
 

 

 

   

 متن البناء واألساس	
   الصرف@علم@في

العالمة المال عبد هللا الدتفزي   
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 اعلم أن أبواب التصريف مخسة وثالثون باباً ، ستة منها للثالثي اجملرد

 األول الباب
 يـَْفُعلُ  –فَـَعَل 

وعالمُتُه أن يكوَن َعُني فعِلِه ،  َنَصَر يـَْنُصرُ  : موزونه يـَْفُعلُ  –فَـَعَل : الباب األول 
   وبِناُؤُه لِلتَّعِديَِة غالِباً وقد َيكوُن الزماً َضارِِع امليف  َمفُتوحاً يف املاضي وَمضُموماً 
   َنَصَر زيٌد َعْمراً : حنو  )1(تعدِّيمثال امل

   َخرََج زيدٌ : حنو  )2( ومثال الالزم
 الباب الثاني

 يـَْفِعلُ  – فَـَعلَ 
وعالمته أن يكون عني فعله  َضَرَب َيْضِربُ وموزونه  يـَْفِعلُ  –فَـَعَل : الباب الثاين 

 للتعدية غالباً وقد يكون الزماً  وبناؤه أيضاً مفتوحاً يف املاضي ومكسوراً يف املضارع 
   َضَرَب زيٌد َعْمراً حنو : مثال املتعدي 

  َجَلَس زيدٌ  :الالزم مثل ومثال
 الثالث الباب
 َعلُ يـَفْ  –فـََعَل 

 وعالمته أن يكون عني فعله فـََتَح يـَْفَتحُ : موزونه  َعلُ يـَفْ  –فـََعَل :الثالث  الباب

                                                            
فعوِل ِبه ما يـََتجاوزُ  المتعديو  1

َ
  ِفعُل الفاِعِل إىل امل

  نْفِسه@يف@َوَقعَ @بلْ @بهِ @املفعولِ  إىل@الفاعلِ @ِفعلُ @يتجاوزْ @مل@ما@هو@الالزمو  2
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أن يكون عُني فعِله أو الُمه واحداً من حروف مفتوحاً يف املاضي واملضارع بشرط 
  احلاء واخلاء والعني والغني واهلاء واهلمزة : وهي ستة  احللق

  وقد يكون الزماً  للتعدية غالباً وبناؤه أيضاً 
   فـََتَح زيٌد البابَ : مثال املتعدي حنو 

 زيدٌ  َذَهبَ : ومثال الالزم حنو 
 الباب الرابع

 يـَْفَعلُ  –َفِعَل 
وعالمته أن يكون عني فعله مكسوراً يف  َعِلَم يـَْعَلمُ موزونه  َفِعَل يـَْفَعلُ :الباب الرابع 

   وبناؤه أيضاً للتعدية غالباً وقد يكون الزماً املضارع ،  املاضي ومفتوحاً يف
   زيٌد املسألةَ  َعِلمَ : مثال املتعدي حنو 
  َوِجَل زيدٌ  :ومثال الالزم حنو

 الباب الخامس
 يـَْفُعلُ  – فـَُعلَ 

يكون عني فعله  وعالمته أن َحُسَن َيْحُسنُ موزونه  فـَُعَل يَفُعلُ :الباب اخلامس 
    وبناؤه ال يكون إال الزماً مضموماً يف املاضي واملضارع 

  زيدٌ  َحُسنَ  :حنو
 الباب السادس

 يـَْفِعلُ  –َفِعَل 
وعالمته أن يكون عني فعله  َحِسَب َيْحِسبُ موزونه  يـَْفِعلُ  َفِعلَ  :الباب السادس 

   غالباً وقد يكون الزماً وبناؤه أيضاً للتعدية واملضارع  مكسوراً يف املاضي
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  زيٌد عمراً فاضالً  َحِسبَ    :مثال املتعدي حنو
  َوِرَث زيدٌ    :ومثال الالزم حنو
***  

 : منها ملا زاد على الثالثي وهو ثالثة أنواع واثنا عشر باباً 
 النوع األول 

 املزيد حبرف واحد الفعل الثالثي
 : ثالثة أبوابوهو ما زيد فيه حرف واحد على الثالثي وهو 

