواق  ،أوىل (أنثى أول) أصلها ووىل
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فخرج حنو نووي لعدم التصدر  ،ووعد (مبين للمجهول) لعدم أتصل الثانية
 وتقلب جوازا يف موضعني : -1إذا كانت مضمومة ضما الزما غري مشددة حنو وجوه  ،أجوه مجع وجه
 أدور  ،أدؤر مجع دار -2إذا كانت مكسورة يف أول الكلمة حنو إشاح  ،وشاح & إسادة  ،وسادة
 تقلب األلف مهزة يف حالتني وجواب :األوىل والثالثة من مواضع الياء والواو
 -1مثال األوىل محراء أصلها محرى زيدت هلا ألف قبل اآلخر للمد فقلبت األخرية مهزة .
 -2مثال الثالثة رسالة ورسائل  ،قالدة وقالئد
 تقلب اهلاء مهزة يف كلمة  :ماء  ،أصلها هاء بدليل أن تصغريها مويه ومجعها أمواه .واوا يف اببني :
ايء أو ً
قلب اهلمزة ً
الباب األول :
يف مجع مفاعل إذا وقعت بعد ألفه ومل تكن أصلية وكانت الم الكلمة مهزة أو واو أو ايء:
مثال قلب اهلمزة ايء وهو فيما كانت المه مهزة ( )1أو ايء ( )2أو واو انقلبت ايء(: )3
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( )1خطيئة  :مفاعل  :خطايئ  -1قلب الياء مهزة بعد ألف مفاعل (الباب السابق)  :خطائئ  -2قلب اهلمزة
املتطرفة بعد مهزة ايء  :خطائي  -3قلب الكسرة فتحة تفيفا  :خطاءى  -4قلب الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها
 :خطاءا  -5إبدال اهلمزة ايء لكراهة توايل ما يشبه ثالث ألفات  :خطااي ( .مخسة أعمال)
( )2قضية  :أصلها قضي ية مفاعل  :قضايي  -1قلب الياء مهزة  :قضائي  -2فتح اهلمزة حتفيفا  :قضاءي  -3قلب
الياء ألفا  :قضاءا  -4قلب اهلمزة ايء  :قضااي ( .أربعة أعمال)
( )3مطية  :أصلها مطي وة مفاعل  :مطايو  -1قلب الياء مهزة  :مطائو  -2قلب الواو املتطرفة بعد كسر ايء :
مطائي  -3فتح اهلمزة تفيفا  :مطاءي  -4قلب الياء ألفا  :مطاءا  -5قلب اهلمزة ايء  :مطااي (مخسة أعمال)
 مثال قلب اهلمزة واوا  :وهو فيما كانت المه واوا غري منقلبة مثل :هراوة  :مفاعل  :هراوو  -1قلب الواو مهزة  :هرائو  -2إبدال الواو ايء لتطرفها بعد كسر  :هرائي  -3فتح اهلمزة
تفيفا  :هراءي  -4قلب الياء ألفا  :هراءا  -5إبدال اهلمزة واوا ليشاكل املفرد  :هراوى
ملحوظة  :خرج من ذلك مرائي مجع مرآة ألن اهلمزة أصلية وخرج صحائف وما شاهبها ألن الالم صحيحة.
الباب الثاين:
إذا وقعت مهزاتن يف أول كلمة وكانت الثانية منهما ساكنة قلبت من جنس حركة األوىل :
مثال ذلك  :آمنت أصلها أأمنت
أومن

أصلها أؤمن
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إمياان

أصلها إئماان
اإلعالل يف حروف العلة

ايءا
أوال  :قلب األلف ً
 -1إذا كسر ما قبلها وذلك يف حالتني
أ -يف مجع التكسري يف مثل  :مصابيح ومفاتيح مجع مصباح ومفتاح
ب -يف التصغري يف مثل مصيبيح  ،مفيتيح تصغري مصباح ومفتاح
 -2إذا وقعت اتلية لياء التصغري أي يف موضع كسر وذلك يف تصغري حنو غالم فتقول غليم
والعلة يف احلالتني أن األلف ال بقاء هلا إال بشرطني انفتاح ما قبلها وكوهنا يف موضع سكون .
***
اثنيا  :قلب الواو ايء :
يف عشرة مواضع :
 -1أن تقع متطرفة أو شبه متطرفة إثر كسر  :فمثال املتطرفة  :رضي  ،الغازي  ،ومثال شبه املتطرفة  :أكسية ،
غزاين (من الغزو على وزن قطران) لزايدة التاء واأللف والنون.
وشذ  :سواسوة مجع سواء وقياسها سواسية .
 -2أن تقع عينا ملصدر فعل أعلت فيه وقبلها كسرة وبعدها ألف حنو  :صيام وانقياد
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خرج حنو سواك النتفاء املصدرية  ،جواز لعدم اإلعالل يف الفعل  ،حوال لعدم األلف  ،رواحا لعدم الكسر
شذ  :اإلعالل مع عدم األلف لقراءة ((قيما للناس))
التصحيح مع وجود الشروط حنو  :نوار  ،شوار
 -3أ -أن تقع عينا جلمع صحيح الالم وقبلها كسرة وهي يف املفرد معلة حنو :
داير مجع دار  ،حيل مجع حيلة  ،قيم مجع قيمة
وشذ  :حوج مجع حاجة .
ب -أن تقع كذلك إال أهنا يف املفرد شبيهة ابملعلة وهي الساكنة فيزيد شرط آخر وهو أن يليها يف اجلمع ألف حنو :
سياط مجع سوط .
فإن عدمت األلف صحت الواو حنو  :كوزة مجع كوز وشذ قلبها مع عدم األلف يف  :ثرية مجع ثور
 خرج من احلالة السابقة ما حتركت فيه الواو حنو  :طوال مجع طويل وشذ فيه القلب كما يف قوله الشاعر :وإن أعزاء الرجال طياهلا
وخرج ما مل تصح فيه الالم حنو  :رواء مجع راين من روى راي  ،وذلك لئال جيتمع إعالالن قلب العني ايء وقلب الالم
مهزة .
 -4أن تقع طرفا رابعة فصاعدا وقبلها فتح حنو  :أعطيت  ،مزكيان (اسم مفعول)
 -5أن تقع متوسطة