 الباب األول
 َأفْـَعَل يـُْفِعلُ 

وعالمته أن يكون ماضيه  اً َأْكَرَم ُيْكرُِم اْكَرامموزونه  افْـَعاالً  َأفْـَعَل يـُْفِعلُ : الباب األول 
   وبناؤه للتعدية غالباً وقد يكون الزماً أحرف بزيادة اهلمزة يف أوله  على أربعة

   عمراً َأْكَرَم زيٌد : حنو  مثال املتعدي
  َأْصَبَح الرجلُ : ومثال الالزم حنو 
 الثاني الباب

 فـَعََّل يـَُفعِّلُ 
وعالمته أن يكون  اً فـَرََّح يـَُفرِّح تـَْفرِْيحموزونه  فـَعََّل يـَُفعُِّل تـَْفِعْيالً : الباب الثاين 

حرف واحد بني الفاء والعني من جنس عني فعله  ماضيه على أربعة أحرف بزيادة
   َطوََّف زيٌد الكعبةَ : حنو  للتكثري وهو قد يكون يف الفعلوبناؤه 

   َموََّت اإلبلَ : حنو  وقد يكون يف الفاعل
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  َغلََّق زيٌد البابَ : حنو  املفعول وقد يكون يف
 الباب الثالث

 يـَُفاِعلُ  فَاَعلَ 
َعاًال  فَاَعَل يـَُفاِعُل ُمَفاَعَلًة وِفَعاالً  :الباب الثالث  قَاَتَل يـَُقاِتُل ُمَقاتـََلًة موزونه وِفيـْ
أن يكون ماضيه على أربعة أحرف بزيادة األلف بني الفاء  ، وعالمتهوِقَتاًال وِقْيَتاًال 

   اإلثنني غالباً وقد يكون للواحد للمشاركة بني وبناؤهوالعني ، 
  عمراً  قَاَتَل زيدٌ : مثال املشاركة بني اإلثنني حنو 

  قَاتـََلُهْم اهللاُ : ومثال الواحد حنو 
 النوع الثاني

 املزيد حبرفني الفعل الثالثي
 : أبواب النوع الثاين وهو ما زيد فيه حرفان على الثالثي وهو مخسة

 الباب األول
َفِعلُ  َفَعَل يـَنـْ  انـْ

َفِعُل اْنِفَعاالً  : الباب األول َفَعَل يـَنـْ وعالمته أن  ااْنَكَسَر يـَْنَكِسُر اْنِكَسارً موزونه  انـْ
   )3(وبناؤه للمطاوعةيكون ماضيه على مخسة أحرف بزيادة اهلمزة والنون يف أوله 

   فَاْنَكَسَر ذلك الزجاجُ  َكَسْرُت الزَُّجاجَ  :حنو
 . املتعدي فإن انكسار الزجاج اثٌر َحصَل عن تعلق الكسر الذي هو الفعل

  
                                                            

3
   حصول أثر الشيء عن تعلق الفعل املتعدي المطاوعةومعىن   
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 الباب الثاني
 افْـتَـَعَل يـَْفَتِعلُ 

وعالمته أن  اً اْجَتَمَع َيْجَتِمُع اْجِتَماع، موزونه  افْـتَـَعَل يـَْفَتِعُل اْفِتَعاالً  : الباب الثاين
  والعني  يكون ماضيه على مخسة أحرف بزيادة اهلمزة يف أوله والتاء بني الفاء

  وبناؤه للمطاوعة أيضاً 
  لك اإلبلُ تَتَمَع َمجَْعُت اإلبَل فَاجْ : حنو 

 الباب الثالث
 افْـَعلَّ يـَْفَعلُّ 

وعالمته أن  اً اْحَمرَّ َيْحَمرُّ اْحِمَرار ، موزونه  الالً يـَْفَعلُّ اْفعِ  افْـَعلَّ : الباب الثالث 
ماضيه على مخسة أحرف بزيادة اهلمزة يف أوله وحرف آخر من جنس الم فعله  يكون

   وبناؤه ملبالغة الالزم وقيل لأللوان والعيوب يف آخره
   اْمحَرَّ زيدٌ :  مثال األلوان حنو

  اْعَورَّ زيدٌ : ومثال العيوب حنو 
 الباب الرابع

 يـَتَـَفعَّلُ  تـََفعَّلَ 
وعالمته أن يكون  اً َتَكلََّم يـََتَكلَُّم َتَكلُّم موزونه تـََفعََّل يـَتَـَفعَُّل تـََفعُّالً :الباب الرابع 

التاء يف أوله وحرف آخر من جنس عني فعله بني  ماضيه على مخسة أحرف بزيادة
   )4( فوبناؤه للتكلُّ الفاء والعني 

                                                            
  حتصيل املطلوب شيئا بعد شيء  فالتكلُّ  ومعىن  4
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  لةأَمس لًة بـَْعدَ أتـََعلَّْمُت الِعْلَم مس: حنو 
 الباب الخامس
 تـََفاَعَل يـَتَـَفاَعلُ 

وعالمته  ، اً تـََباُعدتـََباَعَد يـََتَباَعُد : ، موزونه  تـََفاَعَل يـَتَـَفاَعل تـََفاُعالً : الباب اخلامس
   أن يكون ماضيه على مخسة أحرف بزيادة التاء يف أوله واأللف بني الفاء والعني

   وبناؤه للمشاركة بني االثنني فصاعداً ،
   زيٌد عن عمرو تـََباَعدَ : مثال املشاركة بني االثنني حنو 

  َتَصاحلََ القومُ : ومثال املشاركة بني االثنني فصاعدا حنو 
 النوع الثالث

 الفعل الثالثي املزيد بثالثة أحرف
 . وهو ما زيد فيه ثالثة أحرف على الثالثي وهو أربعة أبواب: النوع الثالث

 األول الباب
 َعَل يْستَـْفِعلُ اْستَـفْ 

،  اً ْخَرَج َيْسَتْخِرُج اْسِتْخَراجاْستَ : موزونه  االً اْسِتْفعَ  اْستَـْفَعَل َيْستَـْفِعلالباب األول 
  ماضيه على ستة أحرف بزيادة اهلمزة والسني والتاء يف أوله  وعالمته أن يكون

  يكون الزماً  وبناؤه للتعدية غالباً وقد
  اْسَتْخرََج زيٌد املاَل : مثال املتعدي حنو 
   اْسَتْحَجَر الطنيُ  : ومثال الالزم حنو

 . اهللا تعاىل أي اطلب املغفرة من:  اْستَـْغَفَر اهللاَ : وقيل لطلب الفعل حنو 
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 الباب الثاني
 لُ افْـَعْوَعَل يـَْفَعْوعِ 

َعاالً افْـَعْوَعَل يـَْفَعْوعِ  : الباب الثاين  بُ اْعَشْوَشَب يـَْعَشْوشِ : ، موزونه  ُل اْفِعيـْ
 ، وعالمته أن يكون ماضيه على ستة أحرف بزيادة اهلمزة يف أوله وحرف اً اْعِشْيَشاب

   وبناؤه ملبالغة الالزمآخر من جنس عني فعله والواو بني العني والالم 
  إذا نبت على وجه األرض يف اجلملة :  َعُشَب األرضُ  :ألنه يقال
 . كثر نبات وجه االرض إذا:  اْعَشْوَشَب األرضُ : ويقال 

 الباب الثالث
 لُ افْـَعوََّل يـَْفَعوِّ 

وعالمته أن  وَّاذاً اْجلِ  ذُ َيْجَلوِّ  َلوَّذَ اجْ : موزونه  وَّاالً ُل اْفعِ يـَْفَعوِّ افْـَعوََّل : الثالث  الباب
  العني والالم  يكون ماضيه على ستة أحرف بزيادة اهلمزة يف أوله لواوين بني

  وبناؤه أيضا ملبالغة الالزم 
  بسرعة  إذا سار سرياً : َجَلَذ اإلبل :ألنه يقال

 . إذا سار سرياً بزيادة سرعة:  اإلبلُ اْجَلوََّذ : ويقال 
 الرابع الباب

 افْـَعالَّ يـَْفَعالُّ 
َعاالً  افْـَعالَّ يـَْفَعالُّ : الباب الرابع  ، وعالمته أن  اً اْحَمارَّ َيْحَمارُّ اْحِميَرار : موزونه  اْفِعيـْ

ماضيه على ستة أحرف بزيادة اهلمزة يف أوله واأللف بني العني والالم ، وحرف  يكون
وبناؤه ملبالغة الالزم ، ولكنَّ هذا الباب أبلغ من جنس الم فعله يف آخره  آخر من