إثر كسرة وهي ساكنة مفردة حنو  :ميزان
46

فخرج ما حتركت فيه الواو حنو  :صوان وسوار  ،وما تكررت فيه الواو حنو اجلواذ واغلواظ
 -6أن تقع الما لفعلي وصفا حنو  :الدنيا والعليا والقصيا  ،وشذ قياسا  :القصوى وهو فصيح استعماال نبه به
على األصل  ،وخرج من القيود  :حزوى (اسم مكان) النعدام الوصف
 -7أن جتتمع هي والياء

يف كلمة

والسابق منهما غري منقلب عن غريه وساكن أصال حنو  :سيد أصلها

سيود  ،ميت أصلها ميوت  ،طي أصلها طوي .
وخرج حنو  :يدعو ايسر لكوهنما يف كلمتني  ،طويل وغيور لتحرك السابق  ،ديوان وبويع لعدم أصالة السابق فأصل
الياء الواو وأصل الواو األلف  ،قوي لعدم أصالة السكون ألنه خمفف قوى .
وشذ التصحيح مع اكتمال الشروط حنو  :ضي ون  ،أي وم  ،عوية  ،حي وة
 -8أن تقع الما ملفعول الذي ماضيه فعل بكسر حنو  :مرضي ومقوي عليه
فإن كان الفعل مفتوح العني صحت الواو حنو  :مدعو  ،مغز  ،معدو
وشذ قوله :

*أان الليث معداي عليه وعاداي*

 -9أن تقع الما لفعول بضم الفاء مجعا حنو  :عصي مجع عصا  ،وقسي مجع قوس  ،ديل مجع دلو
ومن العرب من يكسر الفاء إتباعا للعني
خرج بذلك ما كان مفردا حنو  :علو وعتو فاألكثر فيه التصحيح ويقل فيه اإلعالل حنو عتيا  ،قسيا (من القسوة)
وقل التصحيح مع استيفاء الشروط حنو  :أبو مجع أب  ،جنو مجع جنو
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 -10أن تقع عينا لفعل بضم الفاء وتشديد العني مجعا صحيح الالم وال فاصل بينها وبني الالم حنو :
صيم  ،نيم  ،واألكثر تصحيحه  :كصوم ونوم
فخرج ما إذا أعلت الالم حنو  :شوي مجع شاو
وإذا فصل بينهما حنو  :صوام ونوام .
وشذ نيام يف قوله :

*فما أرق النيام إال كالمها*
***
يف فاء االفتعال وَتئه

أوال :الفاء تبدل اتء وتدغم يف اتء االفتعال إذا كانت واوا أو ايء أصلية حنو :
اتعد من الوعد أصلها اوتعد  ،اتسر من اليسر أصلها ايتسر
فخرج بذلك ما إذا كانت الواو أو الياء غري أصلية حنو :
ايتزر من اإلزار  ،اومتن من األمن فإن أصلهما اهلمزة
وشذ  :اتكل من األكل
اثنيا :التاء  -1تبدل طاء إذا كانت الفاء حرفا من حروف اإلطباق وهي الصاد والضاد والطاء والظاء
فتقول من الصلح  :اصطلح  .وقل ادغامها  :اصلح
ومن الضرب  :اضطرب  .وقل ادغامها  :اضرب
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ومن الطهر  :اطهر  .وجيب اإلدغام الجتماع مثلني أوهلما ساكن
ومن الظلم  :اظطلم  .وجيوز اإلدغام فتقول  :اطلم ابملهملة  ،وجيوز إبدال الطاء ظاء مع اإلدغام فتقول  :اظلم
ابملعجمة
 -2تبدل داال مهملة إذا كانت الفاء داال أو ذاال أو زااي
فتقول من الدين  :ادان  .وجيب اإلدغام للمثلني
ومن الزجر  :ازدجر  ،بال إدغام
ومن الذكر  :اذدكر  ،وجيوز اإلدغام فتقول  :ادكر ابملهملة وجيوز إبدال الدال ذاال واإلدغام فتقول  :اذكر ابملعجمة
 -3تبدل صادا مساعا يف  :خيصمون أي خيتصمون .
***
ميما
إبدال الواو ً
تبدل وجواب يف فم إذا مل يضف لظاهر أو مضمر والدليل على أن أصله الواو أنه يكسر على أفواه .
وقد يبقى اإلبدال مع اإلضافة كما يف احلديث ((خللوف فم الصائم ))...
ويف قوله رؤبة :

يصبح ظمآن ويف البحر فمه
***
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ميما
إبدال النون ً
تبدل بشرط سكوهنا ووقوعها قبل ابء متصلة أو منفصلة حنو {إذ ان ب عث أشقاها} { ،من ب عث نا ))...
وهو ما يسمى ابإلقالب عند القراء
***

تب
ح
م مد الله
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