   اإلفعالل باب
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  إذا كان له محرٌة يف اجلملة :  َمحَُر زيدٌ  :ألنه يقال
  إذا كان محرة مبالغة :  زيدٌ  اْمحَرَّ  :ويقال

 . إذا كان له محرة زيادة مبالغة:  اْمحَارَّ زيدٌ  :ويقال
 الرباعي المجردباب 

 فـَْعَلَل يـَُفْعِللُ 
 فـَْعَلَل يـَُفْعِللُ :للرباعي اجملرد وهو باب واحد حنو  وواحد منها

ْعَلَلًة وِفْعالالً  وعالمته أن يكون ماضيه  اً يَُدْحِرُج َدْحَرَجًة وِدْحَراجَدْحَرَج : موزونه  فـَ
 غالباً وقد يكون الزماً وبناؤه للتعدية أربعة أحرف بأن يكون مجيع حروفه أصلية  على

   َدْحرََج زيٌد احلجرَ : املتعدي حنو  مثال
 زيدٌ  َدْرَبخَ : ومثال الالزم حنو 

 أبواب الملحق الرباعي
 .هلذه الست امللحق الرباعي وستة منها مللحق َدْحرََج ويقال

 الباب األول
 فـَْوَعَل يـَُفْوِعلُ 

َعاالً  فـَْوَعَل يـَُفْوِعلُ :الباب األول  َلًة  َحْوَقلَ : ، موزونه  فـَْوَعَلًة وِفيـْ ُيَحْوِقُل َحْوقـَ
َقاًال  الواو بني الفاء والعني ،  ، وعالمته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف بزيادةوِحيـْ

  َحْوَقَل زيدٌ : حنو   وبناؤه لالزم
 الثاني الباب

َعَل يـَُفْيِعلُ   فـَيـْ

19 

20 

21 



10 
 

َعَل يـَُفْيِعلُ :قال الباب الثاين  َعاالً  فـَيـْ َعَلًه وِفيـْ  ، اً يـُبَـْيِطُر بـَْيَطَرًة وبِْيطَار بـَْيَطَر ، موزونه  فـَيـْ
  وعالمته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف بزيادة الياء بني الفاء والعني 

  للتعدية فقط  وبناؤه
  أي شَقهَ :  بـَْيَطَر زيٌد القلمَ : حنو 

 الثـالث البـاب
 فـَْعَوَل يـَُفْعِولُ 

ْعَوَلًة وِفْعَواالً  فـَْعَوَل يـَُفْعِولُ :الثالث  قال الباب ُيَجْهِوُر َجْهَورًَة َجْهَوَر : موزونه  فـَ
وعالمته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف بزيادة الواو بني العني والالم  اً وِجْهَوار 

   للتعدية وبناؤه أيضا
   َر زيٌد القرآنَ َجْهوَ : حنو 

 البــاب الرابــع
 يـَُفْعِيلُ  فـَْعَيلَ 

ْعَيَل يـَُفْعِيلُ :قال الباب الرابع  ْعيَـَلًة وِفْعَياالً  فـَ ،  ُر َعثْـيَـَرًة وِعثْـَياراً َعثْـيَـَر يـَُعْثيِ : موزونه  فـَ
 وبناؤه لالزمأربعة أحرف بزيادة الياء بني العني والالم  وعالمته أن يكون ماضيه على

 . طلع أي:  َعثْـيَـَر زيدٌ : حنو 
 الباب الخامس
 فـَْعَلَل يـَُفْعِللُ 

ْعَلَلًة وِفْعالالً : قال الباب اخلامس َجْلَبَبًة  َجْلَبَب ُيَجْلِببُ ، موزونه  فـَْعَلَل يـَُفْعِلُل فـَ
من جنس  ، وعالمته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف بزيادة حرف واحداً وِجْلَباب

   وبناؤه للتعدية فقطالم فعله يف آخره 
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 بابَ لْ اجلِ  زيٌد إذا لِبسَ َجْلَبَب : حنو 
 الباب الســادس

 يفـَْعَلى يـَُفْعلِ 
ْعَلَيًة وفـَْعالءً  يفـَْعَلى يـَُفْعلِ : قال الباب السادس  َسْلَقى ُيَسْلِقي َسْلَقَيةً : ، موزونه  فـَ

  وعالمته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف بزيادة الياء يف آخره وَسْلَقاًء 
   لالزم فقط ، وبناؤه

  أي نام على قفاه، :  زيدٌ  َسْلَقى: حنو 
  . أي امللحق به: ومعىن اإلحلاق احتاد املصدرين  ويقال هلذه الستة امللحق بالرباعي

 
 أنواع الرباعي المزيد

  :وثالثة منها ملا زاد على الرباعي اجملرد وهو على نوعني
  األول النوع

  الرباعي املزيد حبرف
 تـََفْعَلَل يـَتَـَفْعَللُ 

الرباعي اجملرد وهو باب واحد ووزنه  وهو ما زيد فيه حرف واحد على: النوع األول 
، وعالمته أن يكون  اً َتَدْحُرج جُ رَ حْ دَ تَ يَـ  َتَدْحَرجَ  : ، موزونه تـََفْعَلَل يـَتَـَفْعَلُل تـََفْعُلالً 

   وبناؤه للمطاوعةأوله ،  ماضيه على مخسة أحرف بزيادة التاء يف
  فـََتَدْحرََج ذلك اَحلَجرُ َدْحَرْجُت اَحلَجَر : حنو 
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  النوع الثاني

 الرباعي املزيد حبرفني
 : فيه حرفان على الرباعي وهو بابان وهو ما زيد: النوع الثاين 

 الباب األول
َللَ   لُ يـَْفَعْنلِ  افْـَعنـْ

َلَل يـَْفَعْنِللُ : الباب األول  ،  اً اْحرِْنَجام مُ اْحَرْنَجَم َيْحَرْنجِ  : ، موزونه اْفِعْنالالً  افْـَعنـْ
بزيادة اهلمزة يف أوله والنون بني العني  وعالمته أن يكون ماضيه على ستة أحرف

   وبناؤه للمطاوعة أيضاوالالم األوىل ، 
  َحْرَمجُْت اإلبَل فَاْحَرْجنََم ذلك اإلبلُ  : حنو

 الباب الثاني
 يـَْفَعِللُّ  افْـَعَللَّ 

وعالمته أن  اً ار رَ َشَعرَّ يـَْقَشِعرُّ اْقِشعْ اقْ  : موزونه الً يـَْفَعِللُّ اْفِعالَّ َعَللَّ افْـ : الباب الثاين 
اهلمزة يف أوله ، وحرف آخر من جنس الالم  يكون ماضيه على ستة أحرف بزيادة

   وبناؤه ملبالغة الالزم ،الثانية يف آخره 
  اجلملة  إذا انتشر َشَعُر ِجْلِدْه يف:  َقْشَعَر ِجْلُد الرجلِ  :ألنه يقال
  . إذا انتشر َشَعُر ِجْلِدْه مبالغةً :  اْقَشَعرَّ ِجْلُد الرجلِ  : ويقال

 الرباعي المزيد ملحقات
  جَ رَ حْ دَ تَ ومخسة منها مللحق 

  

27 

28 
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 الباب األول
 يـَتَـَفْعَللُ  تـََفْعَللَ 

، وعالمته  باً بُ لْ جَ تَ  بُ بَ لْ جَ تَ يَـ  بَ بَ لْ جَ تَ  ، موزونة تـََفْعُلالً  تـََفْعَلَل يـَتَـَفْعَللُ : الباب األول 
، وحرف آخر من جنس الم  أن يكون ماضيه على مخسة أحرف بزيادة التاء يف أوله

  فعله يف آخره ، 
  َجتَْلَبَب َزيدٌ : حنو  وبناؤه لالزم

 الباب الثاني
 تـََفْوَعَل يـَتَـَفْوَعلُ 

، وعالمته  اً َتَجْورُب َتَجْوَرَب يـََتَجْوَربُ موزونة ،  تـََفْوَعَل يـَتَـَفْوَعُل تـََفْوُعالً  : الباب الثاين
  بني الفاء والعني  أن يكون ماضيه على مخسة أحرف بزيادة التاء يف أوله والواو

  َجتَْوَرَب َزيدٌ : حنو  وبناؤه لالزم
 الثالث الباب

َعلُ  َعَل يـَتَـَفيـْ  تـََفيـْ
َعلُ :الباب الثالث  َعَل يـَتَـَفيـْ ُعالً  تـََفيـْ ،  اً طُنَشْيَطَن يـََتَشْيَطُن َتَشيْ تَ : ، موزونة  تـََفيـْ

ماضيه على مخسة أحرف بزيادة التاء يف أوله والياء بني الفاء  وعالمته أن يكون
   وبناؤه لالزم والعني
  َتَشْيَطَن زيدٌ : حنو 

 الباب الرابع
 يـَتَـَفْعَولُ  تـََفْعَولَ 

، وعالمته  اً َرْهَوَك يـَتَـَرْهَوُك تـََرْهوُكتَـ  : ، موزونة تـََفْعُوالً تـََفْعَوَل يـَتَـَفْعَوُل : الباب الرابع 

29 
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بزيادة التاء يف أوله ، والواو بني العني والالم  أن يكون ماضيه على مخسة أحرف
   وبناؤه لالزم

 زيدٌ  َوكَ تـََرهْ : حنو 
 الباب الخامس
 تـََفْعَلى يـَتَـَفْعَلى

وعالمته  اً َتَسْلَقى يـََتَسْلَقى َتَسْلِقي: ، موزونه  اً يتَـَفْعَلى تـََفْعِليتـََفْعَلى : الباب اخلامس
 لالزم وبناؤهأن يكون ماضيه على مخسة أحرف بزيادة التاء يف أوله والياء يف آخره 

  ، أي نام على قفاه ،  َتَسْلَقى زيدٌ : حنو 
 . ة غري التاءامللحقات إمنا تكون بزياد أي أن حقيقة اإلحلاق يف هذه

بتكرار الباء والتاء إمنا دخلت ملعىن املطاوعة كما   مثًال اإلحلاق يف َجتَْلَبَب إمنا هو
ال يكون يف أول الكلمة بل يف وسطها وآخرها على  كانت يف َتَدْحرََج ألن اإلحلاق

 . ما صرح به يف شرح املفصل
 ملحقات الرباعي المزيد توابع

  اْحَرْنَجمَ وإثنان مللحق 
 األول الباب

َلَل يـَْفَعْنلِ   لُ افْـَعنـْ
َلَل يـَْفَعْنلِ  :الباب األول   اً ُس اْقِعْنَساسَعْنسِ اقْـَعْنَسَس يـَقْ : ، موزونة اْفِعْنالًال  لُ افْـَعنـْ

ماضيه على ستة أحرف بزيادة اهلمزة يف أوله والنون بني العني  وعالمته أن يكون
   ناؤه ملبالغة الالزموبالم فعله يف آخره  والالم وحرف آخر من جنس

  يف اجلملة  إذا خرج صدره:  قـََعَس الرَُّجلُ  :ألنه يقال

33 
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 . إذا خرج صدره ودخل ظهره مبالغة:  اقْـَعْنَسَس الرَُّجلُ  :ويقال
 الباب الثاني
َلى يـَْفَعْنلِ   يافْـَعنـْ

َلى:الباب الثاين  َقى ، موزونة  اْفِعْنالءً  ييـَْفَعْنلِ  افْـَعنـْ َقاءً  يَيْسَلْنقِ اْسَلنـْ وعالمته  اْسِلنـْ
يكون ماضيه على ستة أحرف بزيادة اهلمزة يف أوله والنون بني العني والالم يف  أن

   وبناؤه لالزم آخره
  اْسَلنـَْقى زيدٌ : حنو 

 أقسام الفعل الثالثي المجرد
 سالم وغير سالم إلى

، وإما  َكُرمَ : سامل حنو  جمردإما ثالثي : مث اعلم أن الفعل املنحصر يف هذه األبواب 
  َوَعدَ : ثالثي جمرد غري سامل حنو 

 الثالثي المزيد أقسام الفعل
 إلى سالم وغير سالم

  .أَْوَعدَ : ثالثي مزيد فيه غري سامل حنو  وإما مَ رَ كْ أَ  :وإما ثالثي مزيد سامل حنو 
 أقسام الفعل الرباعي المجرد

 سالم وغير سالم إلى
 . زَْلَزلَ و  َوْسَوسَ : حنو  وإما رباعي غري سامل َدْحَرجَ : وإما رباعي جمرد سامل حنو 

 أقسام الفعل الرباعي المزيد
 سالم إلى سالم وغير

: سامل حنو  وإما رباعي مزيد فيه غري َتَدْحَرجَ : وإما رباعي مزيد فيه سامل حنو 

35 
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  "األقسام الثمانية"ويقال هلذه األقسام  تـََوْسَوسَ 
 إلى صحيح ومعتل الفعل تقسيم

فائه وعينه والمه حرف من  وهو الذي ليس يف مقابلة صحيحواعلم أن كل فعل إما 
وهو  معتلّ  وإما َنَصرَ  : حنو حروف العلة وهي الواو والياء واأللف واهلمزة والتضعيف

   الذي يكون يف مقابلة فاءه وعينه والمه حرف من حروف العلة
 . َطَغى و قَالَ  و َوَعدَ : حنو 

 أقسام الفعل المعتل
   يف مقابلة فائه حرف من حروف العلة وهو الذي يكون مثال

   َيَسرَ  و َوَعدَ : حنو 
  مقابلة عينه حرف من حروف العلة  وهو الذي يكون يف أجوف وإما

   َكالَ  و قَالَ : حنو 
  مقابلة المه حرف من حروف العلة  وهو الذي يكون يف ناقصوإما 

   َرَمى و َغَزا: حنو 
 : حرفان من حروف العلة وهو على قسمني وهو الذي يكون فيه لفيفوإما 
مقابلة عينه والمه حرفان من حروف  وهو الذي يكون يف اللفيف المقرون: األول 

  َطَوى: حنو   العلة
وهو الذي يكون يف مقابلة فائه والمه حرفان من حروف  اللفيف المفروق: والثاين 

  َوَقى: حنو   العلة
 وحقيقة اإلدغام فيه المضاعف

   وهو الذي يكون عينه والمه من جنس واحد مضاعفوإما 
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حذفت حركة الدال األوىل مث أدغمت يف الدال الثانية ،  َمَددَ ، أصله  َمدَّ  : حنو
 . وهو ثالثة أنواع، إدخال أحد املتجانسني يف اآلخر  واإلدغام

 النوع األول
 الواجب اإلدغام

احلرف  وهو أن يكون احلرفان املتجانسان متحركني أو يكون: واجب  :النوع األول
ا َيُمدُّ  َمدَّ : حنو  األول ساكناً واحلرف الثاين متحركاً    َمدًّ

 الثاني النوع
 اإلدغام الجائز

املتجانسني متحركاً واحلرف  وهو أن يكون احلرف األول من: جائز  :النوع الثاين
 َلْم َيْمُددْ الدال الثانية أصله  ، حبركات َلْم َيُمدَّ : الثاين ساكناً بسكون عارض حنو 

الثانية إما بالفتح أو بالضم أو  لت حركة الدال األوىل إىل امليم مث حركت الدالقِ فنُ 
ا عارضاً   ْم َيُمدَّ لَ ، مثّ أدغمت الدال األؤىل فيها، فصار  بالكسر لكون سكو

 .بالفكّ  َلْم َيْمُددْ باإلدغام، و جيوز 
 الثالث النوع

 اإلدغام الممتنع
والثاين ساكناً ، املتجانسني متحركاً  وهو أن يكون األول من: ممتنع : النوع الثالث 

  َمَدْدنَ  إىل َمَدْدتُ : حنو ، بسكون أصلي 
ــةٌ   تَِتمَّ

 في الفعل المهموز
   ةاألصلية مهز  أحد حروفهوهو الذي يكون مهموز وإما 
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   أَ رَ قَـ  و لَ أَ سَ  و ذَ خَ أَ : حنو 
وإن كانت اهلمزة يف  َأَخذَ : حنو  مهموز الفاءفإن كانت اهلمزة يف مقابلة فائه يسمى 

كانت اهلمزة يف مقابلة المه يسمى  وإن َسَألَ : حنو  مهموز العينمقابلة عينه يسمى 
  قـََرأَ : حنو  مهموز الالم

 : هذا البيتُ جيمعها  األقساُم السبعةُ : األقساِم  ويقال هلذه
 فْ ْهُموُز َأْجوَ مَ  نَاِقصٌ  َلِفْيفٌ  ...ُمَضاَعفْ  ِمثَاَلْستُ  ْيَحْستُ َصحِ 

*** 
  واهللا ورسوله أعلم بالصواب

  
 النهاية


